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\ SABIK ZABIT HULÂSASI 

Askeri ve mülki tekaüd kanununun Hl> ve ti 7 ne i 
maddelerinin değiştir i lmesine, 

Göçmenlerle, nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere to
humluk ve yemeklik dağı t ı lması hakkındaki kanuna 

ti müzakereleri yapı la rak pazar tes i günü toplanı lmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kât ib Kâtib 
Aydın Kütahya Bingöl 

bir madde eklenmesine dair kanun lâyihalarının birin- J Dr. M a / h a r Germen Vedit Uzgören Necmeddin vSahir 

2 — SUALLER 
1 •- Manisa mebusu Refik İncenin, asker ailelerine 

yardım şekli hakkında şifahî suali Dahiliye vekâletine 
havale edilmiştir. 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Layihalar 

1 — .Mahkemelerle idarî makam ve merciler ara
sında ceza islerinden maada hususlarda vazife ihtilâf
larının halli hakkında kanun lâyihası (1 /521) (Dahi
liye ve Adliye encümenler ine) 

2 — Telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesi
nin tadiline dair 1899 sayılı kanunun birinci maddesi
ne bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1 /522) 
(Nafıa encümenine) 

,'î — Türk paras ı kıymetini koruma kanununa nüi-
zeyyel kanun lâyihası (1 523) (İkt ısad, Maliye ve 
Bütçe encümenler ine) 

| —̂  Türkiye - isveç kliring anlaşmasının kiisbe 
bedellerine müteallik hükümlerini tadilen yapılan an 
laşntanın tasdiki hakkında kanun lâyihası (1 524) 
(Haric iye ve İkt ısad encümenler ine) 

5 -— Türkiye - Almanya arasında imzalanan ticari 
mübadelelere mütedair hususî anlaşma ve ticarî 

mübadelelere aid tediye anlaşmasında mevzubahs baza 
hükümlerin tavzihi hakkında teati olunan notaların 
tasdikına dair kanun lâyihası (1 '525) (Har ic iye ve 
İktısad encümenler ine) 

Mazbata la r 
ti — Emniyet teşkilât kanununun 49 ncu maddesine 

bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve 
Dahiliye encümenleri mazbata la r ı (1 4ti2) ( l iuzna-
meye) 

7 —- İspençiyari ve tıbbî müs tahzar la r hakkındaki 
12ti2 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve ye
niden bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası ve 
Sıhhat ve ıçlimai muavenet , Ziraat , Maliye ve. Bütçe 
encümenleri mazbata lar ı ( P 1 7 5 ) (Ruznameye) 

8 — J a n d a r m a teşkilât ı için yapılacak binalar hak
kında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümen
leri mazhalalar ı (1 22ti) (Rt ıznameye) 

B I R I N C I G E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Şemsettin Günaltay 
KÂTÎBLER ; Bekir Kaleli (Gazıanteb), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

• ^ w — 

REÎS ~- Celse açılmıştır. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
l ••••- Devl-e.1 nu-ıııurhın aylıklarının tevhid re 

t (.ödülüne dair ,'>V)'.J6' sairdi kanunun muvakkat 
ti neı maddesindeki malini memuru (.ahirinin 
tefsiri hakkında Başıu kâlel tezkeresi n Jlnleı 
uncümeni mazhatası (H/295) [1 ] 

REÎS — Tefsir f ıkrasını oku tuyorum : 

I I I 22 sayılı hasnuet/azı za.hlıtt sonvndadn 

3656 sayılı kanunun muvakkat altıncı maddesin
deki (maiyet memurları) tabirinin tefsiri 
3656 sayılı kanunun muvakkat altıncı mad

desindeki (maiyet memurları) tabiri namzedlik 
devrelerini 2768 sayılı kanunun birinci madde-
sile 219 numaralı tefsirde gösterilen memuriyet
lerde geçirmekte olan Siyasal bilgiler okulu ve
ya Hukuk fakültesi mezunlarına şamildir 

22 



I : 14 9-12-
REİS — Tefsir fıkrası hakkında mütalea 1 

var mı? Fıkrayı yüksek reyinize arzediyorum. i 
Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edil- j 
mistir. I 

i 
,3 ~— 1940 mali yılı muvazenei um anı i ı/c ka- ; 

nununa bağlı bazı daire bütçelerinde münakale 
yapılmasına dair 1/51 o, Ziraat vekâleti 19in 
ntalî yılı bütçesinde TS 820 liralık mü an kale ya
pılmasına, dair i/iti? ve 1940 mali yılı marazı mi 
umumiy esine dahil bazı dairi bi'd releri ad t def/i-
şiklik yapümusıuo dair Z/57.S saydı kan a a lâyi 
halan ve Rütce eıteihvcvi mazbatası | 1 | 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... KR 
bul edilmiştir. 

1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

MADDE 1 — 1940 malî yılı muvazenei umu
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(1) sayılı cedvelde yazılı tertibleri arasında 
(1 047 826) liralık münakale yapılmıştır 

F. 

[1] NUMARALI CEDVEL 

Tenzil. 

Başvekâlet 
66 Mefruşat ve demirbaş 

REİS — Kabul edil
miştir, 

69 İsletme 
REİS — Kabul edil
miştir, 

70 Melbusat 
REİS — Kabul edil
miştir. 

Zam. 

1 500 

1 000 

500 

Devlet meteoroloji isleri umum müdürlüğü 
133 Merkez müteferrikası 

REİS — Kabul edil
miştir. 

134 Vilâyetler mefruşat ve 
demirbaşı 
REİS — Kabul edil-
miştijp. 

135 Tenvir ve teshin 
REİS - Kabul edil
miştir. 

136 Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edil
miştir. 

500 

2 000 

50ü 

500 

1 j ;l? mydı hasm/tıtaz'ı zabtın smeuudadır. 

1940 C : 1 
F. 

137 İcar bedeli ve melbu
sat 
REİS — Kabul edil
miştir, 

138 Daimî memuriyet har 
çıranı 
REİS — Kabul edil 
mistir. 

140 Resmi telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 
REİS — Kabul edil 
mistir. 

144 Tesis ve tamir 
REİS — Kabul edil
miştir. 

145 Neşriyat, tabı, risale 
ve abone masrafları 
REİS — Kabul edil
miştir. 

149 Merkez ve taşra için 
alınacak telsiz ve her 
türlü muhabere ve din
leme ve işaretleşme 
«Helyosta, projektör 
ve emsali aletler» alât 
ve eçhizesinin muba
yaa, tesis, nakliye, 
montaj, enstallâsyon, 
tecrübe, işletme, tamir, 
tamirhane alât ve leva
zımı ve masrafları ile 
telsiz cihazları, rasad 
parkları ve istasyonla
rı için lâzım olan ba
rakaların ve siperlerin 
yaptırılması veya satın 
alınmasına aid masraf
larla diğer her türlü 
alât ve levazımı rasa-
diye ve fenniye muba
yaa, tesis, tecrübe, 
kontrol, tamir ve nak
liye masraflarile bu iş
lerde kullanılan bilû
mum edevat, malzeme 
ve ecza bedelleri 
REİS — Kabul edil
miştir. 

Maliye vekâleti 
191 Vilâyetler mefruşat ve 

demirbaşı 
REİS — Kabul edil
miştir. 

194 İcar bedeli ve melbusat 
REİS — Kabul edil-

- mistir. 

Tenzil. Zam. 

1 300 

1 700 

1 500 

1 000 

1 000 

10 000 

4 500 

4 500 

23 
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205 

208 

214 

216 

218 

259 

264 

265 

34G 

Tenzil. Zam. 

Buğdayı koruma ver
gisi cibayet teşkilâtı 
ve masrafı 15 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 
İstimlâk edilmiş ve 
edilecek gayrimen-
kuller bedeli 6 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 
Mektebe celbolunacak 
memurların yevmiyesi 11 840 
EEİS — Kabul edil
miştir. 
Tamir masrafı 2 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 
Tahmin, satış ve tesbit 
komisyonları gayri mu
vazzaf azası hakkı hu
zuru ve masarifi zaru-
riyeleri 10 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 

Düyunu umumiye 
1513, 2248, 2354, 27D1 
ve 2808 numaralı ka
nunlara tâbi olub nak
den ödenecek borçlar
la 3523 sayılı kan;n 
mucibince verilecek 
tahvillerin ve elyevm 
tedavülde bulunan Ma
zine tahvillerinin faiz 
ve amortismanlar ile 
keza nakden ödenecek 
tahvil kesirleri, ko-
müsyon, sigorta, muha
faza ve sair bilûmam 
masrafları karşılığı 250 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 
1722 numaralı kanr.n 
mucibince kibrit istik
razı faiz ve itfa müret
tebatı 28 500 
REİS — Kabul edil
miştir. 
10 milyon sterlinlik 
kredinin faiz ve itfa 
mürettebatı 356 387 
REİS — Kabul edil
miştir. 

Dahiliye vekâleti 
Memurlar 30 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 

F. 

347 

Tenzil. Zam. 

400 

401 

481 

482 

556 

557 

559 

561 

563 

567 

1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi ve 
1700 numaralı kanu
nun 3 ncü maddesi 
mucibince verilecek 
ikramiye 
REİS — Kabul edil
miştir. 

Emniyet umum müdürlüğü 
Memurlar maaşı 10 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 
1683 numaralı kanunun 
58 nci maddesi muci
bince verilecek tekaüd 
ikramiyesi 
REİS — Kabul edil
miştir. 

Hariciye vekâleti 
Ecnebi memleketlere 
çekilecek telgraf- ve 
gönderilecek mektub 
ve paket masrafı 
REİS — Kabul edil
miştir. 
Nakli nukud 
REİS — Kabul edil
miştir. 

Adliye vekâleti 
Açık maaşı 
REİS — ' Kabul edil
miştir. 
1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek te
kaüd ikramiyesi 
REİS — Kabul edil
miştir. 
Müteferrik müstah
demler 
REİS — Kabul edil
miştir. 
Merkez mefruşat ve de
mirbaşı 
REİS ' — Kabul edil
miştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edil
miştir. 
Tenvir ve teshin 
REİS — Kabul edil
miştir. 

30 000 

10 000 

100 000 

11 000 

12 000 

16 000 

4 000 

1 000 

3 000 

5 000 

- 2 4 -
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î*. Tenzil. Zam. 

569 Defatir ve evrakı mat
bua " 1 500 
REİS — Kabul edil
miştir. 

571 Muvakkat memuriyet 
harcirahı 4 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 

575 Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 2 000 
REÎS — Kabul edil
miştir. 

577 Posta ve telgraf ücreti 35 552 
REİS — Kabul edil
miştir. 

579 Cürmü meşhuda gide
cek adlı memurların 
ve tabiblerin harcira
hı, ehli vukuf ve eh
li hibre ve şahidlerin 
yol masrafları ve üc
retleri ve müdavatı ev
veliye ve otopsi mas
rafları ve cürrnün zahi
re ihracı için ihtiyarı 
lâzımgelen sair masraf
larla ihzarlı maznunla
rın bir mahalden diğer 
bir mahalle sevk mas
rafları 50 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 

581 Telif, tercüme, adliye 
ceridesi, telif, tercüme, 
cem ve tabı kavanin 
masrafı ve hukukî eser
ler mubayaa bedeli ve 
adliye ceridesi ve Tem
yiz kararları tabı mas
rafları ve makaleler üc
reti 3 000 
REİS— Kabul edil
miştir. 

