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1 — ZABIT HULÂSALARI 

A — Sabık zabıt hulâsası 

Bazı Devlet alacaklarının tahsil suretine, 
Zelzeleden zarara uğrayan bedeli nakdî eratına, 
Vakıf memba sularile orman ve zeytinliklerinin iş

letilmesine, 
Askerî ceza kanunu ile, 
Askerî muhakeme usulü kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesine, 
Millî müdafaa vekâletince istimlâk olunan Ha

sırcı çiftliğinde bir tay deposu tesisi ve mütedavil ser

mayeli bir çiftlik idaresi kurulmasına dair kanun lâ
yihaları kabul olundu. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna ek kanun lâyihasının da birinci 
müzakeresi yapılarak eylülün 11 nci çarşamba günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 
Başkan vekili Kâtib Kâtib 

Şemsettin Günaltay Gazianteb Bursa 
Bekir Kaleli Dr. Sadi Konuk 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — 1111 sayılı askerlik kanununun 58 nci mad

desine 3810 sayılı kanunla eklenen fıkranın değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası (1/478) (Millî müda
faa encümenine) 

2 — Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından 
mjüteessir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki 3773 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası (1/479) (Maliye ve Bütçe encümenlerine? 

Tezkereler 
3 — Aksaray kazasının Çardak köyünden Mev-

lûdoğulu Kadir Aygünün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/296) (Adliye encü
menine) 

4 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair 3656 sayılı kanunun muvakkat 6 nci 
maddesindeki maiyet memuru tabirinin tefsiri hak

kında Başvekâlet tezkeresi (3/295) (Bütçe encüme
nine) 

Takrirler 
5 — Ankara mebusu Aka Gündüzün, Arzuhal en

cümeninin 7 - VII - 1940 tarihli haftalık karar cedve-
lindeki 2031 sayılı kararın Umumî Heyette müzake
resine dair takriri (4/21) (Arzuhal encümenine) 

Mazbatalar 
6 — 1111 sayılı askerlik kanununun 58 nci madde

sine 3810 sayılı kanunla eklenen fıkranın değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa encü
meni mazbatası (1/478) (Ruznameye) 

7 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı nisan ve mayıs 
aylan hesabı hakkında murakıblik raporu (5/31) 
(Ruznameye) 

8 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı haziran ve 
temmuz ayları hesabı hakkında murakıblik raporu 
(5/32) (Ruznameye) 

B I E I N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen. 
KÂTİBLER : Kemal Ünal (İsparta), Cavid Oral (Niğde) 

*»» 

BAŞKAN —- Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Vakıf icarei müeccele ve mukataaları 
bakayasının tasfiyesi hakkındaki kanun lâyihası
nın geri verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 

BAŞKAN — Başvekâlet tezkeresi vardır, 
okuyoruz. 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
12 - VI -1939 tarih ve 6/3109 sayılı tezkere 

ile takdim edilmiş olan vakıf icarei müeccele 
ve mukataaları bekayasmrn tasfiyesi hakkın
daki kanun lâyihasının yeniden tedkik edilmek 
üzere geriye alınması; Vakıflar umum mü-

148 — 



t : 77 11-9 -1940 C : 1 
dürlüğünce istenildiğinden bahsi geçen kanun 
lâyihasının iadesine yüksek müsaadelerini arz 
ve rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — iade ediyoruz. 
MÎLLÎ MÜDAFAA V. SAFFET ARIKAN 

(Erzincan) — Efendim, Millî Müdafaa vekâle
tinizin bu gün tab ve tevzi edilmiş olan, 1111 
sayılı askerlik kanununun 58 nci maddesine 

1 — Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile 
Millî saraylar ve köşklerdeki eşya hakkında Mec
lis Hesablarının Tedkikı encümeni mazbatası 
(5/30) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 
2 — Devlet demiryolları ve limanları işlet

me umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe ka
nununa ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/471) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü-
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanununa ek kanun 
MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman

ları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı büt
çe kanununa bağlı (D) işaretli cedvele aşağı
daki fıkralar eklenmiştir: 

Demiryol muhafaza taburları veya bu mak-
sad için istihdam edilen diğer kıta mensubları 
ve bunların hasta ve yaralılarile lüzumlu vesait, 
levazım, teçhizat ve ağırlık ve hayvanları ve de
vamlı iaşeleri için celb ve tedarik ve tevzi edile
cek yiyecek ve içecek maddeleri tabur mmtaka-
ları dahilinde demiryolları üzerinde parasız nak
ledilir. 

Mezkûr kıtaların subayları ile karakol komu
tanlığı vazifesini yapan erbaşlarına ve erzak tev
ziine memur olanlara muayyen mmtakalan 
dahilinde yapacakları vazife seyahatleri için 
mmtaka hizmet kartı verilir. 

Bu nakliyatın mmtakalan ve icra tarzları 
umum müdürlük ile askerî komisyon reisliği ta
rafından müştereken tesbit edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi-

[1] 234 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 237 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

3810 sayılı kanunla eklenen fıkranm tadiline 
mütedair olan bir kanun lâyihası vardır. Va
ziyeti hazıra dolayısile bunun bugün müzakere 
ve intacını rica edeceğim. (Muvafık, muvafık 
kabul sesleri). 

BAŞKAN — Lâyihanın evvelâ ruznameye 
alınmasını reye arzediyorum. Bu teklifi kabul 
edenler... Etmiyenler... Ruznameye almması ka
bul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Demiryolları muhafaza kıta
larının teşekküllerinden itibaren bu kanunun 
neşri tarihine kadar birinci maddede yazılı işler 
dolayısile yapılmış nakliyat için ücret tahak
kuk ettirilmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Demiryolları muhafaza kıtala
rının tabur bölük komutanlarına vazife göre
cekleri mahallerdeki istasyon binalarında mesai 
odası tahsis edildiği takdirde kira alınmaz. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

3 —• İdare Heyetinn, Büyük Millet Meclisi 
1940 malî yılı bütçesine munzam tahsisat verilme
ni hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni maz
batası (2/26) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelerin müzakeresine geçil
mesini reyinize arzediyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Maddelerin müzakeresine geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 
MADDE 1 — 1940 malî yılı Maliye vekâleti 

[1] 242 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 149 — 
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bütçesinin 182 nci maaş faslının birinci (Memur
lar maaşı) maddesinden 14 750 lira indirilerek 
11 550 lirası Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 
birinci faslının ikinci (Aza tahsisatı) maddesine 
ve 3 200 lirası ayni faslın dördüncü (Muvakkat 
tazminat) maddesine nakil ve ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
mejrenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyrum: 

4 — 1111 sayılı askerlik kanununun 58 nci 
maddesiyle, 3810 sayılı kanunla eklenen fıkranın 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
müdafaa encümeni mazbatası (1/478) [11 

BAŞKAN — Şimdi ruznameye alınarak müs-
tacelen müzakeresini kabul buyurduğunuz ka
nunun müzakeresine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelerin müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelerin müzakere
sine geçilmesi kabul edilmiştir . 

Askerlik kanununun 58 nci maddesine ilâve edi
len fıkranın değiştirilmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 1111 sayılı askerlik kanunu

nun 58 nci maddesine 3810 sayılı kanun ile ek
lenen fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Talim ve terbiye ve manevra maksadile si
lâh altına alınacak usta erat, fevkalâde haller
de, iki sene kaydine bakılmaksızın icra Vekil
leri Heyeti kararile silâh altma alınabilir ve ta
lim müddeti de lüzumu kadar uzatılabilir. 

BAŞKAN — Maadde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum: Kabul eden-
lr . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

[1| 245 sayılı hasmayazı zabtın sonundadır. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum : Kabul edenler .. .Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. SAFFET ARIKAN , 
(Erzincan) — Ruznamede birinci müzakeresi 
yapılacak olan bir ve dört numaralı maddeler, 
tatbikat itibarile müstaceliyeti müstelzimdir. 
Binaenaleyh, kanunların biran evvel çıkması za 
rureti vardır, müstacelen müzakere buyurma
nızı bilhassa rica ederim. 

Bir numaradaki, askerlik kanununun 35 nci 
maddesinin (C) fıkrasının tadiline, dört numa
ralı madde de; yedek subay ve askerî memur
lar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındadır. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (izmir) 
— Birinci müzakeresi yapılacak maddeler ara
sında, bizim de teşrinievvelde açacağımız gezi
ci demirci kursları, dikiş ve biçki kursları hak
kında küçük bir lâyihamız vardır. Onun da 
müstacelen müzakeresini kabul buyurmanızı is
tirham ederim. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Ruznamenin birinci müzakere
si yapılacak maddeleri arasında bulunan as
kerlik kanununun 35 nci maddesinin (C) fıkra
sının tadili hakkındaki kanun lâyihasının müsta
celen müzakeresini vekili aidi teklif buyurdu
lar. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

ikinci müstaceliyeti teklif edilen madde, 
yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki ka
nun lâyihasıdır. Bunu da reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Maarif vekili de, Devlet memurları aylıkla
rının tevhid ve teadülüne dair kanuna bağlı 
cedvelin Maarif vekâleti kısmına ilâve edilecek 
ücretli memurlar hakkındaki kanun lâyihasının 
müstacelen müzakeresini teklif buyuruyorlar. 
Onu da reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde ikinci müzakeresi yapılacak 
bir madde vardır. Bu lâyihaları ondan sonra 
müzakere edeceğiz. 

5 —• Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/2.58) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, maddele
ri okutuyorum. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 

kanun 
MADDE 1 — 3888 sayılı kanuna bağlı 1 

[1] Birinci müzakeresi 76 nci inikad zabtın-
dadır. 

— 150 — 
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numaralı cedvelde tesbit edilmiş olan ücretli 
memuriyetlere aid ihtisas mevkileri bu kanuna 
bağlı eedvelde gösterilmiştir. 

i BAŞKAN — Bu maddeye aid bir tadilna-
me vardır, okutuyorum: 
3656 sayılı kanuna ek, kanun lâyihasının birin

ci maddesine dair tadilname 
Yüksek Reisliğe 

Müzakeresi icra kılınmakta olan 3656 sa 
yılı kanuna ek kanun lâyihasının birinci mad
desi, ücretli memuriyetlere aid ihtisas mevkile
rinin bu kanuna bağlı cedvelde gösterildiğini 
ifadeden ibaret olub asıl madde bu cedvel mün-
derecatı olduğu halde birinci müzakere esna
sında okunmamıştır. 

Binaenaleyh, cedvel mündericatının birer 
birer Yüksek Mecliste okunarak Yalnız Nafia 
ve Münakalât vekâletlerine aid ihtisas mevki
leri alıkonularak diğerlerinin cedvelden tayye 
dilmesini teklif ederim. 

Balıkesir mebusu 
Yahya Sezai Uzay 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; malûmu âlileriniz olduğu 
üzere bundan on sene evvel, 1929 senesinde Dev
let memurları maaşlarmın tevhid ve teadülü 
hakkında 1452 sayılı bir kanun çıktı. Bu ka
nun tam on sene mevkii meriyette kaldı. Fakat 
yalnız ilk senesinde tadil edilmiyerek mevkii 
tatbikte kaldıktan sonra diğer seneler içinde 
o kadar çok tadile uğradı ki, tadiller arasmda 
asıl kanunu bulmak müşkül olmağa başladı. 
Bu tadiller ve tecrübeler nazarı dikkate alına
rak geçen sene yeni bir barem kanunu kabul 
buyurularak mevkii tatbika kondu. Bunun 
mevkii tatbikte bulunması bugün tam bir se
nedir.. 

Yüksek malûmunuzdur ki, Devlet memurla
rının hayatma ve ümidlerine taallûk eden bu 
kanunun tadil edilmiyerek mevkii tatbikte bu
lunması Devlet memurlarının ne kadar arzusu 
ve ne kadar ümid bağladıkları bir şeyse, mas
lahatı Devletin iyi yürümesi için de o kadar lâ
zım bir şeydir. Bu kanunun tadil edilmiyerek 
yürütülmesinin memurların olduğu kadar, Yük
sek Heyetinizin de arzusu olduğunu zanne
derim. Fakat elimizde bugün müzakere et
mekte olduğumuz bu ek kanunun her maddesi 
barem kanununu muhtelif şekillerde altüst 
edecek mahiyettedir. Barem kanununun 13 ncü 
maddesi ve üçüncü muvakkat maddesi bir 
işin görülmesi için ihtisas icabeden yerlerde 
barem dahilinde bulunan memurlar arasında 
bu işi görecek, gerek mevki ve gerek terfi 
suretile, kimse bulunmadığı takdirde hariçten 
yani memuriyette bulunmayanlar arasından 
mütehassısların bu işe getirilmesine istisnaen 
müsaade etmiş bulunuyor. Fakat maddenin 

revişinden anlaşıldığı üzere bu hiç bir vakit 
yüzlerce kimsenin dışardan mütehassıs olarak, 
barem kanununu nazarı dikkate almryarak, 
tayin edilmesi demek değildir. Mütehassıs 
denildiği zaman, hariçten yüzlerce kişinin bu 
işe getirilmesi değil, asıl o işin mütehassısı olan 
adamın hatta memleketimizde bulunmadığı 
takdirde hariçten getirilmek suretile tayinidir. 
3888 numaralı bir kanun kabul edilmişti. Bu 
kanunla barem kanunu nazarı dikkate alınma
yarak bazı memurlarm ücretle tayin edilmesi 
kabul edilmiş bulunuyor. Bunlar pek çoktur. 
Şimdi bu kanun içerisinde Hükümet 900 mevkiin 
ihtisas mevkii olarak kabul edilmesini teklif 
ediyor. Bütçe encümeni diyor ki; biz tedkik 
ettik, bu 900 ihtisas mevkiini pek çok gördük 

ve 231 e indirdik, bunu dedikten sonra muvakkat 
birinci maddeyi tertib ediyor, onda bu ilk ver
miş oldukları karara muhalif olarak diyorlar 
ki, her ne kadar ihtisas mevkilerini 900 den 
231 e indirdik ise de mütebaki 669 memuru 
ihtisas cedveline idhal etmememize rağmen yine 
almakta oldukları maaşm verilmesine müsaade 
ediyoruz. 

Bu, 900 ü 231 e indirmek midir? Değildir. 
Biraz evvel arzettiğim gibi bendeniz 231 ri de 
fazla görüyorum. Onun için bir takrir verdim, 
rica ediyorum, bu cedvel okunsun, birer bi
rer tedkik olunsun. İçerisinde hakikaten lâ
zım olanlar kalsın. Bendeniz bunlarm 40 - 50 
den ibaret olacağını tahmin ediyorum. Okun
masını ve birer, birer tedkikini rica ediyorum. 
Bu 900 mevkii ihtisas mevkii olarak kabul 
edecek olursa Barem kanunu ile bağlı olmaya
rak bu kadar kimsenin yüksek maaşlı memur
luklara getirilebilmesi kabul edilmiş olacaktır 
ki, bu, barem kanununu altüst edecektir. Bütçe 
encümeni birinci maddesinde, ihtisas cedvelinde 
kalacak olanların alacakları maaşm mikdarmı 
tayinde de yanlış bir usul kabul ediyor. 

Bunda diyor ki, ihtisas mevkiine getirilmek 
üzere kabul ettiğimiz bu cedveldeki bulunanlar 
hariçten getiriliyorlar. Bunlarm ücretlerini tak
dir etmek için iki senede, yani hariçten buraya 
getiriliyorlar amma hariçten meselâ avukat
lık filan yapanlar tıbkı Devlet memuriyetinde 
bu hizmetleri geçirmişler gibi dışarıda bulun
dukları hizmetin her iki senesi için bir derece 
terfi kabul ediliyor ve o dyerecenin maaşı ken
dilerine veriliyor. Meselâ bir başkâtib imtihan 
vermiş avukatlığı kabul edilmiş. On iki sene avu
katlık yapmış. Şimdi de bu ihtisas mevkii de
nilen yerlerden birine getirilmiş. Bunda ücretini, 
maaşını takdir etmek için bu zatın dışarda 
yapmış olduğu avukatlık müddetinin hesab edi
lerek, otomatikman altı derece terfi etmiş gi
bi maaşı aslisi ve hakikisi budur diyerek 
kendisine verelim diyoruz. Halbuki Yüksek 
Meclisin malûmudur ki, gerek evvelki ve gerek 
şimdiki barem kanununda adiyen bir derece 
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yukarı terfi edebilmek için evvelâ tahsil dere
celeri nazarı itibara alınmıştır. Eski kanunda 
yüksek tahsil görenler iki senede bir, diğerleri üç 
senede bir terfi ederlerdi. Yeni barem kanu
nunda ise yüksek tahsil görenler üç senede, 
daha aşağı tahsil görenler için de dört senede 
bir terfi esası kabul edilmiştir. 

