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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Beş kişinin ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki mazbatalar kabul edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanun lâyihasının encümenden gelen üçün
cü maddesinin E fıkrasile 15 maddesi kabul ve 2 mad
desi encümene tevdi edildi. 25 nci maddesi üzerinde 

Mazbatalar 
1 — Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 

1939 malî yılı 11 aylık bütçesi hakkında kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/185) (Ruzna-
meye) 

2 — Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
1939 malî yılı 11 aylık bütçesi hakkında kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/186) (Ruzna-
meye) 

3 — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/14) (Ruznameye) 

4 — Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 55 bin 
ton kok kömürünün gümrük resminin indirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük ve inhisar
lar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/47) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
MlALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâziğ) — 

Arkadaşlar; Vergilerimizin tarh ve tahakkuk 
usullerini de mümkün olduğu kadar basitlik ve 
mükellefler için de kolaylık temin edecek şekil

ler araştırmakta olduğumuzu münasebet düştükçe 
yüksek huzurunuzda defaatle arzetmiştim. Bu 
cümleden olmak üzere böylece mümkün olabilen 
tadilâtı ihtiva etmek ve ayni zamanda kanunla
rı da bir arada toplayarak hepsini toplu olarak 
bulundurmağı temin etmek gayesile bir projeyi 
geçen sene takdim etmiştik. Bu proje 380 küsur 
madeyi ihtiva etmektedir. Tabiî bunda dört 
beş vergi kanunu bir araya getirilmiştir. Bun
ları yeniden reviziyon yapmak demek, bunla
rın kısa bir zamanda çıkmaması demektir. Bun
lardan pek ziyade müşkülâtı istilzam ettiği görü
len ve bir an evvel çıkmasında, gerek mükellef
ler için, ve gerek Hazine için, faide olacağını 

bir müddet müzakere cereyan ettikten sonra çarşamba 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Canıtez Kütahya Niğde 

V. Uzgören C. Oral 

(Ruznameye). 
5 — Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 

İttihadı arasında hudud hâdise ve ihtilâflarının sureti 
tedkik ve halline müteallik muahedeye bağlı 1 numa
ralı protokolde Çoruh vilâyetinin merkezi olarak gös
terilen Rizenin, adı geçen vilâyetin halen merkezi 
olan Artvinle değiştirildiğine dair teati olunan nota
ların adı geçen mukavelenin cüzü mütemmimi olarak 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Millî 
Müdafaa encümenleri mazbataları (1/110) (Ruzna
meye) 

6 — Yalova kaplıcalarının işletmesi ve kaplıcaların 
inşası işlerinin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tine devri hakkında kanun lâyihası ve Sıhhat ve iç-
tiamî muavenet, Maliye, ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/134) (Ruznameye). 

*~ 

tahmin ettiğimiz bilhassa tebligat noktalarında
ki iphamı izale edecek surette 30 - 35 madde
lik ufak bir proje takdim ettik. Bu proje Ad
liye, Maliye ve Bütçe encümenlerine havale 
edilmiştir. Bu lâyihanın Yüksek Meclisin tati
linden evvel çıkmasında büyük fayda olacağı 
kanaatindeyiz. Binaenaleyh, tensib buyurursa
nız bu üç encümenden üçer, beşer aza tefrik 
edilmek suretile teşkil olunacak muvakkat bir 
encümende bu lâyihanın müzakeresini teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN" — Reyinize arzedeceğim. 
REFİK ÜSTÇE (Manisa) — Talihimizden en 

ehemmiyetli kanunlar tam meclisin dağılacağı 
zaman çıkıyor. İçinde bulunduğumuz içtima 
devresini işgal edecek esaslı işlerimiz vardır; 
Ruznamemizin içinde işlerimiz vardır. Bu 380 
maddelik bir kanun lâyihasıdrr. Bunun için bir 
muvakkat encümen.. 

2 — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

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

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTÎBLER : Oavid Oral (Niğde), Ziya Grevher Etili (Çanakkale). 

— 256 — 
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MjALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 

Hayır, hayır. Arzettiğim gibi 35 maddelik bir 
kanundur. 380 maddelik bir kanun, 5 - 6 encü
mene havale edilmiştir. Adliye encümeni, Zira
at encümeni, Bütçe encümeni.. Bunlardan sar
fı nazar ederek yalnız içinde en lâzmılı gördüğü
müz ve yine tasrihan arzediyorum. Tahsilat gibi 
iphamı mucib olan şeyleri izale için meselâ: teb
ligatın usulü dairesinde yapılması lâzımgelen 
tedbire tevessül edilmesi için bu projeyi getir
miş bulunuyoruz. Tebligat yüzünden mükellef
le aramızda kavga çıkryor, mahkemeye gidili
yor. Bunları izale edecek ve ayni zamanda ver
gilerin tenkis ve itiraz müddetleri arasm&aki 

vahdeti temin edecek 30 - 35 maddelik bir ka
nundur. 

REFİK İNCE (Manisa) — 35 maddeyi geçer
se kabul etmem. (Gülüşmeler) . 

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

Üçer aza demiştiniz galiba? 
MALİYE V. FÜAD AĞRALI (Elâzığ) — 

Ya 3 er, ya 5 er, nasıl tensib edilirse. 
BAŞKAN — Her encümenden beşer azadan 

mürekkeb bir muvakkat encümenin teşkilini re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... lEtmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELR 

1 — Giresunun Sümıe köyünden Arif oğulla
rından Alioğlu Yusuf Derenin ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/26) [1] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Mazbatayı re

yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Manisanın îlyasçılar köyünden Abdullah 
kızı Fatma Yıldırımın ölüm uezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (3/29) [2] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Mazbatayı 

reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

3 — Polos nahiyesinin Karakoç köyünden Ri-
fatoğlu Eyüb Taş ile Kadıköyünden Ismaüoğlu 
Musa Doğrukanın ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/90) [3] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mütalea var mı Mazbatayı re

yinize arzediyorum. Kabul edenler ... tEtmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

4 — Ankara jandarma komutanlığında üsteğ
men 1933 - 2) Bedri Gürgünün cezasının af yolile 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresile Jan
darma üsteğmeni Bedri Gürgünün cezasının affi 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye encümeni maz
batası (3/84, 1/153) [4] 

BAŞKAN — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 

[1] 97 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 98 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] 99 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[4] 115 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı? 

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

5 — Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 1934 
yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile Yüksek Ziraat enstitüsü 1934 yılı 
hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası (3/75, 1/112) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

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

Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 1934 malî yılı 
hesabı katği kanunu 

MADDE 1 — Ankara Yüksek Ziraat ensti
tüsünün 1934 malî yılı masarifi bitişik (A) ced-
velinde gösterildiği üzere (938 206) lira 45 ku
ruştur. 

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

MADDE 2 — Adı geçen enstitünün ayni yıl 
tahsilatı bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üze
re (1 004 553) liradır. 

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

MADDE 3 — Muhassasattan 1934 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen (66 141) lira 55 ku
ruş iptal olunmuştur. 

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

MADDE 4 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu

ti] 129 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

— 257 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Ziraat ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 

6 — Vangölü sefain işetme idaresinin 1933 
yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Dîvanı muhasebat riya
seti tezkeresile Vangölü işletme idaresinin 1933 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihamı ve 
Dîvanı muhasebat encümeni mazbatası (3/72, 
1/165) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Vangölü Sefain işletme idaresinin 1933 mali 
yılı hesabı katği kanunu 

MADDE 1 — Vangölü Sefain işletme idare
sinin 1933 malî yılı masarifi bitişik (A) cetve
linde gösterildiği üzere (66 559) lira 74 kuruş
tur. 

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

MADDE 2 — Adı geçen idarenin ayni yıl 
tahsilatı bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üze
re (95 931) lira 49 kuruştur. 

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

MADDE 3 — Tahsisattan 1933 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen (14 040) lira 26 
kuruş iptal olunmuştur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

[1] 127 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

-1939 C : 1 
I 7 — Vangölü sefain işletme idaresinin 1934 

yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Vangölü işletme idaresinin 1934 yılı 
hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat tncümeni mazbatası (3/83, 1/166) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Vangölü sefain işletme idaresinin 1934 malî 
yılı hesabı katği kanunu 

MADDE 1 — Vangölü sefain işletme idare
sinin 1934 malî yılı sarfiyatı bitişik (A) cedve
linde gösterildiği üzere (60 281) lira 91 kuruş
tur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen idarenin ayni yıl 
tahsilatı bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üze
re (47 742) İira 86 kuruştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1934 malî yılı için
de sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelinde ayn 
bir sütunda gösterilen (14 698) lira 9 kuruş ip
tal olunmuştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Dahiliye ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum : 

8 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatasu 
(1/45) 

BAŞKAN — Barem kanununun müzakeresi
ne devam ediyoruz. 18, 23 ve 25 nci maddeler 
hakkında verilmiş takrirler üzerine encümenin 
hazırladığı mazbata vardır, okunacak : 

20-VI-1939 
Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea-

I [1] 128 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

# 
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dülüne dair olan kanun lâyihasının 18 ve 23 ncü 
maddelerinin Umumî Heyetçe 19 - VI - 1939 ta
rihinde müzakeresi sırasında Çanakkale mebusu 
Ziya Gevher Etili ile Siird mebusu Ali Riza Esen 
taraflarından 18 nci maddede ve yine Çanakka
le mebusu Ziya Gevher Etili ile Tokad mebusu 
Galib Pekel ve Konya mebusu Muzaffer Göker 
taraflarından 23 ncü maddede bazı değişiklik 
yapılması hakkında verilen takrirlerle Kütahya 
mebusu Receb Peker tarafından verilen takrir 
Umumi Heyetçe encümenimize verilmiş olmakla 
davet edüen takrir sahihlerinden bazıları ve Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekili hazır oldukları 
halde mevzular tedkik edildi. 

18 nci madde hakkındaki tekliflerin mahi
yeti : 

1) Mühendis ve tabiblerin uhdelerinde bir
den fazla meslekî vazife bulunduğu takdirde bu
nun ikiden fazla olmamasına/ 

2) Veterinerlerin de mühendis ve tabibler 
gibi bu madde hükmünden istifade etmelerinin, 
teminine yeter değişiklik ve ilâvenin yapılma
sından ibarettir. 

Mesele tedkik edilerek Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekilinden de izahat alındıktan sonra bir 
kısım vilâyetlerimizle kazalarda serbest tabib 
bulunmadığı ve buralarda Hükümet tabiblerinin, 
esasen dar olan bütçelerinin imkâni derecesinde 
koyabildikleri ufak ücretler mukabilinde bele
diye tabibliğini ve ayni zamanda hapishane ve 
mekteb tabiblikleri gibi iki veya üç vazifeyi 
deruhde etmeleri icab ettiği anlaşılmış ve ser
best tabib bulunmayan vilâyet ve kazalara mün
hasır olmak üzere bunların üç vazife deruhde 
etmelerinin memleket ihtiyaçlarına uygun olaca
ğı neticesine varılmıştır. Ancak bu ihtiyaç 

serbest tabib olan büyük şehirlerde mevcud ol
madığından buralarda ikiden fazla vazife cemi
ne mahal görülmemiştir. Bu yolda istihdam edi
lecek tabiblere verilecek ücretlerin nisbetinin 

muallimlik hakkında kabul edilen esaslar daire
sinde cereyanı kabul edilmiştir. 

Veterinerler de doktorlar gibi müteaddid 
meslekî vazife kabul etmeleri zaruretleri mev
cud olduğu hakkında verilen izahat yerinde gö
rülerek bunlarm da maddeye idhali ve hakların
da mühendislerle doktorlar hakkında kabul edi
len hükümlere göre mumele icrası kararlaştırıla
rak madde o yolda tanzim edilmiştir. 

23 ncü madde hakkındaki tekliflerin mahi
yetine gelince : 

1) inhisarlar ve Devlet demiryolları umum 
müdürlüklerine, alacakları ücretten başkaca ay
da yüz liraya kadar verilmesi derpiş edilen 
tazminatın kaldırılması, 

2) Bu kanunun mevzuuna girecek belediye
lerin hangileri olduğunun İcra Vekilleri Heye
tince tayini, 

3) Belediyelere bağlı müesseselerin Devlet 
veya müesseseler memurları maaşatmm tâbi ola

cağı ahkâmdan hangisine tâbi bulunduğunun tas-
rihile bu maddede veya icab eden maddelerde ta
dilât icrası, 

taleblerinden ibarettir. 
Yapüan müzakere neticesinde • 
İnhisarlar ve Devlet demiryolları umum mü

dürlüklerine alacakları ücretten başka ayda yüz 
liraya kadar tazminat verilmesi hakkındaki fık
ranın maddeden tayyma dair olan teklif encü-
menimizce de muvafık görülmüş ve mezkur fık
ra maddeden kaldırılmıştır. 

Belediye bütçelerinin müsaadesizliği hasebile 
bu kanunun bunlar tarafından tatbiki halinde 
bazı belediyelere fazla bir külfet tahmil etmesi 
muhtemel bulunduğu endişesi encümenimizce de 
varid görülmekle beraber belediyelerin alelıtlak 
bu kanunun şümulü haricinde kalmaları da bu 
kanunun istihdaf ettiği nizam ve inzibattan mah
rum bırakılmaları gibi neticeler tevlid edeceğin
den hem fazla külfet tahmilini bertaraf etmek, 
hem kanunun temin edeceği faideleri muhafaza 
eyelemek üzere İcra Vekilleri Heyetince tayin 
edilecek belediyelerin meclislerince bu lâyiha ile 
tesbit edilen derecelerin altrnda memuriyet ihdas 
edileceğine dair bir hüküm konmak suretile bu 
mahzurun önlenebileceği kabul edilmiş ve mad
deye bu yolda bir kayid ilâve edilmek suretile 
23 ncü madde yeniden yazılmıştır. 

Konya mebusu Muzaffer Gökerin takriri mev
zuuna gelince : belediyelere bağlı müesseselerin 
müesseseler memurları aylıklarmm tanzimi hak
kındaki diğer lâyihanın birinci maddesinin «C» 
fıkrası hükmünde dahil olmakla beraber herhan
gi bir tereddüde mahal kalmamak üzere mezkûr 
bende (veya belediyelerce) kelimesinin ilâvesile 
vuzuh verilmiş olmakla beraber bu müesseselerin 
belediyelere veya Hükümete intikalinden evvel 
buralarda istihdam edilmiş olan memurlarm 

«mesbuk olan hizmetlerinin intibak hükümlerinin 
tatbikmda nazarı itibare almması da tabiî görü
lerek mezkûr lâyihanın muvakkat birinci mad
desine bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Kütahya mebusu Receb Pekerin takririne 
gelince : 

ücretlilerin hizmete almışlarında maaşla gi
rebilecekleri derecenin bir üst derecesine alın
maları esası kabul edildiğine göre ileride ücretli
lere tekaüd hakkı temini mevzubahs olursa bu 
hakkm mebdeinin ancak bu hakkı temin edecek 
kanunun mebdeinden itibar edilmesi yolunda bir 
hüküm ilâvesi taleb edilmektedir. 

Lâyihada ücretliler için maaşlılara nazaran 
bir üst derecenin kabul edilmiş olması halen 
meri olan mevzuatımıza göre ücretlilerin maaşlı
lara nazaran haiz bulundukları tekaüd, mezuni
yet, açık maaşı gibi hususatm mukabili olmasma 
göre bu kabîl ücretlilerin bahsedilen şekilde âti-
yen tekaüdlükleri düşünülürse tanzim edilecek 
lâyihada bu suretle geçmiş olan müddetlerin na-
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zarı itibare almmryarak o lâyihanın meriyeti ta
rihinden itibaren bu hakkm ihdas edilmesi tabiî 
bulunmuş olmakla kanun tedvini bakımından 
lâyihamıza bu hususta bir hüküm ilâvesi muva
fık görülmemiştir. 

25 nci maddenin Umumî Heyetçe müzake
resi sırasında bu lâyihaya muhalif olan hüküm
lerin ilgasına dair olan birinci fıkrası hükmünün 
tadadî olarak tanzimi ve ikinci ftkranm müsta
kil bir madde haline ifrağı mevzubahs olması 
üzerine encümene alman mezkûr maddenin bi
rinci frkrasmm ihtiva eylediği hükümlerin ta
dadî şekilde tedvini maksadile 25 nci madde ye
niden yazılmış ve ikinci fıkrası da lâyihanın 
7 nci muvakkat maddesile alâkadar bulunması 
hasebile her iki hüküm birleştirilmek sur etile 
muvakkat yedinci madde olarak yeniden yazri-
mıştrr. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. 
îsparta Kayseri Trabzon 

M. Unsal F. Baysal S. Day 
Kâtib 

İstanbul Bolu Çanakkale 
F. Öymen Dr. Z. Ülgen R. Bulayırlı 

Diyarbakır Elâzığ Gümüşane 
R. Bekit M. F. Altay D. Sakarya 

İstanbul Kayseri Kırklareli 
G. B. Göker S. Serim B. Denker 

Kocaeli Kütahya Malatya 
A. S. Akbaytuğan A. Tiridoğlu M. öker 

Mardin Muğla Muş 
R. Erten H. Kitabcı Ş. Ataman 

Ordu 
H. Yalman 
İSMET EKER (Çorum) — Maddelerin biraz 

yüksek sesle ve yavaş yavaş okunmasını rica 
ediyorum. 

MADDE 18 — Umumî, mülhak, hususî büt
çelerle belediyeler bütçelerinden ve bunlara tâbi 
teşekküllerden maaş ve ücret almakta olan me
murların hususî bir kanunda aksine sarahat ol
madıkça bulundukları müesseselerin içinde ve 
dışında maaşlı veya ücretli ayrıca bir vazife 
almaları caiz değildir. 

788 sayılı memurin kanununun 8 nci madde
sile 1496 sayılı kanunun birinci maddesi hüküm
leri ücretli memurlara da şamildir. 

Maaşlı veya ücretli memurların uhdelerinde 
maaşlı veya ücretli yalnız bir daimî muallimlik 
bulunabilir. Şu kadar ki, aslî vazifesi maaşlı 
olanların uhdesindeki maaşlı muallimlikten ala
cakları para, ücret itibar olunur. Bu suretle ilâ
veten bir muallimlik deruhde edenlere muallim
liğin ücret veya maaş tutarının üçte ikisi verilir. 

Muallimlerden uhdelerinde rektörlük, dekan
lık, müdürlük, başmuavinlik, muavinlik, baş-

muallimlik, laboratuar, mühendis mektebi 
ve sanat okulları atelye şefliği gibi ücretli 
idarî bir vazifede bulunanların iki mual
limliği cemetmeleri caizdir. Bunlarm idarî 
vazifelerine aid ücretlerinin ve muallimlik 
maaş ve ücretlerinden mikdarı fazla olanla
rının tamamı ve ikincisinin üçte ikisi ve -
rilir. (Müderris, profesör, doçent tabirleri bu 
kanuna göre muallimlik ifadesinde dahildir) . 

Yukarıda sayılı idarî vazifeleri olmayanlara 
üç muallimlik verilebilir. Bunlar maaş veya üc
retlerinden mikdarı fazla olanmın tamammı ve 

tayin sırasile de ikincisinin üçte ikisini ve üçüncü
sünün üçte birini alırlar. 

Tabibler; iki meslekî vazifeyi veya biri idarî, 
diğeri meslekî, maaşlı veya ücretli iki vazifeyi 
deruhde edebilirler. 

Serbest tabib bulunmayan vilâyet ve kaza
lardaki tabiblerin, zaruret halinde o vilâyet ve 
kazaya aid üç muhtelif meslekî hizmeti deruh
de etmeleri caizdir. Bu takdirde bunlarm alabi
lecekleri ücret ve maaş nisbetleri muallimler 
hakkında yukarıda konulan hükümlere göre he-
sab edilir. 

Mühendisler ve veterinerler hakkmda da bu 
hükümler tatbik olunur. 

900 sayılı kanun hükümleri mahfuzdur. 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 23 — Mülhak bütçeli idarelerle hu

susî idare ve belediyeler dahi bu kanun hü
kümlerine tâbidir. Ancak İcra Vekilleri Heye
tince varidatları müsaid görülmiyen belediye
ler için bu kanunun birinci maddesinde yazılı 
derecelerin dununda memuriyet ihdasına ma
hallî belediye meclisleri salahiyetlidir. 

Hususî idarelerle belediyeler memurlarının 
kadroları İcra Vekilleri Heyetince tasdik olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 25 — Devlet memurları maaşatı-
nm tevhid ve teadülüne dair olan 18 mayıs İ929 
tarih ve 1452 sayılı kanun ile bu kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 1476, 1738, 2041, 3139, 
3234 sayılı kanunlarla 2658 sayılı kanunun ikin
ci maddesinin bu kanunun 11 nci maddesile 
temin edilen hükmü ve 2339 sayılı kanunun 
ikinci maddesinin Dil heyetine müteallik olan
dan maada hükümleri ve 3391 sayılı kanun ile 
3500 saydı kanunun 11 nci maddesi hükmü ve 
1509, 1511, 1533, 1612, 1614, 1617, 1624, 1738, 
1834, 1804 saydı kanunun birinci maddesi, 1911, 
1993 saydı kanunun üçüncü maddesi, 2006, 2021, 
2196, 2201, 2202, 2203, 2225, 2287, 2291, 2293, 
2310 sayılı kanunun maaş ve temsil tahsisatla
rına aid hükümlerinden gayri hükümleri, 2368, 
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2393, 2408, 2411, 2467, 2470, 2524, 2527, 2529, 
2530, 2531, 2541, 2669, 2773, 2777, 2782, 2787, 
2795, 2797, 2799, 2800, 2825, 2829, 2849, 2865, 
2883, 2885, 2890, 2953, 2996, 2997, 3007, 3012, 
3013, 3017, 3045, 3046, 3049, 3051, 3074, 3127, 
3139, 3154, 3184, 3203, 3223, 3225, 3224, 3230, 
3232, 3237, 3252, 3408, 3407, 3406, 3409, 3397, 
3312, 3314, 3425, 3326, 3361, 3380, 3393, 3412, 
3429, 3476, 3484, 3546, 3552, 3571, 3568, 3604, 
3608, 3621, 3636, 3611, 3612, 3613, 3614 sayılı 
kanunlara bağlı kadro cedvellerile diğer kanun
ların bu kanıma muhalif hükümleri ve 1939 
malî yrlı muvazenei umumiye kanununun 19 ncu 
maddesi kaldırılmıştır. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) 
— Şimdiye kadar böyle usul yoktu. Bunun hak
kında izahat versinler. 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 26 — Riyaseti Cumhur teşkilâtı 
hakkındaki 2180 sayılı kanunun 13 ncü ve mez
kûr kanunun 3011 sayılı kanunla değiştirilen 
14 ncü ve Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hak
kındaki 2291 sayılı kanunla istanbul Üniversi
tesi hakkındaki 2928 sayılı kanunun ve bunla
rın ek ve tadillerinin asistan, doçent ve profe
sörlerin hizmete alınış ve terfilerile müze ve 
rasadhane teşkilâtı hakkındaki 2530 ve 3459 sa
yılı kanunların mütehassısların hizmete alınış 
ve terfilerine dair hükümleri ve Cumhur Baş
kanlığı filârmonik orkestrası teşkilât ve orkes
tra mensublannın terfi ve tecziyeleri hakkında
ki 3045 sayılı kanunun orkestra mensublarmın 
hizmete alınış ve terfilerine dair hükümleri ve 
Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkın
daki 2822 sayılı kanunun 3080 sayılı kanunla de
ğiştirilen 28 nci maddesi ve 3201 sayılı emniyet 
teşkilâtı kanununun 24 ve 47 nci ve Büyük Mil
let Meclisi teşkilâtı hakkındaki 3552 sayılı ka
nunun 5, 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri mah
fuzdur. 

Bu kanun, 2556 sayılı hâkimler kanununda 
yazılı haller haricinde hâkimler ve müddeiumu
miler hakkında da tatbik olunur. Şu kadar ki 
zikri geçen kanunun 57 nci maddesinde göste
rilen terfi müddeti hâkimlerle müddeiumumi
ler ve muavinleri ve bu sınrftan sayılanlar hak-
kmdada üç senedir. 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme 
umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
ücretleri hakkındaki 2847 ve 3173 sayılı kanun
ların hükümleri mahfuz olub muvakkat tazmi
natları da bu kanunlara göre verilir. Şu kadar 
ki, hizmete alınışta tahsil dereceleri esasına göre 
verilecek ücretler bu kanundaki mikdarları ve 
birinci dereceye verilen azamî ücret mikdarı 
bu kanundaki azamî haddi geçemez. Sanatkâr 
ve işçilerin hizmete alınışında mezkûr kanunla

rın hükümleri tatbik olunur. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ VE 

ADLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RAİF KARADE
NİZ (Trabzon) — Maddede ufak bir yanlışlık 
vardır, tashihini rica edeceğim : « 2556 sayılı 
hâkimler kanununda yazılı haller haricinde hâ
kimler ve müddeiumumiler ...» deniyor. « Müd
deiumumilerle beraber muavinleri ve bu sınıf
tan sayılanlara hakkında da tatbik olunur » şek
linde olacaktır. Bu hususta encümenle de muta
bıkız. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ ( Ordu ) — 
Muhterem arkadaşlar; bir takım numaralar 
okundu ve bunlar biraz başımızı karıştır
dı, döndürdü. Benim de söyleyeceğim ma
alesef bir kanun numarasıdır. Bu kanun 
numarasının unutulduğunu zannediyorum. 
Çünkü Ziraat enstitüsü ve üniversite do
çentlerinin, şuraya veya buraya giden hocaların 
hakları mahfuzdur diye sayılmıştır. Bu meyan-
da içinde yetişmiş ve en eskisi bulunduğum eski 
mülkiye, yani Siyasal bilgiler okuluna aid ka
nunun adı yoktur. Numarası 2777 lir, onun da 
bu meyana konarak eksiğin itmammı rica edi
yorum. 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İz
mir) — Bu maddenin « ... hükümleri mahfuz
dur. » diye biten fıkrasına bir küçük ilâve rica 
ediyorum. «3007 sayılı kanunun ve 1702 sayılı 
kanunla ek ve zeyillerinin maaş ve terfilere dair 
olan hükümleri hariç olmak üzere diğer madde
leri hükümleri. » Yani orta ve meslekî tedrisat 
muallimlerine aid olan kanunların hükümleri. 

ABÎDİN BİNKAYA (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar, şimdi okunan maddenin hâ
kimler kanunu ve hâkimlerin terfi müddetini 
alâkadar eden fıkrası üzerinde durmak istiyo
rum. 

1 - Hâkimlere aid bu fıkrayı tekrar okuyo
rum ; «bu kanun, 2556 sayılı hâkimler kanunun
da yazdı haller haricinde hâkimler ve müddei 
umumiler hakkında da tatbik olunur. Şu kadar 
ki, zikri geçen kanunun 57 nci maddesinde gös
terilen terfi müddeti, hâkimlerle müddei umumi
ler ve muavinleri ve bu smıftan sayılanlar hak
kında da 3 senedir. «Maddenin bu fıkrası nok
sandır. Kanunun tatbikmda muavinlerle bu sı
nıftan sayılanları şümulüne almıyor, halbuki 
maksada göre kanunda böyle bir istisna mev-
zubahs değildir. 

2 - Hâkimlerin terfi müddetlerine aid hükme 
gelince; asıl bu noktanm tedkikini lüzumlu gö
rüyorum ; her iki hususa dair Yüksek Reisliğe 
bir takrir takdim edeceğim .. Şimdi arzedeceğim 
esbabı mucibenin iyi anlaşılabilmesi için; değiş
tirilmesini Yüksek Meclisimizden rica ettiğim 
maddenin mezkûr fıkrasının, kendi mütaleama 
göre, tesbit ettiğim şeklini okuyayım: 

«Bu kanun, 2556 sayılı hâkimler kanununda 
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yazılı haller haricinde hâkimlerle müddei umu
miler ve muavinleri ve bu smrftan sayılanlar 
hakkında da tatbik olunur. 

Şu kadar ki zikri geçen kanunun 57 nci mad
desinde gösterilen terfi müddeti, vekâlet ve 
ayırma meclisi tarafından; tedkik, ilân ve terfi 
defteri tanzimi gibi muamele ve merasim, muay
yen müddetin son altı ayı içinde ikmal edilmiş 
bulunmak şartile, üç senedir» Şimdi, frkranm 
asıl metnindeki noksanı, yukarıda arzettiğimden 
bu noktayı fazla izaha mahal görmüyorum. Bu
nun, mütaleam veçhile okuduğum fıkrada gö
rüldüğü üzere tamamlanması lâzım. Fıkranm 
asıl metnindeki ikinci kısmı üzerinde ise müsaa
denizle uzunca bir mütalea ve mülâhazada bu
lunmayı faydasız bulmuyorum. Bu nokta mühim
dir, hâkimlerle, müddei umumiler ve muavinleri 
ve bu smıftan olanlar hakkındaki terfi müddeti 
umumî hükümler sırasında 3 seneye çıkarılmak
tadır. Bu müddet iki sene olduğu zamanda bile, 
terfi defterine isimleri çok geç geçmiş ve 3,5 - 4 
ve hatta 5 senede ancak terfia mazhar olabilmiş 
hâkimlerimiz vardır. 

tki sene terfi müddetini arzettiğim kadar 
uzatan sebeblerden biri, müddet şeraitini ikmal 
eden hâkimler hakkmda, hâkimler kanununun 
hususî hükümleri dolayısile yapılan muamele ve 
merasimdir. Gerçi bu muamele ve merasim, ka
nun hükmüne ve Adliye vekâletince 934 sene
sinde yapılmış olan talimatnamenin 45 nci mad
desinin izahına rağmen bir zamanlar muayyen 
müddetin hitamından evvel de yapılmakta idi, 
son zamanlarda ise bu muamele ve merasim, ka
nun ve nizamnameden anlaşılan manaya göre 
bekleme müddetinin hitamından sonra ifa kılın
makta bulunmuştur. Yani son şekil şudur : 

Terfi için muayyen müddet tamam olduktan 
sonra Adliye vekâleti senede bir defa, mart 
ayında, haklarında kazaî ve inzibatî terfilerine 
mâni bir hal olmayanların bir listesini ilân 
ediyor ve ayni zamanda bu listeyi ayırma mec
lisine veriyor. Bu listeye hâkimlerin itiraz hakla
rı vardır. Sonra ayırma meclisi inikad edince, 
terfie lâyik olanların sıra tertibile bir defterini 
yapıyor, vekâlete veriyor. Bu defterde ismi 
olmayanların da tebliğden itibaren 30 gün için
de itiraz hakları vardır. Bunlar için ayırma 
meclisi umumî heyetince tedkik ve karar mua
melesi yapılıyor (Madde 54). Bu merasimden ge
cikmeye misal teşkil eden ayırma meclisinin bir 
inikadını arzedeyim : Meclis. 938 senesi haziran 
ayında işe başlamış ve 939 senesi şubatı gaye
sinde mesaisini bitirebilmiştir, yani bu merasim 
ve terfi defterinin tanzimi 9 ayda ikmal edile
bilmiştir. Binaenaleyh vekâletin ilânmı ve ayır
ma meclisinin tedkikini müteakib, terfi için lâ
zım olan bekleme müddetini bitirmiş olan bir 
hâkimin, vekâletin bundan sonraki ilânına ve 
ayırma meclisinin inikadına kadar 10 -11 aydan 

ziyade hali intizarda kaldığı vakidir. Birerden 
iki ay itiraz müddeti ... ve inikadın devamı ve 
itirazların tedkiki gibi müddetlerden sonra tan
zim edilebilmiş olan terfi defteri ile de iş bitmiş 
olmuyor. Bir hâkim bundan sonra da terfiini 
beklemek mevkiinde ve mecburiyetindedir ve 
bu suretle yerine göre bir hâkim dört beş sene 
sonra terfi edebiliyordu. Hâkimler kanununda 
bir gûna sarahat ve takyidad olmadığı için za
manında yapılmayan bu merasim usulü, hâkim
ler aleyhinde bir muamele şeklini almış bulun
maktadır. Binaenaleyh müddet iki sen olduğu 
zamanda bile üç seneden daha sonra isimleri 
terfi defterine geçenlerin ve üç buçuk, dört ve 
hatta beş sene sonra terfi edebilen hâkimlerin 
terfi müddeti için bekleme şartı üç seneye ib
lâğ edildiği zamandaki vaziyetlerini, yüksek na
zarınıza arzederim. Bu yeni kanunun 8 nci mad
desine göre diğer ikinci bir nokta da dikkate 
şayandır; 

8 nci maddede ; « ehliyetleri ve sicilleri iti
barile terfie hak kazandıkları halde kadroda 
münhal yer bulunmamak sebebile bir derecede 
iki terfi müddeti geçirmesine rağmen terfi ede
meyenler her derecede bir defaya mahsus olmak 
üzere üst derece maaşı verilir » denildiğine ve 
hâkimlerin hususî kanuna tâbi olmaları bakımın
dan ehliyet ve sicilleri itibarile terfie hak ka
zandıklarının anlaşılabilmesi ancak ayırma mec
lisince terfi defterine isimlerinin geçmiş olmasi-
le mukayyed bulunmasına göre bu maddedeki 
iki terfi müddetinin hesabında alınacak esas, ya
ni mebde noktası nereden başlayacaktır? Şu hal
de bu lâyihadaki 26 nci madde ile 8 nci madde-
ve hâkimler kanunundaki maddeler ve merasim 
icablan arasına, tereddüdü mucib olabilen nok
talar mevcuddur. Encümen isterse bu ciheti 
izah buyururlar. Bununla beraber bendenizce, 
hâkimler hakkında terfi defteri tanzim edildiği 
tarih, muayyen müddetin bir çok zaman geçme
sinden sonraya da tesadüf etmiş olsa 8 nci mad
dedeki iki terfi müddetinin, muayyen müddetin 
hitamını müteakib hesab edilmesi lâzımgelirse 
de yukarıda arzettiğim gibi mezkûr maddede 
« ehliyet ve sicilleri itibarile terfie hak kazan
dıkları ibaresine ve bu hak ancak terfi defte
rinin tanzimi tarihinde teayyün edeceğine göre 
bu noktanın hâkimler aleyhine de tefsire müsaid 
ve mütehammil olduğu görülür. Binaenaleyh 
bendeniz tedkik sonunda; bu lâyihada hâkimle
ri alâkadar eden hükümlerde gördüğüm bu mah
zuru ve hâkimlerimizin vaziyetlerini güçeleştire-
bilecek olan halleri önleyebilmek üzere takririm
de arzettiğim çareyi düşündüm. Düşündüğüm 
nokta, endişemizi her bakımdan önlemiş olmak
la beraber müzakere buyurulan bu maddenin 
maksad ve gayesini de ihlâl etmiş olmuyor. Ter
fi edebilmek için bekleme müddeti yine üç sene
dir. Yalnız bu üç senenin son altı ayı içinde 
hâkimlerin vaziyetine aid her türlü tedkikat ve 
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merasim ikmal edilerek terfi defterlerinin - üç 
sene hitamında - hazırlanmış bulunmaları şart
tır. Bu hüküm, asıl madde hükmünün adilâne 
bir şekilde tatbiki için, bir müeyyideden ve 
8 nci maddedeki bir derece arasında geçen iki 
terfi müddetini sarahaten tayin etmiş olmaktan 
başka bir şey değildir. 