583 Tayinat, mahkûm, 
mücrim ve mevkuf
ların sevk masrafları 
ile şevke memur olan
ların harcırahları 265 000 
REÎS — Kabul edil
miştir. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
595 Memurlar maaşı 15 225 

REİS — Kabul edil
miştir. 

596 1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi 

P. Tenzil. Zam. 

mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
REİS — Kabul edil
miştir. 

599 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edil
miştir. 

607 Daimî memuriyet har
cırahı 
REİS — Kabul edil
miştir. 

608 Muvakkat memuriyet 
harcırahı 
REİS — Kabul edil
miştir. 

609 Müfettişler harcırahı 
REİS — Kabul edil
miştir. 

617 Mektebe getirilecek 
memurlar ile talebe 
yevmiyesi 
REİS — Kabul edil
miştir. 

Maarif vekâleti 
658 Maarif vekâleti (hars 

ve meslek) 
REİS— Kabul edil
miştir. 

668 Ankara Konservatu-
varı ve tatbikat sah
nesinin bilûmum üc
ret ve masraflarile 
Konservatuvar talebe
sinin yaz temrinleri 
kampı masrafları ve 
kampta çalışacak me
mur ve muallimlerin 
ücreti, yol paraları 
REİS — Kabul edil
miştir. 

675 Mahrukat, tenvir, tat-
hir, mualece, me-
kûlât, hayvan yemi, 
benzin ve makine ya
ğı, lâstik bedeli, tatü 
aylarında yemek üc
reti, idare ve labora
tuar, atelye ve tem-
tin masrafları, matbu 
evrak ve defatir, mes
lekî Mtab, mecmua 
ve gazeteler, mubayaa 
ve abone bedeli, bina 
kira bedeli, talebenin 
Mtab, kırtasiye, re
sim ve ozalit kâğıdları, 

10 000 

5 225 

2 000 

1 500 

3 500 

11 310 

8 000 

8 000 

- 25 — 
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678 

perger ve sair ders 
levazımı ve melbusat 
REÎS — Kabul edil 
mistir. 
Meslek mektebleri ec
nebi uzman ve uzman 
muavinleri ve tercü 
manian ile ecnebi öğ
retmen ve usta ücret 
leri ve bunların mem
leket dahilinde gidiş 
ve «"elifi ve seyahat har
cırah ve yevmiyeleri. 
REÎS — Kabul edil
miştir, 

Ticaret vekâleti 
831 Memurlar maaşı 

REÎS — Kabul edil 
mistir. 

832 1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek te 
kaüd ikramiyesi 
REİS - Kabul edil 
mistir. 

833 Memurlar 
REÎS — Kabul edil
miştir. 

Ziraat vekâleti 
866 Memurlar maaşı 

REÎS — Kabul edil
miştir. 

867 1683 numaralı kanv 
nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek te 
kaüd ikramiyesi 
REÎS — Kabul edil 
mistir. 

870 Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edil
miştir. 

874 Teshin 
REÎS — Kabul edil
miştir. 

878 Tenvir ve teshin 
REÎS — Kabul edil 
mistir. 

879 Vilâyetler müteferri
kası 
REİS — Kabul edil 
mistir. 

880 İcar bedeli 
REÎS - Kabul edil 
mistir 

Tenzil. Zam. 

37 500 

13 185 

72 000 

200 

72 200 

10 400 

11 400 

5 000 

1 300 

500 

1.50 

1 650 

F. 

881 

882 

895 

896 

911 

916 

Tenzil. Zam. 

Daimi memuriyet har 
cirahı 
REÎS — Kabul edil
miştir. 
Muvakkat memuriyet 
harcırahı 
REÎS — Kabul edil 
mistir. 
Orta ziraat mektebleri 
REÎS — Kabul edil 
mistir. 
Muzur hayvan ve has
talıklarla mücadele 
masrafı 
REÎS - Kabul edil
miştir. 
İsletme 
REÎS 
mistir. 
Enstitü 

Kabul edil 

917 

918 

91i 

921 

923 

94ü 

ve laboratu
arlar ve levazım ve 
işletmeleri umumî mas 
rafları 
REİS Kabul edil 
mistir, 
Telifat ve neşriyat, 
memurlar ve müstah
demlerle ecnebi profe
sörler ve talebe har 
cirahı 
REİS — Kabul edil
miştir. 
Talebe ve stajiyer ta
lebe melbusat, yatak, 
yorgan, komodin, ve 
elbise dolabı, karyola 
ve emsali .masrafları 
REİS — Kabul edil 
mistir. 
Ecnebi mutahassıslar 
ve tercümanları 
REÎS — Kabul edil
miştir. 
Umumi masraflar kar 
silişi 
REİS - Kabul edil 
mistir. 
İsletme 
REİS 
mistir. 

Kabul ed.il-

33 000 

Milb Müdafaa V. (Kara kısmı) 
Melbusat 37 500 
REİS — Kabul edil
miştir, 

5 000 

2 200 

20 000 

27 000 

1 300 

15 000 

10 000 

2 000 

5 000 

1 000 

http://ed.il-
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952 Koruyucu malzeme 
masrafı 
REİS — Kabul edil
miştir. 

30 000 

Millî Müdafaa V. (Hava kısmı) 
993 Muvakkat memuriyet 

harcırahı 20 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 

994 Resmî telefon tesis ve 
mükâîeme masrafı 5 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 

1003 Atış, bombardıman, u-
çuş, telsiz, fotoğraf, 
malzemeyi sıyanet, ta
mirhanelerde yüksek 
mesai, ihtira, tamir 
ve prototib inşaat 
ve buna mümasil işler 
için ikramiye ve mesai 
ikramiyesi 2 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 

1005 Manevra masrafı 7 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 

1008 Staj, tedkik ve lisan 
tahsili, tahsisat ve ya
bancı memleketler har
cırahı ve askerî mü
hendis ve fen memuru 
yetiştirilmek üzere 
yabana; memleketlere 
gönderilecek subay ve 
talebenin tahsillerile 
yol, tedavi ve tahsil 
masrafları 20 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 

Askerî fabrikalar Umum müdürlüğü 
1081 Demirbaş 30 000 

REİS — Kabul edil
miştir. 

Matbuat umum müdürlüğ-ü 
1123 Mefruşat ve demirbaş 5 000 

REİS — Kabul edil
miştir. 

1130 Yabancı memleketler 
harcırahı 4 490 
REİS — Kabul edil
miştir. 

1131 Motosiklet işletme mas
rafı , 200 
REİS — Kabul edil
miştir. 

1132 Kongre ve konferans
lar masrafı 4 990 
REİS — Kabul edil
miştir. 

1133 İcar bedeli 480 
REİS — Kabul edil
miştir, 

1134 Radyodifüzyon istas
yonları ile stüdyola
rın her nevi işletme 
masraflaTİle tamiri, 
malzeme, elektrik çere 
yan bedelleri ve ten
vir, teshin masrafları, 
ses ve söz artistleri ile 
konferansçıların yev
miyeleri ve bilûmum 
alât ve eşyayi fenniye 
ve musikiyenin muba
yaa, tamir, nakil ve ki
ralama ve sair masraf
ları 105 134 
REİS — Kabul edil
miştir. 

1135 Radyodifüzyon tesisa
tını tevsi ve ıslah mas
raflar] 101 334 
REİS — Kabul edil 
miştiı. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REtS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et

meyenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 2 — 1940 malî yılı Matbuat umum 
müdürlüğü bütçesinin 1135 nci (Radyodifüzyon 
tesisatını tevsi ve ıslah masrafları) faslından 
8 666 lira indirilerek mezkûr bütçede yeniden 
açılan (2) sayılı cedvelde yazılı tertiblere fev
kalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

[2] NUMARALI CEDVEL 
F. Zam. 

i 1137 Melbusat 
I REİS — Kabul edilmiştir. 
• 1138 Tenvir ve teshin 
I REİS — Kabul edilmiştir. 
i 1139 Ücretli muhabere ve mükale-
i me bedeli 

REİS — Kabul edilmiştir. 
i 1140 3335 sayılı kanun mucibince 
! yapılacak tedavi, yol ve saire 
| masrafları 
j REİS — Kabul edilmiştir. 
j 1141 Beynelmilel Radyodifüzyon 

birliğine verilecek iştirak his
sesi 
REİS — Kabul edilmiştir, 

2 500 

1 200 

3 500 

500 

525 

— 27 
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F. Zam. 

1142 Geçen yıl borçlan 341 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1143 Eski yıllar borçlan 100 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme

yenler ... Madde kabul olundu. 
MADDE 3 — 1940 malî yılı Sıhhat ve içti

maî muavenet vekâleti bütçesinin 528 nci fas
lının dördüncü (Diğer bilûmum masraflar) ter
tibine (300 000) lira munzam tahsisat veril
miştir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 4 — 1940 malî yılı Düyunu umu
miye bütçesinin 265 nci faslının birinci (10 
milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürette
batı) maddesinden ( 130 000 ) lira indirilerek 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesin
de (Devlet kinini mütedavil sermayesi) adile 
yeniden açılan 551 nci fasla fevkalâde tahsi
sat olarak konulmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Madde kabul olundu. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Ayni sayfada Devlet kinini mütedavil ser
mayesi hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası 
vardır, onun müzakeresine geçiyoruz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bundan evvelki 
mesele henüz bir neticei katiyeye iktiran etme
mişken müsaade buyurursanız heyeti umumiye-
si hakkında bir şey söyliyeceğim. 

REİS — Ne hakkında?. 
REFİK İNCE (Devamla) — Şimdiki müna

kale kanunu hakkında. Henüz ara toplanmadı
ğı için zannederim ki, heyeti umumiyesi hak
kında söz s'öylenebilir. Efendim, şimdi kâtib 
arkadaşımız bir çok vekâletlerden bir çok pa
ralar toplanılarak diğer vekâletlere yekûn ha
linde verildiğini okudu. Bunların içerisinde 
göze çarpacak kadar şayanı dikkat kısımlar 
vardır. Bir bütçenin mahiyeti, bir senei maliye 
içerisinde, Devlet hizmetine taallûk eden mas
rafları evvelden görmüş olmak itibarile bir 
takım paraların verilmesini ihtiva eder. Büt-

j cemiz kabul edileli zannederim hazirandan beri 
! yedi ay oldu. 
| Bütçe encümenimizden rica ediyorum, haki

katen tedkiklerinin çok yerinde olduğunu 
gördüm. Bazı vekâletler falan yerdeki masraf
ları alınız, filân yere koyunuz diyor. Bütçe 
encümeni buradan alınması doğru değildir, 
bu iş için lâzımdır, başka yerden gösteren, di-

I yor. Vekâletler bütçelerinden para çıkarmayı 
I kabul ediyor da, Bütçe encümeni hayır bunu 

buradan sarf edeceksiniz gibi bir takım vaziyet-
I 1er. 
I Hükümetten istirham ettiğim nokta şudur; 
| evvelâ mümkün olabildiği kadar bütçeyi iyi 
| tahmin ve isabetlerle yapsın. 
| İkincisi; 4 bin lira filân yerden kesiliyor, 
i mefruşat bedeli harcıraha gidiyor. Mefruşat için 

yapılması lâzım gelen bir masrafın evvelden 
keşfedilmemesi bir hatadır. Bazı meselelerde 

I haklı olabilirler. Rasad istasyonu için lâzım 
I olan alat ve edevatı alacağız zannetmişiz, fakat 

ahval dolayısile alınamamış, buna aid olan pa
rayı sarfediyoruz. Onun içindir ki, mümkün 
olduğu kadar Bütçe encümeninin de bu nokta
da hassas davrandığını bildiğimden bu prensib 
üzerinde münakaleler işinde Hükümetin hassas 
davranmasını rica edeceğim. Üzerinde tedkikat 
yapılması imkânı bulunmayan müteferri işler de 
sene sonuna bırakılsın, biz de kendi vazife
mizi ifa ederken müşkülâta maruz kalmayalım. 
Bu istirham ve temennilerimin Hükümet ve 
Bütçe encümeni üzerinde hüsnü tesir yaptığını 
görmek, benim için bahtiyarlık olur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÜSNÜ Kİ-
TABCI (Muğla) — Müsaade eder misiniz?. 