Bu ise Devlet memuriyetinde çalışarak uğra-
raştığı halde bir derece yukarıya adiyen ter
fii için kabul edilmiş bir şeydir. Buna muga
yir olarak Bütçe encümeni Devlet hizmetinde 
çalışmamış, dışarda kendi hizmetlerinde bulun
muş olanların tahsil derecesini de nazarı dikkate 
almayarak iki senelik hizmetini Devlet hiz
metinde geçirmiş gibi terfie esas ittihaz etmeleri, 
hem Barem kanununa, hem adalete muhaliftir. 
Bendeniz bu üç şeyin tadil edilmesi için birer 
takrir verdim. Barem kanununun tadil edilmi-
yerek devam etmesi memurların ümid besledik
leri kadar, Devlet maslahatının da iyi yürü
mesine sebeb olur. Maslahatı Devletin müte
essir olmaması için lütfen tadilnamelerimin ka
bul edilmesini istirham ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Yahya Sezai 
arkadaşımız meseleyi gayet güzel teşrih etti
ler. Hakikaten bu kanunun mefhumlarında 
bir esaslı tezat mevcuttur. Birinci maddesinde, 
941 ihtisas mevkii 231 e indirildiği halde, ka
nunun muvakkat maddesinde, bu 941 kişinin, 
şahsî olarak bu tenzil edilmiş olan vaziyetin
den, yani ihtisas vaziyetinden istifade etmeleri 
esası kabul olunmuştu. 

Demekki birinci maddede, bir şeyin doğru 
olmadığı tesbit edilirken, sonuncu maddede, 
o doğru olmayan şey kanuniyet vaziyetine ifrağ 
edilmek isteniliyor. Bu tezatla, tamamile ka
bulü caiz olmayan bir vaziyet hâsıl oluyor. 
Çünki, malûmu âliniz, ihtisas mevkileri, ihtisas 
mefhumu hakikaten bir bidattir. Yani kanunla
rımız içinde ihtisas diye bir hüviyetin blun-
ması doğru değildir. Esasen Barem kanununun 
vazı ile memlekette memur hayatında bir tea
dül, bir madelet esası kabul edilmek istendiği 
halde, diğer taraftan, buna tamamile makûs bir 
vaziyet meydana getirilmektedir. Şimdi bu 
ihtisas vaziyeti de, Hükümet tarafından getiri
len şekle göre, 941 den 231 e indirildiği halde, 
burada bir tezat peyda oluyor. Arkadaşımızın 
mütaleatı gayet doğrudur. Bu cedvelin tekrar 
gözden geçirilmesi ve tedkik edilmesi icabeder. 
Öyle garib vaziyet mevcuttur ki, bir kimse te-
kaüd olunca, ihtisas vaziyeti münasebetile, te-
kaüd olmadan evvel aldığı maaştan çok fazla 
para almaktadır. Bu caiz olmayan bir vasiyet
tir. Meselâ 200 lira almakta olan bir adam 
tekaüd edildiği zaman, Devlet tekaüd maaşı 
verdiği halde, bir de ihtisas mevkiinden mun
zam maaş almaktadır. Meselâ 200 lira alan bir 
kimsenin tekaüd maaşile beraber, ihtisas zammı 

aldığı takdirde, aldığı para 300 lirayı bulmak
tadır. Bu ise memleketin tasarruf ihtiyacında 
bulunduğu ve madelet düsturunun esas itiba-
rile şart bulunduğu bir sırada böyle fazla, fazla t 
para verilmesi caiz değildir. Bir de muvakkat 
madde vardır ki, tamamen hatadır. Böyle ka-
vaninimiz içinde, bir maddesinde bir şeyi, caiz 
görmediğimiz bir keyfiyeti, sonuncu muvakkat 
maddede caiz görmek gibi bir formülü kabul 
etmemeliyiz. Binaenaleyh bunun encümene ia
desini ve encümen tarafından Meclisi Âlinin 
kabul ettiği Barem esasına uygun şekilde tan
zim edilerek Heyeti Celileye gelmesini, desatiri 
esasiyeyi temin bakımından teklif ediyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA SIRRI DAY 
(Trabzon) — Efendim, malûmu âliniz kanunun 
ikinci müzakeresi yapılmaktadır. Nizamname 
ahkâmına göre, ikinci müzakere sırasında, an
cak bir takrirle, kanunun muayyen bir madde
sinin, muayyen bir hükmünün tadil ve ilgası 
istenilebilir. Bu hususta da Heyeti Celilede 
mütalea dermeyan edilebilir. Fakat arkadaşı
mızın takrirleri, lâyihanın birinci maddesine ta
allûk ettiği halde, her iki hatib de, lâyihanın di
ğer maddelerini dahi mevzuubahis etmişlerdir-

Feridun Fikri Bey ne istiyorlar, bilmiyo
rum. Fakat kendilerinin söylediklerine göre, 
kanunun encümene iade edilmesini teklif edi
yorlar. Zannederim ki bu kanunun ikinci mü
zakeresinde, ancak okunmakta olan birinci 
maddeye aid mütalealar arzedilir ve ona ce-
vab verilir. Tabiî Riyaset makamı Nizamna-
mei dahilî ahkâmını yerine getirirler. Yalnız 
bendeniz birinci madde üzerinde Yahya Sezai 
Beyin tekliflerine arzı cevab edeceğim. 

Muvakkat madde ahkâmı hakkında buyur
duklarını iyice anlamış değiliz. O muvakkat 
madde konuşulursa ve tadil teklifi verilirse 
biz de mütaleamızı arzederiz. Şimdi istedikle
ri; 930 ihtisas mevkii 230 a inmiş, birinci mü
zakeresi sırasında Heyeti celîle arzu etmemiş, 
cedvel okunmamış ve olduğu gibi kabul edil
miş, şimdi bu ikinci müzakeresi sırasında, ced
vel yegân yegân okunsun ve hangisi ihtisas 
mevkii olarak kabul edilmek iktiza ederse öy
lece kabul edilsin, diyorlar. Zannederim ki 
cedvel uzun zamandan beri hepimizin elinde
dir. Binaenaleyh her hangi bir arkadaş, falan 
mevkiin ihtisas mevkii olub olmaması husu
sunu müzakere mevzuu yapmak ister ve onu 
bu cedvelden çıkarmak isterse, bir takrir tak
dim eder ve Heyeti celile ona göre karar alır 
ve nihayet alâkadar vekiller de o mevkiin ih
tisas mevkii olmasını icab eden sebebleri, en
cümende olduğu gibi, izah ederler. Bu itibar
la böyle bir takrir verilirse, ancak bu takririn 
nazarı dikkate alınmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Reylerini istimal etmemiş ze
vat varsa lütfetsinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
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REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; bun

dan evvel cereyan eden bir müzakerede ben
deniz de Sırrı Day arkadaşımızın noktai naza
rını dermeyan etmiş, hatta Feridun Fikri ar
kadaşın tadilname vermeksizin işe müdahale 
etmiş olmasının, nizamnameye muhalif olduğu
nu söylemiştim. Fakat kendileri bize tadilna
me ile açılan bir müzakereye başkalarının da
hi iştirak edeceği yolundaki maddeyi göster
dikten sonra herkesin hakkı kelâmı olduğuna 
binaendir ki bu kürsüye gelerek bu madde hak
kında söz söyledim. 

Bir defa bizim bir barem hastalığımız var
dı. Tedavi etmek için yeni bir barem yaptık. 
Bu baremi yaparken takib ettiğimiz esas; me
murların maaşları arasındaki adaletsizliği kal
dırmak, menbaı Devlet varidatı olan bazı mü-
essesattaki maaş farklarının husule getirdiği 
iğbirara nihayet vermek ve bilhassa ihtisas di
ye icad edilmiş ve bazılarına istisnaî mahiyet
te para vermek yolunda ihdas olunmuş kötü 
yoldan çıkıb, onlara dahi bir istikamet ver
mek idi. Şimdi bu prensibler dahilinde müza
keresini yapmış olduğumuz esas baremin tefer
ruatından olmak üzere gelen bu ihtisas mese
lesi, bizim üzerinde hassasiyetle karar verece
ğimiz bir mevzudur. Binaenaleyh Yahya Se
zai arkadaşın işaretleri gayet yerindedir. Bir 
defa, Devlet denilen mekanizma, esas itibarile 
ihtisasa dayanan bir mekanizmadır. Maliye, 
dahiliye, askeriye, sıhhiye ve saire gibi. Had
di zatında birer ihtisas müessesesi olan bu me
kanizmanın içerisinde ikinci bir ihtisas şubesi 
ihdas etmiş olmak için çok istisnaî esaslara 
dayanmak lâzımgeliyor. Mevcudunun 900 kü
sura baliğ olduğunu şimdi öğrendiğim bu ih
tisas mevkilerini, Bütçe encümenimiz, yara-
dana sığınmış 231 e indirmiş. (Gülüşmeler). 
Eğer Meclis te bir yaradana sığınırsa (Sığın 
sesleri) tahmin ediyorum ki bu liste 50 ye 
filân inecektir. Şimdi Sırrı Day arkadaşımız 
diyor ki: Birinci müzakeresinde ihtisas ced-
velleri okunmamış olduğuna göre şimdi tek
rar okunub okunmamasına bir şey diyemem. 
Ben onun yerinde olsaydım, bizim ayırdığımız 
ihtisas yerlerini tamamen müzakere ettik, her 
birinin esbabı mucibesini size okuyacak vazi
yetteyim. Binaenaleyh okunmasında reyleriniz
den istifade edilmesinin istenmek:?de isabet 
vardır, derdim. 

Şimdi arkadaşlar, Yahya Sezai arkadaşı
mın, cedveiin okunması hakkındaki teklifinden 
azamî istifade edileceğini, bendeniz cedvele 
bir göz atmakla anladım. Meselâ, Maliye vekâ
letinin bundan evvel bilmem kaç numaralı ka
nunun müzakeresi sırasında mevzubahs ettiği 
bir memuriyet vardı; Varidat umum müdürlü
ğü kadrosu dahilinde, İdarî davalar ve karar
lar müşavirliği. Bu ne demektir? İdarî dava
larla meşgul olan bir hukuk müşavirliği var

dır, burada yüksek ve değerli bir çok zevat 
bulunmaktadır, kadrosu azametlidir, arala
rında 600 şu kadar lira maaş alan zevat ta 
vardır, bu kadronun içinde yüzlerce avukat 
çalışmaktadır, burada bir de (İdarî davalar 
müşavirliği) ne ne lüzum vardır, denildiği za
man, Maliye vekili demişti ki; hukuk müşavir
liğinden oraya getirilmiş bir adamdır, ha ora
da, ha burada bulunmuş, 

Ben de mantıkan düşündüm ki; oraya bir 
avukat koyub kadroda ücreti 300 demektense, 
idarî davalar müşaviri olarak buraya konmasın
da fark yoktur. O vakit unvanına itiraz ettiğim 
zat şimdi karşımıza, o zat demeyeyim, şahsî olur, 
makam diyeyim, karşımıza idarî davalar ve ka
rarlar müşaviri olarak geliyor. Soruyorum, ida
rî davalar, bir ihtisas mevzuu mudur? Ben böyle 
bir ihtisas bilmiyorum. Dava, alelıtlak dava
dır. Bilhassa Hazine davalarını, ceza, hukuk 
diye ayırmağa ne lüzum vardır? Çünkü bunlar 
kendi muamelâtı dahiliyelerine taallûk eder. 
O zaman, ceza davaları müşaviri, hukuk dava
ları müşaviri diye bir takım ihtisas mevkileri 
ayrrmak lâzımgelecektir. Ben böyle bir silsilei 
meratibi tadada girmek istemiyorum. 

Başka bir mesele; Vilâyat muhakemat mü
dürlüğü iki tane, 400 er liralık. Bu memlekette 
on tane, yirmi tane, elli tane vilâyat muhakemat 
müdürlüğünden yalnız iki tanesinin ihtisasa ay
rılmış olmasının manasını anlamıyorum. Bu 
noktai nazardan bence, mesele birinci maddeye 
taallûk ettiğinden dolayı, Yahya Sezai arkada
şımızın teklif ettiği veçhile her ihtisas mevkii 
birer, birer tedkik edilmesi ve ayrı, ayrı reye 
konulması, esasen nizamnamemizin iktizasından
dır. Bu da meselenin mahiyetine taallûk 
eden hususlarda tenevvür etmemize medar ola
caktır. Binaenaleyh Yahya Sezai arkadaşımı
zın, birinci maddeye taallûk etmek üzere bah
settiği kısımların yegân yegân reye konma
sında, hangisinin ihtisas mevkii olub olmadığına 
dair milletin ekseriyetinin ayrı, ayrı reylerinin 
tecelli etmesi noktasından, büyük fayda mel
huzdur. 

BAŞKAN — Nizamnameye taallûk eden iki 
meseleyi söylememe müsaade buyurunuz. Ni
zamnamenin 119 ncu maddesinde; birinci ve 
ikinci müzakereler esnasında verilen tadilname-
lerde yalnız encümen mazbata muharrirleri cevab 
verir denmektedir. Bu bir icabtır. 119 ncu 
maddeyi okuyorum: 

Madde 119 — Birinci ve ikinci müzakerenin 
cereyanı sırasında takdim olunan tadilnamele-
rin encümene havalesi encümen tarafından is
tenmediği halde tadilâtın esbabı mucibesi sahih
leri tarafından mücmelen beyan olunur. 

İkinci müzakere sırasında buna yalnız en
cümen cevab verebilir. Bunun üzerine tadilna-
menin nazarı mütaleaya almıb almmamasma 
Heyetçe karar verilir. 
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Nazarı mütaleaaya alınırsa encümene ha

vale olunur? Encümen isterse filhal kabul eder. 
Nizamname yalnız encümen tarafından bu 

takrire cevab verilmesini amir olduğu halde, 
müzakereye devam etmiş bulunuyoruz. Bu hali 
filiyi muvafakatiniz şeklinde telâkki ederek, 
isterseniz müzakereye devam edelim, Heyeti 
Umumiye hakimdir. İsterseniz nizamnamenin 
kati hükmüne avdet edelim. Yalnız encüme
nin vereceği cevab üzerine takriri reyinize ar-
zedeeeğim. Nizamnamede cedvelin teker, teker 
okunub reye konacağına dair sarahat yoktur, 
teamül de böyledir. Maamafih arzu edilirse 
teker, teker okunabilir. Bunda bir usulsüzlük 
yoktur. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, ri
yasetin buyurduğu nokta bendenizi usul hak
kında söz almağa şevketti. Çünkü geçende 
buna mütedair olan müzakerede arzettiğim ve 
Refik İnce arkadaşımızın hatırlattığı üzere, 
nizamnamenin şimdi burada okuyacağım mad
desinde, ikinci müzakerede verilen takrir üze
rine müzakere cereyan eder diyor. 

