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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Altıncı kolordu muhasebe kâtibi Ahmed FaikKunta-
ya aid Arzuhal encümeni mazbatası üzerine müzakere 
cereyan ettikten sonra mumaileyhin ikramiyesinin te-
kaüd maaşına esas tutulan memuriyet maaşı üzerin
den hesab edilmesi hakkındaki takrir kabul olundu. 

Belediye kanununun bir maddesinin tadiline dair 

teklifi kanunî encümene iade edilerek pazartesi f.üniı 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Kaşkan vekili 
8. Güualtav 

Kâtib 
Kütahya 

V. Uz gören 

Katil) 
Gazianteb 

B. Kaleli 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — 1939 malî yılı muvazene! umumiye kanununa 

bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası (1/372) (Bütçe encümenine). 

2 -— Diyarbakır istasyonundan İrak ve İran hudud-
larma kadar yapılacak demiryolları hakkındaki 3262 

sayılı kanunun hirinci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası (1/365) (Nafia ve Bütçe encümenlerine) 

3 •— İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinde 15000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/366) (Bütçe encümenine) 

4 — Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/367) (Bütçe encümenine) 

5 — Türk bira fabrikaları (Bomonti - Nektar) 
Türk Anonim Şirketinden satın alınacak fabrikalar 
bedelinin İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil ser
mayesinden ödenmesine ve bu sermayenin arttırılma
sına dair kanun lâyihası (1/368) (Gümrük ve inhisar
lar ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Türkiye - İngiltere Adlî müzaheret mukavele
namesine müzeyyel 10 şubat 1939 tarihinde imzalanan 

ek mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun lâyih;ısî 
(1/369) (Hariciye ve Adliye encümenlerine) 

7 — Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki 3461 sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/370) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

8 — Ziraat muallimlerine, Ziraat mücadele baştek-
nisyen ve teknisyenlerine, pamuk kontrol ve zeytin 
bakım memurlarına hayvan yem bedeli verilmeni hak
kında kanun lâyihası (1/371) (Ziraat ve Bütçe encü
menlerine) 

Mazbatalar 
9 — Devlet demiryolları ve limanları işletme unuım 

müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı katğisine aid muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat Kiyaseti tezkeresile Devlet demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/206. 1/43) (Ruznameye) 

10 — 58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/364) (Ruznameye) 

11 — Köy enstitüleri teşkili hakkında kanun lâyi
hası ve Maarif, Ziraat, Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbatalar) (i 339) (Ruznameye). 

»m<i 

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

BAŞKAN — Refet Canıtez 

KÂTD3LER: Dr. Sadi Konuk (Bursa), Kemal Ünal (İsparta) 

mm*» — 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
/ —• Büyük Millet Meclsi Muhasebesi eşhas 

borçlan hakkında Meclis Hesablarının tedkiki 
encümeni mazbatası (5/27) [1] 

dır. 
[1] 73 sayılı basmayazıija ek zabtın sonunda-

B AŞK AN — Meclis muhasebesi eşhas borç 
lan hakkındaki mazbatayı okutuyorum, 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 

mı? Mazbatayı reyinize arzediyorum. Tasvib 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmeyenler... 
Tasvib edilmiştir. 
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• 2 -~ Hutay jandarma teşkilâtının mam ve ia

şe bedelleri hakkında, kanun lâyihası ve Dahili
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/284) \1] 

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

Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe be
delleri hakkmda kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti hudud-
ları dahiline alınan Hatay vilâyetinde evvelce 
kendi zabita teşkilât kanunlarına göre tavzif 
edilmiş olan seyyar ve sabit jandarmalara 1939 
malı yılı sonuna kadar Jandarma genel komu
tanlık bütçesinin aid olduğu fasıllarından erlere 
14, onbaşılara 17, smıf erbaşlarına 20 gedikli 
çavuşlara 28, başgediklilere 60 lira maktu maaş 
ve bunlara ayrıca peşin olarak da ayda 14 lira 
maktu iaşe bedeli verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1 haziran 1940 tarihinden iti
baren yukariki maddede yazılı jandarmalar hak
kında 21-VII-1940 tarih ve 1861 sayılı kanunla 
18 - I - 1940 tarih ve 3779 sayılı kanun hüküm
leri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... işaret buyursun
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Birinci maddede 
yazılı seyyar ve sabit jandarmaların, 11 temmuz 
1939 tarihinden bu kanunun meriyetine kadar 
geçen müddet zarfındaki maaş ve iaşe bedelleri 
bu kanun hükmüne göre tesviye olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... işaret buyursun
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
3 — İstiklâl madalyası kanununa müzeyyel 