REİS — Bu bir temenniden ibarettir, müna
kaşa değildir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÜSNÜ Ki-
TABCI (Muğla) — Mütaleaya karşı mütalea 
serdedeceğim. 

REİS — Diğer bir lâyiha vardır, onda söy
lersiniz. 

Devlet kinini mütedavil sermayesi hak
kındaki kanuna ek kanun lâyihasının müzake
resine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı?.. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

I Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki 
I kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 5 - VI -1939 tarih ve 3831 sa-
| yılı Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkın

daki kanunun birinci maddesile tesis olunan 
(Devlet kinini mütedavil sermayesi) 400 000 
liraya çıkarılmıştır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme-

I yenler... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekil
leri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ

la) — Tahsisat verilmesinden ibarettir, bir mü
zakereye tâbi değil midir? 

REİS — İki müzakereye tâbidir. 

3 — Askerî memurlar kanununun 4 ncü mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa encümeni mazbatası (1/508) [1] 

REİS — Kanunun ikinci müzakeresidir, 
maddeleri okutuyorum: 

Askerî memurlar kanununun dördüncü madde
sinin tadiline dair kanun * 

MADDE 1 — 1455 numaralı askerî memur
lar kanununun dördüncü maddesi aşağıda yazıl
dığı üzere tadil edilmiştir: 

Askerî memur olmak için 18 mart 1926 ta
rih ve 788 numaralı memurlar kanununun dör
düncü maddesindeki evsaf ve şartlardan maa
da lise ve muadili mekteb. mezunu ve yedek su
bay olmak lâzımdır. Bunlardan en az bir sene
lik meslek tahsil veya kursu görmüş olanlar se
kizinci smıf askerî memurluğa kabul olunurlar. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun neş
rinden evvel lise veya muadili mekteb mezunu 
ve yedek subay oldukları halde memur muavin
liği ile hizmete alınmış olanların nasıbları birin
ci maddedeki hükme göre tashih edilir ve bu 
tashihten dolayı maaş farkı verilmez. 

REÎS — Tadilname yoktur, maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
neşrinden evvel orta mekteb mezunu oldukları 
halde yedek subay yetiştirilmiş olanlardan şart
l an haiz olanlar bir senelik meslekî tahsilden 
sonra memur muavinliği ile askerî memurluğa 
alınabilirler ve bunlardan ehliyeti tasdik edilen
ler altı ay sonra sekizinci smıf memurluğa geçi
rilirler. ( 

[1] Birinci müzakeresi 11 nci inikad zabtın-
dadır. 

J REİS — Tadilname yoktur, maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiş
tir. 

4 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 
numaralı cedvelin Maarif vekâleti kısmında tas-
hihat yapılması hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe ve Maarif encümenleri mazbataları (1/423) 
[1] 

REÎS — İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadü-
. lüne dair 3656 numaralı kanunun 1 numaralı 

cedvelinde tashihat yapılması hakkında kanun' 

MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 
2 nci maddesine bağlı cedvelin Maarif vekâleti 
merkez teşkilâtı kısmındaki Teftiş heyeti kad
rosunun (1) işaretile (Bunlardan üçü ecnebi 
mekteblerde talebe müfettişi olarak istihdam 
olunabilir) meşruhatındaki (Mekteblerde) ke
limesi (Memleketlerde) şeklinde düzeltilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiy enler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmi- I 
yenler ... Kabul olunmuştur. 

[1] Birinci müzakeresi 11 nci inikad zabtın-
dadır. 

29 — 
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5 •— Ankarada bir Tıb fakültesi tesisi hak

kındaki 3228 sayılı kanıma ek kanun lâyihası 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/316) [1] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Tadil teklifi yoktur. Maddelerin müzakeresine 
geçiyoruz. 

Ankarada bir Tıb fakültesi tesisi hakkındaki 
3228 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair 

kanun 

MADDE 1 — Ankarada bir Tıb Fakültesi 
tesisi hakkındaki 3228 sayılı kanunun dördüncü 
maddesi kaldırılmıştır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun yürütülmesine 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiy enler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Açık reye iştirak etmiy en arkadaşlar varsa 
lütfen reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
6 — Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cum

hur Filârmonik orkestrası tarafından verilecek 
temsil ve konserlerin giriş ücretine tâbi tutulması 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe en
cümenleri mazh at alan (1/484) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Efendim, Maarif vekilimizden bir sual. Bu para
sız olan konservatuvarı ... (Kürsüye sesleri) 

Efendim zaten çıkacaktım. Evvelâ sual sora
yım, ondan sonra küsüye çıkayım dedim. 

Bu konservatuvardan ne kadar para almak 
ümid ediyorlar ki böyle bir teşebbüse girişmiş
lerdir ve saikı nedir, herkesin bedava istifade 
edeceği şeyden para almanın saikı nedir? 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 
(İzmir) — Efendim; bu kanunu hazırlamağa 
Maarif vekilliğini sevkeden saik bir varidat 
temin etmek değildir, Düşündüğümüz şu olmuş
tur : Şimdiye kadar konservatuvarm gerek tem-

[1], Birinci müzakeresi 12 nci inikad zabtın-
dadır. 

[2] 21 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

sil şubesi, gerek opera kısmı, gerek flârmonik 
orkestra tarafından verilen konserlerde para 
alınmıyordu. Vaki tehacüm - bu tabiri yerinde 
kullanıyorum - vaki tehacüm, gelmek isteyen
lerin çokluğu büyük bir alâkanın mevcudiyetini 
göstermiş ve isbat etmiştir. Sanat ,madde gibi 
bir ihtiyaç olmağa başlamıştır. Bu, şayanı mem
nuniyet bir şeydir. İnsanlar ihtiyaçlarını bir 
takım vasıtalar mukabilinde temin ederler. 
Dünyanın her tarafında bu gibi manevî ihtiyaç
ları her zaman bedava tatmin etmek mümkün de
ğildir. Bunu düşündük, dedik ki, bu parayı ve
rebilecek vaziyette bulunan ve bu ihtiyacı duy
muş olanlar para vererek gelsinler. Bu ihtiyacı 
duymuş fakat para vermeğe muktedir değildir 
onlar için de kanunun bir maddesinde sarahaten 
zikredilmiştir, umumî konserler ve umumî tem
siller verilecektir. Onlar, bu vaziyette olanlar 
para vermeksizin gelebileceklerdir. Kanunu sev-
ketmekte düşünülmüş olan saikler bunlardır. 
Yani varidat temin etmek mevzubahs değildir. 
Alınacak para bir alıştırma parasıdır, İstedik ki, 
yalnız elma almak için para veren, konser dinle
mek için de para vermeğe alışsın. Düşünülen 
sebebler budur (Doğru sesleri). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Doğru değil de onun için söz soyuyorum. 

RUŞENi BARKIN (Samsun) — Doğrudur. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Ruşeni 

arkadaşımla beraber değilim. O doğru olduğunu 
söyliyor amma, ben doğru olmadığını söyli-
yeceğim. Sanat aleminde ve sanat yolunda 
Cumhuriyetimizin kurduğu ilk ve en muvaffak 
eserlerden biri de Cebecideki mütevazı bina
sında, mütevazı kadrosile işlemekte olan Kon-
servatuvarımızdır. Burada hatta sinemadan bile 
mahrum olduğumuz günlerde yetişmekte olan 
yeni bir neslin bize verdiği sanat eserlerini 
dinlemekle çok mesut ve çok bahtiyar zamanla-
rımu; geçti. 

ALÎ ZIRH (Rize) — Bedavacılık tadı... 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 

Efendim. 
ALÎ ZIRH (Rize) — Bedavacılık tadı.. (Gü

lüşmeler) . 
' ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Ar

kadaşlar, bazı şeylerin bedava olması lâzımdır, 
hattâ bizim gibi herşeyi para ile olan bir mem
lekette biraz da halka bedava... 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 
(îzmir) — Var.. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Mü
saade ediniz, ben sizin sözünüzü bozmadım. 

Arkadaşlar, musikiden kimler istifade eder? 
Her sanat gibi musiki de ancak aşık olanların 
gittiği yerdir. Orası bir eğlence yeri değildir, 
bir ibadet mahiyetinde olan yüksek bir ruhun 
yüksek bir dimağın tecelligâhıdır. Binaenaleyh, 
nasıl ibadetten para alınmazsa - Paracı arka
daş için söyliyorum - böyle bazı ruhî ibadet-
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ler vardır ki, onlardan da para alınmaması 
lâzımdır. Burada Cumhuriyetin tesis ettiği bu 
ananeyi biz bozmamakyıs. Arka.daşlar, sanatda 
bu kadar kıt giden işlerimizi göniiletmek için 
bundan daha iyi vesileler olamaz. Sayın veki
limizin gerek şimdi ben söylerken vaki olan ir-
şadları ve gerekse not ettiğim beyanatları bu 
lâyihada gösterilen sebeblerle taban, tabana zıt
tır, arkadaşlar. Eğer esbabı mucibeyi okursan::: 
bu kanunu derhal reddetmeniz lâzımdır. 

ALÎ ZIRH (Rize) Neyi okursak?. 
ZÎYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Esba

bı mucibeyi. Yahud Refik Şevketin dediği gibi 
mucib sebebi. 

Şimdi esbabı mucibeyi beraber okuyalım, 
arkadaşlar; «Bu vaziyetin bir taraftan temsil 
ve konserleri umuma mahsus olmak mahiyetin
den uzaklaştırdığı..» dikkat buyurunuz, beda
va olursa... ki, vekilimiz onu reddettiler. Dedi
ler ki, tehacüm olduğundan dolayı buna para. 
koyuyoruz. Bu konser bedava olursa umuma 
mahsus olmaktan uzaklaşırmış. Yanlış, «... Bir 
taraftan da temsil ve konser salonlarında yer 
teminini güçleştirdiği görülmüştür.» Yer te
mini; arkadaşlar; sanat zevkinin bu kadar 
inkişaf ettiği bir zamanda Cebecideki mekte
bin 50 kişilik salonu ile kalmamamız lâzımdır 
ve hepimiz bundan sevinç duymalıyız. Ve bu 
konserleri büyük salonlara intikal ettirmemiz 
lâzımdır. Madem ki, oraya sığmıyoruz. Bu ti
zim için doğan o kadar büyük bir güneştir ki, 
onun sahasını derhal tevsi etmemiz lâzımdır. 
Bunun için de yer yok değildir, arkadaşlar. Bu 
konserlerin yerini dört beş misli artıracak mü-
said yerlerimiz, Devletin elinde vardır, 

Yine esbabi mucibeden; Maarif encümeni 
esbabı mucibesine gidersek o da benim fikrimi 
teyid ediyor. 