Bendeniz de bunu Öyle yanlış şekilde, yani 
yalnız takrire imza koyan kimseler ancak söz 
söyliyebilirler zannederim. Nizamnameyi oku
yunca bunun böyle olmadığını gördüm. Tadil 
takriri üzerine müzakere küşad edildiği takdirde 
herkesin söz söyliyebileceği hakkında nizamna
mede madde mevcud olduğunu evvelce burada, 
bu maddeyi okuyarak arzetmiştim. Binaenaleyh 
verilen bir tadil teklifi üzerine yalnız o takrire 
imza koyan mebuslar söz söylemez. Müzake
re küşad edilir, ve bütün mebuslar bu babda söz 
söylemek hakkını iktisab ederler. Çünkü yeni 
bir mevzu açılmış ve onun müzakeresi lâzım 
olmuştur. Binaenaleyh Riyasetin buyurduğu 
119 ncu madde şeklinde vaziyet mütalea olundu
ğu takdirde, takriri imza edenlerin yalnız o 
mevzu üzerinde söz söylemesi lâzımdır. İkinci 
müzakerede takrir verildiği zaman açıla
cak müzakereye iştirak olunamıyor. Halbuki ni
zamnamenin vazetmek istediği başkadır. O kaide 
şunu demek istiyor ki, tadilname verilmedikçe, 
muayyen ve mütebellir bir mevzu bulunmadıkça 
müzakere yapılamaz. Fakat bir kere takrir ve
rilip ve mevzuu müzakere olunacak tadilname 
sarahaten tebellür edince, bu veni mevzu üzerin
de, bütün mebusların söz söylemek hakkı vardır. 
Nizamnamenin maddesi de bunu âmirdir. 

107 nci madde: (İkinci müzakerede lâyiha ve 
teklifin heyeti umumiyesi hakkında müzakere ce-
revan etmez. Bu müzakerede ancak tadil teklif
leri üzerinde müzakere cereyan eder). 

Binaenaleyh tadil teklifleri üzerinde yalnız 
sahibi takrir olanlar müzakereye iştirak eder di
ye takyidi bir şey mevcud değildir. Hüküm âm 
ve şamildir. Herkesin hakkı kelâm ve hakkı işti
raki vardır. Bunun usulen bu şekilde teayyün ve 
takarrür etmesi lâzımdır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, ben
denizin kürsüye gelişim, şimdi bu liste okunub 
da burada karar verirsek büyük bir yanlışlığa 
gideriz korkusudur. Bizim Hükümetimiz eski 
bildiğimiz bir Babıâli Hükûmetliğinden çıkmış
tır. Onun için bir ihtisas mevkii vardır ve lâ
zımdır. Ancak ihtisas nedir? İhtisasın tarifi or
tada yok. Her hangi bir dairede bir adama yük
sek bir para vermek için dolambaçlı yoldan böyle 
bir sebeb, diğer hususlarda da daireleri birer 
birer sürükleyib götürür. Binaenaleyh nazarı 
dikkati âlinize arzedeceğim ki, herşeyden evvel 
ihtisasın tarifi yapılmak lâzımdır. Hangi me
selede ihtisas aranır? Onun için encümen bunu 
lütfen geri alsın ve ihtisasın tarifi, hususî bir 
encümende mi, nasıl yapılırsa yapılsın ve o ta
yin edilsin, buraya gelsin; bu günkü şekilde 
bu cedveli okursak ve kabul edersek, memle
kette hakikaten lâzım olan ihtisas mevkilerini 
zedelemiş oluruz. Bunu arzediyorum. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Bu ek 
kanunun birinci maddesinde şöyle diyor : (İh
tisas mevkilerini gösteren cedvel bu kanuna bağ
lıdır). Birinci madde budur. Bunu mu müza
kere edeceğiz? Bunda müzakere edilecek bir 
şey var mı? Demek ki birinci maddeye bağlı 
olan cedvelin içinde yazılı olanlar müzakere edi
lecektir. Binaenaleyh madde asıl budur. Bende
niz bunun müzakere edilmesini teklif ediyorum. 
Bu cedvel okunsun ki, madde okunmuş olsun ve 
yüksek heyette müzakere cereyan etsin. Mad
de asıl bu cedveldir, yoksa bu iki satırdan iba
ret değildir. Binaenaleyh asıl cedvel okunmalı
dır. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar; ihtisas cedveli diye 
Meclisi Âli huzuruna bu cedvel gelmiş oluyor. 
Hakikaten bir ihtisas meselesi vardır. İhtisas 
meselesi yoktur diye bütün bu cedveli silmek, 
Devlet mekanizmasını durdurabilir. Yalnız bu 
ihtisas cedvelini tanzim ve tedkik eden gene mu-
tahassıs bir heye olmalıdır. Bence, Bütçe encü
meni bu hususta tam manasile salâhiyettar de
ğildir. Bütün vekâletlerin ihtisas vaziyetleri 
ni tedkik ve tasnif ile pek salâhiyettar ve daha 
doğrusu teşekkülü itibarile, tam manasile bu va
ziyeti takdir ve tesbit edecek vaziyette değildir. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Yani bu husus
ta mutahassıs değildir. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (De
vamla) — Onun için tasvib buyurursanız, bu 
vekâletleri alâkadar eden encümenlerden mu
tahassıs zevat seçilsin, ihtisas mevkilerini ted
kik etsinler, mütalea etsinler, Hükümetle mü
nakaşa etsinler. En iyi neticeye bu şekilde va
rılacağına kaniim (Doğru sesleri). 

BŞKAN — İlk takrir Yahya Sezainin takri
ridir. Diyorlar ki, iki vekâlet müstesna diğer 
ihtisas mevkilerini tamamen tayyedelim. 
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Fendim Fikrinin takriri, top yekûn encüme

ne havalesi hakkındadır. İkinci ve 4 ncü mad
deler hakkında da ikişer, üçer takrir vardır. 
Evvelâ encümene havalesine aid olan takriri re
yinize arzediyorum. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Benim de bir takririm var. 

BÜTÇE E. N. SIRRI DAY (Trabzon) — Ar
kadaşların beyanatına bendeniz yalnız usul nok
tasından cevab verdim. Esasa aid hiç bir şey 
arzetmedim. Refik İncenin beyanatına iştirak 
etmeme mahal yok. Encümen buraya ne getir
mişse, kanaatine uygun getirmiştir. Binaen
aleyh biz bu cedveli kanaatimize uygun olarak 
getirdik, yegân yegân okuyoruz, siz de kabul 
ediniz demek tabiidir. Kanatimizi Heyeti Celi-
le kabul buyurmazsa değiştirir. O hâkimdir. 

Bendeniz yalnız usule dair söyledim. 
Şimdi birinci maddeye bağlı bir cedvel var

dır. Birinci müzakeresi olmuş ve kabul edilmiş
tir. Kanunun ikinci müzakeresindeyiz. Birinci 
maddenin tadiline aid bir teklif olursa o ancak 
Heyeti umumiyeye girer. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Var, 
var. 

SIRRI DAY ( Devamla ) — Heyeti Celileye 
arzolunur. Encümene iadesi bir şey ifade etmez. 

Muhtelit bir encümen teşkil edilsin deniliyor. 
Bu da, ikinci müzakerede, nizamnameye uygun 
değildir. Tadilname varsa okunur, mesele tavaz
zuh eder ve neticeye, Heyeti Celilenin vereceği 
karar hâkim olur. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade ederseniz, demin 
arzettiğim gibi, evvelâ encümene iadesine aid 
olan takriri okutayım. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Usul hakkında ma
ruzatta bulunacağım. 

Arkadaşlar; nizamnamenin idarî hükümleri 
göstermektedir ki bir kanunun ikinci müzakeresi 
esnasında, o kanunun velevki bir maddesinin ol
sun encümene iadesine dair takrir verilmez ve 
bu, Heyeti Celilede müzakere mevzuu olamaz. 
Bu itibarla bendeniz Makamı Riyasetin buna da
ir olan teklifini usule muvafık görmemekteyim. 
Dahilî nizamnamenin 107 nci maddesi diyor ki: 
Tadil takriri verilecektir, tadil takriri, usul hü
kümlerine tamamen uygun olmak için, evvelâ 
Makamı Riyasetçe, o arkadaş tadil tek
lifini izah etmezden evvel, okunacaktır. Bundan 
sonra teklif sahibi maksadını şifahen de izah 
edecektir. Bunun üzerine müzakere açılacak ve 
her arkadaş söz söyliyebilecektir. 

Binaenaleyh bu müzakerede, müzakere mev
zuu yapabilmek için, tadil takririnde saraha
ten hangi noktanın tadili isteniliyorsa, bunun 
zikredilmesi lâzımdır. 

Binaenaleyh iptidaen takrir okunmalı, 
Heyeti Celile, hangi arkadaşın, hangi madde
nin hangi noktasının değiştirilmesini istediğini 

bilmeli ve icabederse o arkadaş bunu tavzih et
melidir. Bu suretle yükbek heyet bir karar ve 
neticeye vâsıl olabilir. Binaenaleyh usule uygun 
olabilmesi için bendeniz rica ediyorum, Feridun 
Fikri arkadaşımızın takriri müzakereye esas 
olamaz. Çünkü muaj.'/^n bir tadile temas edil
memektedir. Yahya Sezai arkadaşımızın takri
rine şimdi muttali olav^az, kendileri de w ah 
ettiler. İki vekâlet müstesna olmak üzere diğer 
vekâletlere taalluk edea ihtisas mevkilerinin ta
dilini istiyorlar. Muayyen tadildir. Bunun üze
rinde müzakere açılabilir. Bunun üzerine Heyeti 
Celile lüzum görürse değişiklik yapar. Eğer 
kendisi bu değişikliği hemen yapmak mevkiinde 
bulunmuyorsa, tadil takririnde direktifini göste
rerek encümene verebilir. Binaenaleyh maruza
tım, nizamnameye uymak için, tadil takririnin 
iptidaen okunarak muhtevasının anlaşılmasını 
ve onun üzerinde bir neticeye varılmasını maka
mı riyasetten rica etmektir. 

BAŞKAN — Yahya Sezai arkadaşımızın tak
riri okunmuş ve müzakere bunun üzerine açıl
mıştır. Kendileri de takririni izah etmişlerdir. 
Encümen de buna cevab vermiş ve ayni mevzu 
etrafındaki Refik İncenin beyanatile müzakere 
devam etmiştir, ayni müzakerenin her safhası 
usulen cereyan etmiştir. Asıl tadil teklifine aid 
olan kısım okunmuş, müzakere cereyan etmiştir. 
Müzakere ve riyasetin hareketi usule uygundur. 
Verilen takrir hakkında kısaca izahlı olarak söy
lemem, nazarı dikkati daha fazla çekmek mak
sadına matuf idi. Takrir okunmuş ve üzerinde 
müzakere cereyan etmiştir, usule de uygundur. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Usul hakkın
da söyleyeceğim. Bendeniz takririmi Yahya 
Sezai arkadaşımızın takriri esası üzerinden ver
dim. Mevzuu o teşrih etmiştir. O mevzu daire
sinde encümene iadesini istedim, tadil takriri 
mevcuddur. Refik Şevket arkadaşımızın da 
söyledikleri gibi, takririm Yahya Sezai arkada
şımızın takririnin manen ve hükmen murtabi-
tidir. Bendenizin takririm esas değildir. Esas 
tadilname, Yahya Sezai arkadaşımızın takriri
dir. O esas dairesinde encümene iadesini teza
hür ettirmektedir. 

BAŞKAN — Bir takrir daha vardır. Lâyi
hanın Muhtelit encümene havalesini istiyor. 

Lâyihanın geldiği encümene havalesini iste
yen takrir Feridun Fikrinin takriridir okutu
yorum : 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen lâyihanın encü

mene iadesini rica ederim. 
Bingöl mebusu 
Feridun Fikri 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bendeniz 
Abdurrahman Naci arkadaşımızın takririne il
tihak ediyorum, takririmi geri alıyorum. 
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BAŞKAN — O halde ikinci takriri okutuyo

rum : 
Yüksek Reisliğe 

îhtisas mevkilerinin bir muhtelit encümen 
tarafından tedkikini arzederim. 

Sivas mebusu 
A. N. Demirağ 

BÜTÇE E. Na. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bendenizin ricam, encümene ne için gideceği
ni tayin etmek olacaktır. Drektif verilsin, Tak
rirde böyle bir şey yoktur. O halde encümen
deki arkadaşlar ne yapacaklardır? (Kâfi, kâfi 
sesleri). 

BAŞKAN — Muhtelit encümene havalesine 
dair ve şimdi okunmuş olan takriri reyinize ar 
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Seçilecek olan muhtelit encümen vekâletlere 
mütenazır encümenlerden olacaktır. (O Mu
vakkat encümen olur sesleri). Bunu da reyinize 
arzedeceğim, Vekâletlere mütenazır encümenler
den üçer kişi seçilerek bu suretle teşkil edile
cek olan Muvakkat bir encümen teşkilini ve o 
encümene havalesini kabul edenler... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Diğer maddelere aid tadilnamelerde vardır, 
tabiî bu tadilnamelerde encümene havale edile 
çektir. 

Devlet demiryolları işletme umum müdür
lüğü 1940 malî yılı bütçe kanununa ek kanun 
için (292) zat reye iştirak etmiştir. Kanun (292) 
reyle kabul edilmiştir. 

1940 malî yılı muvazenei umumiye kanunu
na bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanuna (291) zat rey ver
miştir. Muamele tamamdır. Kanun (291) rey
le kabul edilmiştir. 

Ruznameye devam ediyoruz. 
6 — Askerlik kanununun 35 nci maddesinin 

(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
(1/470) [1] 

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

Askerlik kanununun 35 nci maddesinin (C) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
1 — 1111 sayılı kanunun 35 nci maddesinin 

(O) fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 
O) Askerî mekteblerle nizamname ve tali

matnamelerine göre devam mecburiyeti olan 

resmî ve yüksek mekteblerle liseler ve orta 
mekteblerde ve tâli meslek mekteblerinde veya 
bu derecelerde olduğu Maarif vekâleti tarafın
dan veya müdürlüklerinden tasdik edilen hu
susî ve ecnebi mekteblerde ve ayni vasıfta bu
lundukları Maarif vekâletince tasdikli memleket 
harici mekteblerde okumakta oldukları anlaşı
lanlar (Bunların ertesi seneye terki en çok 29 
yaşını bitirinceye kadar uzar. Bu yaşa kadar 
tahsillerini bitirmemiş olanlar, iki sene üst üste 
sınıf geçemeyenler, yüksek bir mektebi bitir
dikten sonra diğer yüksek bir mektebe veya 
ihtisas şubelerine ayrılmış müesseselerin ve 
Üniversitenin bir şubesini bitirdikten sonra 
diğer şubesine girenler ertesi seneye bırakıl-
mayıb asker edilirler. İşbu talebenin derslerine 
muntazaman devam etmeleri şartile tahsil saat
leri haricinde memuriyet, vazife, sanat, ticaret 
ve ziraatle iştigalleri tecillerine mâni teşkil 
etmez). 

Son yoklama sırasında orta veya yüksek 
bir mektebi bitirerek memleket içinde ve dışında 
daha yüksek mekteblere kabul zamanı olmadı
ğından dolayı girmemiş olanlar o sene içinde gi

rerek lâzım gelen vesikaları gösterdikleri tak
dirde ertesi seneye bırakılırlar. 

29 yaşma kadar ertesi seneye terkedilecek 
talebeler bir seferberlik halinde lüzum ve ihti
yaca göre, doğum sırasile asker edilir. 

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

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
3 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeye ic

ra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo

rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ,.. Kanunun 
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

7 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı cedve-
lin Maarif vekâleti kısmına ilâve edilecek ücret
li memuriyetler hakkında kanun lâyihası ve Ma
arif ve Bütçe encüümenleri mazbataları (1/457) 

[1] 
BAŞKAN — Bu da müstaceliyetini kabul et

tiğimiz kanunlardandır. Heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 240 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. [1] 241 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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öevlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 3888 
sayılı kanuna bağlı ücretli kadroların Maarif 
vekâleti kısmına bazı ilâveler yapılması hak

kında kanun 
MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na ek 3888 sayılı kanuna bağlı ücretli memuri
yet kadrolarının Maarif vekilliği kısmına ilişik 
cedvelde derece, aded ve ücretleri yazılı memu
riyetler ilâve olunmuştur. 

CEDVEL 
D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

13 öğretmen 20 60 
14 » 10 50 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ced-
velle beraber reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1940 malî yılı Ma
arif vekilliği bütçesinin 677 nci (Meslek ve tica
ret kursları ve akşam okulları ücret ve bilûmum 
masrafları) faslından 15 300 lira indirilerek (629 
ncu (Vilâyetler ücretleri faslının birinci (Me
murlar) maddesine ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul eednler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

8 — Jandarma subaylığından mütekaid yüz
başı ve üsteğmenlerin kaza jandarma komutan

lıklarında mütekaiden istihdam edilebilecekleri 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Dahiliye encümenleri mazbataları (1/443) [1] 

DAHİLİYE VEKİLİ FAÎK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Ruznamede şimdi müzakere sırası 
gelmiş olan kanun lâyihasının müstaceliyetle mü
zakeresini rica ediyorum. Bu; bazı jandarma za
bitlerinin tekaüd olmakla beraber kaza jandar
ma komutanlıklarında istihdamları hakkındadır. 
Buna ihtiyacımız vardır. Lûtfunuzu rica ederim. 
(Muvafık sesleri). 