869 sayılı kanuna ek 3579 sayılı kanuna bir mad
de ilâvesine dair kanun lâyihası ve Millî Müda
faa encümeni mazbatası (1/354) [2] 

[1]96 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 95 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — istiklâl madal
yası verilmesi hakkındaki kanunun müddeti 
bitmiştir. Şimdi verilmesi istenen istiklâl ma
dalyası da eski kanunların hükmü dahüindedirv 
En kudsî tuttuğumuz bu madalyaları istediği
mize tekrar vermek gibi bir vaziyet vardır. Fa
kat bu da eski kanunun çerçevesi dahilinde 
kendi kendine hallolunacak bir davadır, kanu
nu tadil etmeğe veya yeniden bir madde ekle
meğe lüzum yoktur. Lütfen izah etsinler. Yani 
aklımıza sonradan gelen her hangi bir kimse 
için bu kanunu tadil etmiyelim. 

MtLLÎ Mü. En. REtSÎ Ol. KtÂZIM SEVÜK-
TEKÎN (Diyarbakır) — Esbabı mucibemizde 
vardır. 

Teşkilât itibarile lâğvedilen alaylardan bir 
kısmma geçen sefer verildi. Şimdi, 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Demek ki es
kiden Millî mücadeleye iştirak etmiş alaylara 
verildiği zaman o vakit bunlara verilmeğe lü
zum görülmemiş. Buyurduğunuz gibi o vakit 
lâğvedilen alaylara veriliyorsa, vaziyet böyle 
ise bunlarm zaten haklarıdır. 

MİLLÎ Mü. En. REtSİ Gl. KÎAZIM SEVÜK-
TEKÎN (Diyarbakır) — Geçen sene bazı alay
lara madalya verildi. Bu sefer verilmesi teklif 
edilen alaylar yeni teşekkül etmiştir, bunlar da 
evvelce istiklâl mücadelesine iştirak etmişler
dir. 

EMlN SAZAK (Ekişehir) — Madem ki bu 
alaylar vaktile mevcudmuş, onlar bu hakkı za
ten kazanmışlardır. O halde bu kanuna lüzum 
yoktur, eski kanun ahkâmı dairesinde onlara 
da verilir. 

MtLLÎ Mü. En. REÎSÎ Gl. KlAZIM SEVÜK-
TEKÎN (Diyarbakır) — Evvelki kanunda ma
dalya verilen alayların numaraları zikredilmiş
tir ve o numaralı alaylara verilmiştir. Şimdi 
Madalya alacak alaylann o kanunda numaraları 
mezkûr değildir. Bunlar sonradan teşkil edil
miştir. (Kürsüye kürsüye sesleri). 

SIRRI İÇÖZ fYozgad) _ Bir sualim var. 
Alaylar lağvedildiği için verilmemiş, şimdi ihya 
ediliyor, verilecektir, güzel. Yarm birdaha lağ-
vedilirse bu madalyalar nereye verilecek, ne 
olacak?. 

ALÎ ZIRH (Rize) — O vakit düşünülür. 
RIFAT VARDAR (Zonguldak) ^— Sancak 

nereye konacaksa, madalya da oraya konur. 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — istiklâl madalyası 

alan zat öldüğü zaman madalya büyük evlada 
intikal eder. Bu alaylar lağvedilirse madalya 
ne olacak?. 

HALİD BAYRAK (Ağrı) — Askerî müzeye 
konur. 

M. M. En. REÎSt Gl. KÎAZIM SEVÜKTE-
KÎN (Diyarbakır) — Arkadaşımızın söylediği 
gibi askerî müzeye konur. 
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SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Alay lâğvedildiği 

zaman madalyanın nereye konacağı hakkmda 
maddede bir kayid yoktur. Madem ki, askerî 
müzeye konacak, bunun da tasrih edilmesi lâ
zımdır. 