«İntizamın teminine, hatta sanat için daha 
anlayışlı bir rağbet ve takdirin celbine hiz
met edebileceği için yalnız Devlet hazinesine 
aid....» 

Arkadaşlar; «daha anlayışlı bir rağbet» ten 
maksad itedir? Acaba parası olanın mı rağbeti 
demektir, yani parası olanın .mı sanata rağbeti 
daha çoktur. Para veren adamın her birinin 
sanatkâr olduğuna inanmam ve sanat ruhu pa
ralı adamdan pek çıkmaz. Binaenaleyh Maa
rif encümenimizin bu cümlesini benim tezimi 
tekid eden bir cümle olarak kabul ediyorum. 
«Ayni" zamanda güzel sanatların negri bakı
mından dahi kabule şayan görülmüştür» diyor
lar. Arkadaşlar; bir işi tamim etmek lâzım ge
lirse o işi para ile mi tamim etmek İâzımgelir? 
Bir işi tahdid etmekle mi neşir ve tamim et
miş olursunuz? Bilâkis baltalarsınız. Konser
lere gidenler kimlerdir? Ruhunda musikiye bir 
meyil duyan ve bizim eski tabirimizle, kırknı-
dan sonra saz çalamıyacak olan, yani kırk ya

şından aşağı olanlar gider, Binaenaleyh bura
ya gidecek olan gençliktir. Buradan ilham ala
cak olan gençliktir, buradan istifade edecek 
olan gençliktir. Gençliğin paralı olduğunu kim 
sÖ3?"îüyor. Bu memleketin okuyan talebesinin 

| % 90 i parasız çocuklardır. Ben sanata meyli 
i burada görüyorum. Bu sanatı biz ilerletmek 
! istiyorsak ancak okuyan insanları oraya gö-
; türmekle sanatı elde edebiliriz. Bunların ise 
i parası yoktur arkadaşlar. 
| Sayın Vekil buyurdular ki; tehacümden dc-
i layı bunu yaptık. Arkadaşlar; tehacüm var-
j sa Maarif vekilliğinin vazifesi oraya bir salon 
| daha ilâve etmektir. Bu suretle bu işi tevsi et-
| melidir. Para verebilecek insanları oraya cel-
j bedebilirim, diyor. Hayır arkadaşlar, para ve-
| remiyecek bu insanları oraya bedava gatirme-
| lidir. Umumî konserlerden bahsettiler. Uınu-
| mî konserler o kadar mahdud olacaktır ki bu-
| na gidenlerin ekserisi gençlerdir. Umumî kon-
; serlerde dünyanın bir çok yerlerinde para alın-
I maz. Dünyanın her tarafında bilhassa pazar 
• sabahlan verilen konserlere bir ibadete gider 
j gibi herkes koşar, bir, iki saatini bilhassa o 
i pazar sabahında ruhunu ferah ve sükûn için-
j de geçirir. Devletin verdiği konserler bilhas-
j sa parasızdır. Biz de talebelik samanımızda 

pazar sabahlarımızı oralarda geçirdiğimiz için 
biliyorum. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz bir vakitler bura
da kanunlar değişti, gitti, geldi. Bir takım ec
nebi artistlerin memlekete girmesini menettik. 
Onu menettiğimiz dakikadan itibarendir ki Ce
becide yetişen çocuklar biss lokantalarda, otel
lerde, salonlarda arzu ettiğimiz müzikleri yeni-
d?n yapmağa bağladılar, Nüvesi, hocası orası
dır. Durup dururken bilmem ne lüzum vardı, 
aksi bir kanun çıkardık. Sanatı memlekete ge
tirelim diye... Gelenleri elhamdülillah ben gör
mediği. Radyolarımızda çalınanlar kendi ço
cuklarımızın çaldıkları cazlardan başka bir şey 
değildir. Onun için arkadaşlar, sanatta açtı
ğımız ve resmî ağızdan da dinlediğimiz bu ge
nişlemeyi tahdid edecek bir şey koymayalım, 
bu fayda değil, rauzırdır. Sayın Vekil elmadan 
bahsettiler. Elma fiatî ucuz değildir. Elli ku
ruştan aşağı elma alamıyoruz. Bir talebe bu
raya girmek için elli kuruş verecek. Onun için 
öyle zannediyorum ki bu ifadelerden sonra sa
yın Vekil sanat namma, benim sözüm için de
ğil, bilhassa sanatın himayesi için bu kanunu 
geri alacaktır, 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 
(İzmir) — Arkadaşımın endişeli göründükleri 
noktalara cevab verdikten sonra öyle tahmin 
ediyorum ki, kanunu geri &1 diye tekliflerinde 
israr etmiyeceklerdir. Hükümet talebe için ve 
parası olmayıb da opera seyretmek veya tiyatro 
temsilini görmek ve konser dinlemek isteyenlere 
esasen parasız olduğunu hissettirmiyecek suret-
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te bu temsil ve konserlerin, verilmesini düşün
müştür. Kanun da bize bunu emrediyor. 

3 ncü maddede icabında Maarif vekilliğince 
tertib edilecek umumî, hususî, davetiyeli temsil 
ve konserlere giriş ücrete tâbi değildir deniliyor. 
Buradaki umumî halk için, hususî; meselâ bura
ya gelecek izciler, ve burada mevcud mektebler 
vardır, bunların talebeleri içindir. Davetiyeli 
tabirine gelince; bilfarz sizlere, yaptığımız işle
ri murakabe etmekle mükellef arkadaşlarımıza 
konserler, temsiller verilecektir. Gelib görecek
siniz. Binaenaleyh talebeler parasız olarak, 
halktan olanlar yine parasız olarak gelib göre
ceklerdir. Buyurdukları gibi hangi memlekette 
pazar sabahları bedava bir temsil vardır, veya 
opera gösterirler. Ben bilmiyorum, hangi Av
rupa memleketinde bu vardır? Çünkü gösteri
lecek şeyler yalnız filârmonik orkestranın vere
ceği konserden ibaret değildir. Temsil verile
cek, opera oynanacaktır. Ben bilmiyorum baş
ka memleketlerde böyle umumî olarak bedava 
konser verildiğini.. Biz başka memleketlerde ol
mayan hudud ve şümul içerisinde bunu bedava 
yaptırıyoruz. Onun için endişe ettikleri cihet
ler bunlardan ibaretse kanun bunları temin et
mek vazifesini Maarif vekilliğinize vermiştir. 
Hatta paraların tesbit ve tayinini de Maliye 
ile beraber yapın demiştir. Arzettiğim gibi bu, 
Hazineye varidat temin etmek değil, manevî 
bir ihtiyacı parası olana para mukabilinde te
min etmek itiyadını kazandırmaktır. Onun için 
biz sanat namına hareket etmiyor değiliz, bilâ
kis sanat namına hareket ediyoruz ve bu günkü 
Türk cemiyeti bunu yapacak, yani bu konsere, 
parası varsa, 50 - 60 kuruş verib gelmek ihti
yacını duyacak bir terakki ve tekâmüle ermiş
tir. Geliniz, bir cumartesi günü saat ikiden iti
baren bakınız, mektebin önü dolmuştur. Biz ge
lenlerin beşte birini bile içeriye alamamaktayız, 
Arkadaşım diyor ki, salon ufaksa büyük salon 
yaptırınız. Bunun da teşebbüsüne girişmiş bu
lunuyoruz. Bütçemize parası konmuş ve Ev
kaf apartımanınm altında evvelce Dil, Tarih -
Coğrafya fakültesi tarafından işgal edilmiş bu
lunan büyük bir salon vardır, bu salonun plân
ları yapılmıştır Ve bir tiyatro, konser ve tem
sil verilebilecek bir sahne haline getirilmesi ter
tibatı alınmıştır. Sizin bildiğiniz ve takdir etti
ğiniz sebeblerden - ki başlıcası demir meselesi
dir - teahhur etmiştir. Bu sahne yapıldığı tak
dirde biz temsillerimizi, konserlerimizi orada 
vermek imkânını kazanmış olacağız. Demir ise, 
alelitlak demir değildir. Sahne tertibatı için lâ
zım olan hususî vasıfta demirdir. 

Bir opera binası yapmak için 3 buçuk milyon 
lira lâzımdır. Biz hesabını yaptık. Onun da za
manı geldiği vakit Hükümetiniz elbette tertiba
tını alıb yapacaktır. Nitekim Tarih, Dil fakül
tesi açıldığı zaman Başvekilimiz açma nutkunu 
söylemişti. Sarahaten opera, müze diye efkârı 

umumiyeye bu fikri arzetmiştir. Bu imkân el
de edildiği vakit Hükümet elbette 3, 3 buçuk mil
yon liralık bir bina ile arkadaşımızın söylediği 
ihtiyacı tatmin edecektir. Bu gün için buna im
kân yoktur. Onun için vaziyet arzettiğim gibi
dir." 

NÂZIM POROY (Tokad) — Maddedeki ica
bında kelimesinin manasını lütfen verir misiniz? 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— İcabında kelimesi şunun için konmuştur: 
Bu tabir olmazsa temsiller ve konserler ya mü-
tevaliyen parasız olur, yahud umumî ve husu
sî diye veya davetiyeli konserler verilir, tem
siller verilir veyahud tam bunun zıddı olur, 
mütemadiyen paralı konserler verirler, piyes
ler temsil ettirirler, opera temsilleri verirler. 
Onun için Maarif vekilliğine «icabında» de
mekle, bunun tertibini sen al, programını yap, 
paralısını, parasızını ayır, diyorsunuz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Bir sual, «halka açılacak» deniyor. Şimdiye ka
dar hiç halka açıldı mı? 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Şimdiye kadar halktan başka kimseye açıl
mış değildir. Kapıları açıktır, herkes girer. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Öyle midir? Ben davetiye ile zannediyordum. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Hayır, herkes gider. Zannederim hiç teşrif 
buyurnıamışsınıs ? (Gülüşmeler). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Kulunuz her zaman gider. 

Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Efendim, bendeniz, Maarif vekâletinin yeni 
teklif ettiği bu kanun lâyihasile konserler ve 
temsillerden muayyen bir ücret alınmasını ga
yet muhik görüyorum. Ben, ücret alınmasına 
taraftar olmayan arkadaşıma, niçin taraftar 
olmadığımın sebebini anlatmak istiyorum. Bu
nun için de hatıralarına müracaat etmek mec
buriyetinde kalıyorum. 