[1] 239 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Bu lâyihanın müstaceliyetle mü
zakeresi teklif olunmaktadır. Reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Jandarma subaylığından mütekaid yüzbaşı ve 
üsteğmenlerin kaza jandarma komutanlıkların
da mütekaiden istihdam edilebilecekleri hakkın

da kanun 
MADDE 1 — Yaş haddinden dolayı tekaüd 

edilerek ihtiyata geçmiş olan jandarma yüzbaşı
sı veya üsteğmenleri kadro ihtiyacı sebebile ve 
Dahiliye vekâletince lüzum görülecek müddetçe 
1942 senesi nihayetine kadar kaza jandarma ko
mutanlıklarında dahi istihdam edilebilirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü yürütmeğe 
Millî Müdafaa ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul buyu
ranlar . . .Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

9 — Yedek subay ve askerî memurlar hak
kındaki 1076 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Mil
lî Müdafaa encümeni mazbatası (1/476) [1] 

BAŞKAN — Müstaceliyetle müzakeresi ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 
sayılı kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun 

MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun üçüncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 3 — Her sene yapılan son yoklama 
neticesinde sağlam veya sakat asker edilenlerden 
tam devreli lise ve muadilleri ile yüksek dere
cedeki meslek mektebleri, Yüksek deniz ticaret 

[1] 238 sayılı hasmayazı zabtın sonundadır. 
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mektebi ve muadili mekteblerden ve üniversite
den mezun olanlar, 8 nci maddedeki şartları 
haiz oldukları halde yedek subay yetiştirilmek 
üzere tahsilleri nevine ve kabiliyetlerine ve Millî 
Müdafaa vekâletince takdir edilecek ihtiyaca 
göre muhtelif sınıflara ayrılırlar. Ve bunlar o-
kullarda askerlik dersi ve kampmı görüb gör
mediklerine göre aşağıdaki cedvelde yazılı 
müddetlerle talim ve tahsile tâbi tutulurlar. 
Cedvelde gösterilen hizmet müddetleri mezun 
oldukları okullardan aldıkları diplomalarına gö
redir. 
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Okul diplomaları 

Bütün tahsilini yaban
cı illerde yaparak oralar
da askerlik dersi görme
yen yüksek okul mezunları 

Bütün tahsilini yabancı 
illerde yaparak oralarda 
askerlik dersi gören yük
sek okul mezunları 
Türkiyede orta okul veya 

muadili diplomasını aldık
tan sonra tahsillerini ya
bancı illerde askerlik dersi 
görerek tamamlayan yük
sek okul mezunları 
Türkiyede lise veya mu

adili diplomasını aldıktan 
sonra tahsillerini yabancı 
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larından, askerlik ders; 
görerek, Türkiyeye gelen
ler, bulundukları yerdeki 
liselerden birinin kampına 
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lerine askerî ehliyet veya 
askerliğe hazırlık derecesi
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İşbu vesikalını bah
şettiği haktan isti
fade ederler. 
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Yedek subay yetiştirecek 
kadar tahsili olubda yal
nız orta okul veya mua
dillerinden diploması bu
lunanlar 
Lise ve muadili okullar

dan diploma almış olan
lar 
Üniversite ile yüksek o-

kullardan diploma almış 
olanlar veyahud lise me
zunları ve yüksek okul ve 
üniversite müdavimlerin
den (C) brövesi alanlar 0 6 6 12 

Bunlardan cedvel mucibince kıta hizmetini 
yapan ve ikmal eden veya yüksek okullarda as
kerlik dersini ve kampını gördüğü diplomasın
dan anlaşılan tabibler ile veterinerler kamilen 
kimyager, eczacı ve diş tabiblerinin en liyakatlı-
larmdan ihtiyaca göre Millî Müdafaa vekâletince 
lüzum görülecek mikdarı tercihan kendi tatbi
kat mekteblerine ve lüzumunda askerî sıhhî mü
esseselere ve mühendisler ile sınaî kimyager
lerden lüzumlu mikdarı kara, deniz, hava fabri
kaları ve fennî müesseselerine ve harita mühen
dislerinden lüzumlu mikdarı da Harita genel di
rektörlüğüne ve diş tabibi, eczacı ve kimya
gerlerle mühendislerden ihtiyaçtan fazlası ile 
diğerleri tefrik edildikleri sınıfların yedek su
bay mektebine sevk ve buralarda altı aylık bir 
hizmet ve tahsile tâbi tutulurlar. 

Bunlardan tabib, kimyager, eczacı, diş tabibi 
ve veterinerler kendi tatbikat mekteblerinde 
veya sıhhî müesseselerinde altı aylık bir tahsil 
ve hizmete tâbi tutulurlar ve bu tahsilin niha
yetinde asteğmen nasbedilirler. 

Bu müddet zarfında bunlara idare, ilbas ve 
maaş hususunda harb okulu talebesi, yüksek 
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denk ticaret mektebinden çıkanlara dahi deniz 
talebesi gibi muamele yapılır. 

işbu altı aylık müddet nihayetinde iktidar 
ve liyakatsizlikleri anlaşılanlar askerlik kanu
nunun 34 ncü maddesindeki şartları haiz olsalar 
dahi sınıflarının muvazzaflık hizmetlerine aid 
müddetleri askerlik kanununun 5 nci madde
sine göre tamamlamak üzere çavuş rütbesi ile 
sınıfları kıtaat ve müesseselerine gönderilirler. 
Bunların kıtada ve mektebde geçen müddetleri 
askerlik hizmetlerinden mahsub edilir, fakat 
ellerindeki diploma müddetleri nazarı dikkata 
alınmaz. 

İktidar ve liyakatları tasdik kılınanlar, ye
dek asteğmen nasbedilirler ve sınıfları takım 
komutanlığında (kıtası bulunmayanlar sınıf 
ve mesleklerine aid işlerde), hava yedek subay
ları hava mektebinde altı ay daha hizmet görür
ler. Mühendislerden muharib sınıf subayı yetiş
tirilenler, yedek subay okulunu muvaffakiyetle 
bitirdikten sonra, görülecek lüzum ve ihtiyaç 
üzerine, altı aylık kıta hizmeti yerine kara, de
niz, hava fabrika ve müesseselerinde çalıştırıla
bilirler. Bu müddeti muvaffakiyetle bitirenler 
muvazzaf asteğmenler hakkındaki şerait daire
sinde teğmen nasb olunurlar. Muvaffakiyet 
gösteremeyenler üç ay daha istihdam olunarak 
yetiştirilirler ve liyakat gösterenler teğmenlikle, 
göstermeyenler asteğmenlikle terhis olunurlar. 

Bunlardan muvazzaf sınıfa nakletmek iste
yenlerden talimatnamesinde yazılı şartları haiz 
ve diğer vekâletlerde kanunen mecbur ve mü-
teahhid olduğu hizmeti ifa ve ikmal etmiş bulu
nanların ihtiyaç halinde muvazzaf sınıfa nakil
leri icra ve Harb okulunda tahsilleri ikmal et
tirilir. 

Yalnız, yedek subay olarak hizmete devam 
etmek isteyenlerin Millî müdafaa vekâletince 
lüzum görülürse 14 ncü maddenin 2 nci fkra-
sında yazıldığı veçhile iki devre müddeti kadar 
hizmetlerinin devamına müsaade edilir. Bu faz
la müddetler hazarda devrei talimiyelerdeki 
müddetlere sayılır. 

Yedek subaylığa bidayeten ayrılanlar asker
lik kanununun 34 ncü maddesindeki kısa hizme
ti icab ettiren şartları haiz olsalar dahi işbu 
kanun ahkâmına tâbi tutulurlar. 

Askerî lise mezunlarından yabancı memle
ketlerde askerî yüksek mühendis ve mühendis 
yetiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle 
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hazırlık kıtasında hizmet ettikten ve sınıf
ları ile alâkadar askerî fabrikalar veya sair mü
esseselerde altı ay çalıştıktan sonra liyakat ve 
kifayeti tasdik edilenler tahsil görecekleri ya
bancı memleketlere askerî talebe sıfatı ile gön
derilirler. 

Yabancı memleketlerin yüksek mühendis 
mekteblerinde en az iki senelik bir tahsilden 
sonra yapılan ön imtihanlarda ve mühendis 
mekteblerinde buna tekabül eden devre imtihan
larında muvaffak olarak iki sene tahsil sene
sini ikmal edenler yedek asteğmen nasbedilirler 
ve tahsillerine devam ederler. 

Talebe sıfatı ile yabancı memleketlerde tah
silde iken muvaffak olamayanlar memlekete ge
tirilerek askerî memur nasbedilmek üzere mes
lek tahsiline veya yedek subay mektebi tah
siline tâbi tutulurlar. Bunlardan meslek veya 
yedek subay okullarından muvaffak olamaya-
rak sıhhî hallerden gayri sebeblerle çıkarılanlar 
kıtalara verilirler ve muvazzaflık hizmetlerin
den başka askerî okullarda meccanen okuduk
ları müddetin yarısı kadar fazla hizmet ederler. 

Yabanci memleket tahsilinde iken yedek as
teğmen olduktan sonra tahsilde muvaffak ola
mayanlar da memlekete getirilerek muayyen bir 
meslek kursuna tâbi tutularak askerî memur 
nasbolunurlar. 

Askerî liseleri muvaffakiyetle bitirdikten 
sonra memleketimizdeki fabrika ve müessese 
stajlarında askerî yüksek mühendis veya mü
hendislik tahsilini takibe kifayeti görülmeyen
ler talebe sıfatile harb okuluna sevkolunurlar. 

Askerî sanat lisesi mezunlarından olub da 
yüksek mühendis ve askerî mühendis yetiştiril
mek üzere seçilmeyerek askerî sanatkâr yetişti
rilmek üzere seçilenler iki ay müddetle hazır
lık kıtasında hizmet ettikten ve sınıfları ile alâ
kadar askerî veya sair müesseselerde iki sene 
çalıştıktan sonra liyakat ve kifayeti tasdik 
olunanlar yedek asteğmen nasbedilir ve yedek 
asteğmen olanlar 1455 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesine tevfikan muvazzaf askerî sanatkâr 
muavini nasbedilerek kıtalara sevkolunurlar. 

Yedek subay mektebini muvaffakiyetle bi
tirdikten sonra altı ay berayi hizmet kıta ve 
müesseselere verilenlerin bu hizmet müddetleri 
fevkalâde hallerde İcra Vekilleri Heyeti kara
rı ile lüzumu kadar uzatılabilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 3701 sayılı kanun ile 3793 sa
yılı kanunun birinci maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

5 — TAKRİRLER 

1 — Trabzon mebusu Hasan Saka ve Seyhan 
mebusu Hümi Vranm, Meclis içtimainin 1 ikinci 
teşrin 1940 tarihine talikına dair takriri. 

BAŞKAN — Bir takrir var okunacak. 
Yüksek Reisliğe 

Büyük Meclisin ruznamesine dahil mühim ve 
müstacel lâyiha ve teklifler tamamen intaç edil
miş olduğundan azayi kiramm intihab dairele
rini tedkik ve teftişlerine imkân bırakmak üzere 

gelecek içtimain ikinci teşrinin birinci gününe 
talik edilmesini teklif ederiz. 

Seyhan Trabzon 
Hilmi Uran Hasan Saka 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

Teşrinisaninin ilk günü toplanılmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16, 15 

- !«*•» 

B — Son zabıt hulâsası 

Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile Millî sa
raylar ve köşklerdeki eşyaya dair mazbata okundu, 

Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçe kanununa bazı maddeler eklenmesine, 

1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağiı 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına, 

Askerlik kanununun 58 nci maddesine ilâve edi
len fıkranın değiştirilmesine dair kanun lâyihalar' 
kabul edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası bir müddet mü

zakereden sonra yeniden teşekkül edecek olan bir 
Muhtelit encümene havale olundu, 

Askerlik kanununun 35 nci maddesinin (C) fıkra
sının değiştirilmesine, 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü
ne dair olan kanuna bağlı ücretli kadroların Maarif 
vekâleti kısınma bazı ilâveler yapılmasına, 

Jandarma subaylarından tekaüd yüzbaşı ve üsteğ
menlerin kaza jandarma komutanlıklarında mütekai-
den istihdamlarına, 

Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki ka
nunun üçüncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihaları kabul edildi. 

Meclis toplanmalarının bir teşrinisaniye kadar ta
likine dair takrir de kabul edilerek inikada nihayet 
verildi. 
Başkan vekili Kâtib Kâtib 

Dr. Mazhar Germen İsparta Niğde 
Kemal Ünal Cavid Oral 
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Devlet demiryollan işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı Bütçe kanununa ek kanuna verilen 

reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mergube Gürleyük 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Cezmi ErçİD 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Gl. Kâzım özailp 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşıb 

Asa adedi 429 
Reye iştirak edenler : 292 

Kabul edenler : 292 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 137 
Münhaller : 0 

/ Kabul edenler ] 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçaglar 
Dr. Emin Cemal Suda 
Emin Yerlikaya 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Neomi Dilmen 

Bursa 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
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Mazhar Müfid Kansu 
Çorum 

ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fıraft 
Aziz Samih llter 
iskender Artun 
^alih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 

51 — 

Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
izzet Arakan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüsane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 



Hamdî Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin tnankur 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Berikeı 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Faikihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
tbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Ben al Aranan 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rafhmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coskan 
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Kayseri 

Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin üenker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu-
dağ 
Ga'lip Gültekin 
Gl. A. Fuad Cebesoy 
tzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit. Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi OytAç 
Emrullah Barkan 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektas 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

1940 C i 1 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Osman Ergin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maras 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
trfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Sadullah Güney 

Mus 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavîd Orail 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naam E rem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
îsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruseni Barkın 

Süleyman Necmi Selmen 
Seyhan 

Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
A.bdurrahman Naci D*-
mirağ 
ismail Memed Uğur 
Mebrure Gönenç 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuııa 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğîu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
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Urfa 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçm (Hasta) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündü? " ' " 
Dr. Taptas 
Falilı Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan ' 
Numan Aiksoy 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Salih Bozok 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören (Mazur) 

Burdur 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç (Mezun) 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
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Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
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Salim Korkmaz 
Sırrı îçoz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Gülce (Mezun) 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtcü (Rs. V.) 
(Hasta) 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlıı 

Erzincan 
S. Arıkan (V.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Münir Hüsrev Gole 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
İsmail Sabuncu 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
(M.) 