Diğer tabir ile; hâkimler kanunile hâkimle
re başka memurların terfi şartlarından ayn, 
yani hususî mahiyette yükletilmiş gibi görünen 
bir külfetin hafifletilmesi demektir. 

Hâkimlerimizin lehine olan ve bütçeye ve 
umumî hükümlere tesiri olmayan bu kadarcık 
bir tashihi, kendilerinden daima adalet icrası
nı beklediğimiz hâkimlerimizden ve bu smrftan 
sayılan adliyecilerimizden Yüksek Meclisimi-
zin esirgemeyeceğine ümid ve kanaatim var. 

Sayın arkadaşlar; malûmunuzdur ki, adalet 
işlerinde ne kadar çok ve iyi randıman temin 
edebilirsek yurdumuzun nizamı ve halkm refahı 
o nisbette artmış ve temin edilmiş olur. Bunun 
için de adliye makinesinde krymetli uzuv
ların ve elemanların çalıştırılmasına çok ihti
yaç vardır. Kanunlar ne kadar mükemmel olur
larsa olsunlar bunu tatbik edecek ellerde liya
kat görmezsek o mükemmeliyetten istediğimiz 
faideyi elde edemeyiz. Bilâkis ehliyetli ve li
yakatli ellerde aksak kanunlar bile memlekete 
yararlı işler görebilirler. Binaenaleyh, bu de
ğerli mesleğe aid herfırsatta, önce yapacağımız 
iş, mahkemelere iyi hâkim ve iyi memur yetiş
tirmek olmalıdır ve bunun için de hâkimleri
mizin haklan lâyik oldukları itina ile korunma
lıdır. Biliyorsunuz ki, arkadaşlar, maalesef bir 
çok mahkemelerimiz hâkimsizdir. İş sahibi 
yurddaşlarrmız ve uzaklardan mahkemelere ge
len köylerimiz bu hallerden müştekidir. 

Aziz arkadaşlar; bir çok mahkemelerimizin 
hâkimsiz kalmasmm sebebleri var; hâkimler ka
nununun bazı hükümlerini değiştirmemiz ve hâ
kimlerimizi, kanun ve vicdanlarının daha adilâ
ne ve kayidsiz hüküm, gaye ve düşünüşlerile 
karşı karşıya bulundurmak hususuna daha zi
yade ehemmiyet vermemiz lâzrmgelmektedir. 
Mahkemede mühim rolleri olan zabıt kâtibleri sı
nıfına da çok önem verilmeli, terfi ve terfihleri 
hususları iyi bir şekilde temin edilmelidir. Fa
kat hâkimler kanunu hükümlerine ve zabıt kâ-
tiblerine dair olan şimdi bu arzettiklerimi mev-
zuumuz dışmda görüyorum. 

İleride yeri gelince bu hususların geçmişde-
ki tecrübelerden mülhem olarak daha ziyade 
dikkat ve itina ile mütalea edilmesi ve nazari
yata fazla kapılmıyarak ihtiyaçlarımıza karşı 
daha uygun ve daha esaslı tedbirler alınması 
icabeder. 

Şimdi rica ve temennim; müzakere buyur
makta olduğumuz bu maddeye arzettiğim se-
beblerden ötürü, ilâve ve kısmen değiştirme 
suretile; takririmde yazılı ve hâkimlerin lehine 

küçücük bir hüküm ve müeyyidenin kabul buy-
rulmasıdrr ve bu kabul kararınız adaletin tah
kimi için alman tedbirlere, sevimli bir tedbir 
eklemiş olacaktır. Anlaşılmıyan noktalar varsa, 
sorulduğunda ayrıca cevab arzetmeğe çalışaca
ğım. 

EDİB ERGİN (Mlardin) — Bu madde ile 
hükmü mahfuz tutulan Devlet demiryolları me
murlarının muvakkat tazminatı hakkında 1452 
numaralı kanuna atıflar yapılmaktadır. 1452 
numaralı kanun ise 25 nci madde ile ilga edil
miştir. Binaenaleyh bu memurların muvakkat 
tazminatı mesnetsiz kalacaktır. Bunun için bu 
kanun hükümleri mahfuzdur denildikten sonra 
«ve bunlarm muvakkat tazminatları bu kanu
nun esasları dairesinde verilir» cümlesinin ilâ
vesini teklif ediyorum. Encümen muvafakat 
ederse lütfen ilâve buyrulsun. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Arkadaşları
mızdan Bay Abidin hâkimlere teallûk eden 
terfi müddeti hakkındaki mütalealarile, bu 
maddede tadilât yapılmasını, fakat bu yapıla
cak tadilâtın ve hâkimlerin terfii için ayrıca 
muamelâtına taalluk eden hususların barem ka
nununa dercini istiyorlar. Halbuki bu kanunla 
münasebeti yoktur. Filhakika hâkimler kanunu 
terfi için iki sene müddet kabul etmiştir. Bu 

kanun, hâkimler hakkındaki bu iki senelik müd
deti, umumî hükümlere uydurmak suretile, üç 
sene olmasmı kabul ediyor. Hâkimler kanunun
da gerçi iki senede terfi etmek lâzrmgeliyordu 
amma bu iki sene bittikten sonra avjrmava aid 
muameleleri vekâlet yapıyordu. Filhakika bu 
ayrrma tedMkatı, alâkadarların itirazları, her 
halde bir sene ve daha fazla sürüyor. 

Filî olarak 3 seneden evvel bir hâkim terfi 
edemiyor. Amma kanunda mutlaka iki sene bit
tikten sonra ayrrma muamelesine başlansın diye 
sarih bir hüküm yoktur. Şimdi arkadaşımızın bu 
izahlarile barem kanununa böyle bir fıkra kon
ması kabul edilirse veyahud kabul edilmese bile 
şu izahlar bunu gösterecektir ki hâkimler kanu
nundaki ayrrma muamelesi gibi sırf idarî bir mu
amele terfi için muayyen müddetin inkızasmdan 
sonra başlaması lâzrmgelen bir işmiş diye bir te
lâkki uyandıracak, halbuki buna ne kanun mü-
saiddir, ne de böyle bir telâkki doğrudur. Bu 
itibarla temenni olunur ki 3 sene müddet bitince 
bir hâkim terfi etsin. Fakat 3 sene dolmadan 
evvel Adliye vekâleti hâkimlerin terfii için ya
pılması lâzrmgelen ayırmağa müteallik muame
lâta başlamalıdır ki bu iş 3 senenin tamamlan
masında bitsin. Bendenizin bu izahatım teklif 
sahibi olan arkadaşrmca da kabul edilir, encü
mence de münasib görülür ve Adliye vekâleti de 
şu temenniyatı bundan sonraki icraatında naza
rı dikkate alırsa 3 seneye çıkan terfi müddetine 
bir de ayırmağa aid idarî muamelât dolayısile 
en az 8 ay, bir sene uzatmağa mahal vermeden 
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üç sene sonunda hâkimlerin terfiine muvaffakı- I 
yet elverir. Binaenaleyh bendeniz bu teklifin lü
zum ve kabulüne kail değilim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bendeniz Adliye 
vekilinden bu hususta izahat istiyorum. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ VE 
ADLİYE VEKALETİ VEKİLİ RAİP KARA
DENİZ (Trabzon) — Bu kanun, hâkimler kanu
nunun meriyette kalacağını tesbit etmektedir. 
Hâkimler kanunu hükümleri mahfuz olduğuna 
göre bu kanun çıktıktan sonra, bir teşkilât ka
nunu demek olan hâkimler kanununda yapılma
sı icab eden bazı değişiklikler mevcud olacaktır. 
Meselâ orada 45 liralık ve 55 liralık hâkimlikler 
vardır. Halbuki bu tevhid ve teadül kanunu 45 
ve 55 lik dereceleri kaldırdığı için orada da kal
kacaktır. Bu tadilâtı yaparak hâkimler kanunu
nu bu yeni ahenge uydurmak için vekâletçe bir 
lâyiha hazırlanmıştır yüksek huzurunuza arze-
dilecektir. O lâyihada arkadaşımızın bu söyle
diklerini temin edecek maddeler, icab ederse, 
konacaktır. Binaenaleyh sadece bir tevhid ve 
teadül kanunu olan bu kanunda diğer teşkilât 
kanunlarına aid olması lâzım gelen hükümlerin 
konması taknin usulüne de muvafık değildir. 
Arkadaşımızın maksadı üç senelik müddetin ik
malinden sonra hâkimin terfiini temin etmektir. 

3 senenin nihayetinde terfii temin etmek için 
bazı formalite, veya idarî usullerle bu müddet 
gecikmesin, diyorlar. Bunu temin için icab eder
se yeni lâyihada hüküm koyacağız. Eğer idarî 
bir şekilde bunun temini kabil ise Adliye ve
kâleti bunu yapacaktır. Müsterih olsunlar. 

ABİDİN BİNKAYA (Kastamonu) — Şimdi 
bu kanun hâkimlerin iki senelik terfi bekleme 
müddetini 3 seneye çıkarıyor. 3 seneye çıkar
dığı esnada buraya bu merasim müddeti ikmal 
edilmek şartile şu tarihten itibaren, bir kaydin 
konulması hiç bir mahzuru mucib değildir. Esa
sen kanunlarımızdan hangisi birbirine girift 
olmamıştır. Bu kanunda yeri değildir, diyor
lar, fakat yeni bir hâkimler kanunu yapılınca
ya kadar - vekil arkadaşımız hâkimlerin hukuku
nu muhafaza edecek olan yeni bir hâkimler ka
nunu hazırlanıyor, dediler, çok güzel, buraya 
iki üç kaydin ilâvesi ne gibi mahzuru mucib ola
bilir? Bu kanun 2 seneyi 3 seneye çıkarıyor. 
Fakat bu 3 seneye bir müeyyide de ilâve edil
melidir. Çünkü şimdiye kadar hâkimlerin terfi 
müddeti bilinmiyordu. Sekizinci maddeyi oku
yunuz. Hak kazandıkları takdirde..., diyor. Ter
fi müddetinin zamanında tatbiki için takririmiz-
deki bu kaydin konulması tam yerinde olur. Bu 
böyledir. 

Sonra Salâh Yargı arkadaşımızın buyurduk
larına gelince; Adliye vekâletinin bizzat yapmış 
olduğu talimatnamenin işte 45 nci maddesi; te
barüz ettirmek için tekrar arzedeyim. Dediler 
ki; müddet nihayet bulmadan da bu ayrrma mu
amelesi yapılabilir. Böyle mutlaka müddet hi- | 

I tam bulsun, ondan sonra yapılsın diye bir telâk
ki vardır, bu doğru değildir dediler. Halbuki 
kanun mutlaktır. Bu kanunda ayırma müddeti 
diye bir hüküm konmuştur. Evvelden bu ya
pılmıştır, fakat sonradan müddet hitam bulduk
tan sonra yapılması tahakkuk etmiştir ve o su
retle yapılmaktadır ki, dört beş sene uzuyor. 
Hüküm mutlaktır. Müsaade ederseniz talimatna
menin müddeti gösteren maddesini okuyayım : 

« Ayırma meclisi kanunun 40 nci maddesinde 
gösterilen dereceleri tayin için bulundukları sı
nıftan müddetlerini bitirmiş olan hâkim ve Cum
huriyet müddeiumumilerinin vaziyetlerini ted-
kik eder. » 

Şimdi bakınız sınıfında müddetlerini bitirmiş 
olan diyor. Müddetlerini bitirmeden yapılama
yacaktır. Kanun mutlaktır (Değiştirsinler ses
leri). Yapacaklarını söylüyorlar. Fakat bu uzaya
cak olursa araya beş altı tatil girecektir. Bu 
iş uzayacaktır. Bunu tatmin için merasim müd
deti şu tarihde başlayacaktır diyerek bir hüküm 
konmakta ne mahzur olabilir. Kanunlar zaten 
cebir muadelesi halleder gibi birbirinin içine gi
rift olmuş değil midir? Bunda hiç bir mahzur 
yoktur. Bendeniz hâkimlerin lehine olarak bu
nu kabul buyurmanızı rica ederim. Tabiî karar 
sizindir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir çok kanunları 
ilga ettikten sonra dahi, bazı hususiyetlerin ica
bı olarak mevcud hükümleri muhafaza etmekte
yiz. Filân tarihli falan numaralı kanunu ya tam 
olarak veyahud o kanunun ihtiva ettiği bazı 
maddeleri kısmen muhafaza etmekteyiz ve bu
nun hikmeti vardır. Çünkü o mevcud müessesenin 
zarurî vaziyeti veyahud o müessesenin kendine 
has vaziyeti bunu istilzam etmektedir. 

Abidin arkadaşın dermeyan ettiği mütalea 
gerek tatbikattan, gerek hâkimler kanunundan 
almmış tecrübenin neticesidir. Bu bakımdan 
yalnız terfi müddetlerinde teadül yapıyoruz ze
habına düşmekten ziyade, bence hâkimlerin için
de bulundukları, hususî kanunun diğer umumî 
kanunlardan ayrı olarak kendilerine tahmil et
tikleri külfetleri hatırdan çıkarmamak lâzımge-
lir. 

İnhisar vekâleti de hangi bir müdürünün 
terfiine teallûk eden 3 sene müddet meselesi, 
üçüncü sene dolduğu zaman vekilin muvafık 
demesile mesele hallolur. Mâliyede, Dahiliyede, 
Adliyede ve bütün vekâletlerde böyledir. Ad
liyede yalnız vekilin tasdiki değil, hâkimi hâ
kimlerin takdir etmesi, hâkimlerin takdirinin 
hâkimler usulü dairesinde'tecelli etmesi lâzım
dır. Mektebi mülkiyeden çıkan bir kimse hemen 
maiyet memuru, nahiye müdürü, kaymakam 
oluyor. Bir hâkim mektebten çıktıktan sonra 
hâkim olabilmek için bir sene staj yapıyor, son
ra imtihan veriyor. Yani mekteb imtihanlann-

I dan sonra bir daha imtihan veriyor. Maaşmm 
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55 liraya geçmesi için, demek ki esas maaş 
bunlar için 30 olduğuna göre saçı ile sakalı ile 
hizmeti ile aynı kanun mucibince ayrıca imti
han veriyor ve bunda muvaffak olmadığı tak
dirde kendisi sittin, sene aynı derecede kalıyor. 
Şimdi bu kadar hususî bir muameleye tâbi ol
duktan sonra hâkimlik vasfım ihraz eden bir 
zat ondan sonra yine 8 - 1 0 sene bir hizmetten 
sonra ayrıca bir imtihana tâbi olan bu adamla
rın vaziyeti hususî yerini nazarı dikkate ala
rak bir teadül yapıyorum diyerek adaleti mün
hasıran müddette görmekte isabet yoktur. Ne
rede kaldı ki Abidin arkadaşımızın tatbikattan 
aldığı intibaa göre ister istemez geçmesi mec
burî olan müddet de vardır. Bunu 3 sene kabul 
edelim. Aynı zamanda Dahiliyeye intisab etmiş 
bir hukuk mektebi mezunu ile adliyeye intisab 
etmiş olan bir Hukuk mezunu arasmda dehşetli 
fark vardır. Birisi inha ile diğeri de ister iste
mez heyeti umumiye hakkındaki cedvel çıkm
aya kadar bekliyecek ve bu aradaki hakkı sel-
bedilmiş olacaktır. Binaenaleyh geçen zamana 
aid olan hukukun muhafazası için bir kayid 
koymağa şiddetle ihtiyaç vardır. Bu bakımdan 
Abidin arkadaşımızdan daha ileri gideceğim. 
inhisarlar ve Devlet demiryollarının vaziyetleri 
icabı olarak kanunlarmm ahkâmı nasıl aynen 
muhafaza ediyorsak, aynı icabı hâkimler üze
rinde de görmekteyiz. Nerede kaldı ki bu ka
nun ne kadar güzel olursa olsun terfi müddeti 
geldiği zaman kadroda münhal bulunmadığı 
endişesüe daha ileri gidememek vaziyeti vardır. 
Zaten geçmiş zamanlara aid hakkını alamryan 
bu adamlara bir de geçmiş zamanların mu
amelât ve usulden mütevelüd geçmiş za
manların vebalini yükletmekte adaletsizlik var
dır. Hususî vaziyetleri icabı diye arzettiğim 
vekâletlere aid olanı nasıl hüsnü telâkki edi
yorsak, bunları da aynen böyle telâkki etmek 
asla müsavatsızlık değil, bilâkis üzerlerinde 
bulunan vazifenin ehemmiyetile ve ağrrlığile mü-
tenasib olarak barem kanunu mevcud olduğu za
mandaki yine bu vaziyetin icabı olarak konan 
hükmü nasıl hususî bir madde olarak ayrrmışsak 
ayni hususiyeti burada da muhafaza etmek min-
küllüvücuh adalet noktasından ve kanunların, 
adalet makinesinin iyi işlemesi bakımından da 
faydalıdır. Onun için 2556 sayılı kanunun hük
mü tatbik edilir, kaydini muhafaza edelim. 
Öteki kısımları kaldırmakla pek çok bir çey yap
mış olmayız. Çünkü hâkimler için doğrudan 
doğruya terfi etmek, meselâ birinci dereceye 
çıkmak imkânı yoktur. 55 ten sonra, yani şim
di 7 nci derece olan 60 tan sonra behemehal im
tihan vermiş olacaktır. Yedinci dereceye gel
mesi için kaç sene hâkimlik yapması lâzımdır. 
Yaşmm kaç olması ve kaç senelik tecrübe dev
resi geçirmesi lâzrnı? Bunu soruyorum. 

Arkadaşlar; kanunları tatbik ettiği için bir 
tefahür ruhu duyan, her ittihaz ettiği karar 
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Temyiz mahkemesi süzgecinden geçerek tasdik 
edilirse lehine, tasdik edilmezse aleyhinde tera
ziye alman ve memlekette adaleti temin için is
tisnaî ıbir usule tâbi tutulan bu adamların haklı 
olarak vaziyetlerindeki hususiyetin göz önünde 
tutulması lâzımdır. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. Takriri de Riyasete vereceğim. 

BAŞKAiN — Başka mütalea yoktur. Takrir
leri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim sebeblere binaen 26 nci madde

ye aşağıdaki cümelnin ilâvesini teklif ederim : 
Siyasal Bilgiler okulu hakkındaki 2777 nu

maralı kanun. 
Ordu 

Ahmed İhsan Tokgöz 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler ... Etme

yenler ... Takrir kabul edilmiştir. 
BÜTÇE E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 

— Kabul ediyoruz. « . . . . 2291 sayılı kanun » 
cümlesinden sonra bunu ilâve edeceğiz. 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen ikinci bendin 

ikinci f ıkrasmm t&yyını teklif ederim. 
Manisa 

Refik İnce 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Takrir kabul edil
miştir, nazarı itibare alınmıştır. 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Müsaade ederseniz encümene alalım. 

i BAŞKAN — Encümene veriyoruz. 
REFİK İNCE (Manisa) — Encümenden bir 

sual soracağım: 
«... İşçilerin hizmeti haricinde mezkûr kanun 

hükümleri tatbik olunur», diyor. Hangi mezkûr 
kanunun.,Sarahat yoktur. 

BAŞKAN — Madde esasen encümene gidiyor. 
geldikten sonra sorarsınız. 

Bay Abidinin takriri bu suretle reye konul
maktan müstağnidir. Zaten kendileri de geri 
alryorlar. 

Muvakkat maddelere geçiyoruz. 
MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 

2 nci maddesine bağlı teşkilât kadrolarında ya
pılan değişiklik dolayısile ellerine geçecek pa
ra mikdarî evvelkinden az olanlar aradaki far
kı, terfi suretüe telâfi edinceye kadar almakta 
devam ederler. 

Yukarıki fıkra şümulüne giren veya girme-
I yenlerden birinci maddede yazdı cedvelde yapı-
I lan tadilât dolayısile maaş asılları değişmiş olan

ların gerek evvelki, gerek yeni derecelerinde ge-
I çen hizmet müddetleri eski maaş asıllarına en 
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yakm üst maaş derecesinde geçmiş sayılır. 

Gerek 1452 sayılı kanuna bağlı kadro cedve-
linin ilk tatbiki dolayısile maaş mikdarlan aza
lanlardan halen bu vaziyeti muhafaza edenlerin 
ve gerek bu kanuna istinaden maaş mikdarlan 
indirilenlerin tekaüd maaşlarmm hesabında ev
velce aldıkları maaş mikdarlan esastır. 

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

DEĞİŞEN MUVAKKAT MADDE 2 — A) 
Halen ücretle müstahdem olanların tahsil dere
celerine ve bu kanuna tâbi dairelerle aylık ve 
ücretleri kanunla tesbit olunan müesseselerde 
ücret ve maaşla geçen müddetlerin mecmuuna 
göre 15 ve 20 yıllık hizmet müddeti kaydi ol
maksızın 1452 sayılı kanunun esasları ve bu ka
nunun 12 nci maddesindeki ölçü dahilinde ücret
leri tesbit edilir. Şukadarki bunlar meyanmda 
bu kanunun neşri tarihinde müstahdem olanlar
dan hizmet müddetleri üç seneye kadar olanla
rın bir, üç seneden fazla olanların iki yukarı de
receye geçirilmeleri caizdir. Ancak bu dereceler 
terfi ve tahvillerde mükteseb hak teşkil etmez. 

Bu hükümlere göre ücretleri tesbit edilecek
lerin alacakları ücret halen almakta oldukları 
ücret mikdarmı geçemez ve bu gibilerin almakta 
oldukları ücretler birinci maddede yazılı aylık 
tutarlarından birine aynen tetabuk ediyorsa o 
dereceye ve etmiyorsa halen almakta olduğu üc
retle buna en yakm alt dereceye dahil sayılır. 

İnhisarlar umum müdürlüğü kadrosuna dahil 
olub bu kanunun neşri tarihinde müstahdem 
olanlar halen almakta oldukları ücretleri muha
faza ederler. 

B) A Bendi mucibince dereceleri tesbit edi
leceklerin dahil olacakları dereceler tutarile al
makta oldukları aylıkları arasındaki fark, me
murun aylığından her ay yirmi beşde biri indi
rilmek suretile yirmi beş ayda izale edilir. An
cak memurların talebi üzerine bu farkm daha 
evvel de izalesi caizdir. Bu farkm izalesine kadar 
bu gibilere muvakkat tazminat verilmez. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN ( Bitlis ) — Mu
vakkat ikinci madde halen ücretle müstahdem 
olanların ücretlerinin hangi kıstasa göre tesbit 
edileceğine dairdir. Kısaca arzetmiş olmak için 
maddenin baş kısmını okuyacağım: 

«... Halen ücretle müstahdem olanlar m tah
sil derecelerine ve bu kanuna tâbi dairelerle 
aylık ve ücretleri kanunla tesbit olunan müesse
selerde ücret ve maaşla geçen müddetlerinin 
mecmuu...» madde devam ediyor. Bendenizin 
teklifim şudur: «... Tahsil derecelerine ve bu 
kanuna tâbi dairelerle maaş ve ücretleri ka
nunla tesbit olunan müesseselerde . . . » kaydın
dan sonra «hizmete tayin ve murakabeleri Dev
lete aid bulunan müesseselerde» kaydmm kon
masını istiyorum. Bununla ihdas edilecek vazi
yet şudur: Memleket içinde akalliyet veya ecnebi 
mekteblerinde Devletin umumî tedrisat proğ-
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ramlarına uygun olarak coğrafya, tarih, yurd 
bilgisi gibi muayyen dersleri okutmak üzere Ma
arif vekâleti tarafından tayin edilen ve muraka
be edilen ve diğer memurların tâbi olduğu bü
tün muamelâta tamamen tâbi olan ve yalnız üc
retlerini bu müesseseden alan bu arkadaşların 
da, İş bankası ve Ziraat bankası gibi müessesat-
ta çalışanların geçen hizmetlerinin hesaba katıl
dığı gibi, onların da bu maddenin içerisinde yer 
bulmasından ibaret olacaktır. Zannederim ki 
bu, bütçenin masraf kısmı üzerinde de bir tesir 
icra etmiyeceği gibi, hattâ yaşayan kanunlarla, 
1702 numaralı kanunun 15 nci maddesi sarahati
ne de bir tenazur teşkil edecektir. O kanunun 
sarahati şudur. Maarif vekâletinin müsaadesile 
açılmış bulunan bu kabîl mekteblerde çalışanla
rın bu hizmet müddetlerinin, kıdemlerine aynen 
dahil olacağını gösteriyor. Benim teklifimde 
kıdem ve tekaüd meselesi mevzubahs değildir. 
EsM ücretleri, bunlarm bilâhare alacağı ücret
lerin tesbitine müessir olacaktır. Şimdi bu hu
sustaki noktai nazarımı Bütçe encümeni kabul 
ederse bir takririm de vardır. Kabulünü rica 
ederim. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, 
bu madde yalnız müzakere etmekte olduğumuz 
kanunun değil, yekûnu 3 ü bulan barem kanun-
lan grupunun en mühim bir maddesidir. Barem 
yani teadül fikri, hukukta, istihkakta müsavatı 
temin edecek fikrin bütün bu kanunlar grupu 
içerisinde ifadesi şimdi müzakere ettiğimiz mad
denin içerisinde bulunmaktadır. Bundan sonra 
Devlette ücretlilik hayatmm nasıl tanzim edilece
ğine aid hükümler kanuna konulmuştur. Şimdi
ye kadar uzun şikâyet, hattâ ıstırab mevzuu 
olan meselelerin hepsini top yekûn yeni şekle ir
ca edecek olan madde, şimdiki müzakere ettiği
miz muvakkat maddedir. Bu maddenin tam mu
vazisi, bu kanundan sonra ruznameye dahil olan 
ve iktisadî müesseselere aid bulunan kanunun bi
rinci muvakkat maddesidir. Binaenaleyh bundan 
sonra müzakeresine bağlıyacağımız iktisadî mü
esseselere aid kanunun buna muvazi olan madde
sine de müessir olmak üzere şimdi yapacağımız 
görüşmeler hepsine de şamil olacaktır. Binaen
aleyh bu madde üzerinde, dermeyan edilecek 
mütalealar her ikisi üzerinde temerküz etmiş 
olacaktır. Onun için bendenizin de maruzatım 
aşağı yukarı ikisine de şamil olacaktır. 

Bir defa bu maddenin millî muhit için psiko
lojik bir hususiyeti ve rejim bakımmdan ehem
miyeti vardır. Ben buna bu sebeble bir mebus 
olarak dikkatle temas etmeği sureti mahsusada 
vazife sayıyorum. Arkadaşlar; her kanunun mü
zakeresi millî muhitte ihtiva ettiği hükmün 
ehemmiyeti ve tabaka tabaka millet unsurları
na şümulü derecesile mütenasib bir akis bulur. 
Müzakere mevzuumuz olan - kısa ismile - bu ba
rem kanunlarının, millî muhitteki inikasları, 
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diğer bazı kanunlara nisbetle genişlik arzetmiş-
tir. Bu inikasları müsbet ve menfi mahiyette ol
mak üzere bir kaç şekil içine toplamak isterim. 
Böyle bir kanun tedvin olunuyor diye sevinen 
büyük bir idealist Türk milleti kütlesi vardır. 
Yani istihkakta nizamsızlığın, tediyelerde haksız
lığın kalblerde vukua getirdiği büyük taham-
mürlerin, ki bunlar millî hayatta menfi su
rette tesirlerini gösteriyorlar, bir an evvel ber
taraf edilmesi lâzımdır. Haklarda müsavatsız
lığı ve içtimaî hayatta muvazenesizliği tevlid 
eden bu vaziyetin top yekûnı olarak T. B. M. 
Meclisinin keskin elile katği olarak tasfiyeye uğ
raması, arzettiğim mahiyette hak arayan Türk 
milletinin efkârı umumiyesinde derin ve müs
bet akisler yapmıştır. Bunlar kanunun bir an 
evvel çıkmasını bekliyorlar. 