Ankara Halkevinin ilk kuruluşu esnasında 
saym arkadaşım uzun müddet, dört, beş sene, 
Ankara Halkevinin reisliğini yaptılar. Ben de 
Halkevinin kuruluşundan beri orada çalışan 
bir arkadaşınızım. Benim gibi orada çalışan 
arkadaşlar da bilirler ki; her hangi bir zaman
da bir konser veya bir temsil verildiğinde, bu 
konser ve temsiller, tabiî nizamname mucibin
ce, bedava olmasından dolayı, gerek intizamın 
tesisi noktasından salonlarda, gerekse, hatta 
muayyen kanunlarla böyle tiyatroya, gece eğ
lencelerine gelmemesi lâzımgelen küçük çocuk
ların dahi tehacümü karşısında hakikaten ti
yatrodan, temsilden istifade etmesi lâzımgelen 
bu gibi ince sanatlarla alâkası daha çok olma
sı lâzımgelen zevatın bir kısmı bu yüzden açık
ta kalmışlardır, Kendileri de bendenizle bera
ber bu ıstırabı görmüşlerdir. Filhakika bu gi-
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bi, Konservatuvarm gerek musiki, gerek temsil 
şubesinin vereceği umuma mahsus temaşalar
dan, konserlerden daha geniş bir halk kütlesi
nin, malî bir külfet olmaksızın istifade etme
sini hepimiz arzu etmekteyiz. Esasen bu bi
zim Cumhuriyet Hükümetimizin en büyük şiar
larından biridir. Yalnız, tecrübe ile sabit olmuş 
bir hakikat vardır M bu konserlerin meccani 
olması bizim istihdaf ettiğimiz gayeyi temin
den çok uzaktır. Biz hakikaten hepimiz, Hal-
kevinde çalışanlardan Heyeti celileniz arasın
da bulunanlar da bilirler ki, bu konserlerin ve 
temsillerin münhasıran bedava olduğundan do
layı bu konserlerle veyahud müzik ile, tema
şa ile alâkalan olmadığı halde sırf bedava ol
duğu için gelenler vardır. Bu insanlar, afail 
dinlemesi lâsımgelenlerin hazır bulunmalarına 
mâni olmaktadır. Bendeniz Muhterem Vekil
den bir şey rica edeceğim; o da kelime tadili
ne dairdir. (İcabında) yerine (muntazam za
manlarda). Bu sözün tadilini rica ediyorum. 

ZİYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — 
Efendim; âdetimdir, elimde vesika olmazsa, 
onu gözümle görmezsem hayatta söz söylemem. 
Onun için sayın Vekilin; sen gitmezsin, bil
miyorsun, demelerine karşı ben kendisine, sen 
mekteblerin halini bilmiyorsun, çünkü mekteb-
lere gitmiyorsun, desem böyle bir şey kabul 
edilmez tabiî. 

Burada bu mesele için söz söyliyen adam 
o konserden zevk duyan ve ona karşı bir bağ
lılık hisseden, yüksek hissi olan bir insandır. 

Binaenaleyh sevimli Maarif vekilinden bize 
karşı daha az sert olmalarını, yumuşak olmala
rını bekleriz. Melfteblerden dayağı kaldırdık, 
fakat Maarif vekili bizi burada azarlıyorlar. 
Onun için daha yumuşak konuşalım. Çünkü 
maarif yumuşaklıkla olur. 

Şimdi arkadaşlar, şimdiye kadar halka açık 
mı idi demekten maksad, hepimize davetiye ge
lir, fakat hatırlı, gönüllü adamlara. Birisi ge
lir, aman davetiyeni ver de gideyim, der. Bana 
aid olan bir şeyi başkasına veremem. Verme-
sem bu da onun için bir mahrumiyettir, sonra ce
bimde kalacak bir mevkiin boş kalması bir vic
dan azabı olur. Binaenaleyh şuraya buraya da
ğıtılmış varakalarla oraya girilir, katiyen halka 
açık değildir sevgili vekilim. İkincisi; buyur
dular ki, Avrupada yoktur. Arkadaşlar, bu ka
dar içimizde gezmiş insanlar, orada talebelik et
miş arkadaşlar var. Fransada, Almanyada, İs-
viçrede, Coğrafyanın bütün isimlerini sayarım, 
her yerde vardır. Paralı olan yerler de vardır. 
Fakat onlar bam başkadır. Operadan bahsedi
yorlar, üç milyondan bahsediyorlar. Operadan 
yana ben ağzımı açmadım. Meğer bu işin yapıl
ması için bir kaç yüz liralık demir lazımmış. 

Arkadaşlar, Evkaf apartımanı yapılalı 17 se
ne oldu. Salonu bom boş duruyor. Bu kadar se
nedir bin kilo demir bulamadılar mı? Konserva-

- tu var meselesi açıldığı zaman mı demir gelmez? 
Bu söylediklerim vekilin şahsına aid değildir. 

Vekilden daha evvel onu idare eden Maa
rif vekâleti nammadır. Maarif vekâleti, konser, 
müzik, temsil için 17 senedenberi bu bina 
vardı da ne duruyordu?. Maarif vekâleti o za-
mandanberi demir bulamamışta, demirin tam 
kriz zamanında mı bu iddiayı ileri sürüyor?. 
DemekM tenkid kolay. Öyle yapalım arkadaş
lar, 3,5 milyon falan değil, ufak bir himmetle 
bu yapılabilir. Bu, halka karşı bir cemiledir. Bu 
ruhî meseleye Maliye vekili de razıdır, bunu be
dava yapalım, gelin buna siz de razı olun. Bu 
hususta bir takririm var, bu işi böylece çıkara
lım. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) 
— Efendim, arkadaşım sertlikten bahsetti. 
Böyle bir şey mevzubahs değildir. İmkân olub 
ta daha fazla yumuşak olmak demek bir şey 
olmamak demektir. Yoksa kendilerinin sözle
rine verdiğim cevablarda yumuşak veya sert
likle hiç alâkası olmadan doğrudan doğruya 
düşündüklerimi söyledim. Sertlik, yumuşaMık 
mevzubahs değildir. Sonra davetiye meselesi; 
Mebus arkadaşlara gönderilen davetiye ihbar 
mahiyetindedir. Böyle bir konserimiz var ter-
tib ettik. Sizin, murakabe, hakkınız ve vazife-
nizdir. Bunu size hatırlatmak, .nezaketle sizi 
davet etmektir. Yoksa herkese davetiye gönde-
rib buraya bu davetiye ile girilir gibi bir şey 
yoktur. Herkese kapılar açıktır, herkes girmek
tedir. Binaenaleyh, davetiye ile konsere gir
mek mevzubahs değildir. Ve sizdeki davetiye
ler de bu davetiye olmazsa giremezsiniz mana
sında bir şey değildir. Arkadaşımın bu
yurduğu gibi, davetiye olsa idi elinde o vesika 
olmayınca içeriye girilmezdi. Halbuki, sizin 
mebus olduğunuzu bilmeseler dahi buyurun 
derler ve içeriye alırlar. 

Umumî konserler, halk için konserlerdir. 
Evet o vardır, umumî yerlerde verilir. Fakat 
böyle bir müessese, Devlet tarafından idare 
edilen veya Devletin sübvansiyonunu alan yer
ler alelitlak böyle bir şey yapmaz. Bu kanunda 
mevzubahs olan temsildir, konserdir, opera ve 
tiyatro temsilleridir. Dünyanın her tarafında 
olduğu gibisini biz de yapmak istiyoruz, iş 
bundan ibarettir. 

MAARİF E. M. M. İBRAHİM ALÂETTİN 
GÖVSA (İstanbul) — Bendeniz teklifi; itiraz 
eden muhterem arkadaşımın Maarif encümeni' 
mazbatası hakkındaki ifadelerini mevzubahs 
edeceğim. Bizim gösterdiğimiz sebebi gayriva-
rid ve gayrimantıkî buldular. Fakat onu ken
dilerini haklı göstermek için tam okumadılar. 

Biz diyoruz ki, müzelerde olduğu gibi - ar
kadaşım bu fıkrayı okumamıştır - umuma mah
sus konser ve temsillerde - çünkü konservatu-

varda temsil de mevzubahstır - evvelce yalnız mu-
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siki vardı - kabul edilen son kanunla tiyatro 
mektebi ve onun verdiği temsillerde giriş ücreti 
alınması tedbiri, izdihamın azalmasına intiza
mın teminine, hatta sanat için daha anlayışlı 
bir rağbet ve takdirin celbine hizmet edeceği 
içindir ... dedik. Yani bu mülâhazalara müste
niden, yalnız Devlete varidat temini için değil, 
bilhassa sanatın da terakkisi için ufak bir ücret 
alınmasını faydalı gördük. Çünkü oraya verilen 
para bir şuurun ifadesidir, konsere gidiyor, tem
sile gidiyor, fakat bilerek ve anlıyarak gidiyor, 
ne yapmak istediğini biliyor. Şuursuz bir izdi
ham her yerde faydasızdır. 

Sonra arkadaşım Avrupada bu işlerin beda
va olduğunu ifade etmek ister gibi oldular. 
Sabahleyin verilen konserlerden bahsettiler. 
Benim hatırladığım, bunlar kiliselerdir. 

Kiliselerde sabahları müzik yapılır. Arka^ 
daşım da belki oraya gitmişlerdir. (Gülüşmeler) 
Yani muhterem Çanakkale mebusu beyhude mü
nakaşaya çanak tutmuştur. (Gülüşmeler) 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Me
ğer bizim Maarif encümeni mazbata muharriri
nin dilinin altında neler varmış. 

Arkadaşlar; bir kere yalnız kiliselerin beda
va olduğunu söylediler. Benim gâvur olduğumu 
kim söyledi? Duyuyormusun Alâettin Bey?... 
Kiliseden bahsediyorsunuz, kim söyledi ben kili
senin müdavimiyim diye? Beni bilenler, biraz ki
lisenin düşmanı biliyorlar, anladın mı? Her nevi 
kilisenin ... Yalnız senin kasdettiğin değil ... Ne 
yazık, bir maarif encümeni mazbata muharriri
nin ağzından böyle lâf çıkıyor. Bu Mecliste 
teessür duyulması lâzımdır. Benim gibi bir ar
kadaşa, kiliseye müdavim diyebilecek arkadaşa 
teessüf ederim. 

İkincisi; Çanakkale mebusu çanak tuttu, 
dediler. Affedersiniz amma bu, biraz bayat ve 
kötü bir edebiyattır. Çanak tutmak ... 

Arkadaşlar, ben sanata çanak tutuyorum. 
Haberin yok. Sanata tuttum çanağı. Ziya 

. Gevher çanak tutmaz. Doğruluğa çanak tutar. 
Yanlış bir kanun olduğu için lâf söylüyorum. 
Arkadaşlar, Maarif encümeni mazbata muharri
ri, « Şuursuz kalabalık » diyor. Arkadaşlar, bu 
söz bu memlekette artık çürüdü. Halk, şuursuz 
dedikleri halk kalabalığı içindedir ki yarının da
hisi yetişir. Senin para vererek giren dediğinin 
içinden değil, davetiye göndererek çağırdığının 
içinden değil.... Kuru kalabalık dediğin halk ta
bakasının içindendir ki yarının sanatkârı ye
tişir. Halkçılığın esası budur, halk hükümeti 
böyle olur. Sanatın büyüklüğü, ulviyeti ancak 
şuursuz zannettiğin o tabakada takdir edilir. 
Okumadın mı? kimlerin dahî yetiştirdiğini. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Yazdı bile. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Sen 
kendin yazdın galiba. Asaletmeaplar içinden 

I dahî yetişmez, halk içinden dahî yetişir diye. 
I Dahî, halkın içinden, senin şuursuz kalabalık 
I dediğin, demir döven eli kaba ustanın, köylü

nün içinden yetişir. Onlardan dahî çıkacaktır. 
Onun için parasız olmasını istiyorum. Bunu ka
bul edin arkadaşlar. 