M. M. En. REÎSÎ Gl. KÎAZIM SEVÜKTE-
KÎN (Diyarbakır) — Madalya evvelce istiklâl 
muharebesine iştirak edipte bilâhara lağvedilen 
ve sonradan yeniden teşkil edilen alaylara ve
riliyor. Esasen alayların numaralarına göre ma
dalya verildiğinden şimdi de bu lâyihada nu
maraları yazılı alaylara veriyoruz. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı?. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Alay sancaklarına istiklâl madalyası verilmesi 

hakkındaki 3570 sayılı kanuna ek kanun 
MADDE 1 — 3579 sayılı kanuna bağlı liste

ye (27 dağ, 48 dağ; 132, 143, 172, piyade; 5, 9 
topçu ve 1. 2, 4, 10 müstahkem mevki topçu) 
alay numaralan da eklenmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Başka işimiz yoktur, çarşamba günü saat 15 

de toplanmak üzere celseyi kapıyorum. 
Kapanma saati : 15,18 

DÜZELTME 

Bu zabtın sonuna bağlı 73 sayılı basmayazıya ek de aşağıdaki düzeltme yapılmıştır. 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

1 
1 
2 

17 
27 
15 

3479 
Küsur 
21 haziran 

3497 
kusur 
27 haziran 

» - Ö -

r . B. M. M. Mathmm 



S. Sayısı: 73 e ek 
Büyük Millet Meclisi muhasebesi eşhas borçları hakkında 
Meclis hesablarmın tedkikı encümeni mazbatası (5/27) 

Meclis hesablannm tedkikı encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis hesablannm 12 - IV - 1940 

tedkikı encümeni 
Esas No. 5/27 

Karar No. 9 
Yüksek üeisliğe 

Lira 

117 412 58 J937 malî yılı ibtidasnıa devrolunan eşhas zimemi hesabının yekûnu 
5 304 45 1937 malî yılı içinde vuku bulan tahsilat 

112 108 13 1938 malî yılı ibtidasnıa devrolunan mikdar 
5 026 22 1938 malî yılı zarfında zimmete alınan mebaliğ 

117 134 35 Bakiyesi olan mikdar 
(6 205 98 3479 sayılı kanun hükmüne tevfikan 1938 senesi zarfında kay idleri terkin olu

nan mebaliğ 

110 928 37 Bakiyesi 
S 676 77 1938 malî yılı zarfında vuku bulan tahsilat 

104 251 60 1939 malî yılı ihtidasına devrolunan mikdar 
88 874 93 Eski veznedar Haeı Memedin kefalet sandığı kanununun neşrinde ı sonra tahak

kuk eden zimmetinden geri kalan mikdar olub ie?'> eden muamele ifa edilmek 
. üzere Maliye vekâletine devri lâzımgelen 

15 376 67 Bakiyesi 
10 751 87 Eski kanunlar kalemi müdürü Hâmid, Divanı muhasebat murakıbı Emin ve mül

ga istiklâl mahkemesi başkâtibi Şükrünün küsur zimmetleri olub haklarında 
hüküm istihsal olunmasına mebni Hazine avukatları tarafından tahsili için Ma
liye vekâletine devri muvafık görünen 

4 624 80 Bakiyesi 
2 255 09 Ashabının vefat veya tagayyüb etmiş olmalarına ve müracaat edilecek emlâk 

ve varisleri bulunmadığı Muhasebece yapılan takibat ve tahkikat neticesinde an
laşılmasına mebni tahsillerine imkân kalmamış ve 3497 numaralı kanun hük
müne tevfikan kavidlerinin terkini zarurî görülmüş olan 

2 369 71 Meclis muhasebesinee takib ve tahsil edilmekte bulunan 



— 2 — 
Beyanı 

Lira K. 