İkincisi arkadaşlar; bu kanunun yaptığı akis
lerin menfi tarafında bulunanlardır. Bunlar ta
biidir ki şimdiye kadar kendielrine temin edil
miş olan ölçüsüz menfaat ve tahsisatları azala
cağı endişesi ile hissî tesirler altındadırlar. Bu 
tesir altrnda kalarak şimdiki vaziyetin içtimaî 
ve siyasî bünyemizde yaptığı ve yapacağı fena
lığı takdir edemiyorlar. Bu yüzden millet için 
ıstirab mevzuu teşkil eden bir çok sebebleri uzun 
uzadrya tahlil etmeğe bu gün lüzum görmüyo
rum. Zannederiyorum ki, bütün mebus arkadaş
larımız bulundukları mmtakalarda ve yerlerde 
temas ettikleri muhitlerde bu cereyanların müs
bet ve menfi taraflarına şahid olmuşlardır. 

Ben bir vatandaş olarak bu kanunun böyle 
çıkışından dolayı sevinenler arasındayım. Mebus 
olarak da böyle bir kanunun, hükümlerine re
yimi vermiş olmakla güzel bir vazife ifa etmiş 
olmaktan ayrıca sevineceğim. Vatandaşlar ara
sında kıymete göre, hizmete göre menfaat mu
vazenesini temin edecek olan bu eskil, memleke
tin ilerleme, ve terakkisinde âmil olacak büyük 
millî beraberlik mefhumununun esas unsurudur, 
Yurdumuzda vazifeyi scadece vazife duygusile 
yapan unsurlar, bu kanunun millî muhntimize 
karıştığı günden itibaren kuvvet bulacaktır ve 
milletin idealizm yolunda ileri gidişi süratlene
cektir. Bu kanunun esaslarına karşı menfi telâk
kide bulunanlar hakkmda şunu derhal arzedeyim 
ki arkadaşlar, bunlar için asla bir eksik ve yanlış 
düşünce taşımakta değilim. Bunlar ellerinde ol
mayan, açılmış bir takım çığırların kendilerine 
temin ettiği bir takım menfaat şekillerinden is
tifade ederek bu günkü mazhariyete ermişlerdir. 
insanların tabiî hisleri ve menfaate bağlılıkları, 
onları doğru yanlış ele geçeni muhafaza kaygu-
suna sevkeder. 

Fakat Meclis bir kanun yaparken, bir kısmı 
ferdlerin hissine değil, milletin umumî bünyesi
ne göre hareket eder. Bazan bir vücûdu kur
tarmak için bir uzvu kesmek lâzımgelir. Bu 
ampütasyon, hasta uzuvların kesilerek vücuda 
umumî sıhhat temin etmek ameliyesidir. Büyük 

Millet Meclisinin şifa verön kudretli eli ile yâ^ 
pılacak bu kanunlar tatbikat sahasmda iyi bir 
tasfiye temin edildikten sonra mesele iyi bir 

safhaya girecektir. Bu ameliyenin tatbiki esnasın
da his taraflarında biraz acı duyacak olan yurd-
daşlanmızm yeni vaziyete intibaktan sonra va
tan duygusunda kendilerinin diğerlerile müsavi 
haklara sahib olmaları dolayisile bu işten her
kes gibi sevineceklerine şüphe yoktur. Fakat 
bugünkü alışkanlığın tesiri ve içinde bulunduk
ları şartlar dolayisile bu, kendilerine muvakkat 
bir istirab verebilir. Böyle olmakla beraber 
bunun tesiri çok çabuk geçecektir. Bunlar da 
yine yurdun kendilerine gösterdiği şeref, hak, 
krymet ve liyakat çerçevesi içerisinde bütün 
kudretlerile vazifelerini yapmağa tehalükle az
medecek yüksek ve vatanperver arkadaşlardır. 

Bir de işin nazarî ve rejime dokunur şeklini 
arzedeceğim. Arkadaşlar, bizim rejimimiz ma
lûmdur. Derin ve hakikî tatbikat manasında 
biz bir halkçı rejim tatbik ediyoruz. Halkçılık 
nazarî metinler üzerinde durmayayım kısaca 
hak ve şerefte müsavi insanlar kütlesinin Türk 
vatanmm vatandaşları yekûnunu teşkil etme
sidir. Bizinm rejimimizin esasmı teşkil eden 
parti programının küçük bir satırında yazılmış 
olan büyük bir hakikati bu münasebetle bu kür
süden tekrar etmek istiyorum: (Türkiyede men
faatler iktidar, zekâ ve çalışma dereeesile müte-
nasib olacaktır.) Bu esas, bir tarafta küflenmiş 
bir halde terkedilmek için değil, bu Devletin 
millî varlığında büyük bir kuvvetin esasmı teş
kil etmek üzere tedvin edilmiştir. Çok uzatmağa 
hacet yok. Fakat bir iki misalle fikrimi teyid 
etmek üzere söyliyeyim ki, ayni mektebden ayni 
kıymette ,ayni derecede - hiç kıymeti olmayan
ların daha büyük mazhariyetlere uğramasını bir 
tarafa bırakıyorum - çıktığı halde birisi Dev
letin normal meslek kadroları içinde hayata 
başlarken, öte yandan diğer vatandaş başka 
bir himayenin tesiri altmda daha çok, kat kat 
yüksek derecelerde mazhariyetlere nail olmuş
tur, bir memuriyet, çalışkan bir vatandaşa bir 
ömre bedel nasib olmayan aylığı, yıllığı, yarı 
tahsilli bir gence bir günde temin etmek için 
kâfi gelmiştir ve bu klasik meslek çalışmaları, 
didinmeleri içinde bulunan insanda, demin arzet
tiğim infiallerin tezahürü şahıstan şahsa intikal 
ederek o derecede kendini hissettirmiştir ki, 
büyük millî bünyenin içtimaî sıhhatini sarsacak 
bir hal doğurmuştur. Bilirsinizki her içtimaî 
sarsıntıdan bir siyasî reksiyon doğar. Arkadaş
lar rejim bakımından bilhassa, bu kanun bundan 
sonra faide verecek olan ve bundan sonrayı tas-. 
fiye eden maddelerile tabiî iyi bir şeydir. Bu ka
nun iyi bir surette çıkrp, millî hayatta tatbik 
sahasma girdikten sonra, bunlarm hepsi zail ola
cak, rejimimizin istediği gibi imtiyazsız, smıfsız, 
vatandaşlık ruhu beslenecek ve hizmet, krymet 
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ve ehliyet unsurları, her türlü mazhariyet için 
esas olacaktır. 

Kanunun müzakeresinin başmdanberi yap
mak istediğim bu umumî konuşmağı, bu mad
denin çerçevesi içerisinde yapıp maksadımı kâfi 
derecede izah ettikten sonra, maddenin metni 
üzerinde, fikirlerimi arzetmek isterim. 

Arkadaşlar; tasfiye maddesi olan bu muvak
kat maddenin metni iki ana kısma ayrılmıştır: 
birisi (A) fıkrası, birisi (B) fıkrasıdır. (A) fık
rası şimdiki ücret yekûnundan hangi ücret de
recesine inmek lâzrmgeldiğini tesbit ediyor. (B) 
fıkrası ise bu kanun kabul edildikten sonra yapı
lacak tasfiye şekli meydana çıktıktan sonra bu 
ikisi arasındaki farkların nasıl izale edileceğini 
tesbit eden bir kademe formülüdür. Bu kademe 
formülü üzerinde esaslı bir itirazım yok. Şimdi 
farzedelim ki bir zat, mevcud ve hepimizin şikâ
yetimizin mevzuu olan vaziyette ayda 500 lira 
para alıyor. (A) fıkrası mucibince yapılacak 
hesablar neticesinde 350 lira alması lâzımgelirse, 
aradaki 150 liranm birden bire mi kaldırılması, 
yoksa kademelendirilerek mi kaldırılması lâzmı-
geldiği hususunda bence encümen hakimane dü
şünmüş ve bunun birdenbire kesilmesi yerine, 
bundan sonra bu gibi vaziyetler hâsıl olmrya-
cağı için, alışılmış hayat seviyesini birdenbire 
düşürecek bir tazyıka sebebiyet vermemek ga-
yesile bu farkm 25 ayda beher ay 25 de 1 ni kes
mek suretile izalesini uygun bulmuştur. Ben de 
sureti umumiyede bu fikre muvafıkmı. Başka 
bir arkadaş 20 ayda, bir başkası 30 ayda, bir 
3 ncü arkadaş da birdenbire keselim diyebilir. 
Fakat ben encümen metodunun muvafık olduğu 
kanaatindeyim. Ancak şimdiki şekil olan 500 
liranm kaç liraya indirilmesi lâzım geldiğini 
tayin eden metodlar itibarile encümenin (A) fık
rasındaki tekliflerile benim düşüncelerim ara
sında esaslı mübayenet vardır. Bunlara aid tek
liflerimi şimdi arzedeceğim. 

Bir defa (A) fıkrasmm. baş cümlelerinde bu 
dereceyi yani şimdi alınmakta olan mikdardan 
ne kadara inmek lâzmıgeldiği hususunda otoma
tik bir formül var. Madde projesinde kanun nu
maralan, rakamlar, maddeler ve saire zikredil
miştir. Fakat mânası şudur. Hakkmda bu hesab 
mevzubahs olan yurddaş için, almakta olduğu 
paraya gelmek için bundan evvelki hattâ ilk hiz
met gününden bü güne kadar, hangi müessesede 
çalışmış olursa olsun, geçirmiş olduğu müddet
lerin hepsi için maktu bir kıdem müddeti hesab 
ediliyor ve bu hesaba göre şimdi tesbit edilen de
recelerde kendisine aid olanı bilhesab buluyoruz. 
Bu hesabm yapılışmdaki otomatik terfi için de 
İM esas koyuyoruz. Birisi 1452 numaralı kanun
daki esas, diğeri müzakere etmekte bulunduğu
muz bu kanunun 11 nci maddesindeki esasdrr. 
Bu esasa göre otomatik kıdem hesabında yeni 
dereceleri bulmak için yüksek tahsil görenler için 

1452 numaralı kanunun ihtiva ettiği asgarî müd
det her derece için iki sene ve tahsil görme
yenler için üç senedir. Bu tasfiyeden sonrası 
için bu kanunun 11 nci maddesi mucibince müd
detler üç ve dört senedir. Bundan anladığım, 
encümen arkadaşlarımın fikri şudur: Bu esas ilk 
memuriyete ilk başladığı günden bu güne kadar 
hakikatte isterse beş senede bir terfi etmiş bu
lunsun, İsterse on senede bir terfi etmiş bu
lunsun, yurddaşm yeni vaziyetini hesab eder
ken her derece için iki ve üç sene hesab ederek 
yurddaşm şimdi intibak edeceği dereceyi mey
dana çıkaracağız. Bu ücretli memurlarımızın 
yeni vaziyetleri için kendi lehlerine oldukça 
geniş bir mükteseb hak tanımaktadır ki, ben de 
bunu tasvib ederim. 

Yalnız arkadaşlar, bunlarm içerisinde müte-
kaidler de vardır. Benim başlıca itiraz ettiğim 
noktalardan birisi budur. Mütekaid ve ücretli 
bir vatandaş nevama iki şahsiyet oluyor. Birinci 
şahsiyeti, bu kanunun derpiş ettiği zamandan 
evvel bir meslek hayatı vardır. Tapu, harita, 
gümrük ve saire gibi. O meslek hayatında tâbi 
olduğu kanuna göre bir takım terfiler almış ve 
nihayet hizmet hayatı çeşidli olan sebeblerden 
birile oradaki vazifesini bitirmiş, tekaüd oımuş, 
yeniden gelmiş ücretli olarak Devletin bir daire
sinde vazife almış. Bu vazifeyi alırken nevama 
ikinci bir şahıs olarak işe başlıyor. Halbuki 
böyle olduğu halde bu maddeye göre ücretliler 
arasında yeni derecesi ve aylığı tesbit edilirken 
ta ilk meslekine girdiği günden hesab yürütül-
cektir ve yüksek tahsil görmüş ise iki senede 
bir, görmemiş ise üç senede bir kıdem alarak 
hesabına göre kendisinin bu günkü vaziyeti te-
ayyün edecektir. Bu, bu gün ücretle müstah
dem tekaüdler lehine ve Devlet hazinesi aleyhi
ne büyük ve ağrı bir fark teşkil ediyor (Bravo 
sesleri). Çünkü arkadaşlar size başka basit bir 
şey arzedeyim. Eski meslekim olan askerlikte 
öyle rütbeler vardır ki on senede bir terfi edi
lir. Meselâ kıdemli yüzabşılıktan binbaşılığa ge
çerken. On senede alınması tabiî olan bir kı
demi şimdi bir ücretli mütekaidin bulunduğu va
ziyetten yeni barem vaziyetine irca etmek için, 
on senede beş derece atlaması icab ediyor ki, bu 
hem haksızdır, hem Hazine aleyhinedir. Hem de 
bu gün meslekinde çalışan emsali için ıstırab ya
pacak bir vaziyet doğurur. 

Muhterem encümen arkadaşlarımızın, bütün 
kanun için sarfettiği takdire şayan emeğin bir 
kısmını da bu noktanm ıslahı için sarfetmeleri 
hayırlı olur zannındayım. 

Arkadaşlar; yine bu maddenin bence en mü
him olan ve itiraza ve şikâyete yer götüren di
ğer noktası da şudur : Arzettiğim şekilde bu he
sablar otomatik bir surette yurddaşlarm ücretle
ri hakkında yeni vaziyeti tesbit edecektir. Bu
nun böyle tesbitinden sonra memur meselâ be
şinci dereceye girmiş olacaktır. Maddenin, ye-
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ni bir hükmüne göre, bu derecelerle beraber oto- I 
matik olarak yeniden bir ve iki derecelik zam-
Jar derpiş ediliyor ki bu teklif lâyihanın asıl 
maksadını bile müteessir eder. 

Bu noktaya bilhassa encümenin nazan dik
katini celbederim. Bu, ancak herkese şamil olan 
bu kanun mucibince yapılacak hesabla tesbit 
edildikten sonra, bir günden 3 seneye kadar hiz
met müddeti olanlar bir derece, 3 seneden fazla 
olanlar iki derece daha ayrıca zam alacaklardır. 
Encümen bu hususta izahat verirse daha ziyade 
tavazzuh edecektir. 3 seneye kadar demek, bir 
günden 3 seneye kadar demektir. Demek ki 
otomatik olarak bir çok unsurlara yeniden men
faatler, dereceler temin ediyoruz. Gerçi encü
men buna ceba verirken, bunlar ancak şimdi bu
lundukları dereceler içindir, bunlar tahvil veya 
terfi ettikleri zaman hakkı mükteseb teşkil et
meyecek deyecekler. Böyle de olsa, hatta Ha
zineye hiç bir tesiri de olmasa, bu, baremle mem
lekete telkin etmek istediğimiz psikolojik itimad 
ve itminanın temelini esaslı bir surette sarsacak 
bir formüldür ki, bunu düzeltmek lâzımdır. 
Eğer bir arkadaş bütün bu fıkranın topyekûn 
tayyını teklif edecek olursa ben elimi kaldıra
cağım. Fakat bütün hesablarda Devletin, vatan
daşın, cemiyetin hakkmı ayrı ayrı düşünerek en
cümenin esaslar koyduğuna kani olmakla bera
ber bunların tesirlerini adedi adedine, rakamı 
rakamma mütaleaya fırsat bulamadığım için ve
receğim tadil takriri ile mutedil bir şekil tek
lif edeceğim. Bu takririmle memurların içinde 
bulundukları vaziyette müddetleri itibarile 3 se
ne ve daha fazla vazife yapmış olanlar varsa bun
lara bir derece fazla verilmesini teklif edeceğim. 
Fakat Bütçe encümeni çalışırken tedvin ettikle
ri metnin saikmı, esasmı ve bu husustaki umu- j 
mî mütalea ve esaslı fikirlerini öğrenmeğe vakit 
bulamadığım için bu mütevazi teklifi yapmağa 
çalıştım. 

Arkadaşlar; bu maddede gözü çeken bir şey 
vardır, tnhisarlarm vaziyeti değişmiyecektir 
deniyor. İYEüsaade buyurursanız benim itirazım, 
yalnız bunun şekli üzerindedir. Çünkü yalnız 
inhisarlar değil, adlî vaziyet ve zannediyorum 
28 nci maddede tesbit ettiğimiz Devlet demir
yollarına aid bir takım değişmiyecek ahkâm 
vardır. Bu inhisarlar hakkındaki hüküm de ora
ya konsa idi o kalabalık içinde pek gözü çek
mezdi. Şimdi nasıl bir zanna düşülecek? Her 
şey düzeldi, her şeyin tasfiyesi için hükümler 
kondu, inhisarlar müstesnadır dendi diyecekler. 
Arkadaşlar her vatandaş bunu böyle görecek
tir, bu böyle bir tesir yapacaktır. Buraya ko
nulan bu noktayı lütfen encümen izah etsin. 

Arkadaşlar bir başka nokta da vardır: Parti 
Grupu halinde toplandığımız zaman saym arka

daşım Sabit Sağıroğlu burada bize bir şikâyet ifa
de etmişti. Tabii o şikâyet mevzuunu esaslı buldu
ğum için ben de bu mesele üzerinde biraz ted- I 

kikat yaptım. Bu mesele şimdi müzakere edil
mekte olan Devlet bareminde o kadar ehemmi
yetli değilse de buna muvazi olan müessesat 
baremi maddesinde çok ehemmiyeti haizdir. 
Malûmu âliniz barem kanununun yarattığı hava 
memleketin her tarafında cereyan ederken, 
- bunun Devlet teşkilâtı içerisinde olması o ka
dar kolay değildir - fakat hususî müesseselerde 
bir yüksek hakkı mükteseb temini hırsı uyan
mıştır. [Madem ki barem çıkacaktır ve baremin 
hükümlerine göre benden aşağı yukarı bir şey 
indireceklerdir, ben de bu kanun çıkmadan ev
vel mümkün olduğu kadar üst derecelerde bir 
maaşa geçeyim gibi düşüncelerle müesseseden 
müesseseye daha fazla aylık getiren yerlere mu
haceret tarzmda geçişler olmuştur. Ben bunu 
bir hususî bilgime istinad ederek söylemiyorum. 
Böyle bana intikal eden ve bir çok arkadaşları
mın da aynı havanın tesiri altmda bu
lunduğuna emin olarak bunu söylüyorum. 
Bu maddenin mebdei tatbiki, bence, kanunun 
neşrinden sonra olmamalıdır meselâ 6 ay ev
velden başlamalıdır yani bir yurddaşm bu mu
vakkat maddeye göre hesab edilecek vaziyeti', 
«hali hazır vaziyeti» değil, bu kanunun neşri 
tarihindeki vaziyet değil, bundan 6 ay evvelki 
vaziyettir diye göstermeli, bunu böyle koy
makla, son 6 ay içinde intisab, ahbablık, akraba
lık ve sair suretlerle kendilerine, hattâ eski va
ziyetlerinde bulunan arkadaşlarmm seviyesinden 
pek çok yukarı derece temin etmiş olanların, za
manı geriye doğru götürmek suretile, hakikî ve 
maksud dereceye indirilmeleri temin edilecektir 
kanaatindeyim. 

Bu Meclisten evvelki Meclisin dağılmasına 
takaddüm eden günlerde, bu kanun B. M. M. in
de, encümenlerde uzun müddet tedkik edilmiş, 

fakat çıkamamıştı. Bu itibarla 6 aylık müddet 
kor sak adaletin teminine imkân veririz (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Mec
lise tevdi tarihini tesbit edelim. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar bu 
madde, Devlet teşkilâtında maaşlılar gibi terfi 
ve tayin hususlarında bir kayde tâbi olmama
ları dolayısile çok yüksek ücrete nail olmuş 
olan bazı memurların maaşlarında ne suretle ten
zilât yapılacağını âmir bulunmaktadır. Biz Dev
let teşkilâtında çalışan memurların birinin diğe
rine böyle bariz bir şekilde tefevvuk mahiyeti 
göstermesini doğru bulmadığımız için maddenin 
ihtiva ettiği hükme esas itibarile muarız bu
lunmuyoruz. Hiç bir kayid ve şarta tâbi olma
dan çok yükselmiş olan ücretlilerin maaşlılarla 
ayni hizaya getirilmesinde da faide görüyo
ruz. Fakat bu tenzilâtı yaparken bir noktanın da 
nazan itibare almmasmı rica ediyoruz. Bu lüzu
mun ilk hakikî sebebini biz çok yüksek derecele
re çıkarılmış olmasında görüyoruz. Eğer ücret 
alanların eline geçen mikdarda bu günkü geçim 
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vaziyeti itibarile yükseklik yoksa onlardan ay
rıca bir tenzilât yaparak kendilerini sıkıntılı bir 
vaziyete düşürmeği doğru bulmuyoruz. Bu iti
barla ücret almakta olanların aldıkları ücret 
mikdarı 210 lirayı geçmiyorsa, ki vergiler çık
tıktan sonra eline 150 lira kalıyor, bunlardan 
tenzilât yapılmasına taraftar değiliz. Hattâ 
eğer bu mikdar da fazla telâkki ediliyorsa bun
da da musir değiliz. Onun bir derece aşağısı olan 
170 liraya yani vergiler çıktıktan sonra 120 li
raya, indirilmesinin muvafık olacağı kanaatin
deyiz. Bu tenzilât vesilesile esasen aldıkları üc
ret mikdarı yüksek olmıyan bir kısım memurla
rımızı yeniden tenzilâta tâbi tutarak onları sı
kıntılı bir vaziyete koymanın Devlet idaresi nok
tasından faideli olmıyacağı ve bilâkis mahzurlar 
tevlid edeceği kanaatindeyiz. 

Bu mahzurları huzurunuzda uzun uzadıya 
izaha lüzum görmemekteyim. Binaenaleyh ma
ruzatımı ifade eden takririmizi Yüksek Riyasete 
sunuyorum. Eğer tensib buyurursanız maddede 
icab eden değişiklikler yapılır. 

BAŞKAN — Açık reye arzedilen kanunun 
âra istihsali bitmiştir. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, 
Fuad Sirmen arkadaşımızın ifadelerile benim 
bilhassa psikolojik bakımdan çok ehemmiyet ver
diğim esas zihniyet arasmda taban tabana bir 
zıddiyet vardır. Fuad Sirmen arkadaşımızın 
takriri zannediyorum daha evvel hazırlanmıştır. 
Arkadaşımız bunu vermekle vazifelerini yaptı
lar. Bunda da, diğerlerinde olduğu gibi, iyi bir 
surette vazifelerini ifa ettiler. Şimdi arkadaşı
mızın bu fikri üzerinde duyduğumuz derin ve 
psikolojik şerait bakımından hatalı ve eksik ta
rafı nedir, bunu size kısaca arzedeyim. 

Arkadaşımız rakamla ifade ediyorlar. 210 a 
kadar olanı indirmiyelim. Daha yukarısını indi
relim diyorlar. Mesele 210, 410, 510 meselesi 
değildir. Mesele, daha esaslı ve daha derin bir 
meseledir. Yani aramızda bir takdir yapaca
ğız, bu mikdar haksız da olsa düzeltmeden bıra
kacağız. 

Arkadaşımız 170 veya 210 liraya kadar alı
nan ücretleri olduğu gibi bırakmamayı istiyor 
ve sebeb olarak ta, bu mikdarları az buluyor. 
Arkadaşlar azlık çokluk takdirî değil nisbî bir 
şeydir. Meselâ 300 almak hakkı olan birisinin 
600 lira almasmm bu günkü ağır vaziyetteki 
tesiri ne ise 50 lira almak vaziyetinde bulunan 
diğer birisinin 210 lira almasmm yaptığı ağırlık 
ta böyledir. Binaenaleyh biz haksız yere 500 lira 
alanmkini 300 ze indireceksek 210 alam da müs
tahak olmadığından dolayı bilhesab hakkı ne ise 
ona indireceğiz. 

Büyükte de, küçükte de 25 aylık tedrici 
bir tenzil kademe koyacağız ve dediğim diğer 
imkânları da temin etmek üzere bir takım ko
laylıklar tedvin edeceğiz. 

Sıkmtı vaziyetini arzedeyim. Bunlarm hepsi 

nisbî ve mücerred şeylerdir. Herkes bu gun 
alıştığı vaziyetten bir alttakini sıkmtı farzeder, 
1000 alırken 900 onun için bir sıkıntıdır. Fakat 
biz vazu kanun olarak umumî olarak unutmıya-
lım ki bu vaziyette asıl sıkmtı millettedir. 

Bir de umumî sıkmtı vardır. Milletin bu va
ziyetten duyduğu ağır bir sıkmtı vardır. Asıl 
ıstırab buradadır, işte biz millet vekillerinin, 
tedavi edeceğimiz, şifa vermeği düşündüğümüz 
işte o büyük sıkıntıdır. Binaenaleyh Fuad Sir
men arkadaşımızın tekliflerile bu barem kanunu
nun tedvirinde esas olan ana fikirlere mütearız-
dır. 

ZİYA GEVHER ETÎLt (Çanakkale) — Ka
nunun umumî müzakeresi esnasında bir takım 
hususattan bahsetmiştim ki; bu madde esas iti
barile onlara dayanıyor. Ben fikirlerimi o 
zaman uzun uzadıya izah ettim ve şimdi bir de 
Receb Pekerin kuvvetli mantıki ile bu madde
nin tatbikinde husule gelecek maddî ve manevî 
ıstırab bu Meclisçe anlaşıldıktan sonra bir daha 
o noktalara dönecek değilim. 

Arkadaşlar, bu maddeyi teadülün emrettiği 
maddî ve manevî istikamete sevketmezsek zaten 
baremin kıymeti sıfıra iner. Onun için bu mad
denin her yerinde daha çok durarak esaslı bir 
neticeye dayanmamız lâzımdır. Burada memur
ların tahsil derecelerine göre müteaddid terfi 
esasları görülüyor. Diğer aşağıdaki beşinci mu
vakkat maddede, geçmiş bir maddede haklarm 
muhafazası için uğraştığımız, yüksek tahsil gör
memiş veya görmekten mahrum kalmış olanlar 
hakkındaki bir maddede nihayet 11 nci derece
ye kadar çıkıyorlar. Pek güzel. 11 nci dereceye 
kadar bu memurları çıkartmaktaki adaleti ka 
bul ettik. Fakat bunlara arkadaşlar, omuzla
rına sırmalı birer apolet koyuyoruz o kadar. 
Maddî hiç bir istifadeleri yoktur. Fakat derece
lerini tayin edereken verdiğimiz maaşlar asla 
mevkiinin icab ettirdiği ve hak ettiği maaş ol
mayacak, ondan 4 - 5 derece aşağı maaş alacak
tır. Tasavvur ediniz müdürü umumî veya onun 
biraz aşağısındaki bir insan, kendisile beraber 
çalışanlar ondan daha çok maaş alırlar, kendisi 
ondan az maaş alır, ismi de müdürü umumidir. 
Arkadaşlar, bunun üzerinde hepimizin gayet 
ağır ağır düşüneceğimiz fedakâr bir takım ana
sır vardır, onu arzetmek istiyorum. Biliyorsunuz 
ki Harbi umuminin en büyük yükünü, fedakâr
lığını çekmiş bir nesil vardır. O da yüksek tah
sil gençliğidir. Bilirsiniz ki o zaman 36 000 kü
sur genç mektebi harbiyeye ve ondan sonra ku
rulan talimgaha sevkedilmişlerdir. Bunların bir 
çokları tahsillerini ikmal etmiş ve memleketin o 
zamanki vaziyetini düşünecek olursanız yani 
yüksek tahsil görmemiş olanların aded nisbeti 
karşısında 36 000 münevverin nasıl bir kıymet 
olduğunu da bir kere hatıra getirirseniz vazi
yeti daha iyi kavrarsınız. Bunlarm bir kısmı 
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tahsillerini ikmal etmişler, bir kısmı da yüksek 
mekteb sıralarından oraya gelmişlerdir. Bunla
rın millî mücadelede bulunmuş olanlarının mik-
dannı merak ederek resmî makamdan tedkik et
tim. 4 000 küsura inmiştir. 36 000 küsur 4000 
e inmiştir. Memleketin okumuş genç evlâdının 
nasıl bir fedakârlıkla göğsünü açarak kendisini 
feda ettiğini bu rakamlar ispata kâfidir. Arka
sından millî mücadelede hizmet edenler, yine 
o zamanlardaki yüksek tahsil gençliğinin yüksek 
ruhunun çalışmasını hepimiz içerisinde buluna
rak biliyoruz. İçerisinde demeyelim. Çünkü on
lar ya sizlerin evlâdı idi yahud da onların sizler 
evlâdı vaziyetinde bulunuyorsunuz. Ya babala
rısınız, ya dayıları veya amcaları. Hepimizin 
içinde ruhunda bu elemin, elem demiyeyim, bu 
fikir ve kararı duymaktayım. İşte adedleri bu 
kadar birden bire düşen bu yüksek tahsil genç
liğinin vaziyeti acaba bu baremle ne oluyor? Mü
hendis mektebinin üçüncü sınıfından, Darülfü
nun riyaziye şubesinin üçüncü sınıfından, 
Hukuk mektebinin filânca sınıfından, edebiyat 
şubesinin falanca sınıfından bu gençler gerek 
Harbi umumiden ve gerek Millî mücadele
den hayata döndükleri zaman iki şeyin kırıl
mış ve mahvolmuş olduğunu görmüşlerdir. Bi
risi hedefleri olan yüksek tahsile kavuşmak im
kânı.. Bir haylisinin saçı başı ağarmıştır ve bu 
tahsil imkânlarının maddî esbabı cebinden çık
mış bulunuyor. Yani memlekete geldiği zaman 
ya kendisini veyahud harbin felâketile en elem
li vaziyete düşmüş olan ailesini geçindirmek va
ziyetinde idi. Hatta bu yüksek tahsil talebesinin 
nasıl en küçük hizmetlere dahi koştuklarını yi
ne gözünüzle gördünüz arkadaşlar. Demekki 
bunlar bir kere ailelerinin ve kendilerinin ser
vetlerini kaybettiler. Kimse onlara bu gün; 
sen tenbeldin, mektebe gitmedin, onun için yük
sek tahsili elde edemedin, diyemez arkadaşlar. 
Onlar kendilerinin maddî ve manevî vaziyetleri
ni bizi yaşatmak için feda ettiler. îşte baremde 
görülüyor ki, yüksek tahsil görenler ve görme
yenler diye iki sınıf vardır. Bunu şöyle anla
tayım. Lise tahsilini görenler başkadır. Yük
sek tahsile girdikten sonra, meselâ mühendis 
mektebinin üçüncü sınıfından askere gidenler 
başkadır. Baremde onlara aid kayid yoktur. 
Bu kadar çalışmalarını ve seneler süren feda
kârlıklarını asla nazarı dikkat almamışızdır. De
mekki yüksek tahsil meselesi de bizim üzerinde 
duracağımız bir formül olmamalıdır. 

Şimdi arkadaşlar; yarım yüksek tahsilli di
yelim, bu gençlerin ikinci bir elemli vaziyeti var
dır. Bunun yeri burada olmamakla beraber iki
sinin beraber karara raptedilmesi icabettiği için 
asıl müessesatta yer alan bu mütevazi gençler, 
bu fedakârlıklarından sonra Devletin emrettiği 
yüksek fikir ve kafanın kendilerinde olmadığını 
kendileri düşünerek Devlet kapışma gitmemiş-
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lerdir. Kendi hayatmı gene kendi elile kazan
mak için bir takım müesseselere intisab etmiş
lerdir. 

Şimdi bu baremle onların elinden bunu üç 
defa geri alryoruz. 