REİS — Ziya Gevher Etilinin bir takriri var 
I okutuyorum. 

i Yüksek Reisliğe 
I Ücrete tâbi olan bu kanunun reddini teklif 
i ederim. 

Çanakkale mebusu 
Ziya Gevher Etili 

REİS — Takriri yüksek reyinize arzediyo-
rum. Nazarı itibar e alanlar ... Almayanlar ... 
Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur 
flârmonik orkestrası tarafından verilecek 
temsil ve konserlerin giriş ücretine tâbi tu

tulması hakkında kanun 
MADDE 1 — Devlet konservatuvarı ile Ri

yaseti Cumhur flârmonik orkestrası tarafın
dan verilecek umumî temsil ve konserler giriş 
ücretine tâbidir. Bu ücretlerin azamî ve asgarî 
hadleri ile ne suretle tahsil olunacakları Maliye 
ve Maarif vekillikleri arasında tesbit olunur. 

I REİS — Madde hakkında^ mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aşağıda gösterilmiş olan zevat 
bu temsil veya konserlere ücretsiz olarak girer
ler ve bunlardan hiç bir resim alınmaz. 

| A - Temsil ve konserlerde hazır bulunmala
rına Konservatuvar idaresince lüzum görülecek 
talebeler, 

B - Maarif vekilliğinin tayin ve tesbit edeceği 
vazifeli memurlar ve Konservatuvar öğretmen
leri, 

C - Maarif vekilliğinin temsil ve konserlere 
davetlerini faydalı göreceği zatler, 

D - Temsil ve konserlerde o geceki programa 
dahil eser sahihleri, (Konser ve temsillerde eser 
sahihlerine ücretsiz olarak ayrıca dört yer tef
rik edilir). 

REİS —- Madde hakkında mütâlea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka 
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İcabında Maarif vekilliğince 
tortib edilecek umumî veya hususî ve davetiydi 
temsil veya konserler giriş ücretine ve hiç bir 
resmo tâbi değildir. 
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REİS — Madde hakkında bir takrir vardır, 

okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

3 ncü maddenin başındaki «icabında» kelime
sinin kaldırılarak «muntazam zamanlarda» ke
limesinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 

İSMET EKER (Çorum) — Muntazam zaman 
olmaz. 

ALİ RIZA ESEN (Siird) — «Muntazam za
man» yerine «muayyen zaman» olması lâzımdır. 

BÜEÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Bu, haddi zatında vekâlete bırakılması 
lâzımgelen bir hükümdür. Maamafih arkadaşlar 
tensib ederlerse encümen ve Maarif vekâleti 
bunda ısrar etmez. «Muayyen zamanlarda» da
hi yazılabilir. Yani «icabında» yerine «muay
yen zamanlarda». 

İSMET EKER (Çorum) — Ayni mefhum
dur, hiç değişmez, «İcabında» ile «muayyen za
man» arasında hiç fark yok. 

REİS — Ali Süha Bey, takririnizdeki «mun
tazam» yerine «muayyen» kelimesinin konması
nı kabul ediyor musunuz? 

Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Kabul ediyorum. 

REİS — O halde takriri tekrar okuyoruz: 
• Yüksek Reisliğe 

, 3 ncü maddenin başındaki «icabında» kelime
sinin kaldırılarak «muayyen zamanlarda» ke
limesinin konmasını arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 

REİS — Efendim; bu takririn muhtevasını 
Bütçe encümeni de kabul ediyor. 

Takriri yüksek takdirinize arzediyorum. Na
zarı itibare alanlar... Almıyanlar... Takrir na
zarı itibare alınmış ve encümence de tasvib edil
diği için kabul edilmiştir. 

Şimdi maddeyi bu tadil ile yüksek reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Madde bu tadil ile kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Maarif vekilliğinin müsaade-

I sile amme menfaatlerine hadim cemiyetler men-
i faatine bu kanunun hükümleri dahilinde veri-
j lecek temsil ve konserlerin giriş ücretleri ve 

safi hasılatın tesbiti şekli Maliye ve Maarif ve
killikleri tarafından tayin edilir ve safi hası
lat bu cemiyetlere terkolunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
I buyuranlar.. Etmeyenler... Madde kabul edil-
I mistir. 
î MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
| teberdir. 
I REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
I mey enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunu icraya Maliye ve 
I Maarif vekilleri memurdur. 
| REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme

yenler.. Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 

bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl-
I ması hakkındaki kanuna (301) mebus rey ver-
| mistir, nısab vardır, kanun (301) reyle kabul 

edilmiştir. 

I 7 —• Hava taarruzlarına karşı korunma ka-
I nununa ek kanun lâyihası ve Dahiliye ve Millî 
J Müdafaa encümenleri mazbataları (1/490) [1]. 
! BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ-
| la) — Bu lâyihada tekaüd hükümlerile malî 
| hükümler vardır. Encümenimizi alâkadar etmesi 
; itibarile, Bütçe encümenine tevdiini rica edi-
j yorum. 

REİS — Lâyihayı Bütçe encümeni istiyor. 
i Lâyihanın Bütçe encümenine tevdiini yük-
| sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-
! mey enler.. Lâyiha Bütçe encümenine verilmis-
| tir. 
: Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
! yoktur. Çarşamba günü saat 15 de toplanmak 
I üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16, 15 

[1] 20 sayılı hasma yazı zabtın sonundadır. 
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1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak

kındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

42y 
301 
301 

0 
0 

: 125 
3 

[Kabul edenler] 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosmon 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Alımed Ulus 
Ekrem Ergun 
Eşref D emir el 
Palih Rıfkı Atay 

' Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın , 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 

Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay ' 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necin eddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
İAİtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kan su 

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

sDenizli 
Dr. Hamdi Berkmaıı 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. I. Tali öngören 
Gl. Kıazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma M emik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotae, 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
izzet' Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

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

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin lnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidiıı Davcr 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarkan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Ab ki in Binkaya 

Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad. Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad l'may 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman J 
ibrahim Dıblan I 
İbrahim Tolon 

Konya 
Ahmed Hamdi D.ikmer 
Ali Muzaffer Göker ' 
Ali Pva TÜITİ 

Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzını Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı | 
Mustafa Bacak I 
itecek Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Di: Hilmi Oytâç. 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 

Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin -
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M ar aş 
Dr. A. Kemali Bayi/il 
Man su r Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
İrfan Ferid Al paya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. izzettin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlıı 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çam aş 
Selim Sırrı Tarcan 

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

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 

Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Kuşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Tevfik Tannan 

S Ur d 
Ali Rıza Esen 
\alvi Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

S inoh 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin Erdem-
gil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

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

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı D ay 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
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Menıed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Uefet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Gngan 

Afyon Kurahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker (Hasta) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
İsmet İnönü (Us. O.) 
Mümtaz Ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu (Mazur) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Kasım Gülek 

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

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi Örkün (M.) 
Hüseyin Cahid Yalcın 
M. Abdülhalk Renda 
(Başkan) 

Münih Boya 
Yozgad 

Alıırıed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem I^ekel 

[Reye iştirak 
Çoruh 

Ali Rıza E rem 
Asım Us 

Çorum 
Dr. Mustafa Caııtekin 

Denizli 
Neeib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzurum 
Gl. Zeki Soy demir 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Sonıyürek 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Hatay 
Abdülgani Türkmen (M.) 

içel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Dr. U. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazım Atıf Kuyucak 

etmeyenler] 
İzmir 

Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Mamud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Ömer Kürıtay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 

Kırklareli 
şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
îbrahim Süreyya Yiğit 
Kem alettin Ol pak 
Ragıb Akça 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Salâh Yargı 

Konya 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Mihri Pektaş (Hasta) 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Ibrahim Eteni Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Öze ı içi 

Manisa 
Asım Tümer 
Hüsnü Yaman 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hasan Menemencioğlu 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu (Mazur) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu (M.) 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu ! 

Sinan Tekelioğlu 
Şemsa tşcen 

Siird 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Inceda-
yı (V.) 
Yusuf Kemal Terıgirşenk 

SİV08 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
(M.) 
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Necmettiij Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Hey allı 

Trabzon 
Da niş Eviboğlu (-Mazur) 

Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü ökteirı 

Urfa 
Sami îsbay 

Van 
ibrahim Arvas 

Tozgad 
Veled îzbudak 
Ziva Arkant 
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S. Sayısı: 20 
Hava taarruzlarına karşı korunma kanununa ek kanun lâyi

hası ve Dahiliye ve Milli müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/490) 

T. C. 
Başvekâlet 16 - IX - :194ü 

Kararla r Dairesi Mü d iirl ii ğ ü 
Haıjı: 6/4210 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hazarda pasif korunma tatbikatında ve seferde alelûmum pasif korunma işlerinde istihdam oluna
cak mutahassıs ve yardımcı şahısların hastalık,- maluliyet veya ölümleri halinde yapılacak muameleye 
dair 3502 sayılı pasif korunma kanununa ek olarak Millî müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetince 10 - IX -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Hazarda pasif korunma tatbikatında ve seferde alelûmum pasif korunma işlerinde istihdam 
olunan mutahassıs ve yardımcı şahısların hastalık, maluliyet veya ölümleri halinde haklarında 
yapılacak muameleye dair 3502 sayılı Pasif korunma kanununa ek kanun projesinin mucib sebebleri 

3502 sayılı Hava taarruzlarına karşı korunma kanununun 8 nci maddesine göre Hava taarruz
larına karşı pasif korunma nizamnamesinin 64 ncü maddesinde hava korunma işleri için kendi
lerine mükellefiyet gösterilen mutahassıs ve yardımcı şahısların mükellefiyetlerinin devamı müd
detine e tazminat verileceğine dair hükümler meveuddur. 

Seferde bu şahısların ibate ve iaşeleri-temin edilmekde ise de bunların vazifelerini yaptıkları 
sırada malûl düşecek olanlara veya bu yüzden ölecek olanların ailelerine ve yetimlerine verilecek 
ikramiye ve maaş hakkında bir sarahat yoktur. Diğer kanun nizamname ve talimatnamelerimizde de 
bir kayid mevcud değildir. 

Pasif korunma işlerinde vazife almış olan mutahassıs ve yardımcı şahısların hava taarruzları
nın devamı sırasında emniyet, inzibat, yangın söndürmek ve hava taarruzlarından yaralanan ve 
gazlananların yardımına koşmak gibi vazifeleri yapmak mecburiyeti," kanunen kendilerine tah
mil edilmiştir. Bu vazifeleri yapmayanlar hakkında da ceza hükümleri kanun maddelerinde yer 
almış bulunmaktadır. 

Hazarda pasif korunma tatbikatında kendilerine mükellefiyet teveccüh eden mutahassıs ve 
yardımcı şahısların vazife esnasında hastalık, sakatlık veya ölümleri halinde de yapılacak mua
meleye dair bir kayid mevcud değildir. 