99 626 80 Yukarıda gösterildiği veçhile Maliyeye devredilmiş- ve «'dikecek olan 
2 255 09 Yakarıda gösterildiği veçhile terkini icab eden 
1 843 25 Muhtelif kimselere aid eşhas zimemi olub Muhasebece takih ve tahsil edilmekte-

bulunan 
526 46 Bazı zatlara aid zimmet mikdan olub tahsil edilmekte bulunan 

104 251 60 

1939 malî yılı ihtidasına devredilen eşhas zimemi hakkında Encümenimizce tanzim kılınıb Yük-
sek Reisliğinize arzedilmiş olan mazbatamız Umumî Heyetin 25 - I I I - 1940 tarihli içtimamda okun
duğu sırada eski veznedar Hacı Memedin kefaleti müteselsile kanunundan sonra tahakkuk ettiği 
mazbatamızda beyan edilen zimmetin bu kanunun neşrinden sonra tahakkuk etmiş olub olmadığı
nın Encümenimizce bir kere daha tedkikma Yüksek Heyetçe lüzum gösterilmesi üzerine mazbatamız 
Encümence geri alınmıştı. 

Yeniden yapılan tedkikat neticesinde 1113 numaralı kefaleti müteselsile kanununun 21 haziran 
1927 tarihinde intişar etmiş ve 13 ncü maddesinde de yazılı olduğu üzere neşri tarihinden muteber 
bulunmuş olduğu ve veznedar Hacı Memede aid zimmetin ise teşrinisani 1927 tarihinde yani evvelki 
mazbatamızda da arzedildiği veçhile kanunun neşrinden sonra tahakkuk eylediği tebeyyün etmiştir. 

Esasen Hacı Memedin uhdesindeki emlâk Maliye vekâletince sattırılarak bedeli de bir kısım zim
mete mahsub edilmiş olmasına ve Meclis muhasebesine aid olub da hükmi merbut olan eşhas zime-
ininin Hazinece tahsil ve hüküm istihsaline lüzum görünecek mahiyette olmayan matlubların da mu
hasebece takib ve istifa edilmekte bulunmasına göre Hacı Memedin hükme merbut olan zimmetin
den mütebaki (88 874) lira 93 kuruşun da hakkında lâzrmgelen muamele ifa edilmek üzere Hazineye 
devri zarurî görünmektedir. 

Yukarıda da gösterilen eşhas zimemi mey anında eski Kavanin müdürü Hânı id, Divanı muhase
bat eski murakıbı Emin, mülga Ankara İstiklâl mahkemesi başkâtibi Şükrüye aid bulunan (10 751) 
lira (87) kuruşun da ashabı hakkında Hazinece ayrı ayrı hüküm istihsal edilmiş olmasına mebııi ve
kâlet avukatları marifetile takibat icra edilmek üzere Maliyeye devri muvafık görülmektedir. 

Kusur kalan zimmetten (2 255) lira (9) kuruşun, ashabının vefat veya tagayyüb etmiş olub 
müracaat edilecek emlâk ve varisi olmadığı muhasebece yapılan tahkikat neticesi olarak bilâhare 
tebeyyün etmiş ve esasen 3497 sayılı kanunun şümulü dairesine de girmiş olmasına mebni terkini 
kaydi icab etmektedir. 

Yukarıda ayrı ayrı tasrih edilen mebaliğ umum eşhas zimeminden tenzil edildikten sonra müte
baki zimmet (2 369) lira (71) kuruşa münhasır kalmakta olub bu da Meclis muhasebesince peyderpey 
takib ve tahsil edilmekte bulunmuştur. 

Bu mazbatamız Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. H. T. E. Reisi M. M. Murakıb Kâtib 
Çoruh İstanbul Van Ankara Ankara Çankırı 

M. M. Kansu Ziya Kararmırsal H. üngan R. Araz Ş. Knuu-ı Ziya lsfendiyaroğlw-

Malatya Seyhan 
Dr. H. Oytâç Î.Mete 

>>m<< 
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S. Sayısı: 95 
İstiklâl madalyası kanununa mûzeyyel 869 sayılı kanuna ek 
3579 sayılı kanuna bir madde ilâvesine dair kanun lâyihası 

ve MJIî müdafaa encümeni mazbatası (1/354) 

Başvekâlet f | 2~m^î94a 
Sİafmlat müdürlüğü 

/$S#r: 6/U4S 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Alay sancaklarına İstiklâl madalyası verilmesi hakkındaki 3579 sayılı kanuna ek olarafcrWSM 
Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 20 - III -1940 tarihinde Yüksek-Mecî&e 
aşsğf • )|teaiDÎkştırılan kanam lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur 