îçel 
Gı. Cemal Mersinli 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. R. Saydam (Bş. V.; 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
(Hasta) 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şüıasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya Özençi 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaışı 
(M.) 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabeı 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
(M.) 
Hasan Reşid Tankut 
(Mazur) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. izzettin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (Ma
zur) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazâm Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 
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S$yhan 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 

Sinob 
Cevdet Kerim înceday 

Sivas 
Atrf Esenbel 
'il. Akif öztekin Er. 
deıngil 

I : 77 11-9-1940 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

C : 1 
Trabzon 

Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkmarı 

JJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

Memed Emin Yurdakul 
Refet Ulgen 
Sami Işbaj 
Şeref Uluğ (Mazur) 

Yozgad 
Veled Izbudak (Mazur) 
Ziya Arkam 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

« • * 

1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergim 
Eşref Demirel 
Fevzi Dalda! 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 

Aza 
Reye iştirak 

aqedi : 429 
edenler : 291 

Kabul edenler : 291 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler o 
Reye iştirak etmeyenler : 138 

Münhaller : 0 

/ Kabul edenler / 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzuncarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Sun er 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahiı 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Emin Cemal Suda 

Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Hurdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt, 
ibrahim Neemi Dilmen 

Bursa 
Mustafa Fehmi Gerçek er 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
riilm.i Ergeneli 
Ivcşad Nuri Güntekin 
lîusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Pazı! Nazmi örküu 
M. Abdülhalik Renda 

Ziya îsfendiyaroğlu 
Çoruh 

Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Türün 

Mazhar Müfid Kaıısu 
Çorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri AkgÖl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr, Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yuauf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazraı Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Needet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
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Zülfü Tiğrel 
Edirne 

Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fıra»t 
İskender Artım 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tıızer 
01. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgüu 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tzzet Arakan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansn 
Talât. Onay 

Gümüşüne 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 

İ : 77 11! 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

kel 
Ahmed Ovacıl 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

îsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kami Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fafcihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin GÖvısa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

Izmvr 
Benal Aranan 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Fuad Köprülü 
Gl, Muhittin Akyüz 
Zihni Oi'tıon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Asları 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri T amaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

-1940 C : 1 
j Kayseri 

Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettm Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Aîi Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 

Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Erteni 
Vedit Uzgören 

I Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Vasıf Çmay 
Manisa 

Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Ora! 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Fn'ık Soylu 
ITaJid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
I lam di Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
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î : 77 11-9 -1940 C : 1 
Seyhan 

Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Salâhaddin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa tş^en 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Hulusi Oruçoğlu 
Sivas 

Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 

Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Sırn Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arva» 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı IçÖz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençj 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Berç Türker 
Cemal Akçııı (Hasta) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet înönü (Ra. C.) 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu (V.) 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Memed Emir 
Muzaffer Akprnar 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Salih Bozok 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (V.) 
Lûtfi Gören (Mazur) 

Burdur 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç (M.) 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç (M.) 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 
(Rs. V.) (Hasta) 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Calıid Yalçın 

Çorum 
Süleyman Köstekçioğlu 

Deniali 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç (M.. 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Arıkan (V.) 

Ersurum 
Aziz Akyürek 
Münir Hüsrev Göle' 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
fusuf Ziya özer 

Giresun 
ismail Sabuncu 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(M.) 

içel 
Gl Cemal Mersinli 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmk 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
flüsrev Krzıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
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Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim TOIOD 
Kemalettin Olpak 
(Hasta) 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilba-
şı (M.) 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabeı 
Muttalib öker 

î : 77 11-9-1940 C : İ 
Ordu 

Ahmed îhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâznn Nami Duru 
Oaman Ercin 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
(Mazur) 
Hasan Reşid Tankut 
(Mazur) 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. izzettin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu 
(Mazur) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmarab 
Hazim Tepeyran 

Tekirdağ 
Faik Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Sami Işbay 
Şeref Uluğ (Mazur) 

Yozgad 
Veled îzbudak (Mazur) 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 



T. IS. M. M, Mathaast 



S. Sayısı: 234 
Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile Mili? saraylar ve 
köşklerdeki eşya hakkında Meclis hesablarının tedkikı en

cümeni mazbatası (5/30) 

Meclis hesablarının tedkikı encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis H. Tedkiki encümeni 

Esas No. 5/30 
Kurar No. 12 

7-V1ILÎ940 

Yüksek Reisliğe 

Dahilî nizamnamemizin 62 nci maddesi hük
müne tevfikan îdare Âmirleri tarafından tevdi 
kılman defterler mucibince Meclis binasında mev- . 
cud demirbaş eşya ile Millî saray ve köşklerdeki 
eşya ye avanî encümenimiz azasından ayrılan bir 
heyet tarafından ayrı ayrı tedkik edilerek bun
lardan kırılmış, çürümüş ye zayi olmuş oldukları 
birer mazbata .ile tevsik ve tesbit edilmiş olan
larla aşağıda yazıldığı üzere kütüphane ve lo
kanta mevcudunda zuhur eden noksanlardan 
maadasının mevcud olduğu anlaşılmıştır. 

Yalnız Yalova köşkündeki eşyanın bir kısmı 
mühimmi hasbelicab oradan kaldırılarak başka 
başka mahallere nakledilmiş ve yerlerine bu köş
ke aid defterde görülmeyen bir kısım eşyanın ge
tirilmiş olmasından ve bu suretle mevcud _esyjı-e _ 
nın heyeti umumiyesinde • bir değişiklik husule 
gelmiş bulunmasından dolayı bunların eldeki def
terle tatbikma imkân bulunamamış ve bu köşk-
deki eşyadan, hangilerinin nerelere nakledildik
leri ve hangilerinin nerelerden oraya getirilmiş 
olduğu ve hariçten alınmış eşya varsa bunların 
ne gibi şeylerden ibaret bulunduğu müfredat üze
re gösterilmek suretile yeniden bir defterin tan
zim edilib îdare Amirliğine tevdi kılınması icab 
edenlere tebliğ olunmuştur. . 

Meclis lokantasında mevcud .eşyadan eski lo
kantacı zamanına aid olmak üzere çatal ve bıçak 
gibi yemek takımlarından bir kısmının noksan 
olduğu görülmüş ve bunların Daire müdürlü
ğünce kefilinden tazmini esbabına tevessül edil
miştir. 

Meclis kütüphanesi mevcudundan da isimleri 
merbut listede yazılı mecmua ve eserleri okumak 
üzere almış olan bazı arkadaşların bunları iade^ 

ye imkân bulmadan vefat etmiş olmalarına ve va
rislerine yapılan müracaattan da bir netice elde 
edilememesine mebni bu mecmua ve eserlerin de 
kaydının terkini zarurî görülmüştür. 

Saraylarda mevcud eşyadan en mühim ve en 
nefîs ve en kıymetlileri Dolmabahçe sarayında-
dır. Hususî ve zengin.bir müze mahiyetinde olan 
bu nefîs ve kıymetli eşyaya aid defter ve kâyid-
leri tutmağa memur olan Millî saraylar idaresi 
kâtiblerinden Fevzi Nagaşgençin bu hususta gös
terdiği gayret ve ihtimam ve temin ettiği inti
zam cidden takdire değer bir' mahiyette bulun
muştur. 

Geçen seneki mazbatamızda da arzedildiği üze
re millî saray ve köşklerde hiç bir suretle istimaline 
Jmkân bulunmayan ve satılmasından da bir faide 
teemmül edilemeyen köhne, kırık ve dökük eşya 
ile sahansız bir alay porselen kapak ve sairenin 
defter ve kayidleri fuzulî olarak işgalden ve bun
ları muhafaza ile mükellef Memur ve müstah
demlerin de boş yere vakitlerini izae etmekten ve 
her sene buradan giden heyeti de bunları ayrı 
ayrı tedkik ve tatbik külfetinden kurtarmak için 
bu kısım eşyanın tensib buyurulacak. tarz ve 
şekilde imhacı ile kayidlerinin terkini muvafık 
olacağından keyfiyeti ona göre lâzım gelenlere 
tebliğ buyurulmasmı yüksek tasvibe arzeyleriz. 
M. H. T. E. reisi 

Çoruh 
M. M. Kansu 

Kâtib 
Ankara 

R. Araz 
Malatya 

Dr. H. Oytâç 

M. M. 
İstanbul 

Z. Karamursal 

Balıkesir 
M. Emir Z. 

Muş 
H. Kthcoğlu 

Murakıb 
Van 

H. üngan 

Çankırı 
Isfendiyaroğlu 

Seyhan 
/. Mete 



Alânm âdi Kitabın adı Numarası 

B. Abmedvliasiaa (Eski lsfc&nbul mebosu) 
Dr. Reşid Galib (Aydm) 

» Vasıf Şmeut (Eski Ümir* mebusu*) 
» Hasan Fehmi (Eski Kastamonu mebusu) 
» Ahmed Ağaoğlu (Eski Kars mebusu) 

» Ahmed Ağaoğlu (Eski Kars mebusu) 
» ismail Müştak Mayakon (Eski Siird mebusu) 

» Memed Arif (Eski Eskişehir mebusu) 

» Reşa# (Bskt Saruhan mebusu) 

» Cemal Hüsnü Taray (Eski Bolu mebusu) 

•» Ahmed Muhtar (Eski istanbul mebusu) 

» Reşid* Hayri 
» Osman" Coşkun (Eski Kayseri mebusu) 

» Yusuf Akrçura (Eski istanbul mebtasu) 
» Yûsuf*Akçura (Eski İstanbul mebusu) 

93. «enesi ^Takvimi Vakajri nüshaları 
Tahir. - Almanca - Türkçe lügat 
Vaujany. - Histoire de l 'Egypte 
Haydar Ef en«ü»kL arazi kanunu şerhi 
Revue des deux mondes 15. Sept. 1924 
nüshası 
Fransa Kavanini esasiyesi 
Eugene Piere. - Droit Politique et 
Constitutionnel 
Le vin et l 'art de la vinification 
Memaliki Osmaniyede Osmanlı ano
nim şirketleri 
Fortaine. - Remedes â la Housse des 
chaages 
Revue des deux mondes (15. Juin, 1, 
Oet, 1926) 
Revue dös deux mondes (15. Juillet. 
1927) 
Revue des deux mondes (27. Nov. 
1926) 
Romier. - L'Homme Nouveau 
Parros. - Türkiyenin can damarı 
ve zeyli A 
Barthold. - IJIûğ Bey ve zamanı 
Jorga. - Geschiehte des Osmanischen 
Reichs (Erster Bd.) 

H/H? 638 
K. Z. 107 

S. H. 255 

S. H. 631 
M. M. 773 

A; K.116 

A. K/807 

A. C:847 

L. 102,106 
T. T. 3, 

H.K:60â 

(S. iSayısı : 234) 



S. Sayısı: 237 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanununa ek kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası (1/471) 

T. C. 
Başvekâlet 19- VIII -1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/3865 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1940 malî yılma aid 3846 sayılı 
bütçe kanununa» bağlı D. cedveline bazı fıkralar eklenmesi hakkında Münakalât vekilliğince hazırla
nan, ve îcra Vekilleri Heyetince 3 - VIII - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1940 malî yılma aid 3846 sayılı bütçe 
kanununa bağlı (D) işaretli cedveline bazı fıkralar eklenmesine dair hazırlanan kanun projesinin 

esbabı mucibe lâyihası 

Genelkurmay başkanlığınca tanzim edilmiş olan demiryol ve deniz nakil vasıtalarile yapılacak 
seferberlik ve yığın nakliyatı hakkındaki F. 17 talimatına tevfikan Devlet demiryolları köprü, tü
nel ve sair imalâtı smaiyesinin muhafazası m aksa dile teşkil edilmiş bulunan demiryol muhafaza ta
burları kısmen kendileri için tayin edilmiş bulunan mmtakalarda işe başlattırılmış bulunmakta
dır. 

Gerek bu taburların ve gerek demiryolunu muhafaza maksadile istihdam edilecek diğer kıta 
mensubini ile kendilerine lüzumlu olan vesait, teçhizat, malzeme ve ağırlık ve hayvanlarının ve de
vamlı iaşelerine muktazi yiyecek ve içecek maddelerinin yalnız tabur mmtakaları dahilinde demir
yolları ile parasız nakillerini temin edebilmek için Müdüriyeti umumiyenin 1940 malî yılı bütçe ka
nununa bağlı ve ücretsiz veya tenzilâtlı ücretle seyahat etmek salâhiyetini haiz olanları gösteren 
(D) işaretli cedveline bazı fıkralar eklenmesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 

Tabur mmtakaları dahilinde meccanen yapılacak olan bu nakliyatın icra tarzları Askerî komis
yon reisliğince görülecek lüzum ve zarurete bağlı bir keyfiyet bulunduğundan bu nakliyatın mm-
takaİarı ile icra tarzlarının Umum müdürlükle Askerî komisyon reisliği tarafından müştereken 
tesbit edilmesi için fıkraya ayrıca bir kayid ilâve edilmiştir. 

Muayyen mıntakalara tevzi ve bu mmtakalarda daimî vazife görecek kıtaların subaylarile 
karakol komutanlığı vazifesini gören erbaşların kendi mmtakalannı daimî teftiş ve kontrol Va-
zifelerile mükellef bulunmaları ve bu kıtaların iaşeleri için daimî erzak tevziine çıkmak mecbu
riyeti gözönüne alınarak bu hizmetlerin heran ifasını temin maksadile mezkûr kıtaların subay
larile karakol komutanlığı vazifesini gören erbaşlarına ve erzak tevziine memur olanlara meccani 
birer mıntaka hizmet kartı verilmesi zarurî görülmüş ve bunun için de bir fıkra teklif edilmiştir. 

Kezalik mezkûr kıtaların tabur ve bölük komutanlarına memur oldukları istasyonlarda mun
tazam çalışabilmeleri için istasyon binaları müsaid olduğu takdirde parasız birer mesai odası veril-



mesi lüzumlu görülmüş ve bu maksadla da bir fıkra teklif edilmiştir. 
Demiryol muhafaza taburları filen teşkil edilmiş, demiryol ve tesisatının emri muhafazası 

maksadile şebekenin bazı kısımlarında nakliyat yapılmış ve yapılmakta bulunmuştur. Binaen
aleyh bu, kanunun neşri tarihine kadar vukubulacak bu nevi nakliyattan ücret istifa edilmemesine 
ve görülen lüzum üzerine muhafaza taburları efradının sıhhî bakım ve tedavillerinin kendi hekim
leri tarafından yapılacağına dair birer fıkra ilâve edilmiş ve kanun projesinin müstaceliyetle mü
zakeresinin teklifine zaruret görülmüştür. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 21 - VIII -1940 

M. No. 125 
Esas No. 1/471 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçesine 
bağlı (D) işaretli eedvele bazı fıkralar eklen
mesine dair Münakalât vekilliğince hazırlanıb 
Başvekâletin 19 - VIII -1940 tarih ve 6/3865 sa
yılı tezkeresile - Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası encümenimize havale buyurulmakla Mü
nakalât vekâleti Müsteşar muavini hazır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu: 

Genel kurmay başkanlığının gösterdiği lüzum 
üzerine teşekkül ederek demiryolları köprü, tü
nel ve sair imalâtı smaiyesinin muhafazası vazi-
f esil e tavzif edilmiş bulunan demiryol muhafa
za taburlarile bu vazife kendilerine tevdi edil
miş bulunan sair kıtaların subayları ile men-
sublarmm ve bu kıtalara aid teçhizat ve iaşe 

maddelerile hayvan ve ağırlıklarının muhafazaları
na memur edildikleri mmtaka dahilindeki demir-
yollar üzerinde parasız olarak nakillerini te
min etmek maksadile tanzim edildiği mucib se-

bebler lâyihasile verilen şifahî izahtan anlaşıl
mıştır. 

Lâyiha, serdedilen sebeblere göre varid ve 
ihtiyaca uygun görülmekle encümenimizce ay
nen kabul edilmiştir. 

Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Rş. V. , M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
B. Denker Salâh Yargı 

Kâtib 
istanbul Bursa Diyarbakır 

F. öymen A. N. Ayaş R. Bekit 
Elâzığ Gümüşane İsparta 

M. F. Alt ay D. Sakarya B. Ünlü • 
Kayseri Konya Sivas 
S. Serim A. R. Türel R. Çiner 
Trabzon Yozgad 

Sırrı D ay A. Sungur 

( S . Sayısı: .237) 



3 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet demiryolları ve limanları İşletme umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanununa ek 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman

ları İşletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
bütçe kanununa bağlı (D) işaretli cedvele aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir: 

Demiryol muhafaza taburları veya bu mak-
sad için istihdam edilen diğer kıta mensublan ve 
bunların hasta ve yaralılarile lüzumlu vesait, le
vazım, teçhizat ve ağırlık ve hayvanları ve devam
lı iaşeleri için celb ve tedarik ve tevzi edilecek yi
yecek ve içecek maddeleri tabur mıntakaları dahi
linde demiryolları üzerinde parasız nakledilir. 

Bu nakliyatın mıntakaları ve icra tarzları 
Umum1 müdürlük ile Askerî komisyon reisliği ta
rafından müştereken tesbit edilir. 

Mezkûr kıtaların subaylarile karakol komu
tanlığı vazifesini yapan erbaşlarına ve erzak tev
ziine memur olanlara muayyen mıntakaları da
hilinde yapacakları vazife seyahatleri için mın-
taka hizmet kartı verilir. 