Bu itibarla Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun 7 nci maddesinde mükelleflerin tasrih edilen 
haklardan istifade ettiği gibi pasif korunma işlerinde istihdam edilecek şahısların da bu gibi hak
lardan istifade etmesi lâzımgelmektedir. 

Bu maksadla 3502 sayılı Hava taarruzlarına karşı korunma kanununa ayrı bir madde olarak 
(Hazarda pasif korunma tatbikatında ve umumî veya kısmî seferberlik halinde ve fevkalâde 
hallerde alelûmum pasif korunma işlerinde istihdam edilecek mutahassıs ve yardımcı şahısların 



vazife başında hastalıkları, sakatlıkları veya ölümleri halinde haklarında askerlik mükellefiyeti 
dahilindeki emsali gibi muamele olunur) hükmünün ilâvesi muvafık görülmüş ve bu sebeble ka
nun projesine aid işbu mucib sebebler tanzim kılınmıştır. 

DaJıiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/490 
Karar No. 3 

15 - XI - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Hazarda pasif korunma tatbikatında ve se
ferde alelumum pasif korunma işlerinde istih
dam olunacak mutahassıs ve yardımcı şahısla
rın hastalık, maluliyet veya ölümleri halinde ya
pılacak muameleye dair 3502 sayılı pasif korun
ma kanununa ek olarak Millî Müdafaa vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
10 - IX - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası Dahiliye vekili ve 
Millî Müdafaa vekâletinden gönderilen memur 
hazır oldukları halde okundu : 

Hava taarruzlarına karşı müdafaa kanunu
nun emirlerini yerine getirmek için, nefsini ko
rumak ve ailesine yardıma koşmak çarelerinden 
feragat ederek kendi çalışmasını ammenin selâ
metine tahsis edecek olan vatandaşların hasta
lanmaları veya malûl kalmaları veyahud arkala
rında yetim bırakmaları halinde tedavileri temin 
ve maluliyet veya yetim maaşı tahsis edilmek 
madelet icabından bulunduğu şüphesizdir. Bu 
itibarla lâyihada gösterilen esbabı mucibe varid 
görüldü ve kanun lâyihası müzakere olundu. 

Esas bir kanuna ek olan lâyihanın başlığında, 
esas kanunun başlığına uygun bir ihtisar yapıl
d ı . 

Lâyihanın birinci maddesinde vazife başında 
malûl düşen veya vefat eden mutahassıs ve yar
dımcılara askerlik mükellefiyeti dahilinde olan 
emsali gibi muamele olunacağı yazılı ise de : 

1 — Kanunun, paraşütçülere karşı müdafaa 
edenlere de teşmil edilmesi. 

2 — Vazife başında hastalanan veya yarala
nanların askerî ve mülkî hastanelerde tedavi edil
melerinin temin edilmesi. 

3 — Kanunun tatbikında kadın ve erkek far

kı aranıimaması. 
4 — Kanunun tatbikatında hadis vaziyetlere 

göre emsal taharrisi, esas maksadı inhiraf ettiri
ci bir takını tereddüdlere sebeb olabileceğinden 
kanun mevzuunun, emsale atıf yapılmayarak 
tatbik edilecek muamelenin sarih bir metin ha
linde yazılması daha muvafık görülerek (1) 
esasen umumî Tekaüd kanunu hükümlerin
den müstefid olanlar ile (2) hususî tekaüd ka
nunları hükümlerine tâbi olanlara verilecek 
maluliyet ve yetim maaşlarının, müstefid ve
ya tâbi oldukları kanunlar ahkâmı dairesinde 
vazife icabı maluliyet addedilerek tahsis edil
mesi (3) umumî ve hususî Tekaüd kanunların
dan istifadesi olmayanlar hakkında da 1683 
numaralı Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
Harbiye mektebi talebesi için tesbit etmiş ol
duğu nisbetler dairesinde maaş verilmesi ve 
maaş verilecek yetimlerin de tekaüd kanunile 
kabul edilmiş derecede bulunanlara hasredil
mesi tensib edildi. 

Bu yolda yeniden hazırlanan kanun mad
desi, havalesi mucibince Millî Müdafaa encü
menine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
takdim olunur. 
Dahiliye E. Rs. 

Tekirdağ 
C. Uybadın 

Kâtib 
Yozgad 

S. Korkmaz 
Antalya 

T. Sökmeyi 
Bursa 

F. Güvendiren 

Reis V. 
Çoruh 

Atıf Tüzün 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Antalya 
B. Kaplan 
Çanakkale 

H. Ergeneli 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 

Ankara 
F. Daldal 
Balıkesir 
S. Uzay 
Çorum 

/ . Kemal Alpsar 
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Erzurum 
N. Elgün 

Hatay 
A. Türkmen 

Erzurum 
M. H. Göle 

Kars 
E. Özoğuz 

Gazianteb 
Dr, A. Melek 

Konya 
Ş. Ergun 

Malatya 
E. Barkan 

Trabzon 
S. Abanozoğlu 

Maraş 
Z. Kayran 
Zonguldak 

/. E. Bozkurt 

Tokad 
Galib Pekel 
Zonguldak 

Rifat Vardar 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/490 

Karar No. 8 

4 - XII -1940 

Yüksek Reisliğe 

Hazarda pasif korunma tatbikatında ve se
ferde alelûmum pasif korunma işlerinde istihdam 
olunacak mutahassıs ve yardımcı şahısların has
talık, maluliyet veya ölümleri halinde yapılacak 
muameleye dair 3502 sayılı pasif korunma kanu
nuna ek olarak Millî Müdafaa vekilliğince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulduğuna dair olub Dahi
liye encümenince bilmüzakere tanzim olunan maz-
batasile birlikte Encümenimize havale edilen 
Başvekâletin 16 eylül 1940 tarih ve 6/4210 sayılı 
tezkeresi Millî Müdafaa ve Dahiliye vekilleri, Ma
liye vekâleti Bütçe umum müdürü ve diğer sala
hiyetli memurlar huzurunda okundu ve görü
şüldü : 

Henüz teşkilâtı ve malzemesi ikmal edilmek 
üzere olan pasif korunma işlerine taallûk eden 
teşkilâtın 3502 sayılı kanunun 5 nci maddesi mu
cibince icabı yapılmış ve yapılmakta olduğu an
laşılmıştır. 

Dahiliye encümeninin esbabı mucibesinde tas

rihi yerinde görülmüş olan paraşütçülere karşı 
müdafaa yapanlara da kanunun teşmil edilmesi 
Eneümenimizce de muvafık görülmüş ve bunların 
arsma avcı grublarınm da idhali kararlaştırıl
mıştır. 

Bu küçük tashihlerle aynen kabul edilmiş oları 
kanun lâyihası yeniden tanzim edilerek Umumî 
Heyetin tasvib nazarına arzolunmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Bilecik 
Salih Bozok 

Çorum 
E. Sabrı Akgöl 

Kayseri 
İV .Toker 
Muğla 

S. Güney 
Urfa 

Ahmed Tazgan 

M. M. 
Samsun 

Kâtib 
Konya 

Amiral F. Engin Vehbi Bilgin 
Bursa 

İV. Tınaz 
Erzurum 

A. Akyürek 
Malatya 

0. Koptagel 
Samsun 

R. Barkın 
Yozgad 
C. Arat 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Gümüşane 
Ziya Zarbun 

Manisa 
K. N. Duru 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

(. S. Sayısı : 20 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF 

Hazarda pasif korunma tatbikatında ve seferde 
alelumum pasif korunma işlerinde istihdam olu
nacak mutahassıs ve yardımcı şahısların hastalık, 
maluliyet veya ölümleri halinde yapılacak mua
meleye dair 3502 sayılı pasif korunma kanununa 

ek kanun lâyihası 
MADDE 1 — Hazarda pasif korunma tatbi

katında ve umumî veya kısmî seferberlik halinde 
ve fevkalâde hallerde alelumum pasif korunma 
işlerinde istihdam olunacak mutahassıs ve yar
dımcı şahısların vazifeleri başında hastalanıb 
yaralanmaları veya sakatlanmaları veyahud 
ölümleri halinde haklarında askerlik mükellefi
yeti dahilinde olan emsali gibi muamele olunur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

DAHÎLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

3502 numaralı hava taarruzlarına karşı korun
ma kanununa ek kanun lâyihası 

MADDU 1 — Hazarda pasif korunma tat
bikatında veya fevkalâde hallerde veyahud 
umumî ve kısmî seferberlikte pasif korunma ve 
paraşütçülere karşı müdafaa işlerinde salahi
yetli makamlar tarafından istihdam edilecek 
kadın ve erkek şahısların bu vazifeleri başın
da hastalanmaları veyahud yaralanmaları ha
linde kendileri askerî ve mülkî hastanelerde te
davi altına alınacakları gibi malûl düşmeleri 
veya ölümleri halinde de kendilerine ve yetim
lerine aşağıda yazılı şekilde maaş tahsis edilir. 

A - 1683 numaralı Askerî ve mülkî tekaüd 
kanunu hükümlerinden müstefid olan mülkiye 
memurları, vazife icabı maluliyete duçar olmuş 
addedilerek kendilerine zikredilen kanunun 42 
nci maddesinde yazılı maluliyet maaşı ve 45 nci 
maddesinde yazılı şekilde vefat edenlerin ye
timlerine birinci derece maluliyet maaşının yüz
de yetmiş beşi tahsis olunur. 

B - Hususî tekaüd kanunları ahkâmına tâbi 
olan memur ve müstahdemler, vazife başında 
maluliyete duçar olmuş addedilerek kendileri
ne hususî kanunlarının maluliyet ve yetim ve 
dul maaşlarına aid hükümleri dairesinde ma
aş tahsis edilir. 

C - Umumî veya hususî tekaüd kanunları 
ahkâmından müstefid olmayanlardan maluli
yetleri 551 numaralı kanuna merbut emraz ced-
veline nazaran birinci derecede bulunanlara 
900, ikinci derecede bulunanlara 825, üçüncü 
derecede bulunanlara 775, dördüncü derecede 
bulunanlara 725, beşinci derecede bulunan
lara 675 ve altıncı derecede bulunanlara 
650 kuruş maluliyet maaşı tahsis edilir. Bu 
fıkrada yazılı olanların yetimlerine, yukarıda 
gösterilen birinci derecede maluliyet maaşının 
üçte biri tahsis olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul olunmuştur. 

( S. Sayısı : 20 ) 



MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

3502 numaralı kava taarruzlarına karşı 'korunma 
kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hazarda pasif korunma tatbi
katında veya fevkalâde hallerde veyahud umu
mî ve kısmî seferberlikte pasif korunma işlerin
de ve paraşütçülere karşı olan teşkilât ile avcı 
grublarında salahiyetli makamlar tarafından is
tihdam edilecek mutahassıs ve yardımcı kadın 
ve erkek şahısların bu vazifeleri başında hasta
lanmaları veyahud yaralanmaları halinde ken
dileri askerî ve mülkî hastanelerde tedavi al
tına alınacakları gibi malûl düşmeleri veya 
ölümleri halinde kendilerine ve yetimlerine aşa
ğıda yazılı şekilde maaş tahsis edilir: 

A) 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nu hükümlerinden müstefid olan mülkiye memur
ları, vazife icabı maluliyete duçar olmuş addedi
lerek kendilerine zikredilen kanunun 42 nci 
maddesinde yazılı maluliyet maaşı ve 45 nci mad
desinde yazılı şekilde vefat edenlerin yetimle
rine birinci derece maluliyet maaşının % 75 i 
tahsis olunur. 