Bagveüli 
-Örr 

Esbabı mucibe 4< 

8Ç9 sayılı kanunun 2 nci maddesi hükmü dahilinde Millî Orduda vazife alan muhtelif smıf alay
ları sancaklarına birer istiklâl madalyası verilmesi 3579 sayılı kanunla kabul Duyurulmuştu, istiklâl 
harbine iştirak eden ve sonra teşkilâtın küçülmesi dolayısile lâğvedilen bazı alaylar bu defa vaziyet 
icabı yeniden kurulmakta ve istiklâl harbine iştirak etmiş mülga alayların numaralan verilmekte 

olduğundan bunların da madalyasız kalmaması maksadile numara ve adlarr bağlı listede yazılı alayların 
sancaklarına birer istiklâl madalyası verilmesi için 3579 sayılı kanuna bir madde eklenmiştir 

istiklâl madatyasıle sancaklarının iezyim 

27. 
48. 

132. 
143. 
172. 

5. 
9, 
L 
2 
4 

10 

olunan alaylar 

Dağ alayı 
» » 

Piyade alayı 
* » 
» > 

Topçu * 
» * 

Müstahkem mevki topçu alayı 
* * * * 
» .» > > 
t * * * 



2 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encüment 

1 EsasNo. 1/354 
- Karar No. 15 

10 - IV - 1940 

Yüksek Keislîğe 

Alay sancaklarına İstiklâl madalyası veril
mesi hakkındaki 2879 sayılı kanuna ek olarak 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulduğuna dair olub Encümenimize havale 
edilen Başvekâletin 2 nisan 1940 tarihli ve 
6/1442 numaralı tezkeresi ve bağlı lâyiha •Millî 

• Müdâfaa,1 vekilliğinden gönderilen Zat işleri da, 
iresi ile Ordu dairesi reisleri huzurunda okundu 
ve görüşüldü. 

Esbabı mucibeye ve verilen izahata nazaran 
İstiklâl harbine iştirak ellikten sonra lâğvedilen 
ve hali hazır icabı yeniden teşekkül eden ve nu
maraları bağlı cedvelde yazılmış olan alayların 
sancaklarına birer İstiklâl madalyası verilmesi 

Encümenumztre de muvafık görülerek kanan- !&• 
yi hası aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvîb nazarına araediimek 
iıy.v.ro, Yüksek Başkanlığa sunulmuştur, 

Milli Müdafaa En. II .M. M 
Diyarbakır Krzurum 

/»'. SSevüktfkhs £», Koçak 
Çankırı 

Dr., A, Arkan 
İstanbul 

Dı\ II, Ş: Erei 
Muğla 

AS\. (iüney 
Şeyha» 

. Sinan Tekelîoğlu 

Çorum 
K. Sahri Akgöl 

Kayserf 
N„ Toket " ' 

Samsun 
imiral F, Engin, 

(X K. İnceday 

Kâtib ... 
. Konya-

Vehbi Bilgin 
Gümüşane 
Ziya. Zarbım 
Malatya 

O,-. KopiageT 
Samsun. 
tt„ Barkvih 

Ybzgad 
% (1 Arat 

İÎÜKÛMUTİN 'TEK di Kİ 

Alay sancaklarına İstiklâl madalyası- veril-mus* 
hakkındaki 3579 sayılı kanuna e.k kanun lâyihası 

MADDE l — 3579 sayılı kanuna bağlı liste
ye (27 dağ, 48 dağ; 132s 143, 172. piyade; 5, 9 
topçu ve 1, 2, 4, 10 müstahkem mevki topçu) 
alay numaraları da eklenmiştir 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

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

20-III-1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr İt. Saydam. Fethi Okyar N. Tınaz 

Fa 

S. 
Dr 

Da. V Ha, V 
'•sjık Öztrak H, Saracoğliu 

Mf. M, 
Yücel 

t M. V. 
İL Alatas R. 

Mü. V. 
A, Çetinkaya 

Ma. v 

0. i. v 
Karadeniz 

V. 