Madde 2 — Demiryolları muhafaza kıtala
rının teşekküllerinden itibaren bu kanunun neş
ri tarihine kadar birinci maddede yazılı işler do-
layısile yaplımış nakliyattan ücret alınmaz. 

Madde 3 — Demiryolları muhafaza kıtala
rının tabur ve bölük komutanlarına vazife gö
recekleri mahallerdeki istasyon binaları müsaid 
olduğu takdirde kendilerine parasız birer mesai 
odası tahsis edilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

3 - VIII -1940 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayik öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. . 
A. F. Gebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

M. M. V. 
S. Arıkan 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. y . 

Zr. y . 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman-
• lan işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı büt
çe kanununa bağlı (D) işaretli cedvele aşağıda
ki fıkralar eklenmiştir: 

Demiryol muhafaza taburları veya bu mak-
sad için istihdam edilen diğer kıta mensublan 
ve bunların hasta ve yaralılarile lüzumlu vesait 
levazım, teçhizat ve ağırlık ve hayvanları ve de
vamlı iaşeleri için celb ve tedarik ve tevzi edilecek 
yiyecek ve içecek maddeleri tabur mıntakaları 
dahilinde demiryolları üzerinde parasız nakle
dilir. 

Mezkûr kıtaların subayları ile karakol komu
tanlığı vazifesini yapan erbaşlarına ve erzak tev
ziine memur olanlara muayyen mmtakalan da
hilinde yapacakları vazife seyahatleri için mın-
taka hizmet kartı verilir. 

Bu nakliyatın mmtakalan ve icra tarzları 
umum müdürlük ile askerî komisyon reisliği tara
fından müştereken tesbit edilir. 

MADDE 2 — Demiryolları muhafaza kıta
larının teşekküllerinden itibaren bu kanunun 
neşri tarihine kadar birinci maddede yazılı işler 
dolayısile yapılmış nakliyat için ücret tahak
kuk ettirilmez. 

MADDE 3 — Demiryolları muhafaza kıtala
rının tabur ve bölük komutanlarına vazife göre
cekleri mahallerdeki istasyon binalarında mesai 
odası tahsis edildiği takdirde kira alınmaz. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

( S . Savısı : 237) 





S. Sayısı: 238 
Yedek subay ve asker? memurlar hakkındaki 1076 sayll 
kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası ve Millî müdafaa encümeni mazbatası (1/476) 

T. a 
Başvekâlet # 8 - VIII - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3738 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin değiştiril

mesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 24 - VII - 1940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuş
tur. 

Başvekil 
Dr, R. Saydam 

. 1076 sayılı ksnunun üçüncü maddesine yapılacak değişikliğin mueib sebebleri 

1 — 1076 sayılı kanunun 3 ncü maddesi, yalnız makine mühendislerinin - Sanayii harbiye su
bayı yetiştirilmek üzere - askerî fabrikalarda hizmet ve tahsile tâbi tutulacaklarını bildirmektedir. 
Halbuki bu gün, askerî fabrikalarımızda, diğer ihtisas şubelerine mensub mühendislerinde hizmet 
ve mesailerine çok ihtiyaç vardır. Bunun için mezkûr maddedeki «Makine» kelimesinin kaldırılması 
zarurî görülmektedir. Bununla beraber askerî fabrikaların iki üç ekip ile çalışacağı zamanlarda çok 
eksik olan mühendis mevcudunu telâfi etmek üzere, mühendislerden muharib sınıf subayı olarak ye
tiştirileceklerin de altı aylık kıta stajlarının, icabında bu fabrikalarda yapmaları zarurî görül
mektedir. Askerî fabrikalarda staj yapacak meselâ topçu ve fen sınıfı subayları, kendi sınıf
larında kullanılmak icabettiği zamanda daha amelî ve görgülü olarak vazifelerine sarılabilecek-
lerinden bu staj, muhtelif smıf subayları için de faydadan hali olmayacaktır. 

2 — Orduda muavin bir sınıf olan haritacılık bu gün ayrı ve mühim bir meslek halini almıştır. 
Bu hale nazaran, haritacılık tahsil edib harita mühendisi olanların da yedek subay okuluna gönderil-
meyib - yukarıda arzedilen mühendisler gibi - doğrudan doğruya kendi meslekleri ile alâkadar 
müesseselere, yani Harita genel direktörlüğü emrine sevkedilmeleri, mesleklerindeki ihtisasları art
tırmak bakımından çok faydalı olacaktır. 

Bu üç maksadın temini için, 1076 sayılı kanunun üçüncü maddesi arzedilen teklif şeklinde değiş
tirilmiştir, 



Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/476 
Karar No. 39 

21 - VIII - 1940 

Yüksek Başkanlığa 

Yedek subay ve askerî memurlar hakkında
ki 1076 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba
bı mucibesile birlikte gönderildiğine dair olub 
encümenimize havale edilen Başvekâletin 8 ağus
tos 1940 tarih ve 6/3738 sayılı tezkere Millî Mü
dafaa vekilliğinden gönderilen memuru huzuri-
le okundu ve görüşüldü. 

Verilen izahata göre askerî fabrikaların ih
tiyacı göz önünde tutularak lüzumu kadar mü
hendislerin hazırlık kıtasından sonra askerî fab
rikalarda ve harita mühendislerin dahi Ha
rita umum müdürlüğünde hizmet ettirilmeleri 
hakkındaki mucib sebebler yerinde görülmüş ve 
karımı lâyihasının ikinci maddesinde yapıları de

ğişiklikle Encümenim izce aynen kabul edilmiş
tir. 

Umumi heyetin 
Yüksek Başkanlığa 
M. M. E. Reisi 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 
Bilecik 

8. Bozok Dr. 
Erzurum 

A. , i k/yürek M 
Malatya 

0. Koptagel 
Seyhan 

Hinan Tekelioylu 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 

tasvibine arzedılmek üzere 
sunulmuştur. 

Bu M. M. 
Samsun 

F. Engin 
Çankrı 

A. Arkan 
içel 

. (). Mersinli 
Muğla 

8. Güney 
Yogad 

T. Arat 

Kâtib Na. 
Manisa 

K. N. Duru 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
Kayseri 
N. Toker 
Samsun 

R, Barkın 
Kars 

//. Kızıldoğan 
Tekirdağ 

Rahmi Apak 
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HÜKMETÎN TEKLİFİ 

Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 
sayılı kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun üçüncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 3 — Her sene yapılan son yoklama 
neticesinde sağlam veya sakat asker edilenlerin 
tam devreli lise ve muadilleri ile yüksek dere
cedeki meslek mektebleri, Yüksek deniz ticaret 
mektebi ve muadili mekteblerden ve üniversite
den mezun olanlar 8 nci maddedeki şartları 
haiz oldukları halde yedek subay yetiştirilmek 
üzere tahsilleri nevine ve kabiliyetlerine ve Millî 
Müdafaa vekâletince takdir edilecek ihtiyaca 
göre muhtelif smıflara ayrılırlar. Ve bunlar o-
kullarda askerlik dersi ve kampmı görüb gör
mediklerine göre aşağıdaki cedvelde yazılı 
müddetlerle talim ve tahsile tâbi tutulurlar. 
Cedvelde gösterilen hizmet müddetleri mezun 
oldukları okullardan aldıkları diplomalarına gö
redir. 

Okul diplomaları 

Bütün tahsilini yaban
cı illerde yaparak oralar
da askerlik dersi görme
yen yüksek okul mezunları 
Bütün tahsilini yabancı 

illerde yaparak oralarda 
askerlik dersi gören yük
sek okul mezunları 
Türkiyede orta okul veya 

muadili diplomasını aldık
tan sonra tahsillerini ya
bancı illerde askerlik dersi 
görerek tamamlayan yük
sek okul mezunları 

.2*2 & ö» 4S 'S 
M s s s < a 
Ay Ay Ay Ay 

6 18 

6 15 

6 14 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞÎ 

Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 
1076 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( Ş. Sayısı: 238 ) 



— 4 

il 

Okul diplomaları 

Türkiyede lise veya mu
adili diplomasını aldıktan 
sonra tahsillerini yabancı 
illerde askerlik dersi gö
rerek tamamlayan yüksek 
okul mezunları 
Yabancı lise ve orta okul

larla muadili okul mezun
larından, askerlik dersi 
görerek, Türkiyeye gelen
ler, bulundukları yerdeki 
liselerden birinin kampına 
iştirak ettirilib ve imtihan 
sonundaki muvaffakiyet
leri derecesine göre kendi
lerine askerî ehliyet veya 
askerliğe hazırlık derecesi
ni gösterir bir vesika ve
rilir. 

Yedek subay yetiştirecek 
kadar tahsili olubda yal
nız orta okul veya mua
dillerinden diploması bu
lunanlar 
Lise ve muadili okullar

dan diploma almış olan
lar 
Üniversite ile yüksek o-

kullardan diploma almış 
olanlar veyahud lise me
zunları ve yüksek okul ve 
üniversite müdavimlerin
den (C) brövesi alanlar 

1 .E 1 © 
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îşbu vesikanın 
şettiği haktan 
fade eder. 

bah-
isti-

6 16 

6 14 

O 6 12 
Bunlardan cedvel mucibince kıta hizmetini 

yapan ve ikmal eden veya yüksek okullarda as
kerlik dersini ve kampını gördüğü diplomasın
dan anlaşılan tabib, veterinerler kamilen; kim
yager, eczacı ve diş tabiblerinin en liyakatlıla-
rmdan ihtiyaca göre Millî Müdafaa vekâletince 
lüzum görülecek mikdarı tercihan kendi tatbi
kat mekteblerine ve lüzumunda askerî sıhhî mü
esseselere ve mühendisler ile sınaî kimyager-
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lerden lüzumlu mikdarı kara, deniz, hava fabri
kaları ve fennî müesseselerine ve harita mühen
dislerinden lüzumlu mikdarda Harita genel di
rektörlüğüne ve diş tabibi, eczacı ve kimya
gerlerle mühendislerden ihtiyaçtan fazlası ile 
diğerleri tefrik edildikleri sınıfların yedek su
bay mektebine sevk ve buralarda altı aylık bir 
hizmet ve tahsile tâbi tutulurlar. 

Bunlardan tabib, kimyager, eczacı, diş tabibi 
ve veterinerler kendi tatbikat mekteblerinde 
veya sıhhî müesseselerinde altı aylık bir tahsil 
ve hizmete tâbi tutulurlar ve bu tahsilin niha
yetinde asteğmen nasb edilirler. 

Bu müddet zarfında bunlara idare, ilbas ve 
maaş hususunda harb okulu talebesi, yüksek 
deniz ticaret mektebinden çıkanlara dahi deniz 
talebesi gibi muamele yapılır. 

îşbu altı aylık müddet nihayetinde iktidar 
ve liyakatsizlikleri anlaşılanlar askerlik kanu
nunun 34 ncü maddesindeki şartları haiz olsalar 
dahi sınıflarının muvazzaflık hizmetlerine aid 
müddetleri askerlik kanununun 5 nci madde
sine göre tamamlamak üzere çavuş rütbesi ile 
sınıfları kıtaat ve müesseselerine gönderilirler. 
Bunların kıtada ve mektebde geçen müddetleri 
askerlik hizmetlerinden mahsub edilir, fakat 
ellerindeki diploma müddetleri nazarı dikkata 
alınmaz. 

İktidar ve liyakatları tasdik kılınanlar, ye
dek asteğmen nasbedilirler ve sınıfları takım 
komutanlığında (kıtası bulunmayanlar sınıf 
ve mesleklerine aid işlerde), hava yedek subay
ları hava mektebinde altı ay daha hizmet görür
ler. (Mühendislerden muharib sınıf subayı yetiş
tirilenler, yedek subay okulunu muvaffakiyetle 
bitirdikten sonra, görülecek lüzum ve ihtiyaç 
üzerine, altı aylık kıta hizmeti yerine kara, de
niz, hava fabrika ve müesseselerinde çalıştırıla
bilirler.) Bu müddeti muvaffakiyetle bitirenler 
muvazzaf asteğmenler hakkındaki şerait daire
sinde teğmen nasb olunurlar. Muvaffakiyet 
gösteremeyenler üç ay daha istihdam olunarak 
yetiştirilirler ve liyakat gösterenler teğmenlikle, 
göstermeyenler asteğmenlikle terhis olunurlar. 

Bunlardan muvazzaf sınıfa nakletmek iste
yenlerden talimatnamesinde yazılı şartları haiz 
ve diğer vekâletlerde kanunen mecbur ve mü-
teahhid olduğu hizmeti ifa ve ikmal etmiş- bulu
nanların ihtiyaç halinde muvazzaf sınıfa nakil-

( S. Sayısı : 238 ) 



— 6 — 
leri icra ve Harb okulunda tahsilleri ikmal et- I 
tirilir. 

Yalnız, yedek subay olarak hizmete devam 
etmek isteyenlerin Millî müdafaa vekâletince 
lüzum görülürse 14 ncü maddenin 2 nci fkra-
smda yazıldığı veçhile iki devre müddeti kadar 
hizmetlerinin devamına müsaade edilir. Bu faz
la müddetler hazarda devrei talimiyelerdeki 
müddetlere sayılır. 

Yedek subaylığa bidayeten ayrılanlar asker
lik kanununun 34 ncü maddesindeki kısa hizme
ti icab ettiren şartları haiz olsalar dahi işbu 
kanun ahkâmına tâbi tutulurlar. 

Askerî lise mezunlarından yabancı memle
ketlerde askerî yüksek mühendis ve mühendis 
yetiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle 
hazırlık kıtasında hizmet ettikten ve sınıf
ları ile alâkadar askerî fabrikalar veya sair mü
esseselerde altı ay çalıştıktan sonra liyakat ve 
kifayeti tasdik edilenler tahsil görecekleri ya
bancı memleketlere askerî talebe sıfatı ile gön
derilirler. 

Yabancı memleketlerin yüksek mühendis 
mekteplerinde en az iki senelik bir tahsilden 
sonra yapılan ön imtihanlarda ve mühendis 
mekteblerinde buna tekabül eden devre imtihan
larında muvaffak olarak iki sene tahsil sene
sini ikmal edenler yedek asteğmen nasbedilirler 
ve tahsillerine devam ederler. 

Talebe sıfatı ile yabancı memleketlerde tah
silde iken muvaffak olamayanlar memlekete ge
tirilerek askerî memur nasbedilmek üzere mes
lek tahsiline veya yedek subay mektebi tah
siline tâbi tutulurlar. Bunlardan meslek veya 
yedek subay okullarından muvaffak olamaya-
rak sıhhî hallerden gayri sebeblerle çıkarılanlar 
kıtalara verilirler ve muvazzaflık hizmetlerin
den başka askerî okullarda meccanen okuduk
ları müddetin yarısı kadar fazla hizmet ederler. 

Yabancî memleket tahsilinde iken yedek as
teğmen olduktan sonra tahsilde muvaffak ola
mayanlar da memlekete getirilerek muayyen bir 
meslek kursuna tâbi tutularak askerî memur 
nasbolunurlar. 

Askerî liseleri muvaffakiyetle bitirdikten 
sonra memleketimizdeki fabrika ve müessese 
stajlarında askerî yüksek mühendis veya mü
hendislik tahsilini takibe kifayeti görülmeyen
ler talebe sıfatil-e harb okuluna sevkolunurlar. 

Askerî sanat lisesi mezunlarından olub da 
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yüksek mühendis ve askerî mühendis yetiştiril
mek üzere seçilmeyerek askerî sanatkâr yetişti
rilmek üzere seçilenler iki ay müddetle hazır
lık kıtasında hizmet ettikten ve sınıfları ile alâ
kadar askerî veya sair müesseselerde iki sene 
çalıştıktan sonra liyakat ve kifayeti tasdik 
olunanlar yedek asteğmen nasbedilir ye yedek 
asteğmen olanlar 1455 sayılı kanunun 4 ncıi 
maddesine tevfikan muvazzaf askerî sanatkâr 
muavini nasbedilerek kıtalara sevkolunurlar. 

Yedek subay mektebini muvaffakiyetle bi
tirdikten sonra altı ay berayi hizmet kıta ve 
müesseselere verilenlerin bu hizmet müddetleri 
fevkalâde hallerde İcra Vekilleri Heyeti kara
rı ile lüzumu kadar uzatılabilir. 