Arkadaşlar; askere giderken bu müesseselere 
yedi sene evvel intihab etmişlerse biz onlarm 
hakkmı alkışlarla vermeliyiz. Yedi sene evvel in
tisab edip de bunlardan daha yüksek mevkie 
çıkmaları, içinde yanan ateşini düşman karşı
sında söndürmek için cepheden cepheye koşan 
gençlerin yerine, bu memleket içinde bir çok hiz
metler bularak hatta bu kudsî vazifeden kaça
rak onlardan evvel bu yüksek mevkileri işgal 
etmiş olanlardır. Bunlarm içinde sıhhî vaziyet
leri dolayısile bu kudsî vazifeden menedilenler 
vardır, sözüm onlar için elbette değildir. Fakat 
umumî harpbde yahud millî mücadelede kendi
sini ortaya koymuştur da arkasında rahat otu
ran, keyfine bakan kimselerin daha iyi refaha 
kavuştuklarım ve daha yüksek mevkie çıktıkla
rını gören kime onlara bir az yan gözle bakar. 
Bunu inkâr etmek beşeriyetin ruhunu inkâr 
olur. O halde yüksek tahsil meselesini düşündü
ğümüz zaman bu fedakâr çocukların vaziyetle
rini de behemehal düşünmeliyiz. Hiç olmazsa 
onlarm memleketi müdafaa ederken askerlikte 
geçirdikleri müddetleri bunlara bir hak olarak 
tanımalı ve derecelerine ilâve etmeliyiz. (Bravo 
sesleri). 

Her insanm iki borcu vardır. Biri, camiasını, 
milletini müdafaa etmek borcu, ikincisi de ken
di neslini müdafaa borcu. Bir insan ben mille
timi, camiamı müdafaa için gideceğfm, kendimi 
feda edeceğim amma benden sonra benim aile
min, çoluğumun ve çocuğumun vaziveti müem
mendir diyecek vaziyete getirlmelidir. Bunun 
aksi zaif ruhlarda, ben gideceğim amma çolu-
ğum çocuğum ne olacak, düşüncesini uyandıra
bilir. Bunu uyandırtmamak bize düşen vazifedir, 
size düşen vazifedir, memleketi yüksek ruhlarile 
idare eden siz mebusların vazifesidir. 

îşte arzettiğim sözleri söyletmemek ve bu 
manevî ve maddî İstıraplara meydan bırakma
mak için bu vaziyette bir hüküm ilâve etmemiz 
lâzımdır. Müsaade buyurursanız ben esasen Büt
çe encümeni azasmm her birile teker teker gö
rüştüm, fikrimi tamamile haklı buldular, bula
cağımız formül de zannederim onlarm da tasvi
bine pek çabuk iktiran edecektir. Arkadaşlar, 
gerek bu baremde, gerek asü olanların müteessir 
oldukları ikinci müesseseler bareminde bu nok
tanın ihmal buyurulmamasmı yüksek huzurları
nızda hassaten rica ediyorum. Bu hususta bir de 
takririm vardır, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — 20 dakika sonra tekrar toplan
mak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,12 
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Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 17, 35 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTIBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Dr. Sadi Konuk (Bursa) 

BAŞKAN — İkinci celse açılmıştır. Birinci 
celsede müzakere edilmiş kanunların ara neti
cesini arzediyorum. 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 malî 
yılı hesabı katğisine aid kanuna (312) zat rey 
vermiştir. Nisap vardır. Kanun (312) reyle ka
bul edilmiştir. 

Vangölü sefain işletme idaresinin 1933 malî 
yılı hesabı katğisi hakkındaki kanuna (320) 
zat reye iştirak etmiştir. Nisap mevcuddur. Bi
naenaleyh kanun (320) reyle kabul edilmiştir. 

Vangölü sefain işletme idaresinin 1934 malî 
yılı hesabı katgisi hakkındaki kanuna (306) 
zat rey vermiştir. Nisap mevcuddur. Kanun 
(306) reyle kabul edilmiştir. 

Barem lâyihasının ikinci muvakkat maddesi
nin müzakeresine devam ediyoruz. 

Söz İbrahim Dıblanmdrr. 
İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Arkadaş

lar; bir sene evvel kabul ettiğimiz bir kanunla, 
biliyorsunuz Beden terbiyesi genel direktörlü
ğünü Başvekâlete bağlamış bulunduk. Binaen
aleyh bu Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
memurlarının bu madde şümulüne girib girme
diğini yüksek encümenden anlamak istiyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir defa bu madde 
insanların, hatta anlayışı ve okuyuşu kuvvetli 
insanların bile üzerinde zahmet çekerek anlıya-
cağı şekilde ağdalı yazılmıştır. Çok rica edece
ğim aynı maksadları daha sade ve daha anlaşı
labilecek bir dille ifade lûtfunda bulunsunlar. 

Evvelâ şekle aid olmak üzere ufak tefek 
noktaları arzedeyim. Şimdi burada bir ibare 
var «geçen müddetlerin mecmuuna göre 15 ve 
20 yıllık hizmet müddeti kaydı olmaksızın». 

Şimdi bunu 15 sene sonra okuyacak bir adam 
bu 15 - 20 yılm manasını anlamakta o kadar 
zahmet çeker ki., ne demek 15 - 20 sene? Simdi 
bizim içinde yaşadığımız müddetlerden bilistifa
de 1452 riumaralı kanunun 15 - 20 senelik kaydl. 
olduğuna intikal ederiz. Öyle yapmaktansa yani 
bu içerisinde ilga ettiğimiz bir kanunun hüküm
lerini anlamak lâzımgeldiğine göre buraya o hü
kümleri « alelıtlak veya mutlak olarak hizmet 
müddetleri ne olursa olsun » diye yazalım. Bi
naenaleyh, Bu suretle her hangi bir tarihte olur
sa olsun, onu okuyan bir adamm mantığına hiz

met eder bir şekle sokmuş oluruz. Birincisi bu 
kadar. 

Oradaki 15 nci, bu kanuna göre 12 nci madde 
olması lâzımdır. 

Sonra 21 nci sayıfanm üçüncü satırındaki 
virgülün kaldırılması lâzım. Sonra « Ancak bu 
dereceler terfi ve tahvillerde mükteseb hak teş
kil etmez » deniyor. Tahvil hakkı diye bir şey 
yoktur. Tahvil zarurî olarak vardır. Amma 
tahvil hakkı yoktur, tahvili kaldırmak lâzım
dır. Müddetinin geçmesile tahvil hakkı verilir 
diye, bilhassa maaş münasebetile, bir şey bil
miyorum. 

Bütün bu şekle aid olan noktai nazarlarımı 
ifade ettikten sonra Ziya Gevher arkadaşımızın, 
pek esaslı olarak üzerinde tevakkuf ettiği asker
likte geçen hayatın amme hizmetinden sayıla
rak bir memurun ifa ettiği hizmet değeri telâk
ki edilemeyecek zehabmı dahi vermek ve bu mu
kaddes vazifenin ifa edildiği nisbette mükâfat
landırılacağım dahi evlâdü ahfadımıza göster
mekte çok terbiyetkâr bir mâna vardır. Binaen 
aleyh, Ziya Gevher arkadaşımızın noktai naza
rına iştirak ediyorum. Bir takrir hazırlamıştım. 
Kendilerinin takrirlerini hüsnü telâkki ederim. 
Zannederim bütün arkadaşlar da iştirak ederler. 
Yalnız Receb Peker arkadaşımızın bir fikrine 
iştirak etmiyorum. O da bu barem kanununun 
çıkması münasebetile vekâletlerde veya müesse-
satta bir taraftan diğer tarafa vukubulacak mu
hacereti telâfi etmiş olmak için bu kanuna mu
vakkat ahkâm koymak yolundaki mütaleaları-
dn*. 

Bence böyle bir kayid, Devlet memuriyetin
deki istikrarı temin bakımından ve kanunlara 
uygun yapılmış olduğuna kanaat getirilen ve 
kanun namma yapılan muamelâtın, bir gün ge-
libde bozulacağı yolunda bir zehaba meydan ve
receği için, atiyen tehlikelidir. Bir vekâletten 
diğer vekâlete memur kaydi, bu gibi mevzuatı
mıza göre, yine vekillerin muvafakatine tâbi
dir. Bir vekil salâhiyetine binaen her hangi bir 
memuru almışsa veyahud yine salâhiyetine bi
naen ücret tezyid etmişse ve bu işlerin kanunsuz 
ve nizamsız yapıldığına kanaat hâsıl olmuşsa, 
biz burada o vekili mesul etmek mevkiindeyiz. 
Fakat bunların heyeti mecmuasmm barem hava
sı içerisinde vuku bulduğunu zan ve tahmin 
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ederek, yapılması melhuz doğru işlerin dahi bo
zulmasına doğru gitmek ve Devlet muamelâtına 
verilmesi lâzım gelen ehemmiyet bakımından 
zararlı görüyorum. Onun içindir ki, buyur
dukları gibi, her hangi bir hususî tesire kapıla
rak hısım, akrabalık, dostluk gibi hususî tesir
lerle yapılmış haksızlıklar varsa bunları tas
hih ettirmek mevkiindeyiz. Fakat bu baremin 
müzakeresinin ve hazırlanmasının doğurduğu 
haleti ruhiyenin husule getirdiği bir neticedir 
diye telâkki ederek, yapılan bir muameleyi tashi
he doğru gitmek değil, bilâkis işleri karıştırmak 
ve yerinde iş görmek mevkiinde bulunan vekil
lere, her hangi iyi yaptığı bir işin bozulmama
sı dolayısile istikrar noktai nazarından istikrar 
perver olan Receb Peker arkadaşımızın bu husus
ta biraz müsamaha göstermelerini rica edece
ğim (Yapılmış olanlar ne olacaktır? sesleri). 

Eğer varsa, yapılmışsa bunları mevzubahs 
ederek, üzerlerinde müessir olmak salâhiyeti-
mizdir ve bu hususta teşkilâtı esasiye kanunu
nun bize verdiği kuvvetle sual sorabiliriz. 
Falan efendiyi haksız olarak 50 liradan 500 li
raya çıkarmışsınız, ne münasebetle beyefendi? 
diyebiliriz. Bunun bir maksadı mahsusa matuf 
olduğunu görürsek istizah ederiz, ıskat ederiz. 
Eğer daha çok ehemmiyetli bulursak kendisini 
tahtı muhakemeye alırız. Fakat böyle bir hare
ket bence, iradei milliyelerin dahi bazr muame
lâtta geri çevrilmesi gibi bir muameleyi ihdas 
edebilir. Bendeniz Devletin istilzam ettiği ah
kâmla mesul idarenin istikran bakımından 
bunu muvafık görmemekteyim. 

HAKKI KILICOĞLU (Muş) — Arkadaşla
rım, barem kanununda evvelce yapılmış olan 
haksızlıkları tamir için almmış bir tedbir var
dır. O da müstahak olmadığı halde baremin 
yüksek bir derecesinden maaş alanlar içindir. 
Barem kanunu bunu kesiyor, fakat yapılmış 
olan bir haksızlığı devam ettirmek suretile. En
cümenden maruzatımı hüsnü telâkki buyurma
larını rica ediyorum. (A) ve (B) iki akadaş, 
ikisi de ayni mektebden çıkmışlar ve belki biri
sinin kalemi daha kuvvetli, fakat normal bir 
şekilde vazifeye devam ediyor, öteki falânm 
makbulü veyahud akrabasıdır, birdenbire yük
selmiştir. Bu vaziyetin diğer arkadaşı üzerinde 
ne kadar elîm bir tesir yaptığmı tahmin etmek 
güç bir şey değildir. Şimdi bu kanunla bu hatayı 
tashih ediyoruz. Baremin o derecesine haksız 
olarak yükselmiş olanı lâyık olduğu dereceye 
indirmek için bir tedbir alıyoruz. Fakat bunu 
ceste ceste, her ay bir maaşmı kesmek suretile 
haddi asliye indiriyoruz. Bu, bu haksızlığın 
belki bir an olsun devamından başka bir şey de
ğildir. Ben o kanaatteyim ki, ona bir şey vermek 
lâzımgelirse vaktile onu bu mevkiie getirmiş olan 
versin. Bu para defaten kesilmelidir. Yüksek 
Heyetinizin fazilet ve adaleti bu haksızlığın de
vamına müsaade etmiyecektir. Bunun için de 
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bir takrir sunuyorum. Karar Yüksek Heyetini
zindir. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Muh
terem arkadaşımız Receb Peker bu kanunun neş
ri havadisi üzerine aradan geçen müddet zarfın
da bazı açık gözlerin derece aldıklarından bahis
le bu kanunun 6 ay, 4 ay gibi her neyse bir 
müddet geriye intikalinin nazarı dikkate alınma
sını söylediler. Esas itibarile buna taraftarım. 
Fakat arkadaşlar; kabahat, hilafı kanun yükse
lende midir, yükseltende midir? Şüphesiz yük
seltendedir. Onu yükseltene bir şey yapmryo-
ruz, fakat küçük memura, sen katakulli yaptm, 
cezanı gör diyoruz. Hayır, arkadaşlar; bu yük
selme eğer kanunî değilse, bizim mevzuatımıza 
uygun değilse, bunu yapan kimse o da mesul ol
malıdır. Kanun yalnız küçükler için değildir. 
Binaenaleyh böyle bir şey varidse belki varid-
dir. Şu veya bu vesilelerle yükselmiş olanlar, 
derece alanlar, açıkgözler olabilir. Fakat arka
daşlar bunlar arasmda bihakkm, kanunen yük
seltilmesi icab eden ve derece alanlarda vardır, 
bunları nasıl tefrik edeceğiz? Bu tefrik mesele
sini encümen deruhde buyurursa kabul edece
ğim. Fakat nasıl tefrik edecektir? Bir zate, bi-
gayrihakkm, kanuna muvafık olmayarak yük
seldin demek için ne gibi delâil serdedeceğiz 
O memur demiyecek mi ki, ben şu kanuna tevfi
kan âmirimin emrile - hatta bazdan - millî irade
ye iktiran suretile bu dereceyi iktisab ettim, 
sen nasıl hilafı kanun diyorsun? Buna cevab 
verilecektir? 

Binaenaleyh mesele çok nazik ve çok incedir. 
Bence bu gibi şeylerin vukua geldiğine şüphe 
yoktur, olur fakat kanuna uydurulmuş bir me
sele bir de hakkı mükteseb damgası vurulmuş 
bir iş olunca onunla uğraşmak zannederim pek 
kolay olmaz. Tekrar arzediyorum. yükselen de
ğil, kanuna muvafık olmryarak yükselten mes
uldür. Kabahat yükseltendedir. Binaenaleyh en
cümen hilafı kanun yükselenlerle, kanuna mu
vafık olarak yükselenler için bir formül bulu
nursa memnuniyetle kabul ederim. Maamafih 
yine ısrar ediyorum, böyle bigayri hakkın yük
selmişler vardır deniyorsa bir formül bularak 
bunları kim yükseltmişse onun da mesul edilme
sini yine burada musırren taleb ederim. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar, bu 
tasfiye kanunu vesilesile huzurunuzda maruzat
ta bulunurken Receb Peker arkadaşımız bu ma
ruzatımıza karşı mütalealar serdettiler. Bunlar 
gösteriyor ki kendilerile aramızda hakikaten 
görüş farkları vardır. Biz yine kendi ifadelerile 
arzedelim ki milletin ruhunda doğmuş olan ıstr-
rablanacak ve ancak ölçüsüz derecede verilmiş 
olan yüksek ücretlerden ve bunlara bir takmı 
na ehillerin getirilmiş olmasındandır. Yoksa 
kendilerine verilen ücret mikdarı pek yüksek ol-
mryanlar maaş derecleri arasmda vasat ve sa
vatın dununda bulunan ücretliler milletin ru-
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hunda asla ıstırap husule getirmediği kanaatin
deyiz. Verilen salâhiyetlere istinaden alâkalı 
merciler tarafından böyle çok yüksek olmayan 
derecelere getirilmiş olan ücretlilerde de bu ten
zilâtı yaparsak kanaatimiz şudur ki buyurduk
ları ıstırabı yaptığımız bu tenzilâtla yeniden 

doğurmuş olacağız. Bu küçük ücretli memurla
rın vaziyetlerini nazarı dikkate alarak takririmi
zin kabul buyurulmasmı rica ediyoruz. 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (İstanbul) — 
Bendenizin arzedeceğim, ordu mensublarmdan 
terhis veya tekaüd edilerek hizmete geçenler 
hakkmdadır. Bunlarm birincisi cihan harbi baş
ladığı zaman sivil mekteblerden ihtiyat zabitli
ğine yani yedek subaylığa almanlar ikinciside 
o vakit askeri idadî denilen ve lise olan mek
teblerden yine bu suretle derhal talimgahlara 
alınarak ihtiyat zabiti diye orduya sevkedilen-
lerdir. Bunlarm bazısı harpde yaralandı, veya 
hastalandı. Bazısıda dört yıl cihan harbi arka
sından dört yıl İstiklâl harbine iştirak etti. Bir 
kısmı rütbeler aldı, yüzbaşılığa kadar çıktılar. 
Bunlarm gerek askerleri, gerekse sivilleri tah
sillerine devam edemediler. Gerçi bir kısmı 
harp okulunda okudu. Fakat bunlardan gerek 
memuriyete girenler, ve gerekse memuriyete 
girmek isteyenler eğer burada bir arkadaşmıı-
zm teklifi veçhile doğrudan doğruya yüksek 
tahsil görmüş addedilirse aralarında bir hak
sızlık olur. Birisi harpte vazife görmüş yüzba
şılığa kadar çıkmış, diğeri asteğmen, veya üs
teğmen vaziyetinde kalmıştır. Eğer bunların 
tahsilleri nazara alınırsa gadre uğrarlar. Onun 
için bendeniz her ikisi hakkmda birer takrir 
veriyorum. Harp meydanlarında aldıkları rüt
beler esas addolunmalıdır. Yüzbaşı ise yüzbaşı 
muadili, teğmen ise teğmen muadili. 

Üçüncüsü; pek mühim olan bir bahis daha 
vardır. O da orduda muvazzaf olan gerek kur
may ve gerekse saf zabitleri tekaüd oluyorlar 
ve görüyoruz ki rütbesinin muadilinden çok 
fazla mevkilere geçiyorlar. Bu ordunun feda
kârlığı ve inzibatı bakımından çok tehlikelidir. 
(Bravo sesleri). Çünki dışarda yüksek derecede
ki yerleri peyliyenler derhal kendisini teka
üde sevkettirecek vaziyetler ihdas edebilirler. 
Tekaüde sevk yalnız sin tahdidinden olmaz. 
Onun çalışmaması, geçimsizliği gibi hâdiseler 
de onu tekaüde sevkettirebilecek sebeblerdir. 
Bir yüzbaşıyı ele alalım. Orduda en ağır bir 
makamdır. Çünki tam bir baba gibi efradı cedi-
denin her şeyinden mesuldür. Onları muhare
bede ateş arasmda idare eder, talimhande ha
yatını yıpratan bu zat kıtada vazifesini 
görürken arkadaşı bir yolunu bularak dör
düncü, beşinci dereceden bir memuriyete, 
bir albaym hatta bir generalin geçebileceği 
bir dereceye geçmesi vaziyetinin diğerleri 
Üzerindeki tesiri tabiî teemmül olunabilir, 

fakat şunu da arzedeyim, en müterakki memle
ketler, her şubesini tamamile tekemmül et
tirmiş oldukları halde bile gerek nafiası, ge
rek dahiliyesi, gerek hariciyesi.... ordu mensub-
larma bir çok müesseselerini açık bulundurmak
tadırlar. Bilhassa kurmaylardan yahud da piş
kin bazı simalardan istifade ederler. Böyle çok 
müterakki memleketlerde ordu subayları tekaü
de sevkedildikten sonra, sivil vazifeye alınırken, 
bizim gibi çok ihtiyaçları, çok ücra köşeleri olan 
memleketlerin, buna ihtiyaçları daha çoktur. 
Fakat bu dediğim şeyin de nazarı dikkate alın
ması şarttır. Çünkü, meselâ şurada bir yüzbaşı
yı birinci derecede, emniyet amirliğine alıyoruz. 
Veyahud yüzbaşı olan zat vali bulunuyor. Hal
buki derece itibarile 4 ncü sınıf valinin orduda 
karşılığı tuğgeneraldir. Birinci sınıf emniyet 
memurunun karşılığı albaydır. O halde vekâ
letler subay kullanması ihtiyacında olduğu yer
ler ne ise Millî Müdafaa vekâletine bildirmeli, 
vekâlette o derecede bir arkadaş seçmelidir. Bu 
suretle bir fayda daha hâsıl olur ki böyle tuğge
neral ve albaylar kendilerine daha hafif bir hiz
met bulurlarsa terfi hususunda, genç subaylara 
da bir istikbal hazırlanmış olur. Gençleri yük
sek derecelere geçirecek olursak yüksek rütbe-
dekiier tahdidi sinni bekler. Tabiatile zabit a-
nın ilerlemesi de ağır olur. Onun için bir takrir 
arzediyorum. Gerek işe alınmışlar hakkında ya
pılacak muamele ve gerekse bundan sonra bu 
mühim hususatın nazarı dikkate alınmasını he
yeti celilenizden rica ediyorum. 

EMRULLAH BARKAN (Malatya) — Maaş 
meselesi her zaman Hükümetimizi uğraştırmıştır. 
İptidaen kadro tanzimi ile işe başlanmıştır. On
dan sonra ilk ilmî bir şekilde olmak üzere 1452 
numaralı barem kanunu yapılmıştır. Fakat bu
nun yapmış olduğu şeddi bilmem ne gibi ihti
yaç yıkıverdi. Ücret usulünü koyduk. Bu suret
le hadis olmuş olan vakayii bu barem kanunu ile 
ıslah etmek istiyoruz. Barem kanunu diyoruz. 
Bunun içinde bir tane cedvel vardır, orada ma-
aşatın mikdarmı gösterilmiştir. Ona muvazi 
olmak üzere Hükümetimizin teşkilât kanunları 
vardır. Orada memurların adedi ve vazifeleri 
gösterilir. Bu da ikinci cedvel. Yazılmamış 
üçüncü bir cedvel daha vardır. O cedvel, dima
ğa verilen kıymetin cedvelidir. Şu dereceye, şu 
bilgiye, şöyle çalışana şu maaş verilir Barem 
kanunu dediğimiz' vakit, kendi ismile söyleye
yim, tevhid ve teadül kanunu dediğimiz zaman, 
biz bu cedveller arasındaki muadeleti hissedi
yoruz. -

Güzel, itidal dairesinde pek güzel bir kanun 
getirdiler. Bu üç cedvelin arasında bir hâdisa-
tı içtimaiye cedveli tasavvur etmez misiniz? Bi
zim gibi en müşevveş bir şeyden en refahlı bir 
zamana intikal etmiş, onun içinde harb var, 
darb var, İstiklâl harbi var, ki bunlar her şeyi 
değiştirmiştir. Biz bu cedveli niçin öteki ced-
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veller yanında nazarı dikkate almayalım? Me
murlar için bir ehram tasavvur ediniz. Başta 
yüksek memurlar vardır. Onu takib eden diğer 
memurin tabakası daha vardır ki, zannederim, 
Harbi umumide, İstiklâl harbinde memuriyete 
geçmiş olanlar diğerlerinin arasından birinci de
recede bulunan yerleri takib ediyorlar. Onların 
içinde vücudunu yıpratmış, mektebden alınarak 
harb meydanına gönderilmiş can ve kan vergisi 
veren arkadaşlar vardır. Bunlar 20 seneyi ge
çen zaman içinde hizmet etmek suretile, mekte
bi âli mezunu değilse bile mektebi âli mezunu 
denecek kadar amelî bilgilere sahib ve işlerine 
alışmış olanlar vardır. Bunlardan sonra gelen 
yeni bir tabaka daha vardır ki, malûmunuzdur. 
Cumhuriyetin verdiği refah sayesinde yetişerek 
gelmişlerdir. 

Hakikati halde evvelki tabakalar bu tabaka 
için çalıştılar. Onu hayretle temaşa ederiz, 
onlar hakkında istediğimiz şey daha ziyade yük
selmeleridir. 

Şimdi bendeniz bu hâdisatı içtimaiye ba
remini de bu cedvellerle muvazi olarak tasav
vur ettiğim zaman, hiç olmazsa Fuad Sirmen ar
kadaşımın, bu vaziyete girmiş olan intizamsız
lığa dair gösterdiği tedbirin alınmasını istir
ham ediyorum. Bunu kabul etmezseniz harb 
meydanlarında can feda eden, ömür çürüten, 
Ziya Gevher arkadaşım, 15 yaşındaki çocukları 
da getirdiler, hatta talim ve terbiyesine bilfiil 
baktım dediler. Bu ihtiyar arkadaşmıız hayat
tan geldi, gidiyor, yalnız bir arzusu vardır, ye
ni gençliği ve o gençliğin önünde pişvalık eden 
tabakayı bahtiyar görmek ister. Ya intisabile 
bahtiyar olduğum Grupun fikrini (Gülüşmeler). 
Veyahud hiç olmazsa Ziya Gevher arkadaşımızın 
fikrini kabul ederek, lise mezunlarını da idhal et
menizi rica ediyorum (Alkışlar). 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar; 
Bu kürsüdeki müzakereler koyulaşıb katmer-
leştikçe bu milletin bu günkü yükseliş teminatı 
biraz daha artryor. Ben de bu gün biraz müza
kereleri koyulaştırmağa hizmet ettğim için 
memnun oluyorum. Arkadaşlarımın, benim tek
liflerim hakkındaki tenkidlerine karşı fikirleri
mi arzedeyim : 

Ben tenkid kelimesini kullanıyorum. Fakat 
derhal söyliyeyim ki, bu kelime üzerindeki çe-
şidli telâkkilerin bizim aramızda yeri yoktur. 
Temiz bir tenkidden maksad; hakikatin ve he
defe varmak için mevcud yollardan en eyisinin 

nasıl bulunacağını araştırmak ve bulunanı müsbet 
surette teklif etmektir. Her tenkid, üzerinde 
bulunulan mevzuu bilerek ve kendi teklifine ina
narak yapılmalıdır. Ayni zamanda her tenkid 
eden bilmelidir ki, mukabil fikirleri söylerken 
kendisini de tenkide arzediyor. 

Hattâ yapılan tenkidler bazı telâkkilere göre, 
ham bile görünse biz onunla hiç alâkadar olma

yalım. Ortaya atılan teklifleri ve mukabil teli* 
kidleri münakaşa ederek bunları hakikate gö
türen ışıklı yolda yürütecek bir unsur gibi te
lâkki edelim. Heyeti umumiyenin alacağı karar 
nihaî isabeti temin eder. 

Bendenizin ileri sürdüğüm 3 fikirden birini 
Refik İnce arkadaşımız tenkit buyurdular, Maz-
har Müfid arkadaşımız da bu arkadaşın fikrini 
takviye edici mütalealar dermeyan buyurdular. 
Bendenizce teklifim yerindedir, arkadaşlarımın 
mütaleaları doğru değildir. Kısaca sebeblerini 
arzedeyim: bir defa hilafı kanun bir devir olmuş 
bu, onun tasfiyesi imiş millî idareye iktiran et
miş kanunî yollardan tekemmül eylemiş bir mu
amelenin yeni bir revizyonu bu kanun münase-
betile mevzubahs olmamalı imiş. Böyle bir şey 
asla yoktur. Yeni Türkiyede kanunsuz cereyan
lara sahne olumş bir devir mevcud değildir. Ben 
buna inanmak değil bunu ima bile etmedim, gör
düğüm çeşidli vazifelerde kendi görüşümle yol
suz veya haksız olduğunu zannettiğim herhangi 
bir işin terkibini kendi akimim yettiği kadar, 
kendi bulunduğum vazifenin müsaadesi nisbe-
tinde benim doğru zannettiğim mecraya irca 
için bütün ruhumla çaiışmışmıdır. Şimdi de me
bus olarak ayni vazifeyi yapıyorum, fakat yapıl
mış şeyler kanunsuz değildir. Ortada bir şey var
dır. Bu kanunun kül halinde bizim müzakeremize 
arzedilmesinin sebebini teşkil eden haleti ruhi
ye ve hava, kanunsuz olmasa bile yolsuz ve isa
betsizdir ki biz bu gün o havayı düzeltmek için 
yeni lâyiha üzerinde uğraşıyoruz. Burada yalnız 
iki nevi muamele tasavvur olunabilir. Birisi ve
rilmiş olan kanunî salâhiyet yollarından yürünü
lerek Meclisin gözü önünde yapılmış, fakat ilk 
başladığı gün ne tesirler yapacağı düşünülme
diği için bir biri üzerine birike birike böyle ne
ticeler doğurmuş olan işlerdir ki, hepimiz bunu 
düzeltmek işini, vazifesini üzerimize almış bulu
nuyoruz. İşte bu devrin tabiî olacağı söylenebi
lecek bir zaman vardrr. ikinci kısım ise, barem 
kanunu çıkıyor, artık daha ileri gitmek imkânı 
kalmadı, mükteseb haklarımızı artıralım diye 
yapılan zamlardan mütevellid tefavütlerdir. Bu 
tefavüt manzarası husule gelmiştir ve fazla pa
ralı mevki alış tehalükü ve havası içinde son ya
pılan değişiklikler artık mühim bir noktaya 
gelmiştir. Çünkü bu gün bize arzedilen bu lâyi
ha üzerinde Hükümetin ve Encümenin çok dik
katli çalışmasından sonra lâyiha bu hale gelmiş
tir. Uzun zaman evvel Hükümetten teklif edilen 
ve Meclise gelen bu lâyihada sarahaten deniliyor
du ki, mükteseb haklar baki kalacak. Bu husus
ta encümeni irşad etmek isterim. Madem ki Hü
kümetten Meclise gelen bu teklifte mükteseb 
haklarm aynen baki kalacağı maddesi vardır, 
o halde bizim için ne kadar mümkünse o kada
rını kazanalım. Son aylarm tahacümü ile bir çok 
fazla farklı mevki, ve makamlar istihkaken ve 
kıdemen lâyik olmayanlara dağıtılmıştır. Ben 
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bunun icabının nazarı dikkate aimnıasınm lâzım 
olduğu kanaatindeyim. Mazhar Müfid arkadaşı
mızın bu son 5, 6 ay olarak ifade ettikleri müd
deti ben takririmde koymadım. Çünkü encümen 
bu işin konpetanıdır. Benim teklifimi kabul 
ederseniz ona göre bir formül bulur. Diyorlar ki 
haklı olarak kazanmışlar, vardır, Onlarm elin
den almacak mı? Arkadaşlar bir söz muayyen 
bir fikri ifade için kullanılır. Benim sözlerimi 
hangi fikir için kullandığım meydandadır. Ayni 
zaman zarfında haklı olarak istihkak kesbetmiş 
olanlarm tasfiyeye uğraması, benim tarafımdan 
ne teklif edilmiştir, ne de aklı selime uygundur. 

Sonra arkadaşlar; mesuliyet deruhde eden bu 
zate sual, istihzan ve sairede bulunalım denildi. 
Fakat bu mevzuda, samimiyetime bağışlamanızı 
bilhassa rica ederim, eğer bu zeminde kendisin
den sual sorulacak ve manen dahi mesul olacak 
bir heyet varsa o da bizim heyeti umumiyemiz-
dir. Bu mesuliyeti hiç bir şahsa yükletib de 
bunun içinden tecerrüd edemeyiz. Burada bir 
yanlışlık, bir isabetsizlik varsa bu hepimize ra-
cidir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Binaenaleyh muayyen bir işte kanunsuzluk 
olmuşsa her gün, herhangi bir vekile sual soru
labilir. 

Sonra Refik İnce arkadaşım hem fikrime mu
halif olduğunu söyledi ve sonra da mükemmelen 
benim fikrimi ifade etti. Ferden ferda yapalım 
bunları tashih edelim diyorlar. Neyi yapacağız? 
Biz bu gvm kanunun keskin hükmünü herkese 
tatbik etmek hükmünü buraya koyarsak, buna 

Devletin en büyük otoritesini tatbik etmek vaziye
tinde bulunursak o hükmün keskinliği altından 
hiç kimse kendini kurtaramaz, güç meseledir, 
buyurdular. Bence Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin halledamiyeceği güç mesele Türkiyede yok
tur. Bizim idaremizin ve nüfuzumuzun cari ol
duğu yerlerde en güç bir işi, en kolay bir şekil
de halleder ve çaresini buluruz. 