Mal. V 
. W Ağrak 

tk. V. 
//, Çakır 

Zr, V 
Muhlis Erk'mea 

'TL V. 
Topcoğlu 
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*^ S. Sayısı: 9$ 
Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe bedeflerî l|ak-

kında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/284) 

.; -T.C. 
Başvekâlet 10-XII-1039 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/6342 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
• > 

Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe bedelleri hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince 14 - XII - 1939 tarihinde. Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe bedeli hakkındaki kanun lâyihasının mueib sebebleri 

,, Âna vatana iltihak eden Hatay Hükümetince 9 şubat 1939 tarihinde kabul ve tasdik edilmiş, olan 
(Hatay zabıta teşkilât kanunu), ria göre jandarma erlerine bu Hükümetçe maktuan ayda iaşe ve maaş , 
dahil öldüğü hâlde erlere (30) lira, onbaşılara (33) lira, sınıf çavuşlarına (35) lira ve gedikli erbaşlara 
kıdemlerine nazaran (43,75) l'.ra verilmekte idi. 

Hatay in ana vatana iltihakile bu teşekkül dahi aynen Türkiye Cumhuriyeti jandarmasına intikal 
etmesi üzerine bunlara da (1861) sayılı jandarma efradı kanunu hükümleri dahilinde maaş ve iaşe 
bedeli verilmesi icabetmiştir. Halbuki; bu esâs dahilinde muamele yapriması halinde halen müstah
dem bulunan bu jandarmaların tamamen çıkarılması ve çıkarılmadıkları takdirde bile bunlara mezkûr 
kanun;vkükümler;nce bir lira maaş ve 1861 sayılı kanunun 14 ncü maddesine göre iaşe bedeli veril
mesi icabederdi, 

Her iki halinde tatbikına gerek asayiş bakımından ve gerekse siyasî ve idarî ve diğer mühim mü
lâhazalarla imkân olmadığından bunlara verilecek paranm Hatay devletince verilmesi teahhüd edilen 
ve o suretle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine intikâl'e'den (30) lira maaşa tekabül etmesi için ken
dileri ikincivtemdicHi ad ve itibar edilerek (14) lira ma,aş ve (14) lira iaşe bedeli verlmes'ne zaruret 
hâsıl olmuş ve 3711 sayılı kanunla bu erat için alınan munzam tahsisat ta buna göre hesab edilmiş 
İ d i . • . " . . . . . . . : ı . ' - : . 

Bu esas dahilinde ağustos 1939 istihkakları mahallî mal sandıklarından alınmak istenilmişse de 
Hatay defterdarlığı 1861 sayılı kanuna uymayan bu tediye şeklini kabul etmemiş ve keyfiyet böylece 
Maliye vekâletine bildirilerek mezkûr vekâletçe 6 r I I - 1939 tarih ve Bütçe müdürlüğü 13223/910 -
6435 sayılı yazı ile defterdarlığın bu noktai nazarına iştirak edilerek bu jandarmaların maaş; ve 
iaşeleri tediye edilmemiş ve bunlar hakkında 1861 sayılı kanun hükümlerine göre maaş ve iaşe bedeli 
verilmesi lüzumlu gösterilmiştir. 

Halbuki; Hatayın Türkiye Cumhuriyetine iltihakında bu jandarmaların Hatay devletince yapılan 
taahhüdle birlikte bize intikali hasebile terhislerine veya 1861 sayılı kanuna göre maaş ve iaşe bedeji 
verilmesine imkân görülemediği cihetle yukarıda arz ve izah edildiği veçhile bu jandarmalara 1861 sa
yılı kanuna tâbi olan esas jandarmalardan ayrı bir vaziyette ve muvakkat bir zaman için maaş ve iaşe 
verilmesi zarurî görülmüş ve işbu kanun lâyihası bu esaslar dahilinde tanzim edilmiştir, 