MADDE 2 — 3701 sayılı kanun kamilen ve 
3793 sayılı kanunun birinci maddesi kaldırıl
mıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

24 - VII - 1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayik öztrak F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. t V. Zr. V. 
Dr.H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
N, Topcoğlu 

( S. Sayısı: 238 ) 

MADDE 2 — 3701 saylı kanun ile 3793 sa-
vıh kanunun birinci maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 





S.Sayısı: 239 
Jandarma subaylığından mütekaid yüzbaşı ve üsteğmen

lerin kaza jandama komutanlıklarında mütekaiden istihdam 
edilecekleri hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve 

Dahiliye encümenleri mazbataları (1/443) 

T.C. > 
Başvekâlet 19 -VI - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2738 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine * 

Jandarma subaylığından mütekaid Yüzbaşı ve Üsteğmenlerin kaza jandarma komutanlıkla
rında mütekaiden istihdamları hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tince 14 - VI - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibe-
sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

1937 yılında jandarma subaylarının mevcudu kadro ihtiyacına kâfi gelemediği ve subay boş
luklarının kapatılmasına da imkân bulunamadığı için bir kısım kazaları erbaş ve hatta onbaşıların 
elinde bırakmak mecburiyeti hâsıl olmuştu. Memleketin sükûn ve asayişi bakımından çok mahzurlu 
olan bu vaziyetin izalesi için yaş haddine uğramış ve uğrayacak J. Yzb. ve Tğm. lerden dosya 
ve sicilleri müsaid olanların mütekaiden kaza J. K. lıklarında istihdamları muvafık görülmüş ve 
Gn. K. lığının bu teklifi kabul edilmiş ve 1076 numaralı kanuna muvakkat bir madde ilâvesi sure-
tile 3240 sayılı kanun ile bu cihet temin edilmişti. Yalnız bu gibilerin 1939 yılı nihayetine kadar 
istihdamları tasrih edilmiş olduğundan mütekaiden kaza J. K. larma verilen subayları geriye 
almak ve kazaları subaysız bırakmak icab edecektir. Millî Müdafaa vekâleti yeni teşkiller dolayı-
sile sabit jandarma kıtalarına subay veremiyeceği ve halen sabit birliklerde müstahdem ordu su
baylarının da seyyar jandarma kıtalarına verilmesini bildirmektedir. Aşağıda izah olunduğu sebeb-
ler dolayısile jandarma yüzbaşı ihtiyacı had bir şekle girmektedir. 

A) 1939 Malî yılının sonunda mütekaiden kaza jandarma komutanlıklarında müstahdem yüzba
şıların mütekaiden istihdamlarına müsaade buyurulmadığı takdirde terhisleri icab edecek. 

B) Kaza jandarma komutanlıklarında müstahdem yüzü mütecaviz yüzbaşı terfi kanununa tevfi
kan terfi derecesi dahiline girdiklerinden ve şartları haiz olduklarından terfi edeceklerdir. 

Her gün artan ve artacak olan kaza jandarma komutanlık boşluklarını şimdiden önlemek için 
yaş haddi dolayisile tekaüd edilib halen müstahdem bulunanlar ile bu yıl yaş haddine uğrayacakla
rın ve evvelce tekaüd edilenlerin iki yıl daha 1940malî yılının nihayetine kadar istihdamları zarurî 
ve mecburî görülmüştür, 
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Millî müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Esas No. t/443 
Karar No. 32 

3 - VII - WâO 

Yüksek Başkanlığa 

Jandarma subaylığından mütekaid yüzbaşı ve 
üsteğmenlerin kaza jandarma komutanlıklarında 
mütekaiden istihdamları hakkında Dahiliye ve
killiğince hazırlanan ve tora Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun layi
hası esbabı mucibesile birlikte gönderildiğine 
dair olub encümenimize havale edilen Başvekâle
tin 16 haziran 1940 tarihi ve 6/2738 sayılı tez
keresi ve bağlı lâyiha Dahiliye vekilliğnce gön
derilen Jandarma umum komutanı muavini ge
neralin huzurile okundu ve görüşüldü. 

Esbabı mucibede beyan edildiği veçhile jan
darma kadrosu, mevcud ihtiyaca kâfi gelmemesi 
hasebile kaza jandarma komutanlıklarına muvaz
zaf subay bulunamadığı cihetle mütekaid yüzbaşı 
ve üsteğmenlerin istihdamları hakkındaki kanun 
lâyihası yerinde görülmüş ve fakat evvelce kabul 
edilmiş olan 3240 sayılı kanunun muvakkat bi 
rinci maddesinin 1942 senesi nihayetine kadar 

uzatılması encümenimizce münasib görülerek ka
nun başlığı ile birinci maddesi değiştiril i b kabul 
edilmiştir. Havalesi mucibince Dahiliye encüme
nine verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunul
muştur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarıbakır 

K. Sevüktekin 
Çankırı 

M. M. 
Erzurum 
8. Koçak 
Çorum 

Dr. Akif Arkan E.SabriAkgöl 
Gümüşane İçel 

Ziya Zarhun M. Vemal Mersinli Dr. II. Ş. Erci 

Katil) 
Konya 

Erzurum 
1. Akyürck 
İstanbul 

Kayseri 
N. Tokcr 

Samsun 
M. F. Engin 

Tekirdağ 
E. Apak 

Malatya 
O. Koptagel 

Samsun 
R. Barkın 

Urfa 
Ahmcd Yazgan 

Manisa 
A'. N. Duru 

Seyhan 
S. Tekelioglu 

Yozgad 
C. Arat 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/443 
Karar No. 53 

Yüksek Reisliğe 

21 - VIII - 19 40 

Jandarma subaylığından mütekaid yüzbaşı 
ve üsteğmenlerin kaza jandarma komutanlıkla
rında mütekaiden istihdamları hakkında Dahiliye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince 14-VI-1940 tarihinde Yüksek Meclise ar
zına karar verilib Encümenimize de havale bu-
yurulan kanun lâyihası tedkik ve müzakere 
olundu: 

Hükümet lâyihasmdaki mucib sebebler En-
cümenimizce de uygun görüldü. 

Millî Müdafaa encümeninin tadilâtı 1939 se
nesi nihayetinde hükmü kalmamış olan bir ka

nım maddesine; tedvin kıymeti vermek mahiye
tinde bulunduğundan Hükümet lâyihası kabul 
edildi. Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılınır. 

Dahiliye En. Rs. 
Tekirdağ 

(•. Uy badın 
Kâtib 

Yozgad 
Z. Arkant 
Antalya 

T. Sökmen 

Rs. V. 
Çoruh 

A. Tüzün 

Ankara 
F. Daldal 
Balıkesir 
S. Uzay 

M. M. 
Mardin 

E. Ergin 

Antalya 
R. Kaplan 

Bingöl 
N. Sahir 

( S. Sayısı : 239 ) 
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Bursa Çanakkale Çorum Malatya Samsun Sivas 

F. Güvendi/ren H. Ergendi t. K. Alpsar E. Barkan M. A. Yürük er M. Ş. Bleda 
Erzurum Hatay Kars Tokad ,Trabzon Yozgad 

N. Elgün A. Türkmen E. Özoğuz G. Pekel S. Abanozoğhı S. Korkmaz 
Kayseri Konya Kütahya Zonguldak 

A. H. Kalaç Ş. Ergun E. Ertem î. E. Bozkurd 

S. Sayısı : 239 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Jandarma subaylığından mütekaid yüzbaşı ve 
üsteğmenlerin kaza jandarma komutanlıkların
da: mütekaiden istihdam edilebilecekleri hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yaş haddinden dolayı tekaüd 
edilerek ihtiyata geçmiş olan jandarma yüzbaşı
sı veya üsteğmenleri kadro ihtiyacı sebebile ve 
Dahiliye vekâletince lüzum görülecek müddetçe 
bu kanunun neşrinden itibaren 1942 senesi ni
hayetine kadar kaza jandarma komutanlıkların
da dahi istihdam edilebilirler. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü yürütmeğe 
Millî Müdafaa ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

14 - VI - 1940 
Bş. V. 

J)r. R. Saydam 
Da.V. 

Fayik Öztrak 
M İ V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 

M. M. V. 
S. Arıkan 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNtN DE 
ĞİŞTİRİŞÎ 

3240 sat/ılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3240 sayılı kanunun muvak
kat maddesi hükmü, 1942 senesi nihayetine ka
dar uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

üçüncü maddesi 
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Jandarma subaylığından mütekaid yüzbaşı ve 
üsteğmenlerin kaza jandarma komutanlıkların
da mütekaiden istihdam edilebilecekleri hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yaş haddinden dolayı tekaüd 
edilerek ihtiyata geçmiş olan jandarma yüzbaşı
sı veya üsteğmenleri kadro ihtiyacı sebebile ve 
Dahiliye vekâletince lüzum görülecek müddetçe 
1942 senesi nihayetine kadar kaza jandarma ko
mutanlıklarında dahi istihdam edilebilirler. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 239 ) 





S. Sayısı: 240 
Askerlik kanununun 35 nci maddesinin (C) fıkrasının değiş

tirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Milli müdafaa 
encümeni mazbatası (1/470) 

T. C. 
Başvekâlet 13 - VIII - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3766 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1111 sayılı kanunun 35 nci maddesi «C» fıkrasının değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 31 -VI I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler 

Askerlik kanunu Türkiye Cumhuriyeti tabaasmdan olan her erkek vatandaşın memleket mü
dafaası için yetiştirilmesini ve her hangi bir seferbetrlikte bunların vatan müdafaasına bilaistis
na iştirak ettirilmesini esas tutmuştur. 

Bu kanuna göre yalnız seferin bidayetinde memleket ve ordu için lüzumlu Devlet teşkilâtı 
makanizmasınm işlemesi için asgarî bir had dahilinde vazifeli memurlardan yerlerine yaşlıları 
ve sin harici olanlar tedarik edilinceye kadar muvakkaten vazifeleri başında kalmak üzere bir 
kısım Devlet memurlarının tecillerini muvafık görmüştür. 

Yine bu kanuna göre muhtelif bıranşlar üzerinde tahsil gören memleket evlâdlarmm bu tah
sile fasıla vermeden yapabilmeleri için hazarda 29 yaşma kadar askerî talim ve terbiyeleri tehir 
edilmişse de seferde böyle bir kaydin meveud olmaması vatan müdafaası için lüzumu halinde bu 
gençlerden istifade edilmesi, maksadına matuftur. Vatan müdafaası için daha az görgülü, daha 
az münevver diğer hemsinleri meyanmda bu gençlerin lüzum ve ihtiyaç halinde yedek subay 
yetiştirilmek üzere vatanın tehlikede bulunduğu bir anda ordu saflarından hariçte kalmaları bu 
günkü topyekûn harbin prensiblerine uygun olmayacaktır. 

Büyük harb ve İstiklâl mücadelesinde bir kısmı henüz askerlik çağma girmemiş bulunan ve 
tahsillerini bırakarak orduda vazife alan gençler bu vatan borçlarını ifa ettikten sonra daha ol
gun ve daha tecrübeli olarak tahsillerini ikmal etmiş kendi mesleklerinde emsalleri arasında te
mayüz etmek sur etile daha iyi muvaffak olmuşlardır. 

Her hangi bir seferberlikte henüz askerlik çağma girmeyenler de dahil olduğu halde harb 
okulu, Askerî tıbbiye ve Askerî veteriner okullarının talebeleri orduda vazife aldığı gibi lü
zum ve ihtiyaç halinde diğer bilcümle okulların talebelerinin askerlik çağında bulunanlarına va
zife tahmil edilmesi için icabeden kanunî imkânlar elde edilmelidir. 

Bu talebeler meyanmdaki doktor, veteriner, eczacı, diş tabibi ilâ... gibi ihtisas mesleklerinde 
bulunanlar kendi bıranşlan dahilinde icabeden ihtisas kurslarından geçirilmek üzere muavin hiz
metlerde istihdam olunacaklardır, ki bu vazifeleri görecek erbaşlardan daha çok faideli olabi
lirler. Bu sebeble askerlik çağma girmiş olan münevver zümrenin hemsinlerile birlikte vatan 



müdafaasında emsallerine imtisal numunesi olacak şekilde ön safta bulunmaları memleketin 
maneviyatı bakımından lüzumlu ve zarurî görülmektedir. 

Binaenaleyh 1111 sayılı askerlik kanununun 35. maddesinin «C» fıkrasına bağlı şekilde bir 
cümle ilâve, edilmiştir. 

Millî müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Esas No. 1/470 
Karar No. 38 

21 - VIII -1940 

Yüksek Reisliğe 

1111 sayılı kanunun 35 hci maddesi (C) fık
rasının değiştirilmesi hakkında Milî müdafaa ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulduğuna 
dair olub encümenimize havale edilen Başvekâ
letin 13 ağustos 1940 tarihli ve 6/3766 sayılı tez
kere ve bağlı lâyiha Millî müdafaa vekilliği ile 
Maarif vekilliğinden gönderilen salahiyetli me
murları huzurile okundu ve görüşüldü. 

Esbabı mucibede beyan edildiği veçhile 29 
yaşma kadar tahsil için tecil edilmiş olan yük
sek mekteb talebesinden ihtiyaç olduğu suret
te doğum itibarile ihtiyat subay yetiştirilmek 
üzere askere alınmaları encümenimize e muva
fık görülerek kanun lâyihası aynen kabul edil

miştir. 
.Umumî Heyetin tasvib nazarına arzedilmek 

üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi 
Diyarıbakır 

K. Sevüktekin 
Bilecik 

S. Bozok 
Erzurum 

A. Akyürek 
Malatya 

O. Koptagel 
Seyhan 

S. Tekelioğlu 
Gümüşane 

Ziya Zarbım 

Bu M. M. 
Samsun 

M. F. Engin 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
içel 

C. Mersinli 
Muğla 

S. Güney 
Yozgad 
C. Arat 

M 

Kâtib N. 
Manisa 

K. N. Buru 
Çorum 

E. Sdbri Akgöl 
Kayseri 

İV. Toker 
Samsun 

R. Barkın 
Kars 

K. Kıztldoğan 
Tekirdağ 

R. Apak , 

( S. Sayısı : 240 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

1111 sayılı kanunun 35 nci maddesinin «G» fık
rasının değiştirildiğine dair kanun lâyihasıdır 

1 — 1111 sayılı kanunun 35 nci maddesinin 
«C» fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

P5adde 35 — 
A) . 
B) 

C) Askerî mekteblerle nizamname ve ta
limatnamelerine göre devam mecburiyeti olan 
resmî ve yüksek mekteblerle liseler ve orta 
mekteblerde ve tâli meslek mekteblerinde veya 
bu derecelerde olduğu Maarif vekâleti tarafın
dan veya müdürlüklerinden tasdik edilen hu
susî ve ecnebi mekteblerde ve ayni vasıfta bu
lundukları Maarif vekâletince tasdikli memleket 
haricî mekteblerde okumakta oldukları anlaşı
lanlar (Bunların ertesi seneye terki en çok 29 
yaşını bitirinceye kadar uzar.) bu yaşa kadar 
tahsillerini bitirmemiş olanlar, iki sene üst üste 
sınıf geçemeyenler, yüksek bir mektebi bitir
dikten sonra diğer yüksek bir mektebe veya 
ihtisas şubelerine ayrılmış müesseselerin ve 
Üniversitesinin bir şubesini bitirdikten sonra 
diğer şubesine girenler, ertesi seneye bırakıl-
mayıb asker edilirler, tşbu talebenin derslerine 
muntazaman devam etmeleri şartile tahsil saat
leri haricinde memuriyet, vazife, sanat, ticaret 

ve ziraatle iştigalleri tecillerine mâni teşkil 
etmez. 

Son yoklama sırasında orta veya yüksek 
bir mektebi bitirerek memleket içinde ve dışında 
daha yüksek mekteblere kabul zamanı olmadı
ğından dolayı girmemiş olanlara sene içinde gi
rerek lâzım gelen vesikaları gösterdikleri tak
dirde ertesi seneye bırakılırlar. 