Fuad Sirmen arkadaşımızın lütfettikleri iza
hata karşı fikirlerimi arzedeyim. Yalnız Fuad 
sirmen müstakil grup namma söz söyledikleri 
için bu grupun içimizde çalışması, hakikaten 
faaliyetimizi tahrik edici, çalışmamızı teşvik 
edici mahiyette olduğunu irae etmek lüzumlu
dur. Fakat demin - ki maruzatımı kısaca ifade 
etmiştim. Şimdi bana bu fırsatı verdiklerinden 
maksadımı daha fazla aydınlatacağım. Teklifle
rinin hulâsası, arkadaşlar demin de arzetmiştim 
170 - 200 liraya kadar alınmış olanlar haksız da 
olsalar, bize bu kanunu müzakere ettirmeğe saik 
olan haleti ruhiyeyi bir tarafa bırakarak, bunu 
olduğu gibi bırakalım ve tasfiyeye tâbi tutmı-
yalım, demekten ibarettir. Yalnız buna mucib 
sebeb olarak Fuad Sirmen arkadaşımız 210 lira
dan aşağı ücret alanlardan, jkesmek içtimaî ıstırab 
tevlid eder diyorlar. Ben de bu içtimaî ıstırabdan 
bahsetmiştim. Bu gün şikâyet mevzuu olan 

manzaranın özünü, çekirdeğini teşkil eden, içti
maî yara işlemektedir demiştim. Bunu kaldırıp 
onu tatbik edersek bu kolay büyür mütaleasın-
da bulunmuştu. Kendisinden bahsederken te
enni ile ifade etmek istiyorum. Fakat mesele
nin mahiyetinde bir katılık vardır. Onun için 
içtinab etmek mümkün olmuyor. Fuad Sirmen 
arkadaşımdan soruyorum. Kendileri yüksek 
hayatta, meslekte arkadaşları içerisinde ve me
buslukta görüşlerile temayüz etmiş bir kimsedir. 
Burada müstakil grup namına ifade ettikten 
sonra yarın dediği yaraların yekûnu ile kalbi 
dolu, yüksek tahsil yapmış, doktorasını vermiş 
31 yaşma gelmiş bir doçent arkadaşınız yüz li
ranın altında para alırken, henüz bıyıkları ter
lememiş bir vatandaş istihkaksız olarak; ehem
miyetsiz telâkki ettiğimiz, 210 liraya getirilmiş 
ise, yarın her hangi rast geldiğiniz zaman o do
çent bu adaletsizliğe niçin âlet oldunuz diye ya
kanıza sarılmıyacak mıdır? (Alkışlar). 

Başka misaller söyliyerek huzurunuzda tab
lolar arzetmek istemiyorum. Fakat tablolara ba
kıldığı zaman bunların artması, şikâyeti celbet-
mesi noktai nazarından bunların genişliği far-
kedilir. Hak ve şerefte müsavat olmasını taleb 
eden bir gözle hâdiselere bakıldığı zaman bu iş
lerin yürek sızlatıcı bir manzara aldığı görülür. 
Umumî görüşle perdenin ucunu biraz kaldıra
rak doçent misali ile bunu biraz daha izah ötmiş 
oldum. Hiç tahsille alâkası olmıyan insanlarla 
misal göstermek doğru değildir. Öyle bir zaman 
olmuştur ki memlekette hizmet kaygısı, vazîi'e 
kaygısı sönmüştür. Bunun yanında daima bir 
sual varid olmaktadır. Kendilerine varile teklif 
edildiği zaman (Kaç yüze veya kaç bine?) diye 
sorulur. Bunlar büyük milletin, hangi büyük is
tikbaline hizmet etmek yolunda bir vazife oldu
ğunu sormazlar. Ancak kendilerine kaç yüz ve 
kaç bin lâzımdır, yalnız onu sorarlar. İşte bu su
aldir ki, asabı ve damarları tahrik etmiştir. İde
alizm ölmüş, devir bu hale gelmiştir. Biz bu ka
nunla yurddaşlarr müsavi şeref, hak ve vazife 
sahibi ve Türk içtimaî heyetinin bünyesini tan
zim edici ve istikbalinin bekasmı temin edecek 
esasları bu suretle vazetmiş oluyoruz (Bravo, 
bravo sesleri). 

210 lirayı, arkadaşlar, bu gün bir kayma
kam alıyor. Birinci smıf sivil kaymakam. Ha-
yatmm lâakal 30 senesini askerlikte geçirmiş 
ve bu mesleke vakfetmiş olan askerî kaymakam 
da 210 lira alır. 210 lirayı bahsettiğimiz rütbe
deki sivil, asker memurlarımızın hizmet seneleri 
adedince ölçmemiz icab ettiği halde, 3 gün hiz
meti olmıyan adamlara da vermişiz ve müstakil 
grup adma yapılan teklife göre bunu bir hak
kı mükteseb olarak tesbit edeceğiz. Böyle bir 
hata bu Meclisten çıkabilir mi arkadaşlar? 

Arkadaşlar, hulâsa, fikirlerimin esaslı kı
sımlarını söylemiş bulundum. Şunu demek isti
yorum. Biz bu kanunu çıkarırken bu millete 
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büyük bir hizmet yapmak vadindeyiz ve bu 
manevî vadin tesiri altındayız. Kanunun mad
delerini, hüvelerini bu kadar ince eleyib, sık 
dokuduktan sonra en can alacak noktasında, 
böyle küçük fisürler bırakarak arzu edilen ga
yenin buralardan firar etmesine müsaade eder
seniz, dağ doğura doğura bir fare doğurdu 
fehvasınca eserin kıymeti sıfıra iner ve kanu
nun içtimaî bünyemizde hiç bir amelî faide ve 
krymeti kalmaz. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; ben de hiç dokunulmryan bir nokta 
üzerinde duracağım. Müzakere ettiğimiz kanu
nun en mühim maddesini, hiç şüphesiz ki, bu 
madde teşkil etmektedir. Bu tasfiye mutlaka 
yaprimalıdır. Bu yapılmadıkça Devlet memur
larının zihinlerinde istikrar yapmağa imkân 
yoktur. Bu bakımdan bu kanunun en mühim 
maddesidir. 

Muhterem arkadaşlar; encümendeki arkadaş
larımız bu madde üzerinde çok fikir sarfettiler, 
çok uğraştılar, mesaileri her halde şayanı tak
dirdir. Fakat arkadaşlar, bu maddede görülü
yor ki, tasfiye için nazarı dikkate aldıkları şe
yin biri tahsil, diğeri de zamandır. Sade bu 
iki esasa istinad etmişlerdir. Yalnız bu iki 
esasa istinad etmek, Receb Peker arkadaşrmızm, 
üzerinde durduğu gibi, kâfi değildir. Ben bu
nun üzerinde duracak değilim. Arkadaşlar; 
başlıca tasfiye edilecek olan memurlar ve 
tasfiye edilecek olan makamlar ücretli memur
lar ve makamlardır. Şübhesiz ki bu tasfiyeyi 
yapabilmek için evvelbeevvel makamların ücret
lerini maaşa tahvil etmek lâzımgelecektir ki, 
aşağıda bir madde bunu emrediyor. Makamların 
ücretlerinin maaşa kalbi suretile tasfiyeleri ya
pıldığında acaba oraya bu gün benim asıl üze
rinde durmak istediğim nokta budur - o makam
ları işgal etmekte bulunan memurları mı getire
ceğiz ve bunlar o makamların maaşlarını mı ala
caklardır? O maaşı almak istihkakına mazhar 
olmazlarsa meselâ 3 veya 5 derece aşağıda ka
lacak olurlarsa ne olacaktır? Bu makamlara kim 
getirilecek ve nasıl getirilecek? 

Muhterem arkadaşlar, ücretli memur teşki
lâtı bulunan yerler başlıca yeni kurduğumuz mü
esseselerdir. Biz filân vazifeyi ihdas etmişiz
dir. Bir kurum kurmuşuz, başına bir müdürü 
umumî getirmişiz, sonra kadrosunda meselâ 4 
müdür varmış oraya da lâzımgelen zevatı getir
mişiz. Büro şefliklerine, kademe kademe bütün 
memuriyetlere de böyle yapmışız. Buralara al
dığımız kimseler şübhesizdir ki, bu işleri başa
racak kimselerdir. Bu arada yine hiç şübhe yok 
ki bazı iltimaslar ve yerinde olmayan şeyler de 
olmamış değildir. Olduğuna hepimiz ve heyeti 
içtimaiyemiz zahib olduğu içindir ki bu gün bun
ların tasfiyesi yapılıyor. Fakat bunların içinde 
hakkile yerine getirilmiş adamlar yok mudur? 
arkadaşlar? Şüphesiz ki vardır. Şimdi şöyle 

farzedelim. Bir hizmet ihdas etmişiz. Bir zati 
müdürü umumile getirmişiz. 600 lira ücret ve
riyoruz. Şimdi müdürü umumilik makamını iş
gal eden zatin burada koyduğumuz sisteme gö
re alabileceği maaşı veya ücreti tesbit edeceğiz. 
Meselâ bu zat yüksek mektebden çıkmıştır ama 
Devlet kapılarında hizmet etmemiştir. Burada 
esas tuttuğumuz yerlerde hizmet görmemiştir. 
Falan falan hususî yerlerde çalışmıştır ve ondan 
dolayı hakikaten bu yeri işgal edecek ehliyette
dir ve ondan dolayı bu yere getirilmiştir. Dev
let kapsuna gireli meselâ altı sene olmuştur. 
30 lira ile girmesi lâzrmgeldiğine göre nihayet 
bu gün kırk lira maaş ve elli lira ücret alabile
cektir. Şimdi bunu kaldırıb kırk liralık memu
riyete mi alacağız ve bu gün bu adam bir koca 
müdürü umumî olmuşken ve o makamı bihakkın 
tam ehliyetle idare ederken şimdi bir büronun 
şefi mi olacaktır? Yine arkadaşlar falan müdür
lüğe bir zat getirmişiz. Bu zatin hizmeti mese
lâ 10 -12 sene olmuştur. Her hangi bir sebebden 
dolayı faraza bu gün seksen lira almakta iken 
ve bir müdür iken bu günkü esaslara göre 40 -
50 lira alması lâzımgelir. Şimdi onu seksen 
liralık makamından alıb kırk liraya mı getirece
ğiz? Kendisinden bir kaç kademe aşağıdaki kı
demleri senelerce ve tam ehliyetle idare etmiş 
bir memuru şimdi bir kaç derece aşağı olub es
ki maiyeti memurlarının emri altına mı koya
cağız? Tedkik ettim. Aşağıda muvakkat 10 
ncu madde vardır. O madde bunu biraz taz
min edecek gibi görünüyor ama tam olarak ih
tiyacı temin edemeyecektir Bana öyle geliyor 
ki, bir taraftan da işleri durmayacak şekilde bir 
tedbir almak lâzımdır. Şu olmuş bu olmuş; doğ
ru eğri meslek mevkiine gelmiş, liyakat göster
miş adamları böyle 3, 4 derece aşağıya indirmek 
doğru olmaz. Bunlar hakkında bir tedbir almak 
lâzımdır. Şöyle, böyle olsun demiyorum. Encü
men bunları tedkik etsin. Fakat her halde bun
ların nazarı dikkate alınması lâzımdır diyorum. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar ; ben de bu vakitsiz zamlardan tevellüd 
edecek akibetlerden bahsedeceğim. Geçenlerde 
arzettim. Bu husustaki lütufkâr tezahürün 
bende bıraktığı tesirle bu noktayı geçmiştim. 
Şimdi onu hatırlatmak için geldim. Hatırlarsı
nız, biliyorsunuz ki ben bu baremin heyeti umu-
miyesi üzerinde ilk söz söylediğim zaman encü
menden ve Hükümetten 7 sual sordum. Bunla
rın içerisinde bu bütçe geldikten sonra bazı da
irelerde - o dairelerden hangisinde elestikiyet ol
duğunu bilirsiniz - ve müesseselerde yüksek bir 
takım zam vaki olmuştur. 

Hatta benim haber aldığıma göre 150 liraya 
kadar çıkryor. Bu zamlar barem ile emrivaki 
haline gelecek midir, gelmeyecek midir? 

Asıl müsavatı ihlâl eden ve bütün arkadaşla
rın üzerinde durduğu nokta budur. Buna ben 
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feevab alamadım. Hattâ bunun kürsüden ifade 
olunmasını istedim. Cevab verilmedi. îşte yine 
geldi. Cevab istiyorum, soruyorum. Arka
daşlar, gerek Bütçe encümeninden ve gerek Ma

liye vekilinden soruyorum, bu baremi kabul ettiği
miz zaman, baremin Bütçe encümenine geldiği ta
rihten itibaren normal "olmayan memurların terfi 
ve kıdem sıraları gelmeden, bir takım müessese 
ve Devlet dairelerinde yapılan zamlar emrivaki 
olacak mıdır? Bunu anlamak istiyorum. Bunu 
soruyorum. Cevab verilmedikçe ve biz buna bir 
şekil vermedikçe beni daha 40 defa bu kürsüde 
göreceksiniz, ya benden bıkacaksınız veyahud 
bu maddeyi tadil edeceksiniz (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar; eğer biz bu dereceleri tayin 
eden ve uzun boylu müzakere edilen usulü kabul 
eder de bundan bazı insanlar müteessir olursa 
bunların adedi bizi korkutacak mikdarda mı 
dır? Bunlar zaten mahduddur ve esasen islerin
de kolay muvaffak olan bir zümredir. Adedle-
ri cok küçüktür, kendilerinin haksızlığını bil
dikleri için müteessir olmazlar. Asıl bunu. em
rivaki). kabul ettiğimiz zaman, arkada büyük 
bir kütle vardır ki, asıl onlar müteessir olacak
tır. Bizi endişeye sevkeden, haksiziıqrn % 95 i 
buradadır. Adliye vekâletinde mi haksızlık var? 
Hayatmı senelerce adliyede jrecirmiş bir arka
daş adliyecilikteki terfiin müşkülâtını iki saat 
evvel buradan anlattılar, neler var, neler var. 
Millî Müdafaa vekâletinde terfi edebilmek için 
bölük kumandanının tabur kumandanından; 
tabur kumandanının alay kumandanından onun 
da fırka kumandanından sicil alması lâzımdır. 
Binbaşı olursunuz, kaymakam olursunuz, niha
yet generalsiniz, bir manevrada ufak bir yan
lış harekette bulundunuz mu hemen tekaüd eder
ler. Biz Devlet memurunu her sahada böyle is
tiyoruz. 

Arkadaşlar, Devlet memurluğu bir mefku
redir, bir fedakârlıktır. Türkiye Cumhuriyetin
deki memurların hepsi böyle fedakâr insanlar
dır. Oraya hizmet için gelmişlerdir. Harab edi
len, perişan edilen büyük bir Devleti bir milleti 
yeni baştan yapmak için, tekmil kudretlerini 
oraya vermek için gelmişlerdir. Türkiye memu
riyetinde şundan bundan kaparo almak suretile 
maaş alan memurlar yoktur. Ona imkân veren
ler vardır, ki onlar da mücrimdir, bunun adedi 
de pek azdır. Bunlar bizim istediğimiz ruhda 
Devlet memuru değildir. Onun için biz onların 
elinden bunu alıyoruz diye müteessir olmayo-
ruz. Çünki teessüre değmez. O kadar yanlış va
ziyete gidilmiştir ki oluk gibi para akıtıldığı 
zaman Devlet müessesesinin daha iyi çalışaca
ğına kani olan bir kaç kimsenin işte yanlış ola
rak aldıkları kudret ve salâhiyetlerinin verdiği 
elemli neticelerdir ki bu gün bizi burada söz 
söyletiyor. Buna sebeb olanlar dahi azab duy
malıdır. Bu fena vaziyet behemehal burada te- ' 

mizlenmelidir. Bütün hayatmı ticaretle geçir
miş, güzel, senelerce şu iş daha iyidir diye onda 
çalışmış, sonra bakmış ki iş fena, falan vekâlet 
500 lira veriyor, hadi oraya., o dairede, araya 
daha lâyik insanlar yokmu idi? elbette vardı. 
Şu vesile ile bu vesile ile, ve şunu bunu araya 
koyarak bu suretle teşekkül eden müesseseler 
dir ki, bu gibi insanları aldılar. îşte Pekerin 
en yüksek, en derin bir mantıkla üzerinde dur
duğu ve arkadaşların hâdisei içtimaiye diye 
söyledikleri mesele buradadır. Bu haksızlığı ta
mir etmek lâzımdır. Efendim hakkı müktesebdir 
verelim, ne kabahati vardır o adamın, iki üç 
sene evvel geldi, o müessese de bu parayı veri
yordu aldı, alsın. Nasıl alsın? 500 lira maaş 
vermek için bir adamı 65 yaşına kadar çalıştı
rıyorsunuz. Biz bu fakir milletin kesesinden 
böyle ihsanlar yapamayız ve kimseye bu kadar 
para veremeyiz. Arkadaşlar, bu tezin aksini mü
dafaa eden birisi çıkarsa, bu altı ay zarfmda 
yapılan büyük zamların rakamları elimdedir, 
okuyabilirim ve hangi müesseselerde yapıldı
ğını söyliyebilirim (Söyle sesleri). Elimde var
dır, birden bire 150 ye çıkanlar vardır. Bu 
zamları alanlar lâyik olmıyanlardır. Lâyik olan
lara biz de veririz. Fakat bu müesseseler daha 
fena yapmıştır. İlk celsede arzettiğim gibi, ba
rem bir heyecan uyandırdı. Ne olacağım diye, 
daima temiz çalışan ve temiz bir yürek taşıyan
lar arasında arzettiğim gibi bir heyecan uyan
dırdı. Birde aman, barem çıkmadan evvel maa
şıma 100 lira nasıl zam ettiririm diye beriki 
zümrede bir heyecan uyandı. Böyle iki zümre 
türedi. 

Bu fikre iltihak eden arkadaşların da bu 
kürsüden bu kadar uzun uzun söyleyip de teba
rüz ettirmek istedikleri, işte bu ikincisidir. Bu
rada söylediğimi o zaman da söyledim: Bir karar 
ittihaz edelim, baremin Bütçe encümenine tevdii 
tarihinden itibaren normal olmıyan, yani teşki
lât kanunlarında - bilmiyorum, maaş kanunları 
demek mi daha iyidir, bunu bütçe çiler daha iyi 
bilirler - olan her türlü zammı reddedelim. 
Receb Poker bunun için 6 ay dedi. Bu baremin 
Bütçe encümenine gelip gazetelerde duyulduğu 
tarihten itibaren vaki olan zamları tanımıyalım; 
eğer Devletin iyi sınıf memurunu, ha|kikî me
murunu iyi çalıştırmak istiyorsanız bunu yapa
caksınız. Bunu yapmağa zaten ahlaken borçlu
yuz. Kimseye bir imtiyaz veremeyiz. Kimseye 
iktidarı, liyakati haricinde hiç bir şey veremeyiz. 
Veriseniz, iltimasla aldı, haksızlıkla aldı damga
sını yüklemiş olursunuz. Durup dururken kim
se kimseye senin maaşına 150 lira zammedeyim 
demez. 

Benim tekliflerime burada temas edenler ol
du. Ben onun hakkında bir şey söyliyecek deği
lim. Ben bu işin mebdeindeki haksızlığın berta
raf edilmesini istedim. Amma onun içinde fe-
dalkârlık edenleri de taltif etmek arzusunda olur-
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sanız benim için daha iyidir. Ben ona karışmam. 
Amma hiç olmazsa evvelâ haksızlığı izale ede
lim. Bana göre, bu zam üzerinde çok durulmalı
dır. Baremin esas ruhu da bundan ibarettir. 

MEMED ALDEMİR (İzmir) — Bahis buyur
duğunuz rakamları okumadınız, öğrenelim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Mü
dafaa edilirse okurum, daha çok söz söyliyece-
ğim. 

Arkadaşlar; ikinci temas edeceğim bir nokta 
vardır: Bu fıkranm içine «inhisar» kelimesini 
neden aldık. Arkadaşlar; Devletin bir takım ve
kâletleri ve mülhak bütçe ile idare edilen bir çok 
müdüriyeti umumiyeleri vardır. Onların ismi geç
mez de neden dolayı İnhisar idaresinin ismi her 
kanunda geçer. Bu ne imtiyazdır? Acaba inhisar-
lardaki memurlar Devletin diğer memurlarından 
daha mı çok çalışıyorlar, işleri daha mı güç. Hayır 
arkadaşlar, hepsi daha az çalışır ve daha çok pa
ra alrr ve bu idarenin o kadar büyük bir kadrosu 
vardır ki bir ordudur. İkinci bir ordumuz da in
hisarlar kadrosudur. Düşününüz ki bizim İnhisar-
idaresine her verdiğimiz imtiyaz, diğer Devlet 
memurlarına ve diğer hizmetleri idare edecek
lere verilen paranın bir kısmmı eksiltmektir ve 
İnhisar idaresine fazla para verip onun imti
yazını çoğalttıkça onun varidatından bütçenin 
hakkını kesmek olur arkadaşlar, benim yaşadı
ğım bir devir vardı. Tütün inhisarı, bilmem ne 
inhisarı mevcuttu. Büyük imtiyaz sahihleri idi
ler. Elemli devirlerdir. Biz bu devirleri gör
dük arkadaşlar. Eğer bunların inikası olarak 
hâlâ kulakta, inhisar behemehal imtiyazdır diye 
bir şey kalmışsa bu silinmelidir. İnhisar idare
sinin Devletin diğer dairelerinden zerre kadar 
farkı yoktur. İnhisar bizim yiyeceğimizden, içe
ceğimizden, zevkimizden fedakârlık ederek ba
zı maddeler üzerine koyduğumuz vergilerden 
başka bir şey değildir. Binaenaleyh ben kendi 
nefsimden yaptığım fedakârlığı başkasma bah-
şedemem. Bunu inhisarda çalışan memurlar da, 
inhisarı idare edenler de daima göz önünde tut
malıdırlar. Her yerde inhisar idaresi imtiyazlıdır, 
müstesnadır, bu ahkâma tâbi değildir, yolunda 
ifadeler bendenizce yerinde değildir. İnhisar 
idaresi de bir Devlet müessesesidir, Devlet gibi 
yürür ve ona da başka hükümler tatbik edile
mez, bu kanunun içine girer. 

PUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar, takri
rimin muhtevasını biliyorsunuz; sebeblerini de 
arzettim. Bu hususta Yüksek Heyetiniz bir ka
rar alacaktır. Bu itibarla maruzatım Jbuna mü
teallik değildir. Şimdi sayın Receb Poker arka
daşımız bendenizin mütaleatrma karşı bazı hu-
susatı mevzubahs ettiler. Onlara cevab vermek 
için söz almış bulunuyorum. 

Kendileri buyurdular ki; yeni teşekkül etmiş 
olan müstakil grupun muvaffakiyetini ilk günle
rinde haleldar etmemek için tenkidlerimi ilk 
konuşmalarımda hafif yaptım. Bizce tenkidin 

hafif veya kuvvetli olması olsa olsa söyleyiş fai
kından ibarettir ve doğruluğuna kanaat geti
rilmiş olan bir fikir aleyhine yapılacak olan ten-
kid ne kadar şiddetli olsa yine onun doğrulu
ğuna kani olan grupumuz veya her hangi bir ar
kadaşımız fikirlerinde samimî olduğu için ta-
biatile musir bulunur. Bu ciheti tebarüz ettir
dikten sonra bir noktaya daha temas edeceğim: 
Sayın Peker arkadaşımız ufak ücret alanların 
ücretlerinde tenzilât yapılmaması için arzettiği-
miz takririn aleyhinde mütalea dermeyan eder
lerken daima yeni mektebden çıkmış ve ehliyet
siz ve her hangi bir iltimasla vazifeye getirilmiş 
olan kimseleri misal olarak ileri sürdüler. Hal
buki arkadaşlar bu az ücret alan kimseler ara
sında öyleleri vardır ki, bunlar yüksek tahsil 
görmüşlerdir. Çolu çocuk sahibidirler Hizmete 
alınmadan evvel mümasil hizmetlerde, serbest 
hayatta uzun müddet bulunmuştur Kendilerinin 
Devlet kadrosuna alınması kendilerinden istifa
de maksadile olmuştur Binaenaleyh neticeye va
rırken bir taraflı düşünmemek lâzımgelir Tat
bikatta ehil olmamalarına rağmen eyi mevkie 
gelmiş kimseler varsa öyleleri orada tutunama-
mağa mahkûm kimselerdir Çünkü her hangi 
bir idarenin başmda bulunan kimse çekildikten 
sonra o genç de, o memur da oradan uzaklaşmaa-
ğa mahkûmdur, mecburdur. Maruzatım şudur 
ki, eğer teklifimiz kabul edilmezse bu gün Dev
let hizmetinde ücretli olarak çalışmakta olan ve 
kendi faaliyetlerinden Devletin de istifade et
tiği kimseler içinde evvelce her hangi bir Dev
let hizmetinde bulunmadığı için daha yeni Dev
let memuriyetine intisab etmiş gibi kendilerine 
aşağı, düşkün ücret verilmesi lâzımgelecektir. 
(Elbetki bunlar, daha evvelce çalıştıkları saha
dan daha büyük bir ücret verildiği için Devlet 
teşkilâtına gelmişlerdir. Bu vaziyette bunlar 
kadrodan çekileceklerdir. Zannediyoruz ki bun
ların çekilmesini ne efkârı umumiye, ne de he
yeti içtimaiye isteyecektir. Efkârı umumiyenin 
istediği şey memlekette umumî kazanç seviye
sinden çok fazla, fevkalâde yüksek ücret alan
lara sed çekmektir. Bizim kanaatimiz şudur ki, 
teklifedilen madde aynen kabul edildiği takdir
de bundan Devlet müesseseleri mutazarrır ola
caktır. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar; 
kürsü hakikatlerin ortaya çıkması için en yük
sek makamdır. Fuad Sirmen arkadaşımız beni 
tekrar söz söylemeğe tahrik ettiği için memnu
num. Ben de Fuad Sirmen arkadaşımızı söz söy
lemeğe tahrik ettiğim için iki katlı memnun olu
yorum. Baki işlerimizde heb birlikte aradığımız 
hakikati bulalım. 

iŞimdiki mütalealan ile verdikleri takrir 
arasmda, ilk kürsüye çıktıkları zaman dermeyan 
ettikleri iddia arasmda, dağlar kadar fark var 
demiyeyim, adetâ hiç bir münasebet yoktur. Bu 
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farkı ifade edeyim. İlk defa, Devlet hizmetinde 
bulunmuş olmayıb da her hangi hususî bir mu
hitte yetişkinliğine, olgunluğuna tama edilerek 
tavzif edilen insanlardan bahsettiler. Halbuki 
verdikleri takrir haksız yere fazla para alanlar
dan 170 veya 250 liraya kadar ücretli olanlarm 
tasfiyeden istisnası hakkındadır. Bu takrirde 
şimdi yeni bahsettikleri vaziyet üzerinde ne leh-
de ve ne de aleyhde hiç bir hüküm ve söz yok
tur. Ortaya koydukları, taze, büsbütün başka 
mahiyette bir meseledir. O meseleyi müstakiller 
mevzubahs ederlerse, demin müstakil grup arka-
daşlarile saydıkları zümre içine ben de iltihak 
ederim ve buna bir çare bulmağa çalışırız. 

Arkadaşlar nezdinde fikrimi takviye edecek 
küçük bir izahatta bulunmağa mecbur olacağım. 
Diyorlar ki; içtimaî hayatımız içerisinde faydalı 
unsur olarak yetişmiş, Devlet hizmetine alınmış 
bulunanlar tasfiye edilince, vazifeyi terkedecek-
ler, bundan gerek kendileri, gerek idare zarar 
görebilir. Bu varid olabilir. Fakat yazdıkları 

takdirde yani alelitlak 210 liraya kadar olanlarm 
tasfiyeden istisnasî ile bu mesele arasında ne 
münasebet vardır? Evvelki başka bir teklifin 
isabetini ispat için büsbütün başka ve yepyeni 
bir fikirle buraya gelmiş bulunuyor. 35 yaşın
daki bir mülkî kaymakamla, 45 yaşındaki askerî 
kaymakam ne alıyorlar? yeni barem kanununda 
ilk defa verilen 70 lira aslî maaşla birinci sınıf 
kaymakam ancak 210 lira almaktadırlar. Bu ka
dar meslekinde yıpranmış bir adamla, demin de 
arzettiğim gibi henüz bıyığı terlememiş bir gen
cin şu veya bu intisab dolayısile nasılsa ele ge
çirdiği ayni parayı yanyana ayni bırakırsak bu 
vaziyet şimdikinden hazin olur. Takrirlerinde 
derpiş ettikleri bu nokta kabul olunursa bu ka
nunun tedvininde esas olan ruhun, ana fikrin 
tahribini mucib olur. Haksızlık muamelesi, çok 
ve az mefhumu ile ölçülemez, çok ve azda bir 
kıymeti nisbiye vardır. (201) adedi (200) e nis-
betle çoktur Fakat 2000, 2001 den azdır. Bi
naenaleyh bu içtimaî seviye varlığındaki müsa
vatsızlığı tevlid eden manzarayı kaldırmak için, 
Fuad Sirmen arkadaşın grup namına verdiği 
takrir reddedilmelidir. Arkadaşm teklifindeki 
bir mahzuru daha arzedeceğim. Kendileri bun
dan istifade edileceğini zannettikleri müstefid ta
bakaya bu takririn yapmış olduğu tesire nazarı 
dikkati celbetmek isterim. Arkadaşlar, bu ma
aş imtiyazı, bu istihkaksız kayırma telâkkisinin 
yaptığı manzara, memlekette bir birine yan ba
kan iki sınıf ihdas etmiştir (Alkışlar). Bunun 
birisi diğerine tepeden ve istihfaf ile bakıyor. 
O, emekli, kıdemli ve ehliyetli hiç otomobile bi-
memez, çocukları ile haftada bir defa olsun eğ
lenecek, dinlenecek yerlerden istifade edemez ve 
bu istihkaksız bol yaşar, işte bu yoldan millî 
birlik bozuluyor. Birbirinin gözüne batan züm
reler beliriyor (Bravo sesleri ve alkışlar). Bi
naenaleyh Bütçe encümeninin tanzim ettiği ka

nunun maddesinde bütün bunlar derpiş edilmiş 
tir. Encümenin mesaisini kendilerine evvelce 
arzettiğim gibi, şayanı takdir buluyorum. Umu
mî çizgileri güzel tesbit etmiştir. Esas itibarile 
kanunun varlığını ve ruhunu tahrib edecek böy
le sakat bir teklif şayanı kabul değildir (Al
kışlar). 