_ a -
Dahiliye encümeni mazbatası 

f.% M. M. 
Dahiliye mcümeni a * j - mt> 

YütafeBeisl iğe 

Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe 
bedelleri hakkında Dahiliye vekilliğince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince 14 - X I I - 1939 
tarihinde Büyük Millet Meclisine arzı kararlaş-
tiremi, ve Şaş vekaletin 19 birinci kânun 1939 ta
rih ve 6/6342 numaralı tezkeresile Yüksek Reis
liğe takdim edilib Encümenimize havale buyuru-
lan kanftın lâyihası Dahiliye vekâletinin salahi
yetli memuru huzurile tedkik ve müzakere olun-

este. 
Hükümetin -mucib sebebleri Encümenimizce 

de muvafık görülerek kanun maddeleri aynen 
kabul edildi. Ancak kanunun ikinci maddesinde 
(Mezkûr jandarmalar hakkında 1 haziran 1940 
tarihinden itibaren 1861 numaralı kanun hüküm 
leri tatbik olunacağı mezkûrdur). 

'!İ8$L sayılı kanunun tatbikında hâsıl olacak 
iiaj£fpî ve bu intikaldeki mahzurları önliyeçek 

,$|jtbMerjp de. Dahiliye vekâletince nazarı dikkate 
Encümenijaii! muv&fıkı mutaiea' bul 

muştur. 
Berınueibı havale Bütçe encümenine tevdi 

edilme küzere Yüksek Reisliğe sunulur 

Dahiliye En, E 
Tekirdağ 
0- Uybadın 
Kâtib 

Yozgad 
Z. Arkanı 

Balıkesir 
F. Tirüoğlv 

Bursa 
f. Güvendiren 

Hatay 
A., Türkmen 

Kütahya 
8 ad si Ertem 

it. V. 
Çoruh 

Atıf T üzün 

Antalya 
IL Kaplan 
Balıkesir 
S. Uzay 

Erzurum 
İV.. Elgün 

Lzmır 
M, Aldemır 

Malatya 

Bu M. M 
'"Toka'd 

GaMb rmı 
Antalya 

2\. Sökmen 
Bingöl 

Necmeddm Sahir 
Erzurum 

Z, S oy demi? 
Kayseri 

A. Hilmi Kab&{ 
Yozgad 

Emrulluh Barkam 8„ Korkma» 
Zonguldak Zonguldak 

î E.. Bozkurd Uifat, Vardan 

Sütçe «noüm«xı mazbatası 

Kütçe encümeni 
Mazbata No. 53 

Şamr No- i/^84 

-ıı -'17^isib 

:Xüks0k.Eeisliğ€ 

teşkllâtmtn maaş ve iaşe 
rfe0#lleri Hakkında Başvekâletin 19 birinci kânun 
1939 tarih ve 6/6342 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Dahiliye encüme
n i mazbata&ile birlikte Encümenimize tevdi bu-
^ ju lmatoa Dahiliye vekili Fayık öztrak huzuri
le tedkik ve müzakere olundu. 

Hatay Hükümeti zamanında tatbik edilmekte 
%lunan (Hatay zabıta teşkilât kanunu) muci-
#£j*ee sabit ve seyyar jandarmalara tahsis ve ita 
e§İi^n f a ş l a r ı n Hatayın ana vatana, iltihakrndan 
sonra #a!Mr müddet için verilmesine devam olun

ması siyasî ve idari mülâhazalarla muvâ'frk ğöt*âİ-
ırıüş ancak 1861 sayılı kanun hükümlerinin buna 

nıüsaid bulunmamış olduğundan bu jandarmaların 
II temmuz 1939 tarihinden itibaren 1939 malî 
yrlr sonuna kadar 1861 sayılı kanun hükümlerin 
den müstesna tutulmalarını teğmin maksa'dile bu 
lâyihanın hazırlandığı Dahiliye vekilinin izahla 
rrndan. ve mucib sebebler lâyihasının mutaleasrn 
dan anlaşılmakla bu lâyiha esas itibarile Encü
menimizce • de kabule şayan görülmüştür 

Makable şamil hükümleri ihtiva eden HüKû 
met ıteklifi tedvin tekniğine uygun olmadığından 
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lâyihaya ilâvesi tensib olunmuştur 

önümuzdeM malî yıl bapMaaı itibaren jan
darmalar hakkında meri olacak kanun 1861 sa,-
''|^>1cânttna''ınılıiha!sır ölmayıb son zamanda ka
buledilen 3779 sayılı kanunun da tatbik olün-
Mâ^ tabiî olduğundan lâyihanın ikinci madde 
«tae bu Sön kanun da ilâve erimiştir. 

lJ4y^fca-/yapılâ^ tadille Umumî Heyetfeıtasvi 
%teesara)ianmakGözere Yüksek Reisliğe sunultr. 