29 yaşına kadar ertesi seneye terkedilecek 
talebeler bir seferberlik halinde lüzum ve ihti
yaca göre, doğum sırasile asker edilir. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeye îc-
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

31 - VII -1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

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

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R< Karadeniz 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

( S. Sayısı : 240 ) 





S. Sayısı: 241 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanuna bağlı cedvelin Maarif vekâleti kısmına ilâve 
edilecek ücretli memuriyetler hakkında kanun lâyihası ve 

Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/457) 

16 - VII -1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3656 sayılı kanuna bağlı kadroların Maarif vekâletine aid kısmına ilâve edilecek ücretli memuri
yetler hakkında adı geçen vekillikçe hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 2 - VII - 1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasıesbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucibli sebebler lâyihası 

Alınacak neticelere ve bütçede elde edilecek imkânlara göre, ileride memleketin her tarafına 
teşmil edilmek üzere vekilliğimizce geçen ders yılında Ankara, Konya ve Edirne vilâyetleri köyle
rinde köy demircisi ve marangozu yetiştirmek maksadile birer «Köy demirciliği ve marangoz
luğu seyyar kursu» ile, Bursa köylerinde kadınlara ve köylü genç kızlara biçki - dikiş, nakış, çocuk 
bakımı gibi köy kadınının ihtiyaçlarına uygun işler üzerinde tedrisatta bulunan bir «köy kadınları 
seyyar kursu» tesis edilmiştir. 

Bu kurslar bir mıntakanın, civar köyler halkının da devamına, müsaid olacak merkezî vaziyette 
bulunan bir köyünde 4 ay tedrisat yaptıktan sonra ayni durumda olan diğer bir köye geçmekte ve 
böylece seyyar mahiyetile mıntakanın bütün köylerini faaliyetinden istifade ettirmektedir. 

Gerek Bursa köylerinde kadınlar, gerekse Ankara, Konya ve Edirne vilâyetleri köylerinde er-
'kekler için açılmış olan bu seyyar kursların, köylerimiz arasında temin ettiği rağbet ve istifade; 
vekilliğimizi köy kalkınması davasında tam ve müsbet bir tesiri olan bu kursların adedini mümkün 
olduğu kadar arttırmağa teşvik edici mahiyettedir. Bu sebeble önümüzdeki 1940 yılı içinde, bütçenin 
bugünkü imkânına göre muhtelif vilâyetlerde 10 köy demirciliği ve marangozluğu ve 10 köy kadın 
kursu açılması kararlaştırılmış olduğundan gerekli öğretmen kadrosunu temin etmek üzere bu ka
nun lâyihası teklif olunmuştur. 

Lâyihaya bağlı (1) sayılı cedveldeki kadrolar sözü geçen kurslarda istihdam edilecek öğretmen
lere tahsis edileceğinden bu kadroların da 3656 sayılı kanuna bağlanan ücretli kadrolara ilâvesi icab 
etmektedir. Bu kadroların bir yıllığı 20 400 ve lâyihanın muvakkat maddesinde teklif edildiği 
veçhile 677 nci fasıldan 629 ncu faslın 1 nci maddesine yapılacak münakale de 20 400 lira tutmak-: 
tadır. 

Bu suretle sözü geçen kadrolardan dolayı bütçeye tahsisat ilâvesine lüzum kalmamaktadır. 

T.G. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3244 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas No. i/457 
Karar No. 13 

25 - VII -1940 

Yüksek Reisliğe 

3656 sayılı kanuna bağlı kadroların Maarif 
vekilliğine aid kısmına ilâve edilecek ücretli kad
rolar hakkında ki kanun lâyihası, Başvekâletin 
16 temmuz 1940 tarihli ve 6/324 numaralı tez
keresile Yüksek Reisliğe takdim edilerek Encü
menimize havale buyurulmuş olduğundan Maa
rif vekilliği Meslekî tedrisat umum müdürünün 
huzurile tedkik edildi. 

Hükümetin mucib sebebi er lâyihasında mün-
deriç olduğuna ve meslekî tedrisat umum müdü
ründen alman izahlara göre köylerde köy demir
cisi ve marangozu yetiştirmek üzere köy demir
ciliği ve marangozluğu seyyar kursu ile köy 
kızlarına biçki, dikiş, nakış ve çocuk bakımı gibi 
kadınlık ihtiyaçlarına uygun bahisler üzerinde 
dersler vermek üzere koy kadınları seyyar kursu 
tesis edilmiş ve geçen ders yılında bazı vilâyet
lerimizde tecrübesi yapılarak çok rağbet gördüğü 
ve faydalı olduğu anlaşılmıştır. 

Lâyiha bu sene zarfında marangozluk ve de
mircilik seyyar derslerile köy kadınlığına aid 
seyyar derslerin arttırılabilmesi için yirmi erkek 

ve on kadın öğretmene verilecek ücretlerin kadro
sunu ihtiva etmektedir. 

Bu ücretler muvakkat madde hükmünce zaten 
bütçede mevcud bir fasıldan yapılacak müna
kale suretile temin edilecektir. 

Şehirlerimizde şimdiye kadar pek ziyade rağ
bet kazanan ve halkın istifadesini mucib olan bu 
türlü iş ve hayat derslerinin köylerimize dahi 
mümkün olduğu kadar teşmili çok hayırlı bir 
teşebbüs olacaktır. Bundan dolayı Maarif encü
meni kanun lâyihasını takdirle ve ittifakla kabul 
etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulma.k üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maarif En. Rs. 
Manisa 

R. N. Edgüer 

Ankara 
B. Baykan 

Urfa 
B. Ülgen 

M. M. 
istanbul 

1. A. Gövsa 

istanbul 
A. Kâmı AJcyüz 

Kâ. 
izmir 

Ş. Tunus 

Tokad 
H. A. Aytuna 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 128 
Esas No. 1/457 

Yüksek Reisliğe 

22 - VIII -1940 

3656 sayılı kanuna bağlı kadroların Maarif 
vekilliğine aid kısmına ilâve edilecek ücretli me
muriyetler hakkında Maarif vekilliğince hazırla-
nıb Başvekâletin 16 - VII -1940 tarih ve 6/3244 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Maarif encümeni mazbatasile birlikte 
encümenimize tevdi buyurulmakla Maarif vekâ
leti namına Meslekî tedrisat umum müdürü ha-
av olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Köylerde, köy demircisi ve köy marangozu 
yetiştirmek maksadile 1939 malî yılında Ankara, 
Konya ve Edirne vilâyetlerinde açılmış bulunan 
köy demirciliği ve marangozluğu seyyar kursla-
rile Bursa köylerinde köylü kadın ve genç kız
lara biçki, dikiş, nakış, çocuk bakımı gibi köy ka
dınının ihtiyacına uygun tedrisatta bulunan bir 
(köy kadınları seyyar kursu) açıldığı ve bu 
kursların köy kalkınma davasına hizmet edecek-

( S. Sayış! : 241 ) 
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leri bir senelik mesaileri sonunda elde edilen 
neticelerden öğrenildiği ve bütçe imkânları da

hilinde bu kursların çoğaltılmasına ve bütün mem
lekete şamil bir mertebeye çıkarılmasına karar 
verildiği ve 1940 malî yılı zarfında on köy de
mirciliği ve marangozluğu ve on köy kadın kur
su açılmasını temin maksadile bu lâyihanın tan
zim edildiği Hükümetin mueib sebeblerile Maa
rif encümeni mazbatasının tedkikinden ve alman 
şifahî izahlardan anlaşılmış ve bu kursların köy
lüye nafi ve çoğaltılmalarının faydalı olacağına 
encümenimizce de kanaat hâsıl olmuş ve bu yıl 
için karşılığının Maarif vekâleti bütçesinden te
min edildiği de öğrenilmiş bulunduğundan lâyiha 
esas itibarile encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Yeni açılacak kursların bir senelik masrafı 
20 400 lira tutmakta ise de malî yılın bir kaç ayı 
geçtiği ve tatbikata başlayıncaya kadar da daha 
bir müddet geçeceği hesab edilerek hizmetin 
bu yıl 15 300 lira ile temin edilebileceği izah edi
lerek muvakkat madde ile icrası istenilen müna

kalenin bu mikdara inhisar "ettirilmesi müzakere 
sırasında Hükümetçe teklif ve encümenimizce de 
musib görüldüğünden muvakkat madde o yolda 
tadil edilmiştir. 

Başlığında da ufak bir değişiklik yapılmış 
olan lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. ^ 

Reis R. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
B. Kenker T. Coşkan Salâh Yargı 

Kâtib 
istanbul Bursa - Elâzığ 

F. Öymen A. N. Ayaş M. F. Altay 
Giresun Gümüşane İsparta 

M. Akkaya D. Sakarya R. Ünlü 
Kayseri Kütahya Muş 

S. Serim A. Tiridoğlu Ş. Ataman 
Ordu Seyhan 

H. Yalman Naci Eldeniz 
Trabzon Yozgad 

Sırrı Bay A. Sungur 

(S. Sayısı: 241) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3656 sayılı kanuna bağlı kadroların Maarif ve
kâletine aid kısmına ilâve edilecek ücretli kad

rolar hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Delet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne aid olan 3656 sayılı kanu
na bağlı ücretli memuriyet kadrolarının Ma
arif vekilliğine aid kısmına, ilişik (1) sayılı 
cedvelde derece, aded ve ücretleri yazılı me
muriyetler ilâve olunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE — 1940 malî yılı 
bütçetsinin 677 nci faslından 20 400 lira indiri
lerek, 629 ncu faslın 1 nci maddesine ilâve edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

2 - VH - 1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar S. Arikan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

A. F. Cebesoy H. Çakır 
S. I. M. V. G. 1. V. Zr. .V 

Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

4 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadü
lüne dair olan kanuna bağlı ücretli kadroların 
Maarif vekâleti kısmına bazı ilâveler yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na bağlı ücretli memuriyet kadrolarının Maarif 
vekilliği kısmına ilişik cedvelde derece, aded ve 
ücretleri yazılı memuriyetler ilâve olunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE — 1940 malî yılı Ma
arif vekilliği bütüesinin 677 nci (Meslek ve tica
ret kursları ve akşam okulları ücret ve bilûmum 
masrafları) faslından 15 300 lira indirilerek 629 • 
ncu (Vilâyetler ücretleri) faslının birinci (Me
murlar) maddesine ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

CEDVEL 

D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

13 öğretmen 20 60 
14 » 10 50 

(S . Sayısı: 241) 



"S. Sayısı: 242 
İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1940 malî yılı bütçe-
sine munzam tahsisat verilmesi hakkında kanun teklifi 

ve Bütçe encümeni mazbatası (2/26) 

27 -VII -1940 
Yüksek Reisliğe 

Yeniden intihab edilen mebusların tahsisat ve muvakkat tazminatlarının tediyesi için 1940 malî 
yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinde mikdarı kâfi tahsisat mevcud olmadığından ayni sene bütçesi

nin 1 nei faslının 1 nei ve 4 ncü maddelerine munzam tahsisat ilâvesi için aşağıda yazılı kanun mad
delerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

idare âmiri İdare âmiri 
/. Ferid Alpaya Dr. Saim TJzel 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 22 - VIII -1940 
Mazbata No. 127 
Esas'No. 2/26 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden intihab edilen mebusların tahsisat ve. 
muvakkat tazminatlarının tediyesi için 1940 ma
lî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesine munzam 
tahsisat verilmesi hakkındaki idare amirlerince 
yapılmış olan kanun teklifi Encümenimize ha
vale Duyurulmakla idare âmiri Halid Bayrak 
(Ağrı) ve Maliye vekili Fuad Ağralı hazır olduk
ları halde okundu ve konuşuldu. 

Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci faslı
nın aza tahsisatı ve muvakkat tazminat maddele
rine mevzu tahsisat mevcud aza mikdarma teka
bül etmekte olduğundan yeniden intihab edi
len mebusların tahsisat! arile muvakkat taz
minatları için ceman 14 750 lira tahsisatın mez
kûr fasla ilâvesi icab ettiği ve lâyihanın bu mak
sadı a teklif edildiği alman izahlardan anla
şılmış ve karşılığı da Maliye vekâleti 
bütçesinin 182 nei maaş faslının birinci 
memurlar maaşı maddesinden münakale yapıl
mak suretile temin edildiği Maliye vekili tara

fından beyan edilmiş olmakla teklif esas itiba-
rile kabul ve birinci madde bu esas dairesinde ye
niden tanzim edilmiştir. 

Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Kırklareli 
B. Denker . 

Kâtib 
istanbul 

F. öymen 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 

#. Serim 
Ordu 

H. Yalman 
Trabzon 

Sırrı Bay 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bursa 
N. Ayaş 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Yozgad 
A. Sungur 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 

Muş 
Ş. Ataman 

Sivas 
Remzi Çiner 

• -rri 



İDARE HEYETİNİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — 1940 malî yılı Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin 1 nci faslmm 2 nci aza tah
sisatı maddesine (11 550) lira ve ayni faslm 
4 ncü muvakkat tazminat maddesine (3 200) 
lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1940 malî yılı Maliye vekâleti 
bütçesinin 182 nci maaş faslmm birinci memur
lar maaşı maddesinden 14 750 lira indirilerek 
11 550 lirası Büyük Millet Meclisi bütçesinin 
birinci faslmm ikinci aza tahsisatı maddesine 
ve 3 200 lirası ayni faslın dördüncü muvakkat 
tazminat maddesine nakil ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 Aynen. 

MADDE 3 — Aynen 

( S. Sayısı : 242 ) 
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S. Sayısı: 245 
İ l l i sayılı askerlik kanununun 58 nci maddesine 3810 
sayılı kanunla eklenen fıkranın değiştirilmesi haklımda 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/478) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1111 sayılı askerlik kanununun 58 nci maddesine 3810 sayılı kanunla eklenen fıkranın değiş
tirilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 23-VIII-1940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

3810 sayılı kanun ile askerlik kanununun 58 nci maddesine ilâve olunan fıkraya müsteniden 
talim için silâh altına alman eratın muayyen dört aylık müddetleri bitmek üzeredir. Bu eratı ka
nunen bu müddetten fazla silâh altında bulundurmağa imkân yoktur. Ancak vaziyeti hazıra dola-
yısile bunların terhisi mümkün görülmemektedir. Bunun için fıkranın tadiline lüzum hâsıl olmuştur. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Esas No. 
Karar No. 

1111 sayılı askerlik kanununun 58 nci mad
desine 3810 sayılı kanun ile eklenen fıkranın de
ğiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan Başvekâletin tezke
resi ve bağlı lâyiha Encümende Millî Müdafaa 
vekilinin huzurile okundu ve görüşüldü. 

Esbabı mucibeye ve verilen izahata ve içinde 
bulunduğumuz fevkalâde hallere binaen kanun 
lâyihası Encümenimizce aynen kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyenin tasvib nazarına arzedil-
mek ve müstacelen müzakere edilmek ricasile 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

(kanlığa 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

M. M. 
Erzurum 

Kiazım Sevüktekin Ş. Koçak 
Bilecik 

8. Bozok 
Erzurum 

A. Akyürek 
Malatya 

0. Koptagel 
Seyhan 

8. Tekelioğlu 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

îçel 
M. C. Mersinli 

Muğla 
S. Güney 
Yozgad 
C. Arat 

Tekirdağ 
R. Apak 

11-IX-1940 

Kâtib 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
Kayseri . 

N. Toker 
Samsun 

R. Barkın 
Kars 

/ / . Kızildoğan 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFI 

Askerlik kanununun 58 nci maddesine ilâve 
edilen fıkranın değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1111 sayılı askerlik kanunu
nun 58 nci maddesine 3810 sayılı kanun ile ek
lenen fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Talim ve terbiye ve manevra maksadile si
lâh altına alınacak usta erat, fevkalâde haller
de, iki sene kaydine bakılmaksızın icra Vekil
leri Heyeti kararile silâh altına alınabilir ve 
talim müddeti de lüzumu kadar uzatılabilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri 
muteberdir. 

tarihinden 

ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra-

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 
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Mf. V. 
Yücel 
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Mü. V. 
A. (Jeünkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
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Na. V. 
A. F. Cebesoy 
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R. Karadeniz 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
H. Çakır 
Zr. V. 
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Ti. V. 
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, . * • * * • 

W. 

( S. Sayısı : 245 ) 