(Kâfi sesleri). 
FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar, sabrı

nızı suiistimal ettiğimden dolayı affinizi rica 
ederim. Söyleyeceğim şey takririmin behemehal 
kabulünü müeyyid değildir. Sayın Receb Peker 
arkadaşımız bendeniz için dediler ki, yepyeni bir 
fikir ortaya attılar. Kanunun heyeti umumiyesi 
huzurunuzda müzakere edilirken de maruzatta 
bulunmuştum. O zaman kendileri ya burada 
yok idiler, yahud da dikkat etmemişler. Demiş
tim ki, biz o kanaatteyizki, Devletin istikbal sa
hasına giren mevzular o kadar mütenevvidir ki, 
bunların bazıları serbest hayatta mümasil mev
zularda oalışan adamlarm ihtisası bakımından 
kıymet ifade eder yine demiştim ki, bu kanunun 
başlıca noksanlarından birisi de budur, öyle 
tasavvur ediyorum ki, Devletin muhtelif şuaba-
tındaki kadrolar tamamen dolmuştur. O kadro 
içindeki her hangi bir vazifeye, orada istenilen 
keyfiyette bir kimse bulunabilir. Bunu o za
man arzetmiştim. Kendileri de bu fikre muarız 
olmadıklarını, tamamen taraftar olduklarını 
söylediler. Aramızda şimdi ifade buyurdukları 
mühim fark da kalmamış bulunuyordu. Bende
niz huzuru âlinize yalnız bu noktayı tebarüz et
tirmek için çıktım. Takririn kabul ve ademi 
kabulü Yüksek Heyetinizindir. 

MİT AT YENEL (Tunceli) — Biliyorsunuz 
ki, bendeniz uzun müddet inhisarlarda çalışmış 
ve yakin zamanda aranıza iştirak etmiş bir ar
kadaşınızım. Müzakere edilen muvakkat mad
denin içerisinde inhisarlara taallûk eden bir 
fıkra vardır. Belki psikolojik noktai nazardan, 
haleti ruhiye itibarile bu maddenin yeri orası 
değildi. Çünkü bu fıkra o maddenin içerisin
de bulundukça efkârı umumiyede inhisarlara ve
rilmiş bir nevi imtiyaz mahiyeti gösteriyordu. 
Fakat hakikati halde inhisarlar bu fıkra ile bir 
imtiyaza nail olmamaktadırlar. Biliyorsunuz ki, 
inhisarlar ilk defa 1925 te teşekkül etmiştir. 
1931 tarihinde, daha tevhid yapılmadan mukad
dem orası büyük bir tensik geçirmiştir. Hakia-
ten bidayeti teşekkülünde Tütün inhisarma ve
rilmiş plan maaşlar yüksekmiş. Oraya 
tayin edilenlere liyakatlerile mütenasib olma
yan bir para veriliyormuş. 1931 tarihinde ya
pılan bu tensikte maaşlarda mühim tenzilât 
yapılmıştır. Fakat tensik bu kanunla kalk
mamış bir sene sonra tevhid kanunu Heyeti 
muhteremece kabul edilmiştir. Muhtelif inhisarlar 
bir araya getirilsin. Bunları bir araya getirmek
ten hâsıl olacak menfattan istifade edilsin, den-
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miştir. Bu tevhid icra edilirken dahi inhisarlar
da tekrar bir tensik icra edilmiştir. Bu suretle 
çifte tensikten geçtikten sonra, ekserisi şevki 
kaderle gelmiş fakat tahsilden mahrum arkadaş
ların adedi 5 bini mütecavizdir. Bendeniz he
nüz aranıza girmek şerefini ihraz etmeden inhi
sarlarda tasfiye meselesi mevzubahs olduğu za
man, bu baremi tatbik ettiğimiz takdirde inhi
sarlarda hâsıl olacak vaziyeti gözden geçirmiş
tik. Bu arzettiğim 5 bin kişiden 3500 kadarı 
memurdur, diğerleri bekçi, odacı ve saire gibi 
nazarı dikkate almağa değer kısım değildir ki 
bunlarm adedi 1500, 2000 kadardır. Malumu âli
niz inhisarlar memurları, iştigal ettikleri vazife 
itibarile Devletin varidatına mühim tesiri olan 
ve irad getiren bir zümredir. İnhisarların bir ay
lık varidatı 5 milyon küsur liradır. Böyle 5 mil
yon liraya baliğ olan varidatı cibayet eden me
murların adedi 600 den fazladır. Mevzuat itiba
rile bunlarm ellerinde iki aylık ta ihtiyat mas-
nuat ve mamûlât bulunur. Demek ki 600 ü mü
tecaviz satış memurlarının ellerinde sureti dai-
mede 5 milyonu mütecaviz para devretmektedir. 
Bir senelik muamelâtmm heyeti mecmuası da 
180 milyona baliğdir. Bütün bu muamelâtı ted
vir eden 500 ü mütecaviz, ekseriyeti azimesi tek 
basma satış memuru olan memurların vaziyeti, 
bu fıkra kabul edilmiyecek olursa çok müteesir 
olacaktır. Geri kalan 3500 memurdan 1700 ü 
arzettiğim gibi 60 - 70 - 120 lira arasmda aylık 
alanlardır. Bunlarm kısmı mühimmi, 1750 si bu 
vaziyetten müteessir olacaklardır? Bu şu demek
tir ki hiç bir imtiyazı olmadığı halde ve muhte
lif zamanlarda tensik görerek bu gün almakta 
oldukları maaş ve ücret Devletin diğer ücretlile
rinin almakta olduklarının fevkinde bulunma
dığı halde, Devletin 50 milyon liradan fazla 
varidatını cibayet eden ve bu gün yapılan geniş 
tedkik ve teftiş neticesinde 16 000 liraya dahi 
baliğ olmryan bir sui istimalden başka bir hali 
görülmiyen muntazam bir idareyi teşevvüşe uğ
ratır. Bendenizin maksadım bu fıkranm bir im
tiyaz olmadığını tebarüz ettirecektir. Heyeti 
muhteremenizce eğer burada olmasa bile başka 
bir fıkraya naklederek vaziyetlerin bozulma
masını istirham ediyorum. 

İSMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar bu 
maddenin müzakeresi hakikaten çok uzadı. 
(İşitmiyoruz sesleri) ve bir çok fikirler de or
taya konuldu. Herhalde bu fikirlerin heyeti 
umumiyesini kavramak ta biraz güçtür. Yalnız 
bu maddenin tatbikatmdaki tesiri anlryabilmek 
için bir kaç kelime söyliyeceğim. Fuad Sirmen 
arkadaşımız - bu maddenin lüzumuna hepimiz 
kailiz - 8 nci dereceden yukarrya tatbik edil
mesini, Receb Feker arkadaşımız da bütün de
recelere tatbikmı istiyorlar. Bunun portesi ne
dir? 13 ncü madde vardır. - Devlet bareminde-
dir yukarda kabul buyurdunuz - Bu maddenin 
sonunda bir fıkra vardır. «Bu madde hükmü 
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ücretlilere de şamildir» diyor. Şu halde ücretİi 
bir ihtisas kadrosu da yapılacak demektir. Bi
naenaleyh Devlet bareminin ikinci numaralı 
cedvelinde dahil olmaları itibarile 8 nci derece
ye kadar inmiş memurlar görürsünüz. Binaen* 
aleyh ücretlilere dahi 2 dereceye kadar ihtisas 
mevkii tefrik edecek olurlarsa Puad Sirmen 
arkadaşımızın teklifine göre yukarı dereceler 
tatbikinden bilmem ne kalabilir, bir şey kala
bilir mi, kalamaz mı? 

Yani madde hemen bir nazarî hale gelmiş bu
lunuyor. Onun'için Fuad Sirmen arkadaşımızın 
teklifini bendeniz muvafık bulmuyorum. Bir 
defa bu maddenin lüzumuna kani olduktan 
sonra bunu adeta nazarî bir şekle koymak tabii 
faydalı olmaz. Ben bu mütalealara karşı arka
daşlarla beraber isabetli bir rey kullanabilmek 
için bir usul teklif edeceğim. Bütün bu teklif
ler, takrirler okundukça encümen o takrirler 
hakkındaki noktai nazarmı söylesinler. Biz de 
ona göre reyimizi kullanırız ve reylerimizi kul
lanmakta daha isabetli hareket ederiz. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 
BÜTÇE En. R. V. FAİK BAYSAL (Kayse

ri) — Her takrir okundukça encümen izahat 
mı verecek? 

BAŞKAN — Takrirler okundukça encümen 
izahat versin, böyle yapacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Kanunun neşri tarihinde hizmet müddetleri 

3 seneye kadar olanların bir ve daha fazla olan
ların iki yukarı dereceye geçirilmeleri hakkın
daki hükümlerin tayyı ile bunun yerine (kanu
nun neşri tarihinde bulundukları vazifede hiz
met müddetleri 3 seneden fazla olanların bir 
yukan dereceye geçirilmeleri) fıkrasının ilâve
sini teklif ederim. 

Kütahya 
Receb Peker 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin (A) fıkrası mucibince ücretlerin 

tesbitine esas olan müddetlerin hesabmda bu 
ücretlilerden mütekaid olanların vaziyetlerinin 
düzeltilmesi için encümene havalesini teklif ede
rim. 

Kütahya 
Receb Peker 

Yüksek Reisliğe 
Ücretlilerin yeni derecelerinin tesbiti için, 

yapılacak hesablarda esas tutulacak vaziyetin 
son aylarda alınmış haksız dereceleri karşılaya
cak bir fıkranm ilâvesini teklif ederim. 

Kütahya 
Receb Peker 

Yüksek Reisliğe 
Arzetmiş olduğum sebeblerden ötürü yıllarca 
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devam etmiş bulunan haksızlığın sürüp gitme
mesi için maaş fazlalarının ceste ceste yani her 
ay muayyen bir mikdar indirilmek suretile 
değil, fakat defaten kesilerek adaletin yerine 
getirilmesini teklif ederim. 

Muş mebusu 
Hakkı Kılıçoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim sebeblere binaen muvakkat 2 

nci maddenin B fıkrasının sonuna aşağıda yazı
lı ftkranm ilâvesini arz ve teklif eylerim: 

(Ücretleri 210 liraya kadar olanlarm aylık
larından tenzilât yapılmaz). 

Rize mebusu 
Fuad Sirmen 

Yüksek Reisliğe 
Arz ve izahma çalıştığım mucib sebeblerden 

dolayı muvakkat madde 2 - A) fıkrasma (Ücret
leri kanunla tayin olunan) cümlesinden sonra 
(ve hizmete tayin ve murakabeleri Devlete aid 
bulunan) kaydmm da konulmasını teklif ve 
rica ederim. 19 - VI -1939 

Bitlis mebusu 
Süreyya Örgeevren 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat madde 2 ye şu fıkranın ilâvesini 

dilerim: 
«Umumî harbde veya millî cidalde yüksek 

tahsil yaparken silâh altma alman ve subay rüt
besini alanların dereceleri yüksek tahsil erbabı 
gibi yapılır». 

Çanakkale mebusu 
Ziya Gevher Etili 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeblerden dolayı aşağı

daki maddenin kabulünü teklif eylerim: 
Madde — Harb hali dolayısile tahsillerini ik

mal edemeden yedek subaylığa almanlar, harb-
den sonra ihraz etmiş oldukları rütbenin mua
dili olan derecede sivil vazifeye alınmış addolu
nurlar veya almırlar. 

İstanbul mebusu 
Kâzım Karabekir 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeblerden dolayı aşağı

daki maddenin kabulünü teklif eylerim: 
Madde — Harb hali dolayısile askerî idadi

lerini (bu günkü lise) ikmal ederek talimgahla
ra almarak zabit namzedliği ile kıtalara gönde
rilen ve staj ve vazifelerinde muvaffak olarak 
muhtelif rütbeler ihraz edenler harb okulu me
zunu sayılır ve rütbesine muadil sivil vazifeye 
alınmış addolunurlar veya almırlar. 

istanbul mebusu 
Kâzım Karabekir 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeblerden dolayı aşağı

daki maddenin kabulünü teklif ederim: 
Madde — Askerî mütekaidler, ancak rütbe

lerinin muadili olan bir derecedeki maaşlı vazi
feye kadar bir yere alınır. Yabancı dil bilenler, 
memurlar hakkındaki kanunun üçüncü madde
sinden istifade ederler. 

İstanbul mebusu 
Kâzım Karabekir 

Yüksek Reisliğe 
Maddeden inhisarlar hakkındaki fıkranm 

çıkarılmasını dilerim. 
Çanakkale 

Ziya Gevher Etili 
BAŞKAN — Takrirleri tekrar okutuyorum: 
(Kanunun neşri tarihinde bulundukları vazi

fede hizmet müddetleri üç seneden fazla olanla
rın bir yukarı dereceye geçirilmeleri, fıkrasının 
ilâvesi hakkındaki Kütahya mebusu Receb Pe-
kerin takriri tekrar okundu.) 

(Muvafık sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız bu mad

deye taallûk eden takrirleri encümene verelim. 
B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 

Müsaade buyurursanız takrirlerin çoğu bu mad
deye taallûk etmektedir. Ayni mevzuda bulu
nan takrirleri encümende tevhid edelim ve tak
rir sahiblerile görüşüp encümenin mütaleatmı 
daha vazıh bir surette Heyeti celileye arzedelim. 
(Muvafık sesleri) 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Nazarı iti-
bare almanlar encümene gitsin. 

BAŞKAN — Receb Pekerin bir takriri var
dır, bir fıkra ilâvesi için encümene şevkini taleb 
ediyor. Bu teklifi kabul ederseniz encümene hep
si beraber gitmiş olur. Encümen ikinci reisinin 
söylediği gibi takrirlerin hepsini mütalea eder
ler ve Heyeti Umumiyeye maddeyi bir zübde 
halinde getirirler. Bu daha faydalı olur zanne
diyorum. 

SÜREYYA ÖRGEEVRlEN (Bitlis) — Benim 
takririm biri birine karşılıklı hükümleri ihtiva 
eden esas ile hiç bir alâkası yoktur. Takririmin en
cümene gitmesini de istemem. Usulümüze göre 
encümen o husustaki noktai nazarmı söylesin, 
Heyeti Umumiye de hiç olmazsa benim takririm 
hakkında reyini kullansm. Bunu istiyorum. 

Takririm hakkmda encümenin mütaleasmı 
sormuştum» evvelâ bunu söylesinler. 

BAŞKAN — Takrirler reye konulduğu ve 
nazarı dikkate alındığı takdirde dahi encümen 
bu teklifleri kabul etmeğe mecbur değildir. 

SÜREYYEA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Na
zarı dikkate almarak gitmek başka, nazarı dik
kate almmadan gitmek başka. 

RAStH KAPLAN (Antalya) — Nazarı dik
kate almmadan giderse usule muvafık olmaz. 
Her takrir ayrı ayrı reye konmalıdır. 
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BAŞKAN — Ben müzakereyi teshil etmek 

için encümende konuşulmasını ve bu takrir sa-
hiblerile görüşülerek bir neticeye varmanın ko
laylık olacağı kanaatile arzediyorum. 

HECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, 
bunun kadar ehemmiyet verilen ve bunun kadar 
üzerinde itina gösterilen kanun maddesi azdır. 
Dinleyen arkadaşlar, görüşülen meseleler hak
kında sarih bir telâkki ve karara sahib olmuş
lardır. Nitekim bunun bariz tecellisi arkadaş
ların yüzlerinden ve hareketlerinden bellidir. 
Niçin İsmet Eker arkadaşımız hususî bir tek
lifte bulundu bilmiyorum. Söylenen sözler ara
sında encümenin her hangi bir düşüncesine uy
gun olmayan telâkkileri varsa söz alır ve bu
rada söylerdi. Söz almadı ve söylemediler. Bi
naenaleyh teker teker Heyeti Oelilenin kararı 
karşısında bir noktai nazar ifade eden basit ta-
dilnameîer vardır. 2 - 3 satırlık, maksadlan ga
yet vazih takrirlerdir. Bunların nakzedici ma
hiyeti varsa encümen mütalea ederken nazarı 
dikkate alır mazbatasını yazarak buraya geti
rir. Binaenaleyh bunların evvelâ nazarı dikka
te almıb alınmadığını reye koymak lâzımdır. On
dan sonra da tecelli eden karara göre encümene 
gönderilmek icab ediyorsa göndermek lâzımdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu işlerin biz ace
misi değiliz. Şimdiye kadar kanun müzakere
lerinin binlerce safhasına şahid olduk. Binlerce 
söz söylendi. Maddenin ruhuna, teferruatına, 
esasına taallûk eder şeyler dinledik. Binaenaleyh 
mazbata muharririnin bütün bunlarm heyeti 
mecmuası hakkında vereceği izahattan sonra her 
iki tarafı dinlemiş olan Heyeti muhtereme kara
rını verebilir. 

İSMET EKER (Çorum) — Hakikaten müza
kere esnasmda encümen noktai nazarını izhar 
etmedi. Benim teklifim, encümen her takrire 
göre noktai nazarını izah ederse, bu fikir üze
rinde tavazzuh eden noktai nazara göre isabetli 
rey kullanmak imkânı hâsıl olur. Benimki hu
susî bir tekliften ibarettir. Encümen isterse he
yeti umumiyesi hakkında izahat verir. 

FAİK BAYSAL (Kayseri) — Encümen iza
hat arzetmek üzere söz istemişti. İsmet bey ar
kadaşımızın teklifi üzerine, takrirlerin heyeti 
umumiyesi okunduktan sonra, bu izahatin heye
ti umumiyesini birletşirmek için maddeyi encü
mende tensik ederek Heyeti Celileye getirmeği 

., muvafık görmüştük. 
BAŞKAN — Nizamname ahkâmmı ve teamü

lü tatbik edeceğim. Takrirleri birer birer oku
tacağım. Ayrı ayrı nazarı dikkate arzedeceğim. 
Encümen isterse noktai nazarını söyler. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ben
deniz usul hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN — Usul meselesi halledilmiştir. Ni
zamnamenin icabına göre hareket edeceğiz. 

BÜTÇE En. R, V. FAİK BAYSAL (Kayse
ri) — Takrir mevzularının temas ettiği madde

leri birer birer arzediyorum: Evvelâ mütekâ-
idlerden ücretli bir vazifede bulunanların tas
fiye maddesindeki vaziyeti nazarı itibare alın
mamıştır ve bu madde ile tekaüd edildiği me
muriyetin esasmdan itibaren hesab edilerek 
kendisine derece verildiği takdirde büyük bir 
haksızlık olması mütalea edilmiştir. Encümen 
bu vaziyeti şöyle mütalea etmiştir. Mütekaidler 
tekaüd edildikleri memuriyetin hakkını almış
lardır. Herhangi bir daireye ücretli bir vazife 
ile girmekle tekaüd edildiği memuriyetle tama
men alâkasını kesmiş yeni bir vazife kabul et
miştir. Bu itibarla hiç bir vakit tekaüd edildiği 
memuriyetin burada hesab edilmesi nazan iti
bara alınmamıştır. Esasen ücretle müstahdem 
olan bir tekaüd, tekaüd hakkını almakta de
vam etmektedir. Bu itibarla yeniden bir derece 
hakkı vermeği düşünmedik. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Maddeden 
bu mana çıkryor. 

FAİK BAYSAL (Devamla) — Maahaza mad
deye bir az vuzuh vermek cihetini iltizam ede
riz. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Bir az değil. 
Maddede bu hiç yoktur. 

FAİK BAYSAL (Devamla) — Encümen bu 
maddeyi tesbit ederken hiç bir şahsi vaziyeti ve 
maişet haddini düşünmemiştir? Bütün düşünce
sinde ve bütün çalışmasında hâkim olan endişe 
yalnız Devlet işlerinin yürümesini temindir. 
Devlet işlerinin her hangi bir şekilde tanzimi 
dolayisile Devlet muamelâtmm sekteye maruz 
kalmaması düşünülmüştür. Şu noktayı da arze-
deyim ki bu maddenin hemen aynını müessese
ler bareminde de göreceğiz. Devletin mühim bir 
kısım işleri, bilmünasebe geçenlerde de arzetti-
ğim gibi maaşlı vazifelerin hemen üçte birini 
tutan hizmetleri ücretlidir. Öbür taraftan Dev
letin mühim sermayelerle teşkil ettiği, bir çok. 
emeklerle büyük eserler halinde meydana getir
diği bir çok müesseseler vardır. Bunları böyle 
katği ve cezri bir tasfiye ile işlerini haleldar 
etmek gibi bir neticeden ihtiraz ettik. Böyle bir 
akibete düşmemek için ölçü bulmağa çalıştık. 
Ölçülerimizi de esas kanundan aldık. Esas ka
nundaki vaziyeti mütalea ettik. Nihayet vekil* 
lerle de temas ettik. Dedik ki, bu müessesele
rin ve Devlet ücretlilerinin atisi temin edilmiş 
vaziyettedir. Fakat bu güne kadar olan vaziyet
lerde muayyen bir müddetle vazife görenleri 
bir derece mafevke ve üç seneden fazla hizmet 
görenleri iki derece mafevke geçirmeyi kabul 
ettik. Bu mülâhaza ile Receb Peker arkadaşı
mızın takririni encümene alarak henüz müesse
seye intisab edenlere fazla bir hak vermemek yo
lundaki mütaleasmrn üzerinde encümence de du
rulacak bir mevzu olarak kabul ediyoruz. 
(Reye konsun sesleri). 

İnhisarların vaziyeti hakkında yine bir tak-
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î*ir vardrı ki, bunun üzerinde çok konuşuldu, 
Biz iki tensik görmüş olmak itibarile inhisarla
rı yeni bir tensike tâbi tutmamak mülâhazasile 
kadroları üzerinde tensik kabul etmedik. Fakat 
bu kanunun bütün esas hükümleri inhisarlar da 
da cari olacaktır. ÎM tensik yüzündendir ki, bir 
daha tensike lüzum görmedik. 

ZİYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — 
Encümen bunu istemiyor demektir. 

FAlK BAYSAL (Devamla) — Yine takri
rin biri de, barem kanununun müzakeresi baş
ladığı zaman yapılan zamlarm geri almmasma 
teallûk etmektedir. Hatta bir arkadaşın burada 
konuştuğu zaman barem kanununun Bütçe encü
menine tarihi tevdiinden bahsetmişti. Barem ka
nununun encümene geldiği tarih 1935 senesidir. 
Zannederim ki, bu arkadaş dahi bunların bir kaş 
sene evvelinin keenlemyekün addedilmesini kas-
detmemişlerdir. Olsa, olsa 3, 5 ay evvelinden 
mütalea edilebilir. Yalnız encümen bunun üze
rinde tevakkuf etmiştir. Tavakkuf ettiği sıra
da aldığı kanaat müesseselerin müdürü umumi
leri ve bağlı oldukları vekilleri böyle bir suiis
timal şeklinde bazı zamlarm yapılmadığı şek
lindedir. Bu sebeble böyle bir kayid konmamıştır. 
Bu mesele üzerinde uzun konuşulmuştur. Bu tak
rir nazarı itibare alındığı takdirde encümenimiz-
ce buna bir şekil bulunacağı tabiidir. 

Bir kısmı ücretlilerin bu tasfiyeden istisna
sı hakkmda bir takrir vardır. Esasen tasfiye 
maddesi Hükümetten gelmiştir. Vakıa Bütçe 
encümeni bu madde üzerinde de hayli çalışmış
tır ve neticede esasını kabul etmiştir. Hükü
metten gelen tekliften derece farkı dahi encüme
nin tesbit ettiği tekliften daha dun olarak gel
miştir. Fakat yapılan teklifin teşmili çok ta
biidir. Her hangi bir smıfm maişet haddini 
mütalea etmek bu kanunun tedvini mevzuunda 
dahil olmamasını encümenimiz çok tabiî görmek
tedir. 

İhtiyat zabitleri, yüksek tahsilini bitirememiş 
ihtiyat zabitleri hakkmda da arkadaşların bir 
takriri vardır. Bu takrir bu kısım memurların 
ciheti askeriyede almakta oldukları derece ile 
sivil hizmetlere girmelerinin teminine matuftur. 
Bu günkü tatbikatta kanunlar bunu temin et
miştir. Bir lise mezunu ihtiyat zabiti olduğu 
takdirde ihtiyat zabitliğinde ihraz ettiği derece
ye tayin ediliyor. Yüzbaşı ise bu derecede bir 
vazifeye tayin edilebilmektedir. Kezalik teğmen 
rütbesini ihraz etmişse, malûmu âliniz lise me
zunları ancak 20 lira ile tayin edildiğinden, bu 
rütbeyi ihraz ettiğinden dolayı 30 liralık bir hiz
mete girebilmektedir. 

Hizmetlerinin hesabı dahi kezalik hesaba 
almmış, cereyan etmektedir. Hattâ tekaüdlük 
hesabmda dahi nazarı itibare alınmaktadır. Bi
naenaleyh bu iki nokta üzerinde takrir sahihle
rinin istedikleri tatbikatla müeyyeddir. Bu gün 
bu kanun dahi bunu sinesine almaktadır. 

ABDÜRRAHMAN NAOt DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Evvelce memur olubta bilâhare ihtiyat zabiti 
olanlarda bu hesab edilmektedir. Fakat hiç me
mur olmayıbta bilâhare ihtiyat zabiti olanlar ye
niden tekrar vazife alamazlarsa bunlar dahil olu
yor mu?. 

BÜTÇE En. REÎS V. FAÎK BAYSAL (De
vamla) — İhtiyat zabitliği müddetleri tekaüdi-
yede nazarı itibara almıyor. Bu kısım memurlar 
için de bir kayid koymuş bulunuyoruz. Evvelce 
yalnız bu kısım memurlardan evvelce ihtiyat za
biti olanlar, hatta yüksek tahsilini ikmal etme
den askere almmışlarsa beşinci dereceye kadar 

terfi edebiliyorlardı. Bu kanunun aşağıda görece
ğiniz bir maddesinde bunlara üçüncü dereceye 
kadar terfi edebilmek imkânmı vermektedir. 
Şimdi takrir sahihlerinin bir talebleri açıkta 
kalmış oluyor. O da bunlarm üç senede bir 
terfi etmeleri, Yani yüksek tahsil görmüş me
murlar gibi terfi etmeleri istenmektedir. Bu 
umumî prensip ve kaidemize temas ve taal
lûk eden bir vaziyettir. Bu itibarla üze
rinde encümence ayrıca konuşmak böyle bir 
umumî kaideden istisna yaradırken bunnun bazı 
kayid ve şartlarla yapılmasını ve bunlarm da hat
ta muvakkat maddede derpiş edilmesini muvafık 
görmekteyiz. 15 - 20 yıllık hizmet müddetileri-
nin kanunda gösterilmesini, birde esasen mev-
cud olmayan tahvil hakkmm kanunda zikredil
mesinden bahsedildi. 1452 numaralı kanun hü
kümlerini esas ve kıstas tutmaktan maksad şudur. 
Bu kanunun neşri tarihine kadar olan müddet
leri hesab etmekteyiz ve ona göre derecelere in
tibak ettirilecektir. O kanun bu memurlar üze
rinde de cari olsaydı 2 veya 3 senede terfi ede
ceklerdi. Bu itibarla bu günkü vaziyetleri tesbit 
edilerek 2 - 3 seneyi nazan itibara almak esasen 
maaşla müstahdem olanların tâbi oldukları kai
dedir. Bu esası almaya mecburduk, mutlak ola
rak ifade edildiği takdirde; bu kanunda 3, 4 sene 
hizmet edilecek gibi bir mana verilecektir. Bun
lara bu şekilde bir faide temin edilmiş oluyor. 
Bu manzarayı yaratmamak için 1452 numaralı 
kanunun ifadesine göre bu kanunun neşri tari
hine kadar olan vaziyetleri tesbit etmeyi zaruri 
gördük. Bu sebeble kanunda zikredilmiştir. Tah
vil hakkından istifade ettirmek kaidesi de şun
dan doğmaktadır. Biz bu yüksek dereceyi, yani 
birinci, ikinci dereceyi memurun şahsi vaziyetin
den dolayı vermiyoruz. Münhasıran işlerin selâ
metle cereyanı ve ileride vikayesi için veriyoruz. 
O vazifede bulunduğundan dolayı nihayet vazi
feyi haleldar etmemek ve bu gibileri orada mu
hafaza etmek için bir iki dereceye mafevk bir 
dereceye koymuş bulunduk. Bu gibiler başka 
bir vazifeye gittiklerinde bundan istifade etme
lerine sebeb yoktur. Çünkü yeni bir hak tevlidi 
için sebeb kalmamıştır. Bu noktadan tahvil hak
kmda dahi verilmiş üst derecelerin kendilerin
den almacağnu ifade etmiş bulunduk. 
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Ordudan tekaüd edilenlerin tekrar sivil hiz

metlere alındıkları takdirde verilecek dereceler 
hakkmda da bir takrir vardır. O da encümence 
mütalea edilmeğe değer bir mevzu olarak kabul 
edilmektedir. 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Bendenizin 
sualime cevab vermediniz. Beden terbiyesi teş
kilâtının da girib girmediğini sormuştum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ Rs. V. FAİK BAYSAL 
(Devamla) — Mülhak bütçe olmak itibarile sa
rih olarak bu kanun hükmüne tabi olacağı yu
karıda kabul edilen bir madde ile tasrih edil
miştir. Binaenaleyh bu kanunun tamamen hük
müne tabidir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Mü
zakere edilen maddede, bu tasfiye ameliyesi ya
pılırken, hizmet müddetlerini, bundan evvel 
meri olan kanunda sayılı ahkâma bağladınız ve 
onun numarasını da bu maddede zikrediyorsu
nuz. Halbuki ayni numara altındaki kanun, bu 
kanunla feshediliyor. Mefsuh olan bir kanuna 
atfetmek, bence, tevzin noktai nazarından doğru 
olmaz. Hangi hükümleri atfetmek istiyorsunuz 
burada onları tadad ediniz. Bir taraftan kanunu 
iptal ederken diğer taraftan şu ve bu hükmü 
yaşatmak bir az ucube gibi geliyor. 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Bunu muvakkat bir madde halinde yapıyoruz 
ve tasfiye işinde eylüle kadar müddet verilmiş 
oluyor. 

Tayin ve murakabe doğrudan doğruya Hü
kümete aid olan muallimlere gelince; bu hakika
ten maddede bir noksan olarak encümence görül
müştür. 

GÜMRÜK VflE İNHİSARLAR V. RAİF KA-
RAENİZ (Trabzon) — Arkadaşlar; evvelâ şunu 
arzedeyim ki; bir kaç senedenberi şahidi oluyo
rum. İnhisarlar, her nasılsa, Ziya Gevher arka
daşımın sempatisini asla celbedememiştir. Bunun 
sebebi; yalnız inhisar kelimesinin fena bir keli
me olmasıdır. Bu tâbiri değiştirmek lâzımdır. 
İnhisarlar idaresine hangi vazifeleri vermişseniz 
o vazifelerin ismini, sayarak (bunlara aid 
Devlet idaresi) şeklinde değiştirmek lâzımdır. 
Bu suretle inhisar kelimesi kazanamadığı sempa
tiden, kurtarılmış olacaktır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ziya 
Gevher o kadar şekil adamı değildir. 

GÜMRÜK VÎE İNHİSARLAR V. RAİF KA
RADENİZ (Devamla) — Arkadaşlar; ikinci 
madde üzerinde çok söz ve kıymetli mütalealar 
dermeyan edilmiştir. Bütün bu mütalealar derme-
yan edilirken kayıpta meçhul bir mücrim var
mış gibi hep ona hücum edildi. Bazı arkadaşlar, 
fazla ücret alanların şahıslarını kabahatli görür 
gibi oldular. 