Bütçe En. Reisi R. V. M. M. 
Kırklareli KastöMtfiftı Kocaeli 
'B..:Dşnker T, Ceşkan Salah yargı 

Kâtib 
istanbul 

')?. üi/rtilin 
Diyarbakîr 

Rüştü Bekit 
Giresun 

M. Akkaya 
-Kayseri 

Smdti. 
Mardin 

R. JSrtm 
Sit̂ âs 

RĞmzhÇİnMr 

Boîu Bursa 

M^F.4âMay 
Gümüşane 

Kây^ri 
-P. Bafial 

Erzincan 

S. tgite 
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SÜKttMETÎN TEKLİFİ ^: - -•-
i ? ı !"'•;!' ::''*::]l' il".': "• ; • / • 

Hatay Jandarmş teşkilâtının maaş ve iaşe bedel
leri hakkında kq,nun lâyihası 

MADDE 1 ^~ Türkiye Cumhuriyeti hudud-
lar* dahiline alülâh Hatay vilâyetinde evvelce 
kendi zabita teskilâi kanunlarına göre tavzif 
edilmiş, olan sabit ve seyyar jandarmalara ilhak 
tarihinden 1939 malî yılı sonuna kadar Jandar
ma genel komutanlık bütçesinin aid olduğu fa
sıllardan erlere 14, onbaşılara 17, sınıf erbaşla
rına2$, gedikli çavuşlara 28, başgediklilere 60 
lira maaş ve bunlara maktuan ve peşinen de 
ayda 14 lira iaşe bedeli verilir. 

MADDE 2 — Mezkûr jandarmalar hakkmda 
1 haziran 1940 tarihinden itibaren 1861 sayılı 
kanun hükümleri tatbik olunur, 

MADDE 3 — Bu kanun hükümleri ilhak ta
rihinden başlar. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra 
ya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur, 

14 . XII -1939 
Bş; V. Ad. V, M. M. V. 

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

Fayık Özirah Ş. Saraçoğlu F. Agrafı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy II. Çakır 

S. Ü M V. G. î. V. Zr. V. 
R. Karadeniz Muhlis Eritmen 

Mü. V. Ti. V, 
A. Çetinkaya AT, Topcoğlu 

• BÜTÇE ENCÜİIENlNÎ#DEeîŞtîRlŞÎ-'3^' 

Hatay jandarma leşkilâlımn maaş va -kışe bedel
leri hakkında lamın lâyihası-

• . ' ' . . ' . . ': ' " .'.' ",.iŞ 

MADDE İ — TürMye. Cumhuriyeti lıüdud- * 
iarı dahiline alınan Hatay vilâyetinde, evvelce 
kendi zabıta teşkilât kanunlaruıa göre tavzif 
edilmiş olan seyyar ve sabit jandarmalara 1939 
ıııalî yılı sonuna kadar Jandarma Genel komu
tanlık bütçesinin aid olduğu fasıllarından erlere 
14, onbaşılara 17, smıf erbaşlarına 20, gedikli 
çavuşlara 28, başgediklilere 60 lira maktu maaş 
ve bunlara ayrıca peşin olarak da ayda 14 lira 
maktu İaşe bedeli verilir 

MADDE 2 — 1 haziran 1940 tarihinden iti
baren yukarıki maddede yazılı jandarmalar * 
hakkmda 21 VII 1931 tarih ve 1861 sayılı 
kanunla 18 I 1940 tarih ve 3779 sayılı kanun 
hükümleri tatbik olunur, 

MUVAKKAT MADDE — Birinci maddede 
yazılı seyyar ve sabit jandarmaların, 11 temmus 
1839 tarihinden bu kanunun meriyetine kadar 
geçen müddet zarfındaki maaş ve iaşe bedelleri 
bu kanun hükmüne göre tesviye olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir, 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur, 
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