Bazılaarı bu ücretleri verenleri kabahatli gö
rür gibi oldular, bu ücretler haksız olarak ve
riliyor diyenler bulundu. Arkadaşlar; kabahat 
hiç kimsenin değildir. Kabahat hâdiselerindir , 

kabahat zaruretlerindir. Bütün bu ücretler ve
rildi ise hepsi bir zarurete, her birisi hâdisele
rin bizi sevkeylediği bir icaba göre verilmiştir. 
Bu hususa aid kanunlarla verdiğiniz salâhiyetler 
hiç şübhe yok ki esbabı mucibelere mukarin idi. 
Encümenleriniz bunu tedkik etti ve bu tedkikat-
tan sonra kadrolar verildi. Tatbikata geçilince 
icra makamnıda bulunanlar muvaffak olmak için 
hiç şübhesiz iyi sayılan elemanları kendi dairele
rine toplamak gayretine düştüler ve bu suretle 
bu günkü vaziyet hadis oldu. Bence; bu parayı 
haksız olarak alıyorlar demek doğru değildir, bu 
para muvazenesiz olarak veriliyor tabirini kul
lanmak daha yerindedir. . 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ne 
olursa olsun, veriliyor ya. 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — Bu kanu
nun zaten ismi teadüldür. Muvazeneyi temin 
eden bir kanundur. Bendeniz bu umumî esası 
arzettikten sonra sadece benim vekâletimi alâ
kadar eden bir mevzu üzerinde noktai nazarımı 
da arzetmek isterim. Bu inhisar memur
ları mevzuudur. Niçin inhisar memurları bu 
hükümden istisna ediliyor. Bundan evvel
ki maddede istisna ettiğiniz bir çok dai
reler ve memurlar vardır. Meselâ Devlet 
demiryolları memurlarını kamilen istisna et
tiniz, hâkimleri istisna ettiniz, Ziraat ensti
tüsünü Üniversiteyi, Rasadhaneyi ve daha bir 
çok müesseseleri istisna ettiniz. Bunlarm hep
sinin sebebi ne ise inhisarlarda çalışan vatandaş
ların, istisna edilmesinin sebebi de aynidir., Hat
ta bu sebebler burada biraz daha kuvvetlidir. 

Müsaadenizle size şimdi bir cedvel okuyaca
ğım : Bu kanunla alâkadar olan ve inhisarlarda 
çalışan 3450 memur vardrı. Bunlardan, görüle
cektir ki ekseriyeti 150 liranm dununda çalışmak
tadır. 423 memur 50 lira 601 memur 60 lira,, 
369 memur 70 lira, 512 memur 80 lira - Bu doğ
rudan doğruya eline geçen para değil kadroda 
ifade edilen ücrettir - 465 memur 90 lira, 325 me
mur 100 lira, 330 memur 125 lira, 171 memur 
150 lira, 92 memur 175, 65 memur 200, 29 me
mur 225, 24 memur 250, 52 memur 275, 22 
memur 300, 14 memur 375, 3 memur 400 lira al
maktadır. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar burada böyle 
ehemmiyetli surette ve büyük sebeblerden dolayı 
tensik edilecek bir vaziyet yoktur. İnhisarlar 
idaresi 2, 3 defa tensik ve tasfiyeden sonra bu 
dereceyi bulmuştur. Bu 3400 vatandaş bu ma
aşları alabilmek için 931 de bir defa, 932 de bir 
defa ve en büyük tasfiyenin yapıldığı 933 den 
sonra bu dereceye inmiştir. Memulrlar mütema
diyen tasfiye edildikçe, mütemadiyen tensik 
edildikçe onlarda çalışma şevki kalmaz. Zaten 
bu kanun bir muvazene temin ederken düşüne
ceği şey Devlet idaresinin müteessir olmaması
dır. Haksız olmuş, muvazenesiz para verilmiş 
ne olursa olsun bu paralan keserken o memur-
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larm şahıslarından ziyade Devlet işlerinin mü
teessir olub olmadığını düşünmek lâzımgelir. 

Bunu, İnhisar idaresine istisnasız tatbik et
tiğimiz takdirde 3400 memurun yansına yakm 
kısmı müteessir olacaktır. Sizin 50 milyon lira
lık bir varidatınızı temin eden ve senelerdenberi 
tensik, tasfiye edilmiş olan bir zümreyi en son 
bir tasfiyeye daha tâbi tutarak bu idarenin muh-
tel bir manzara arzetmesine zannederim ki mü
saade etmezsiniz 

Bundan başka Devlet demiryolları memurla
rı için bu istisnayı kabul etmiş bulunuyorsunuz. 
Orada da bu mikdarda memur vardır. Orada 
tatbik etmiş olduğunuz bir muameleyi bu me
murlarınızdan esirgeyecek olursanız bu adalet 
bakımından gayri müsavi bir muamele teşkil 
edecektir ki, bu da hoş bir manzara teşkil etme
yecektir. Onun için bendeniz bu vaziyeti bir de
fa arzetmeği lüzumlu gördüm. Nasıl takdir bu
yurursanız şübhesiz sizin kararınızı tatbik ede
ceğiz. 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Arkadaş
lar ; hepimizin malûmudur ki beden terbiyesi teş
kilât kanunu bir sene evvel çıkmıştır. Fakat 
spor teşkilâtı tabiatile uzun senelerdenberi de
vam etmekte idi. Millî Şefimizin işareti üzeri
ne gerek Partimiz ve gerek Partimizin Hükü
meti gençlik teşekkülü ile daha fazla alâkadar 
olarak bu teşekkülü daha fazla kayırabilmek ve 
daha fazla bir intizama sokmak maksadile bu
raya bir kanun sevketmiş ve kabul ettiğimiz o 
kanunla spor işleri resmî bir teşekkül ha
line girmiştir. Halbuki şimdi müzakere et
tiğimiz bu maddeye göre bu teşekkülde 
bulunan memurların muamele görmeleri 
icab ederse bu memurların, kısmı asamı lise 
mezunudur. Bunlar spor teşekküllerinin başında 
uzun senelerdenberi bulunmaktadırlar. Tabiatile 
şimdiye kadar geçirmiş oldukları tecrübelerile iş
gal etmiş oldukları derecelerin ehli olduklarını 
göstermiş bulunuyorlar. Tekrar arzedeyim, şim
di bu maddeye göre bu gençlerin maaş ve derece
lerini tayin etmek icab ederse, senelerdenberi ça
lışmış olan bu teşekkülün memurlarına azamî 75 
lira verilebilecektir. Binaenaleyh, bu memur
lar bundan çok mağdur, olacaklardır. Halbuki, 
resmî teşekkül olduktan sonra tabiatile bu spor 
gençliğinin gayreti ve ilerlemesi hususunda tas-
vib ve kabulünüze arzedilmiş bulunan kanundan 
sonra evvelce spor teşkilâtında uzun senelerden
beri çalışmış olanların en iyileri, en lâyik olan
ları memuriyete alınmışlardır ki, bunların mağ
duriyetlerine sebeb olmamak için gerek inhisar
lar vekilimiz tarafından ve gerek encümen na
mına verilen, haklı olarak verilen izahattan an
laşıldığına göre inhisar memurlarma, İnhisar 
umum müdürlüğüne verilen istifadeden bu genç
lerin de istifade etmesi hususunda bir takrir 
takdim ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

1939 C : 2 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkında 

bir takrir vardır okutacağım: 
Yüksek Reisliğe 

Müzakerenin kifayetini teklif ederim. 
Kütahya mebusu 

Receb Peker 
BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar... 

Almayanlar ... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 
Evvelce okunan takrirleri tekrar okutuyo

rum: 
(Kanunun neşri tarihinde bulundukları va

zifede hizmet müddetleri üç seneden fazla olan
ların bir yukarı dereceye geçirilmesi hakkında 
bir fıkranın maddeye ilâvesine dair kütahya 
mebusu Receb Pekerin takriri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan
lar... Almryanlar ... Takrir nazarı dikkate alın
mıştır. 

(Ücretlilerin yeni derecelerinin tesbiti için 
yapılacak hesablarda esas tutulacak vaziyetin 
son aylarda almmış haksız dereceleri karşılaya
cak bir fıkranm maddeye ilâvesi baklandaki 
Kütahya mebusu Receb Pekerin takriri tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almryanlar... Takrir nazarı dikkate alındı. 

(Maddenin A fıkrası mucibince ücretlerin 
tesbiti esas olan müddetler işinde mütekaid 
olanların vaziyetinin düzeltilmesi için maddenin 
encümene verilmesi yolundaki Kütahya mebusu 
Receb Pekerin takriri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan
lar... Almryanlar... Takrir nazarı dikkate alındı. 

(Maaş fazlalarının defaten kesilmesi hakkın
da Muş mebusu Hakkı Kılıçoğlunun takriri 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibara alanlar... 
Almryanlar... Takrir nazarı itibara alınmadı. 

(Muvakkat ikinci maddenin B fıkrasına, üc
retleri 210 liraya kadar olanların aylıklarından 
tenzilât yapılmaması hakkında Rize mebusu Fu-
ad Sirmenin takriri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan
lar... Almryanlar... Takrir nazarı dikkate alın
mamıştır. 

(Muvakkat ikinci maddenin A fıkrasına 
«Hizmete tayin ve murakabeleri Devlete aid bu
lunan» kaydının ilâvesi hakkında Bitlis mebu
su Süreyya Örgeevrenin takriri tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Nazarı itibara alanlar... Almı-
yanlar... Takrir nazarı itibara alınmıştır. 

(İkinci muvakkat maddeye, umumî harpte 
veya millî cidalde yüksek tahsil yaparken silâh 
altına alınan ve subay rütbesini alanların dere
celeri yüksek tahsil erbabı gibi yapüır, fıkra
sının ilâvesi hakkmda Çanakkale mebusu Ziya 
Gevher Etilinin takriri tekrar okundu). 
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BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan

lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate almdı. 
(Harp hali dolayisile tahsillerini ikmal et

meden yedek subaylığa almanlar, harpten son
ra ihraz etmiş oldukları rütbenin muadili olan 
derecede sivil vazifeye alınmış addolunur veya 
alınırlar, maddesinin kanuna ilâvesi hakkmda 
İstanbul mebusu Gl. Kâzım Karabekirin takriri 
tekrar okundu). 

BÜTÇE En. R. MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Zaten tatbikat böyledir. 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Takrir nazarı dikkate alın
mamıştır. 

(Harp hali dolayisile askerî İdadilerini ik
mal ederek talimgahlara alınıp zabit namzedli-
ği ile kıtalara gönderilen ve staj ve vazifele
rinde muvaffak olarak muhtelif rütbeler ihraz 
edenler harp okulu mezunu sayılır ve rütbesine 
muadil sivil vazifeye alınmış addolunurlar ve
ya alınırlar, maddesinin kanuna ilâvesi hakkın
da İstanbul mebusu Ol. Kâzım Karabekirin 
takriri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Nazarı dikkate alanlar... Almı
yanlar... Takrir nazarı dikkate aimmadı. 

(Askerî mütekaidler ancak rütbelerinin mu
adili olan bir derecedeki maaşlı vazifeye kadar 
bir yere alınır, yabancı dil bilenler, memurlar 
hakkındaki kanunun 3 ncü maddesinden istifa
de ederler, maddesinin kanuna ilâvesi hakkm

da İstanbul mebusu Ol. Kâzrnı Karabekirin 
takriri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan
lar... Almryanlar... Takrir nazarı itibara alın
mıştır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — İn
hisarlar vekiline sempatimi göstermek için tak
ririmi geri alıyorum. (Gülüşmeler) 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİP KA
RADENİZ (Trabzon) — Teşekkür ederim. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Yalnız mad
dedeki yeri değişsin. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen muvakkat ikinci 

maddenin A fıkrasının son bendinin şu suretle 
tadilini teklif ve rica ederim: 

İnhisarlar umum müdürlüğü ve Beden terbi
yesi umum müdürlüsü kadrolarmda dahil olub 
bu kanunun neşri tarihinde müstahdem olanlar 
halen bulundukları dereceleri muhafaza ederler. 

Kocaeli 
1. Dıblan 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar ... 
Almıyanlar ... Nazarı itibare alınmamıştır. 

Madde nazarı dikkate alman takririe birlikte 
encümene tevdi edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 te içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 19,50 

• « • » • 

Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 1934 malî yılı hesabı katğisi hakkındaki kanuna verilen 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Kardhisar 
Bere. Türker 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağn 
Dr. Hüsamettin Kural 

reylerin neticesi 

Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 312 

Kabul edenler : 3 î 2 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : n o 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
Halid Bayrak 

îhsan Tav 
Amasya 

Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 

Rifat Araz 
Antalya 

Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
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Türkân örs 
Aydın 

Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
îsmail Hakkı Uzunçarşıl 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Gür an 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerceker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Beşa$ Nuri Güntelrin 
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Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Kö'stekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Rüştü Befcit 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaitakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fa«zıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıraft 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr, Ahmed Fikri Tuzer 
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Gl. Pertev Demİrhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aukurd 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baynıdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Faikihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 

İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arrklı (M.) 
Şerafottin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çorak 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tama'ç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Som er 
Hazim Börekçi ( 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Drblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Ragıb Akça 
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âaİâîı Yargi 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
îzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaişı 
Muhlis Brkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 

t :29 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansûr Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza» Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgoz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı TaTcan 

Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
N'aşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim îneedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif Öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Hikmet Işık 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Galib Pekeİ 
Hasip Ahmed Aytunaı 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 
Daniş Eyiboğlu 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nüıad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Tozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasam Karabacak 
Hüsamettin Okan 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan (M.) 
Haydar Çerçel 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Ankara 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (Hasta) 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 

Muammer Eriş 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs.V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Gl. Kâzım özallg 
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Muzaffer Akpınar 
(M.) 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Salih Bozok (M) 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Fazlı Güleç 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç (M.) 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Benizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
(Hasta) 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Me
lek (Mi.) 

Nuri pazarbaşı (Ma
zur) 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 

Kayseri 
Faik Baysal 
Suat Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Zühtü Akm (M.) 

Kırşehir 
tzzet Özkan 

Memed Seyfeli 
Kocaeli 

Kemalettin Olpak 
(M.) 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Sadri Ertem 

Malatya 
Osman Taner 

Manisa 
Kani Karaosman (Ma
zur) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 

Mardin 
trf an Ferid Alpaya (I.Â.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(M.) 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran (M.) 

ördü 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 

Seyhan 
Şemsa îşcen (M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (Mazur) 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Sami Erkman 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Sami îşbay (Hasta) 
Şeref Uluğ 



İ : 29 âl-6-19â9 Ö : Ö 
^angöiü sefain işletme idaresinin 1933 malî yılı hesabı katğisi bakkmdakİ kanuni 

reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar ! 
Berç Türker 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkan örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 

Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 320 

Kabul edenler : 320 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reyo iştirak etmeyenler : 102 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Glib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Baiha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

— % 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müf id Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri K&yaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tpkad 
Fahri Akçakoca Akça1 

Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

a— _ 

Zülfü Tlğçşl 
MMrne 

Dr. F a t e a l ^ j ı i 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Bjılfean 
Osman Ştahinkaş 

MUmğ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Aitay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırşit 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tu^er 
Gl. Pertev Dşpoyfi'lıan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçafc 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 



tkresün 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
öl. ihsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya1 

Nafi Atuf Kansu 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya» Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aukurd 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
öl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
öalib Bahtiyar Göker 
öl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Raöımi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad Özoğuz 
Fuad Köprülü 
öl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 

İ : 20 21-( 
Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Eıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
öallip öültekin 
öl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım öürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

I Tevfik Fikret Sılay 
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Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaişı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
öl. Osman Koptaigel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Muttalib öker 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
öl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Muhittin Birgen 
Rıza/ Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

I Şükrü Ataman 

Niğâe 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı TaTcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç, 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Neomi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
öl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sina'n Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş ' 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
öl. Akif öztekin Er-
demgil 
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Hikmet Işık 
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 

Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Ataç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Yenel 

TJrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 

Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak, 
Halil Türkmen 
Hüsamettin Okan 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Ş^nrısi Devrin 
Rîf ' t Yardar 
Yusuf Ziya özençi 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan (M.) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (Hasta) 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet înonü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpmar (M.) 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Ça-mbel 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Refet Camtez (Rs. V.) 
Çanakkale 

Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç (M.) 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçm 

Çoruh 
Asım Us 

Benizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Zeki Mesud Alsan 
(H.) 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih tlter 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Me
lek (M.) 
Nuri Pazarbaşı (Hasta) 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 

Turhan Cemal Beriker 
İstanbul 

Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz 

îzmir 
Celâl Bayar (İzinli) 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 

Kayseri 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırşehir 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Naim Hazim Onat 

Şevki Ergun 
Kütahya 

Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 

Malatya 
Osman Taner 

Manisa 
Kani Karaosman (Ma
zur) 

Mardin 
îrfan Ferid Alpava 
(1 A.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can (M.) 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 

Seyhan 
Şemsa îşcen (M.) 

Siird 
Hulki Aydm (M.) 
Şefik özdemir 
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Sinob 

Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (M.) 
Şemsettin Günaltay (Rs. 
V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdı Ülkümen 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Sami Erkmaıı 

ürfa 
Memed Emin Yurdakul 

Şeref Uluğ 
Sami îşbay (Hasta) 

Van 
ibrahim Arvas 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 

Vangölü sefain işletme idaresinin 1934 malî ydı hesabı katğisi hakkındaki kanuna verilen 
reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Cezmi Erçih l 

Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkan örs 

r Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 306 

Kabul edenler : 306 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 116 
Mûnhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
Aydın 

Dr. Hulusi Alataş 
Dr, Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

BitUs 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mem«d Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırh 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Fazıl Nazmi örkün 
Muetafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denieli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

— 094 



Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet SünMtay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak FıraH; 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Azız Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demîrhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumhı 
Nakiye Blgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
İzzet Arakan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gaeianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. thsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

î : 29 21-6 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rara Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alaettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursaî 

İzmir 
Benal Aranan 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
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Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 

Kooaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. A. Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaişı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 

Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Muhittin Birgen 
Rıza1 Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 

295 



î)r. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arckoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
İsmail Safa özler 
Sina'n Tekelioğlu 
Tevfik Tannan 

t : 29 21-6 
Siird 

Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mira'ğ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube GHirleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

1939 C : 2 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Ataç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
MitaH; Yenel 

Urfa 
Ali Saib Ursavaa 

Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya/ özençi 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçm 
H. Erkan (M.) 
Haydar Çerçel 

Ağn 
Dr. Hüsamettin Kural 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
N&smi Topcoğlu 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpmar (M.) 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Fazlı Güleç 
Refet Canrtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç (M.) 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Zeki Mesud Alsan 
(Hasta) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Melek 
(M.) 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

îsparta 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz 

izmir 
Celâl Bayar (M.) 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tfcvfik Aslan 
Hacer Dicle 
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î : 29 21-6-1939 O : 2 
Kayseri 

Paik Baysal 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
(M.) 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 

Malatya 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman (Ma
zur) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 

Mardin 
İrfan Perid Alpaya (1. 
ı.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(M.) 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 

Seyhan 
Şemsa Işcen (M.) 

Siird 
Hulki Aydm (M.) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (Mazur) 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

Paik öztrak (V.) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Sami Erkman 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Sami îşbay 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Hasası Karabacak 



T. B. 4f. M. Matbmsî 



S. Sayısı: 97 
Giresunun Süme Köyünden Arifoğullarından Alioğlu Yusuf 
Derenin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

tezkeresi vs Adliye encümeni mazbatası (3/26) 

T. <?. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4/8127 

2 -XI - 1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dört kişiyi öldürmek ve bir kişiyi de öldürmeğe teşebbüs etmekten suçlu Arif oğullarından Alioğlu 
1328 doğumlu Yusuf Derenin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Giresun ağır ceza mahkemesince 
verilen ve Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yir: 
mi altmcı madedsi mucibince icabı yapılmak üzere Aidliye vekilliğinden 1 - II - 1938 tarihli ve Ceza 
tş. U. Md. 438/235 saydı tezkere ile gönderilmiş olan ilâm ve bu işe aid evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Fiaşvekil 
C. Boyar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Ems No. 3/26 
Karar No. 31 

30 -V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Dört kişiyi öldürmekten ve bir kişiyi de ya
ralamaktan suçlu Giresunun Süme köyünden 
Arif oğullarından Alioğlu 1328 doğumlu Yusuf 
Derenin ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında 
Giresun ağrr ceza mahkemesince verilen kararm 
tasdikma dair Temyiz mahkemesi birinci ceza 
dairesinden sadır olan 15 - VIII - 1938 tarih ve 
2421/2956 sayüı ilâm müteakib kanunî muame
lenin ifası için Başvekâletin 2 - II - 1938 tarih 
ve 4/8127 sayılı tezkeresile Adliye encümenine 
havale edilmekle mezkûr ilâm ve dava dosyası 
tedkik edildi. 

Yusuf Derenin tekrar evlenmek istemesi üze
rine karısı Feridenin boşanma davası açtığı ve 
cebren evine götürmek isteyen kocasile gitmedi
ği Yusuf Derenin Ferideyi dövmeğe başlaması 

üzerine köy korucusu Fahri ile kardeşleri Be
kir ve Hasan ve Feridenin hemşiresi Esmanın 
kavgaya müdahale ettikleri, hiddeti artan Yu
suf Derenin de tabanca ile hepsini yaraladığı, 
korucu Fahri ile kardeşi Bekirin ve Feride ile 
Esmanm aldıkları yaralardan müteessiren öl
dükleri, Hasanm da yarak olarak kaçıb kur
tulduğu ve Yusuf Derenin sabit görülen bu suç
larından dolayı ölüm cezasma mahkum edildiği 
anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Yusuf Dereye 
hükmedilmiş olan ölüm cezasmm değiştirilmesi
ni ve hafifleştirilmesini müstelzim bir sebeb 
görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 
26 ncı maddesi mucibince bu cezanm inf azma ka
rar verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvi-



— 2 — 
bine arzma Encümence ittifakla karar verildi. Bursa 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Rize 
Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 

Antalya Balıkesir Bingöl şmob 
Nuvıan Altsoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri • >, • C. Atay 

Gazianteb Kastamonu 
Atıf Akgüç ö. A. Aksoy Abidin Binkaya 

Konya Mardin 
G. GMiekin M. Menemencioğlu 

Trabzon Zonguldak 
F. A. Barutçu Ş. Devrin 

Kayseri 
Suad H. Ürgiiblü 

>*-•-« 

( S. Sayısı : 97 ) 



S. Sayısı: 98 
Manisanm İlyascılar Köyünden Abdullah kızı Fatma Yıldın 

mın ölürn cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/29) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4/243 

10 -l - 1939 

Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taammüden adanı öldürmekten suçlu Manisanm ilyascılar köyünden Abdullah kızı 1331 doğumlu 
Fatma Yıldırımın ölüm ve 1335 doğumlu Abdullahm on beş sene ağır hapis ve saire ile mahkûmiyet
leri hakkında Manisa ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesince 
tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Ad
liye vekilliğinden 6 - I - 1939 tarihli ve Ceza iş. U. Md. 7/3 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâm 
ve bu işe aid evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 
C. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/29 
Karar No, 32 

30 - % -1939 

Yüksek Reisliğe 

Kocası Ali Osmanı taammüdle öldürmekten 
suçlu Manisanm ilyascılar köyünden Abdullah 
kızı 1331 doğumlu Fatma Yıldırımın Ölüm ceza
sına mahkûmiyeti hakkmda Manisa Ağır ceza 
mahkemesince verilen kararm tasdikma dair 
Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesinden sa
dır olan 17 - XI -1938 tarih ve 3080/4028 sayılı 
ilâm müteakib kanunî muamelenin ifası için 
Başvekâletin 10 - I - 1939 tarih ve 4/243 sayılı 
tezkeresile Adliye encümenine havale edilmek
le mezkûr ilâm ve dava dosyası tedkik olundu: 

Fatma Yıldırımın maktulün kardeşi Abdul-
lahı sevdiği ve âsıkı ile yalnız kalmak için ko
casını öldürmeğe karar vererek Abdullahla bir

likte uyumakta olan Ali Osmanı uçkurla boğub 
öldürdükleri sabit görülerek Fatma Yıldıranın 
ölüm cezasına ve suçun ikamda 18 yaşmı bitir
memiş olan diğer suçlu Abdullahm da 15 sene 
ağır hapis cezasma mahkûm edildikleri anlaşıl-
mistir. 

Yapılan müzakere neticesinde Fatma Yıl
dırıma hükmedilmiş olan ölüm cezasmm değişti
rilmesini ve hafifleştirilmesini müstelzim bir se-
beb görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanunu
nun 26 ncı maddesi mucibince cezanın infazına 
karar verilmesi hususuun Umumî Heyetin tasvi
bine arzma encümence ittifakla karar verilmiş
tir. 



Yüksek Reisliğe sunulur. 
- â -

Adliye E. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 
Numan 0. 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Balıkesir 

Niyazi Burcu 

Kâtib 
Rize 

Fuad Sirmen 
Bursa 

Atıf Akgüç 

Bingöl Gazianteb 
Feridun Fikri ö. A. Aksoy 

Kayseri Konya 
Suad H. Ürgüblü G. Gültekin 

Sinob Trabzon 
G. Atay F. A. Barutçu 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Mardin 
H. Menemencioğlu 

Zonguldak 
Ş. Devrin 

( Ö. Sayısı : ÖÖ ) 



S. Sayısı:99 
Polos nahiyesinin Karakoç köyünden Rifatoğlu Eyüp Taş 
ile Kadıköyünden İsmailoğlu Musa Doğrukanın ölüm ceza

sına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/90) 

T. C. •* • . 

Başvekâlet 26 -IV-1939 
Yazı îşleri Dairesi 

Müdürlüğü 
Sayı: 4/3265 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Polos nahiyesinin Kadı köyünden Mustafaoğhı Şerifi taammüden öldürmekten suçlu ölü Rifatoğlu 
1330 doğumlu Eyüb Taş ile bu fili işlemeğe azmettirmekten suçlu İsmailoğlu 1305 doğumlu Musa Doğ
rukanın ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Kırklareli Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz 
mahkemesi Birinci ceza dairesi ile Ceza heyeti umumiyesince tasdik edilerek teşkilâtı esasiye kanunu
nun yrmi altıncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 25 - IV - 1939 tarih ve 
Ceza İş U. Md. 156/69 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâmlar ve evrak ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin de bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

^ Dr.R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

V. 8. M. M. 
Adliye encümeni 30 -V - i$3Ö 
Esa# No. 3/90 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 

Polos nahiyesinin Kadı köyünden Mustafa- Musa Doğrukanm kendisine ve oğluna Var-
oğlu Şerifi taammüdle Öldürmekten suçlu Kırk- mayarak Şerifle evlenen Emineye kin bağladığı 
larelinin Karakoç köyünden Rifatoğlu 1330 do- ve koeasmı öldürmek suretile yuvasını dağıtma* 
ğumlu Eyüb Taş ile bu suçu işlemeğe azmettir- ğa karar verdiği ve bu fiili ikaa Eyüb Taşı az-
mekten suçlu Kadı köyünden İsmailoğlu 1305 mettirdiği ve Eyüb Taşın da ormanda pusu ku-
doğumlu Musa Doğrukanın ölüm cezasma mah- rub yolunu beklemek ve elindeki balta ile ba* 
kûmiyetleri hakkmda Kırklareli ağır ceza mah- şmı ezib parçalamak suretile Şerifi öldürdüğü 
kemesince verilen kararm tasdikma dair Temyiz v© çalılık araşma sakladığı sabit görülerek her 
mahkemesi ceza umumî heyetinden sadır olan i k i suçlunun ölüm cezasma mahkûm edildikleri 
3 - IV - 1939 tarih ve 107/19/35 sayılı ilâm mü- anlaşılmıştır. 
teakib kanunî muamelenin ifası için Başvekâle- Yapılan müzakere neticesinde Eyüb Taşla 
tin 26 - IV -1939 tarih ve 4/3265 sayılı tezkere- Musa Doğrukana hükmedilen ölüm cezalarmm 
sile Adliye encümenine havale edilmekle mez- hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini müstelzim 
kûr ilâm ve dava dosyası tedkik olundu. bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esasiye 
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kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu ceza- Antalya Balıkesir Bursa 
larm infazma karar verilmesi hususunun Umu- Numan Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüc 
mî Heyetin tasvibine arzına Encümence ittifak- Bingöl Gazianteb Kastamonu 
la karar verilmiştir. Feridun Fikri Ö. A. Aksoy Ahidin Binkaya 

Yüksek Reisliğe sunulur. Kayseri Konya Mardin 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtib Suad H. Ürgüblü G. Gültekin II. Menemencioğlu 

Çorum Kocaeli Rize Sinob Trabzon Zonguldak 
Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen C. Atay F. A. Barutçu Ş. Devrin 

>»<; 

( S. Sayısı : 99 ) 



S. Sayısı: ||5 
Ankara jandarma komutanlığında üsteğmen (1933- 2) Bedri 
Gürgünün cezasının af yolile kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresile Jandarma üsteğmeni Bedri Gürgünün 
cezasının affi hakkında kanun lâyihası ve Adliye encümeni 

mazbatası 3/84,1/153) 

Ankara jandarma komutanlığında üsteğmen (1933 - 2) Bedri Gürgünün cezasmm af yolile kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/84) 

T. C. 
Başvekâlet 27 - IV -1939 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü ) 
Sayı: 6/2125 I 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Çanakkale vilâyeti asliye ceza mahkemesinin j 19 - XII - 1937 tarih ve 191/361 sayılı ilâmile se
kiz ay hapse mahkûm edilmiş olan Ankara vilâyeti jandarma komutanlığı jandarma üsteğmeni 
(933 - 2) Bedri "Gürgünün cezasının af yolile kaldırılması hakkında Millî Müdafaa vekilliğin
den alman 8 - IV - 1939 tarih ve As. Ad. 39/707 sayılı tezkere merbutlarile birlikte sunulmutşur. 

îeab eden muamelenin yapılmasına müsaade buyurulmasını rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Başvekâlet yüksek makamına 

Çanakkale-Asliye ceza mahkemesinin 29 - XII -1937 gün ve 191 esas, 361 karar sayılı hükmile 
8 ay müddetle hapse mahkûm olup temyiz şartlarını kanunî müddetinde tamamlayamamak yü
zünden hakkındaki hüküm Temyizden geçmeksizin katileşen Ankara Vilâyet jandarma komutanlığı 
jandarma üsteğmeni (933 - 2) Bedri Gürgünün bu cezasının hususî af yolile kaldırılması isteği
ni taşıyan dilekçesile Jandarma genel komutanlığının bu subay hakkında affe mazhariyetini ter
viç eder şekildeki yazısı ve mahkûmiyet kararı sureti ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Bu subay 13 - VI -1936 tarihinde Eceabatta vazife ile geç vakit bisikletle kıtasına giderken hiç 
bir kasdı ve dikkatsizlik ve ihmal gibi bir suçu olmaksızın birdenbire ara yollardan koşarak önü
ne çıkan bir çocuğun bisiklete çarparak yaralandığı ve bir müddet sonra hastalanarak hastaneye 
kaldırıldığı ve yapılan tedavi ve ameliyata rağmen kurtarılamıyarak ölmesi üzerine üsteğmen Bed
rinin muhakeme altına alındığı ve fakat askerî vazifesi dolayısile muhakemesini lâyıkile takib ede
memesi yüzünden mahkûm olduğu anlaşılmaktadır. Mahkeme kararında da zikredildiği üzere 
vakanın akabinde çocuğun tedavisine büyük alâka gösterip meşgul olarak hüsnü niyetini ve dü
rüstlüğünü bir kere daha ortaya koyan, çalışkan, genç ve sicili çok temiz bulunan bu subayın her 
suretle himaye ve affe lâyık bulunduğu kanaatinde olduğumdan bu cezasının Büyük Millet Mec
lisince affedilmesinin teminine yüksek müsaadelerini saygı ile arzederim. 

M. M. V. 
İV. Tınaz 



— 2 — 
Adliye vekilliğinin'Ceza îş. U. D. 145/63 sayı ve 18-IV-1939 tarihli tezkeresi suretidir 

Başvekâlete 

12-IV -1939 gün ve 6/1773 sayılı yazıya K. 
Eceabaddan Tahiroğlu 10 yaşında Mustafanın bisikletle çarpmak suretile hataen ölümüne se

bebiyet vermekten suçlu üsteğmen Bedrinin Çanakkale Asliye ceza mahkemesinde yapılan duruş
ması sonunda T. C. Kanununun 445 ve 59 ncu maddelerine tevfikan 8 ay müddetle hapsine ve 
20 lira ağır para cezasına mahkûmiyetine dair verilen 29 - XII -1937 günlü kararın yazılı emir
le bozdurulması mahkûm tarafından istida edilmesi üzerine dosyası mahallinden celb ve tedkik 
edilmiş ve verilen kararda kanuna muhalif bir hal bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Cürmü kasda mukarin olmamak ve mesuliyeti mahza taksirinden neşet etmiş olmakla beraber 
hakkında verilen karar adlî hatalardan salim olmak itibarile bu bakımdan af fini gereklendiren 
bir sebeb mevcud olmadığını arzederim. 

Adliye vekili 
T. F. May 

Jandarma üsteğmeni Bedri Grürgünün cezasının affi hakkında kanun lâyihası (1/153) 

23 - V - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Jandarma üsteğmeni Bedri Gürgünün cezasının affi hakkında 'Miüllî Müdafaa vekilliğince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetince 22 - V - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyiha'sı esbabı mucibesile birlikte sunulmuşdur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam. 

Mucib sebebler 

13 - VI - 1936 tarihinde Eceabatda vazife ile geç vakit bisikletle kıtasına giderken hiç bir kast 
ve ihmJali ve dikkatsizliği olmaksızın birdenbire ara yollardan koşarak önüne çıkan bir çocuğun 
bisiklete çarparak yaralanması ve yapılan tedavi ve ameliyata rağmen kurtarılamayarak ölmesi 
üzerine jandarma üsteğmen Bedri Gürgün hakkında yapılan takibat sonunda Çanakkale asliye ceza 
mahkemesinin 29 - XII - 1937 gün ve 191 esas 361 karar sayılı hükmile üsteğmen Bedri Gürgün 
ölüme sebebiyet suçundan sekiz ay hapse mahkûm olmuş ve askerî vazifesi dolayisile muhakeme
sini lâyikile takib edememesi yüzünden hakkındaki hüküm katğileşmiştir. 

Mahkeme' kararında da zikredildiği üzere vakanm akabinde çocuğun tedavisine büyük bir 
alâka gösterib meşgul olmak suretile hüsnü niyetini ve dürüstlüğünü bir kere daha ortaya koyan 
çalışkan, genç ve sicili çok temiz olan bu subayın her suretle himaye ve affe lâyik bulunduğu ka-
naatile af fine dair kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2669 

( S. Sayısı : 115 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Jandarma üsteğmen Bedri Gürgünün cezasının 
affi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — ölüme sebebiyet vermek su
çundan Çanakkale asliye ceza mahkemesinin 
29 - XII -1937 tarih ve esas 191 karar 361 sayılı 
ilâmile sekiz ay hapse mahkûm edilmiş olan An
kara vilâyeti jandarma komutanlığı jandarma 
üsteğmeni Bedri Gürgünün bu mahkûmiyeti ne-
ticelerile birlikte affedilmiştir, 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Millî Müdafaa ve Adliye vekilleri me-

Jandarma üsteğmeni Bedri Gürgünün mah
kûm olduğu sekiz ay hapis cezasının bütün hu
kukî neticelerine şamil olma küzere affi hak
kında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanıp Baş
vekâletin 23 - V -1939 tarih ve 6/Ş669 sayılı tez-
keresile Adliye encümenine tevdi olunan lâ
yiha bundan evvel ayni zatin hususî aff e mazhar 
edilmesine dair Başvekâletin 27 - IV - 1939 ta
rih ve 6/2125 sayılı tezkeresile birlşetirilerek 
tedkik olundu: 

Bedri Gürgünün bindiği feneri olmıyan bisik
letle yolda önüne ç,ıkan bir gocuğa çarparak 
ölümüne sebebiyet vermesinden Çanakkale Asli
ye ceza mahkemesince hakkmda icra kılman 
muhakeme neticesinde bir sene hapse mahkûm 
edildiği ve bu cezanm dört ayı kazaya uğrıyan 
çocuğun tedavisinde gösterdiği itina ve alâka
dan dolayı mahkûm için takdirî hafifletici 
sebeb sayılarak tenzil olunduğu ve mahkûmiyet 
kararmm da katğileştiği ilâm ve diğer evrak 
mündericatmdan anlaşılmıştır. 

Mahkûmiyetin affine dair olan lâyihanın es
babı mucibesinde Üsteğmen Bedrinin mahkeme-

murdur. 
22 - V -1939 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam T. F. Sılay N. Tınaz 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Faytk öztrdk Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Ceoesoy H. Çakır 

S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. B. Alataş Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

Mu.Mü.V. Ti.V. 
A. Çetinkaya C. Ercin 

de kendini lâyikile müdafaa edemediği ve aley
hinde sadır olan hükme karşı temyiz talebinde 
bulunmuşsa da müdafi avukatm depozito para
sını vaktinde yatırmamasından dolayı bu talebi
nin de reddolunduğu ve mahkeme ilâmmda gös
terildiği üzere dikkatsizlikten ileri gelen bu hâ
disenin gayri kasdî bir fiil olması ve kendisinin 
sicilli düzgün ve vazifesinde muktedir bir 
subay olduğundan affe mazhar edilmesi hakkm
da mahkûmun dilekçesindeki talebinin isafa 
şayan olduğu ve bu sebeble affi hakkındaki 
lâyihanın hazırlandığı beyan edilmektedir. 

Encümence yapılan müzakere neticesinde: 
Mahkûmiyetinin affi istenilen Bedri Gürgün 
hakkmda Çanakkale Asliye ceza mahkemesi ta
rafından icra kılınan muhakeme neticesinde fe

neri olmayan bisikletle sokaktan geçerken bir 
çocuğa çarparak ölümüne sebebiyet vermek su
çunun sübut bularak dikkatsizlik ve nizâma ri
ayetsizlik yüzünden husule gelen ölüm hâdise
sinden dolayı hafifletici sebebler nazara alına
rak sekiz ay hapis cezasma mahkûm edildiği ve 
bu işte usul ve kanuna aykırı bir muamele olma-

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 16 - VI -1939 
Esas No. 1/153,3/84 
Karar No. 47 

Yüksek Reisliğe 

(S. Sayısı : 115) 



dıgı ilâm mündericatmdan anlaşılmasına göre 
cezanın kaldırılması için hiç bir sebeb görüleme
diği kararlaştırılmış ve ancak gayri kasdî bir 
suçtan dolayı hükmedilen cezanm infazından 
sonra üsteğmen Bedrinin askerlikten ihracı ve
ya başkaca her hangi bir haktan mahrumiyeti 
madelete uygun olamayacağı düşüncesi ittifakla 
varid görülerek bu cihet hakkmda yapılan ted-
kik ve Millî Müdafaa vekâletile Jandarma umum 
komutanlığından vaki olan istifsarlar üzerine 
bu mahkûmiyet sebebile üsteğmen Bedrinin as
kerlikten ihracı veya askerlik nisbetinin kesil
mesini müstelzim askerî ceza kanunile sair ka
nun ve nizamlarda bir hüküm mevcud olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Üsteğmen Bedrinin jandarma hizmetinde bu
lunması itibarile herkesten daha fazla itina gös
termesi kendisinden beklenmek icab ettiğinden 
fenersiz bindiği bisikletle dikkatsizlik ederek bir 

çocuğun ölümüne sebebiyet vermesinden dolayı 
mahkûm olduğu cezanm affi muvafık olamaya
cağından teklif edilen kanun lâyihasının kabul 
edilmemesine Encümenimizce ittifakla karar ve
rilmiştir. 

IVfazbata, Umumî heyetin tasvibine arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kooeaeli Rize 

Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 
Antalya Balıkesir Bingöl 
İV. Aksoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 

Bursa Erzincan Gazianteb 
Atıf Akgüç A. Fırat Ö. A. Aksoy 
Konya Mardin Trabzon 

Gr. Gültekin H. Menemendoğlu F. A. Barutçu 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 

(S . Sayısı t 115 ) 



S. Sayısı: 127 
Van gölü sefain işletme idaresinin 1933 yılı hesabı katğisi-
ne aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nı muhasebat Riyaseti tezkeresile Van gölü işletme idare
sinin 1933 yılı* hesabı' katğisi} hakkında kanunlâyihasi ve 

Divanı muhasebat encümeni mazbatasi|(3/72f 1/165) 

Van gölü sefain işletme idaresinin 1933 yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/72) 

T.C. 
Divanı Muhasebat 

U. 122845 20 - X - 1937 
Sayı: 

H. 2058 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Van gölü sefain işletme idaresinin 1933 malî yılı hesabı katğisi hakkında tanzim kılınan mutabakat 
beyannamesinin bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

D. M. Reisi 
8. Oran 

Beyanname 

Vangölü sefain işletmesinin Dahiliye vekâletinden gönderilen 1933 malî yılı katği hesabının 
Divanı muhasebatça tedkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırılarak bu hesabda 
yazılı rakamların ilişik cedveldeki meşruhat nazarı itibare alınmak şartile birbirine uygun-ve ka
bule şayan olduğunu arzeyleriz. 

Birinci Reis 
S. Oran 

Aza 
C. Dine er 

Aza 
N. Başak 

D. : 1 Reisi D. : 2 Reisi 
F. Eke A. Yurdakul 

Aza Aza 
M. Menemencioğlu R. Bakuy 

Aza Aza 
F. Özbudun Z. Orbay 

Aza 
M. Ali Apak 

D. : 3 Reisi D. : 4 Reisi 
Â. Özgen F. Erinç 

Aza Aza 
H. Demirsoy M. İh. Erenli 

Müddeiumumi 
Enver Arkun 

Aza 
Ziya Aslan 

Aza 
E. Ayla 



Vangölji işletme idaresinin 1933 malî yılı hesabı katğisi hakkmda kanun lâyihası (1/165) 

T. C. 
Başvekalet 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/2992 

6-VI-1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vangölü İşletme idaresinin 1933 malî yılı hesabı katğisi hakkında Dahiliye vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30 - V -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

Vangölü İşletme idaresinin 1933 malî yılı hesabı katği cedvelleri ve kanun lâyihası 3-VI-1937 
tarihinde Maliye vekâletine ve Divanı muhasebat riyasetine ve 1934 malî yılı hesabı katği cedvel
leri de 9-V-1938 tarihinde Divanı muhasebat riyasetine sunulmuş idi. 

Bu defa Büyük Millet Meclisi Divanı muhasebat encümeninden gelen tezkerede mezkûr yıl
lar hesabı katği eedvellerinin kanun lâyihaları taleb buyurulmuş olduğundan imzalı asılları Di
vanı muhasebatta mevcud her iki yıl hesabı katği eedvellerinin tasdikli birer örnekleri ile kanun 
lâyihaları ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 

Esas No. 1/165, 3/72 
Karar No, 14 

Yüksek Beisliğe 

Van gölü Sefain işletime idaresinin 1933 malî 
yılı hesabı katğisi hakkmda Başvekilliğin 6 - VI -
1939 tarihli ve 6/2992 numaralı tezkeresile teklif 
olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatın muta
bakat beyannamesile birlikte tedkik ve müzakere 
edildi. 

Hesabı katğî ile mutabakat beyannamesi ara
sında fark olmadığı görülmüş ve kanun lâyihası 
bazı kelimeleri değiştirilmek suretile aynen kabul 
edilmştir. 

Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzedilmek 

üzere sunuldu. 

Di. M. E. Reisi 
Trabzon 

M. Aydın 

Balıkesir 
II. Şeremetli 

Bolu 
E. Yerlikaya 

Maraş 
M. Erten 

16 -VI - 1939 

M. M. 
Trabzon 

M. Aydın 

Bitlis 
T. Temelli 

Kastamonu 
H. Dicle 

Muğla 
C. Karamuğla 

Kâtib 
Kastamonu 
S. Çoruh 

Bolu 
G. özçağlar 
Kırşehir 
H. Börekçi 

Ordu 
A. t. Tokgöz 

'(S. Sayısı: 127) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vangölü işletme idaresinin 1933 malî yılı hesabi 
katği kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Van gölü işletme idaresinin 
1933 malî yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 66559 lira 74 kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen idarenin mezkûr yıl 
varidatı ilişik (B) işaretli cedvelde gösterildiği 
veçhile 95931 lira 49 kuruştur. 

MADDE 3 — 1933 malî yılı içinde sarfolun
mayan 14040 lira 26 kuruş tahsisat bakiyesi ip
tal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 —- Bu kanunun icrasma dahiliye 
vekili memurdur. 

30 - V -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam F. Okyar N. Tınaz 
Da.V. Ha. V. Mal. V. 

Faik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy E. Çakır 

S. t. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz M. ErJcmen 

Mu. Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya C. Ercin 

3 — 
I DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN DE-

ĞİŞTİEİŞİ 

Vangölü Sefain işletme idaresinin 1933 malî yüı 
hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vangölü Sefain işletme idare
sinin 1933 malî yılı masarifi bitişik (A) cetve
linde gösterildiği üzere (66 559) lira 74 kuruş
tur. 

MADDE 2 — Adı geçen idarenin ayni yıl 
tahsilatı bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üzere 
(95 931) lira 49 kuruştur. 

1 MADDE 3 — Tahsisattan 1933 malî yılı için
de sarfolunmayan ve bitişik (A) cetvelinde ayrı 
bir sütunda gösterilen (14 040) lira 26 kuruş 
iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Dahiliye 
Vekilleri memurdur. 

[(& Sayısı: 127). 



A - CEDVELÎ 

F. Muhassasatın nevi 

1 Ücretler 
2 Mütenevvi masraflar 
3 inşaat ve tamirat 
4 Mubayaa esmanile nakliye masrafı 
5 1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi 

mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına 
verilecek itfa karşılığı 

F. M. 1931 senesi düyunu 

YEKÛN 

Muhassasat 
Lira K. 

33 000 
1 700 
11 314 
33 617 

883 

Sarfiyat 
Lira K. 

25 625 12 
1 498 56 
10 651 93 
27 815 13 

86 
883 

tbtal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

7 374 88 
201 44 
662 07 

5 801 87 

80 600 66 559 74 14 040 26 

B - CEDVELÎ 

F. M. 

1 
2 1 

2 
F.M. 

Varidatın nevi 

Umumî bütçeden muavenet 
Yolcu ve nakliyat hasılatı 
Tamirat ve satış hasılatı 
Teberrüat 

Muhammenat 
Lira 

65 000 
10 000 

500 
0 

K. 
Tahsilat 
Lira 

65 000 
23 706 

224 
7 000 

K. 

51 
98 

YEKÛN 75 500 95 931 49 

»&<i 

i S. Sayısı x 127). 



S. Sayısı: 128 
Vangolu sefain işletme idaresinin 1934 yılı hesabı katği-
sine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile Van gölü işletme 
idaresinin 1934 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası 

ve Divanı mahasebat encümeni mazbatası (3/83.1/166) 

Vangölü sefain işletme idaresinin 1934 yılı hesabı katğisine dair mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi (3/83) 

T.C. 
Divanı muhasebat ' 20 - IV -1939 

Sayı : 77. 147203 H. 1071 
B. M. M. Yüksek Eeisliğine 

Vangölü sefain işletme idaresinin 1934 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin 
bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

D. M. Reisi 
8. Oran 

Beyanname 

Vangölü sefain işletmesinin Dahiliye vekâletinden gönderilen 1934 malî yılı katği hesabı, muhasi
bin Divanı muhasebatça tedkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşdaştırılarak bu hesabda 
yazılı rakamların ilişik cedveldeki meşruhat nazan itibare alınmak şartile kabule şayan olduğunu 
arzeyleriz. 

Birinci Reis D, 1. Reisi D. 2. Reisi D. 3. Reisi D. 4. Reisi Aza 
8. Oran F. Eke A. Yurdakul Â. özgen F. Erinç B. Esen 

Aza Asa Aza Aza Aza Aza 
Ziya Aslan C. Dincer M. Menemencioğlu B.Bakuy H. Dermrsoy M. İhsan Erenli 

A^a Aza Aza Aza Aza Müddeiumumi 
Üu B. Ayla N. Başak F. özbudun Z. Orbay M. Ali Apak Enver Arkun 



Vangölü İşletme idaresinin 1934 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası (1/166) 

T. G. 
Başvekalet 6 -Yi -1939 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/2991 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vangölü İşletme idaresinin 1934 malî yılı hesabı katğisi hakkında Dahiliye vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30 - V -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Vangölü İşletme idaresinin 1933 malî yılı hesabı katği cedvelleri ve kanun lâyihası 3-VI-1937 
tarihinde Maliye vekâletine ve Divanı muhasebat riyasetine ve 1934 malî yılı hesabı katği cedvel
leri de 9-V-1938 tarihinde Divanı muhasebat riyasetine sunulmuş idi. 

Bu defa Büyük ( Millet Meclisi Divanı muhasebat encümeninden gelen tezkerede mezkûr yıl
lar hesabı katği cedvellerinin kanun lâyihaları taleb buyurulmuş olduğundan imzalı asılları Di
vanı muhasebatta mevcud her iki yıl hesabı katği cedvellerinin tasdikli birer birere örnekleri ile 
kanun lâyihaları ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 16 - VI - 1939 

Esas No. 1/166, 3/83 
Karar No. 15 

Yüksek Reisliğe 

Vangölü sefain işletme idaresinin 1934 malî 
yılı hesabı katğisi hakkında Başvekilliğin 6-VI-
1939 tarihli ve 6/2991 numaralı tezkeresile tek
lif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatın 
mutabakat beyannamesile birlikte tedkik ve mü
zakere olundu. 

Mutabakat beyannamesile hesabı katğide ya
zılı erkam arasmda kamun lâyihasını alâkalan
dıracak bir gûna fark olmadığı, ve idarenin 1935 
malî yılı içindeki tahsilâtına nazaran sarfiyatı
nın 12 539 lira 5 kuruş bir fazlalık arz etmekte 
ise de bunun daha evvelki seneler varidatından 
tasarruf edilib sene ıbtidasma nakid olarak dev
redilmiş olan mebaHğden temin edilmiş olduğu 

anlaşılmış ve kanun lâyihası bazı kelimeleri de
ğiştirilmek suretile kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin yüksek tasvibine arz edilmek 
üzere sunuldu. ' i 
Divanı Mu. En. R. Na. M. M. Kâib 

Trabzon Trabzon Kastamonu 
Mitat Aydın Mİtat Aydın H. Çoruk 

Balıkesir Bitlis Bolu 
H. Şeremetli T. Temelli Cemil Özçağlar 

Bolu Kastamonu Kırşehir 
E. Yerlikaya H. Dicle H. Börekçi 

Maraş Ordu 
M. Erten A. î. Tokgöz 

{ S. Sayısı : 128 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Van gölü işletme idaresinin 1934 maU yılı hesabı 
katği kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Vlan gölü işletme idaresinin 
1934 malî yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli ced
velde gösterildiği üzere 60281 lira 91 kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen idarenin mezkûr yıl 
varidatı ilişik (B) işaretli cedvelde gösterildiği 
veçhile 71742 lira 86 kuruştur. 

MADDE 3 — 1934 malî yüı içinde sarfolun
mayan 14698 lira 9 kuruş tahsisat bakiyesi ip
tal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

30 - V -1939 
Bş, V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam F. Okyar N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S: 1. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz M. Erkmen 

Mu. Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya C. Ercin 

DÎVTNI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN ÜüE-
ĞÎŞTÎRIŞÎ 

Vangölü Sefam işletme idaresinin 1934 malî yılı 
hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vangölü Sefain işletme idare
sinin 1934 malî yılı sarfiyatı bitişik (A) cetve
linde gösterildiği üzere (60 281) lira 91 kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen idarenin ayni yıl 
tahsisatı bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üze
re (47 742) lira 86 kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan 1934 malî yılı için
de sarfolunmayan ve bitişik (A) cedvelinde ayrı 
bir sütunda gösterilen (14 698) lira 9 kuruş ip
tal olunmuştur. 

MADDE 4 — bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Dahiliye ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 1Ö6 ) 



p. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

A - OEDVELÎ 

Muhassasatm nevi 

Ücretler 
Mütenevvi masraflar 
inşaat ve tamirat 
Fabrika ve gemi levazımı 
İdarenin üzerinde kurulduğu arazinin 
istimlâk veya mubayaa bedeli 
Acentalar aidatı 
1715 numaralı kanun mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verilecek itfa karşı
lığı 

Muhassasat 
Lira K. 

31 580 
3 000 

28 230 
11 060 

800 
100 

210 

Sarfiyat 
Lira 

27 066 
2 885 

21 065 
8 404 

650 
0 

210 

K. 

14 
39 
59 
79 
t 

tbtal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

4 513 86 
114 61 

7 164 41 
2 655 21 

150 
100 

0 

YEKÛN 74 980 60 281 91 14 698 09 

B - CEDVELİ 

F. M. Varidatın nevi 
Muhammenat 

Lira K. 

Hazineden muavenet 
Yolcu ve yük nakliyesi 
Tamirat ve satış geliri 
Ebniye icarı 
Müteferrik hasılat 

YEKÛN 75 000 

Tahsilat 
Lira K. 

54 000 
20 300 

500 
100 
100 

30 000 
17 403 

206 
60 
72 

64 
27 
10 
85 

47 742 86 

'(S. Sayısı : İ28) 



S. Sayısı: |29 
Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 1934 yılı hesabı katğisi-
ne aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile Yüksek Ziraat ens
titüsü 1934 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/75,1/112) 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanname-
' sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi (3/75) 

T. C. 
Divanı muhasebat 

Sayı : V. 147204 H. 1072 
20-TV -1939 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsünün 1934 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesi
nin bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

D. M. Reisi 
8. Oran 

Beyanıuam* 

Yüksek Ziraat enstitüsünün Ziraat vekâletinden gönderilen 1934 malî yılı katği hesabmm Divanı 
muhasebatça tedkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırılarak bu hesabda yazılı ra-
kamlarm ilişik cedveldeki izahat nazarı itibare almmak şartile kabule şayan görülmüş olduğu arzolu-
ntar. 

Birinci Reis 
o. Oran 

Aza 
Ziya Aslan 

Aza 
E. B. Ayla 

D, 1. Reisi 
F.Eke 
Aza 

D. 2. Reisi 
A. Yurdakul 

Aza 
C. Dincer M. Meneniencioğlu 

Aza 
N. Başak 

Yüksek Ziraat enstitüsü 

T. C. 
Başvekâlet 

» 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/737 

Aza 
F. özbudun 

D. 3. Reisi 
Â. özgen 

-Aza 
B.Bakuy 

Aza 
Z. Orbay 

D. 4. Reisi 
F. Erinç 
'Aısft 

B. Demirsoy 
Aza 

M. Ali Apak 

Aıza 
B. Esen 
Aza 

M. İhsan Erenli 
Müddeiumumi 
Enver Arkun 

1934 yılı hesabı katğisi hakkmda kanun lâyihası (1/112) 

• ; ' , ' 2 '•III- 1936 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek Ziraat enstitüsü 1934 malî yılı katği hesabı hakkmda Ziraat vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince 18 - II - 1936 da Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
I. inönü 



— 2 — 
îzahname 

Yüksek Ziraat enstitüleri 1934 yılı bütçesi aşağıda izah olunmuştur: 
Lira Lira 

935 000 2479 numaralı bütçe kanunu île Ziraat vekâleti bütçesinden yardım. 
1 305 Talebe ücreti olarak tahmin edilen 1100 liraya mukabil tahsilat (bağlı müfredat 

eedveline göre) 

936 305 40 980 2627 numaralı kanunla Orman fakültesinin 7 aylık masraflarını karşılamak 
üzere Ziraat vekâleti bütçesinden yardım. 

10 000 2627 numaralı kanun mülga Yüksek orman mektebinin yapılmış bulunan 5 ay
lık masraflarının mahsubu için açılan 13 ncü fasla, 

15 000 2603 numaralı kanunla Ziraat vekâleti bütçesinden yardım. 
68 248 2 268 2703 numaralı kanunla enstitü bütçesine zam. 

1004 553 '• * 
Madde 1 — 1934 senesi bütçe kanunu ile Ziraat bütçesinden yardım olarak verilen 935 000 lira 

tahsil olunmuştur. 
Madde 2 — 1934 yılı bütçe kanununun (B) ced velinde gösterildiği üzere leylî talebelerden alına

cak ücret tahakkukatma karşılık 1100 lira varidat tahmin edilmiş isede bağlı varidat müfredat ced-
velinde görüleceği üzere 205 lira fazlası ile 1305 lira olarak tahakkuk ve tahsil edilmiştir. 

Madde 3 — 2524 numaralı kanunun muvakkat dördüncü maddesi ile, lâv olunan Yüksek orman mek-
tebeinin mezkûr kanunun muvakkat üçüncü maddesi ile Yüksek Ziraat enstitüsünün Orman fa
kültesi olarak ilhakı dolayısı ile Ziraat vekâleti bütçesinden tenzilen verilen 50 980 liranm 2627 nu
maralı kanunla bu müessesenin haziran ilâ 29 teşrinievvel 1934 beş aylık yapılmış masraflarının mah
subu için açılan 13 ncü fasla 10 000 lirası tahsisat olarak konmuş ve 40 980 lirası da mezkûr mües
sesenin 30 birinci teşrin 1934 ilâ 31 mayıs 1935 yedi aylık masraf karşılığı olarak Yüksek enstitü büt
çesine ilâve edilmiştir. 

Madde 4 — 2603 numaralı kanunla Ziraat vekâleti bütçesinin verilmiş bulunan 15 000 lira Yüksek 
enstitü binalarında lüzum görülen tamirat karşılığıdır. 

Madde 5 — 2703 sayılı kanunla verilen 2268 lira 1933 malî senesi enstitü bütçesinin tahmin olunan 
varidat başlığı altmdaki 100 liraya mukabil yapılan tahsilat olub Maliye vekâletince Muhasebat umum 
müdürlüğü ifadesi ile yazılan 9 - IV - 1934 tarih ve 7535/11 numaralı emri üzerine varidata inkilâb 
ettirilmesi icab etmiş ve tahsil edilmiş bulunan bu para karşılığının enstitü bütçesine tahsisat olarak 
ilâvesi işbu kanunla yapılmıştır. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. Mu. Encümeni 16-Yi-1939 

Esas No. 1/112, 3/75 
Karar No. 16 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsünün 1934 malî mutabakat beyannamesile birlikte tedkik ve mü-
yılı hesabı katğisi hakkında Başvekilliğin 2 mart zakere edildi: 
1936 tarihli ve 6/737 numaralı tezkeresile tek- Varidat bütçesinin 2 nci ecnebi talebelerden 
lif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatın alınacak ücretler faslından muhammenata na-

( S. Sayısı : 129) 
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zaran fazla tahsil olunan 205 liranın hesabı kat-
ğide muhassasat olarak gösterilmesinden dolayı 
muhassasatın bu mikdar fazla olduğu ve kayid-
lerde yapılan bir takım hatalardan mütevellid 
olarak ta hesabı katğide yazılı sarfiyatın 4 950 
lira 41 kuruş noksan bulunduğu ve 2524, 2603 
ve 2703 numaralı kanunlarla umumî bütçeden 
muavenet olarak verilen 68 248 liranın varidat 
bütçesinde 1 nei umumî bütçeden muavenet fas
lına kaydi icab ederken bu kanunların her birile 
verilen paralar ayrı ayrı maddelerde gösterildi
ği anlaşıldığından mutabakat beyannamesinde 
yazılı mikdarlar esas tuutlmuş ve kanun lâyiha
sının bütçe ile tenazurunu temin için de madde 

numaralan değiştirilmek suretile tadili encüme-
nimizce kabul edilmiş ve bu esasa göre tanzim 
kılman kanun lâyihası Umumî Heyetin yüksek 
tasvibine arzedilmek üzere sunulmuştur. 

Di. Mu. En. 
Reisi N. M. M. 
Trabzon Trabzon 

Mitat Aydın Mitat Aydın 
Balıkesir Bitlis 

H. Şeremetli T. Temelli 
Bolü Kastamonu 

E. Yerlikaya H. Dicle 
Maraş Muğla 

M. Erten 

Kâtib 
Kastamonu 

HümiÇoruk 
Bolu 

Cemil özçağlar 
Kırşehir 

H. Börekçi 
Ordu 

C. Karamuğla A. thsan Tokgöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yüt katği hesab 
kanunu 

MADDE 1 — Yüksek ziraat enstitüsünün 
1934 malî yılı umum varidatı bağlı (A) işaretli 
cedvelde yazılı olduğu üzere 1 004 553 liradır. 

MADDE 2 — Mezkûr müessesenin ayni yıl 
umum masrafı bağlı (B) işaretli cedvelde gös
terildiği üzere 933 716 lira 04 kuruştur. 

MADDE 3 — Bağlı (B) cedvelinin sütunu 
mahsusunda yazılı 70 836 lira 96 kuruş tahsisat 
artanı ibtal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 • 
Ziraat ve Maliy 

B§. V. 
/. tnönü 
Da. V. V. 
C. Boyar 
Mf.V. 

S. Ankan 
S. I. M. V. 

J)r, B. Saydam 

— Bu kffnunun n-hicft-mniT icraya 
e vekilleri memurdur. 

18 - H -1936 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
• Ha.V.V; 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. I. Y. 
Bana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

DİVANI MUHASEBAT ENOÜMENÎNÎN 
DEĞIŞTİRlŞl 

Ankara Yüksek Ziraat enstitüsünün 1934 malî 
yüt hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara Yüksek ziraat enstitü
sünün 1934 malî yılı masarifi bitişik (A) cedve-
linde gösterildiği üzere (938 206) lira 45 kuruş
tur. 

MADDE 2 — Adı geçen enstitünün ayni yıl 
tahsilatı bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üze
re ( 1 004 553) liradır. 

MADDE 3 — Muhassasattan 1934 malî yılı 
içinde sarfolunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen (66 141) lira 55 ku
ruş ibtal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Ziraat ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 129 ) 



Muhassasatm nevi 

Maaşlar ve ücretler 
Muvakkat tazminat 
Enstitüler ve idare levazımı 
Talebe masrafları 
Ecnebi mütehassıslar ve tercümanlar 
Stajyer talebe 
788 numaralı kanunun tatbik masrafı 
Mütekaidin, dul ve yetim maaşı ve tahsisat
ları 
Masarif atı umumiye 
İnşaat ve tamirat 
Geçen sene düyunu 
Enstitü inşaatı için 2063 numaralı kanun
la verilen bir buçuk milyonluk tahsisattan 
mezkur kanunun şümulü dairesinde tahak
kuk etmiş ve edecek masraflar karşılığı 
Mülga Yüksek orman mektebinin haziran 
ihtidasından 29 teşrinievvel 1934 tarihine 
kadar yapılan masarifin karşılığı 

— 4 — 
A - CEDVELt 

.._. .. 

Muhassasat 
Lira K. 

217 172 
15 000 
170 450 
98 684 
267 634 
28 000 

[ 1 400 
ısisat-

1 000 
95 507 
34 001 
3 500 

Sarfiyat 
Lira 

190 232 
10 275 
159 188 
94 584 
260 362 
25 742 

97 

0 
93 088 
30 452 
3 498 

K. 

77 

38 
82 
30 
86 

33 
28 
27 

îbtal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

26 939 23 
4 725 
11 261 62 
4 099 18 
7 271 70 
2 257 14 
1 303 

1 000 
2 418 67 
3 548 72 

1 73 

62 000 

10 000 

61 043 67 

9 640 77 

956 33 

359 23 

YEKÛN 1 004 348 938 206 45 66 141 55 

B - OEDVELÎ 

M. Varidatın nevi 

Umumî bütçeden muavenet 
Ecnebi talebelerden alınacak ücret 

YEKÛN 

Muhammenat 
Lira K. 

935 000 
1 100 

936 100 

Tahsilat 
Lira K 

1 003 248 
1 305 

1 004 553 

(S . Sayısı : 129) 