B) Hususî tekaüd kanunları ahkâmına tâbi 
olan memur ve müstahdemler vazife başında ma
luliyete duçar olmuş addedilerek kendilerine hu
susî kanunlarının maluliyet ve yetim ve dul ma
aşlarına aid hükümleri dairesinde maaş tahsis 
edilir. 

C) Umumî veya hususî tekaüd kanunları ah
kâmından müstefid olmayanlardan maluliyetleri 
551 numaralı kanuna merbut emraz cedveline 
göre 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd ka
nununun 32 nci maddesi mucibince birinci dere
cede bulunanlara 900, ikinci derecede bulunan
lara 825, üçüncü derecede bulunanlara 775, dör
düncü derecede bulunanlara 725, beşinci derece
de bulunanlara 675 ve altıncı derecede bulunan
lara 650 kuruş maluliyet maaşı tahsis edilir. Bu 
fıkrada yazılı olanların yetimlerine, yukarıda 
gösterilen birinci derecede maluliyet maaşının 
üçte biri tahsis olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı 
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Hü. 

MADDE 3 — Bu kanunun 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

tatbikına İcra 

H M . V. 
S. Artkan 

Ma. Y. 
F. Ağralt 

îk. V. 
H. Çaktr 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

Da. E. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul olunmuştur. 

( S. Sayısı : 20 ) 



M. M. E. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

» • - « 
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S. Sayısı: 21 
Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur filârmonik or -
kestrası tarafından verilecek temsil ve konserlerin giriş 
ücretine tâbi tutulması hakkında kanun lâyihası ve Maarif 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/484) 

T. G. 
Başvekâlet 17 - IX -1940 

Kararla?- müdürlüğü 
Sayı: 6/4227 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet konservatuvarı ve Riyasetieümhur Filârmonik orkestrası tarafından verilecek temsil ve 
konserlerin giriş ücretine tâbi tutulması hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetince 12 - IX - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı ınuci-
besile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Devlet Konservatuvarı ve Riyasetieümhur Filârmonik orkestrası tarafından verilecek temsil ve kon
serlerin giriş ücretine tâbi tutulmasını mucib sebebler 

Devlet Konservatuvarı ile Riyasetieümhur Filârmonik orkestrası tarafından verilen temsil ve 
konserler için ötedenberi parasız davetiyeler dağıtılmaktadır. Bu vaziyetin bir taraftan temsil ve 
konserleri umuma mahsus olmak mahiyetinden uzaklaştırdığı, bir taraftan da temsil ve konser salon
larında yer teminini güçleştirdiği gömlnıüştür. Bundan başka resim, heykel, eski eserler vesaire 
müzeleri gibi müesseselerle alelûmum temsil ve konserlere ücret mukabilinde girilmesi mutad iken 
Devlet Konservatuvarı ile Riyasetieümhur Filârmonik orkestrası temsil ve konserlerinin bundan 
istisnasına mahal görülmemektedir. 

Kanunda Devlet Konservatuvarmm alâkadar talebesile meslek öğretmenlerine ve vazifedar me
murlara konser ve temsillerde ücrete tâbi olmadan bulunmak hakkı tanınmıştır. Vazife icabı, kon
ser ve temsilleri takib ile mükellef olanların ücrete tâbi tutulmaması tabiî sayılmaktadır. 

Eser sahihlerinin ücretten istisnada ise sanata karşı tabiî bir saygı göstermek düşüncesi âmil 
olmuştur. 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 
Esas No. 1/484 
Karar No. 3 

20 - XI - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur 
Filârmonik orkestrası tarafından verilecek tem
sil ve konserlerin giriş ücretine tâbi tutulması 
hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve Baş
vekâletin 6/4227 numaralı ve 17 eylül 1940 ta
rihli tezkerelerile Yüksek Meclise takdim edilib 
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
Maarif vekili hazır bulunduğu halde tedkik ve 
mütalea olundu: 

Müzelerde olduğu gibi umuma mahsus kon
ser ve temsillerden de giriş ücreti alınması tedbi
ri izdihamın azalmasına, intizamın teminine hat
tâ sanat için daha anlayışlı bir rağbet ve takdi
rin celbine hizmet edebileceği için yalniz Devlet 
Hazinesine aid fayda bakımından değil, ayni za
manda güzel sanatların neşri bakımından dahi 
kabule şayan görülmüştür. 

İkinci madde giriş ücretinden istisna edile
cekleri ayrı ayrı tasrih eden bir şekilde tadil edil

miş, üçüncü maddede « icabında Maarif vekilli
ğince tertib edilecek hususî ve davetiydi temsil» 
fıkrasına (veya umumî) kay di da ilâve olun
muştur. 

lâyiha bu tadillerle ve ittifak ile kabul edile
rek havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Maarif E. Reisi M. M. Kâtib 
Manisa İstanbul İzmir 

R. Nafiz Edgüer 1. Alâettin Gövsa Ş. Yunus 
Ankara Antalya Çanakkale 

B. Baykan T. Örs Avni Yukarıuç 
Çanakkale Giresun Hakkâri 

Reşad Nuri Güntekin Talat Onay 1. V. Aykurt 
İçel İzmir Tokad 

E. înankur Nazmi İlker H. A. Aytuna 
Trabzon Urfa 

H. Ülkümen Refet Ülgeri 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 20 
Esas No. 1/484 

4 -XII-1940 

Yüksek Reisliğe 

Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur fi
lârmonik orkestrası tarafından verilecek temsil 
ve konserlerin giriş ücretine tâbi tutulması hak
kında Maarif vekilliğince hazırlamb Başvekâletin 
17 - IX -1940 tarih ve 6/4227 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Maarif 
encümeni mazbatasile birlikte Encümenimize 
tevdi buyurulmakla Maarif vekili Hasan Âli 
Yücel ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî 
kontrol ve Varidat umum müdürleri hazır olduk
ları halde okundu ve konuşuldu: 

Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur fi
lârmonik orkestrasının vereceği temsil ve kon

serlerin bir giriş ücretine tâbi tutulmasına dair 
lâyihada gösterilen mucib sebebler varid görüle
rek esas itibarile Encümenimizce de kabul edil
miş ve Maarif encümenince hazırlanan metin 
üzerinde ceryan eden müzakere neticesinde aşa
ğıda arzedilen bazı tadiller vücude gegetiril-
miştir; 

Şimdiye kadar ücrete tâbi tutulmayan mev-
zubahs temsil ve konserlerden ücret alınması 
bu lâyiha ile takarrür edeceğinden birinci mad
denin ibaresi bu hükmü tebarüz ettirecek şekil
de yazılmış ve maddenin sonlarında yazdı mah-
sub kelimesinin dördüncü maddede hayır cemi-
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yetleri menfaatine verilecek temsil ve konserlere 
aidiyeti ifade edilmekle bu maddeden tayyı mu
vafık görülmüştür. 

İkinci madde temsil ve konserlere ücretsiz gi
recekleri tesbit etmekde olub maddenin birinci 
fıkrası daha ziyade vuzuhu temin edecek .şekil
de yazıldığı gibi ileride tereddüde mahal kalma
mak üzere ücretsiz girecek kimselerin damga, 
tayyare ve belediye resimlerile darülaceze his
sesi gibi mükellefiyetlerden vareste olduklarını 
ifade etmek üzere fıkrada hiç bir resim alınma
yacağı tasrih edilmiştir. 

Maddenin (B) fıkrasında vazifedar memur
lar kaydı yazılış tarzma göre şamil bir manayı 
ihtiva etmekte olub maksadm Maarif vekilli
ğinin tayin ve tesbit edeceği v&zif ederlar olduğu 
izah edildiğinden bunu ifade edecek surette 
fıkrada bir değişiklik yapılmıştır. 

Üçüncü maddeye ücretsiz tertib edilecek tem
sil ve konserlerin hiç bir resme tâbi olmayacak
ları kaydı ilâve edilmiştir. 

Dördüncü madde (Millî teşekküller ve hayır 
cemiyetleri) tâbiri yerine (Amme menfaatine 
hadim cemiyetler) ibaresinin ikamesi ve (Safî 

hasılâtm tesbiti şekli) kaydınm ilâvesile ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın beşinci maddesi neşri tarihinden 
muteber olmak üzere değiştirilmiştir. 

Bu değişiklikleri ihtiva etmek üzere yeniden 
tanzim edilen kanun lâyihası Umumî Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulmuştur. 
Bütçe En. Rs. 

Çorum 
1. Eker 

Kâ. 
İstanbul 

F. Öymen 
Bursa 

N. Ayaş 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 

F. Baysal 
Konya 

R. Türel 
Seyhan 
8. Çam 

Rs. V. 
Kastamonu 

Ağrı 
thsan Tav 

Bursa 
8. Konuk 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
8. Serim 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Trabzon 

Sim Day 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bursa 
F. Güleç 
Elâzığ 

F. Altay 
İsparta 

R. Ünlü 
Kırklareli 
B. Denker 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Devlet Konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur Fi
lârmonik orkestrası tarafından verilecek temsil 
ve konserlerin giriş ücretine tâbi tutulması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet Konservatuvarı ile Ri
yaseti Cumhur Filârmonik orkestrası tarafın
dan verilecek umumî temsil ve konserlerin gi
riş ücretleri ile bunlarm tahsil ve mahsub şe
killeri Maliye ve Maarif vekillikleri arasında 
tesbit olunur. 

MADDE 2 — Bu temsil veya konserlerde 
Konservatuvar idaresince bulundurulacak Kon
servatuvar talebelerile Maarif vekilliğinin tes
bit edeceği Konservatuvar meslek öğretmen
lerinden ve vazifedar memurlardan ve progra
ma dahil eser sahiblerinden ücret almmaz. 

MADDE 3 — İcabında Maarif vekilliğince 
tertib edilecek hususî ve davetiyeli temsil ve
ya konserler giriş ücretine tâbi değildir, 

MADDE 4 — Maarif vekilliğinin müsaade-
sile millî teşekküller ve hayır müesseseleri men
faatine bu kanunun hükümleri dahilinde veri
lecek temsil ve konserlerin giriş ücretleri alâ
kadar teşekkül veya müesseseler tarafından 
tesbit edilerek hasılat kendilerine terkolunur. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 birinci teşrin 
1940 tarihinden muteberdir, 

MAARİF ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur Fi
lârmonik orkestrası tarafından verilecek temsil 
ve konserlerin giriş ücretine tâbi tutulması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet Konservatuvarı ile Ri
yaseti Cumhur Filârmonik orkestrası tarafın
dan verilecek umumî temsil ve konserlerin gi
riş ücretleri ile bunların tahsil ve mahsub şe
killeri Maliye ve Maarif vekillikleri arasmda 
tesbit olunur. 

MADDE 2 — Bu temsil veya konserlere üc
retsiz kabul edilecekler şunlardır: 

A) Temsil ve konserlerde hazır bulunmaları
na Konservatuvar idaresince lüzum görülecek 
talebeler, 

B) Maarif vekilliğinin tesbit edeceği Kon
servatuvar öğretmenleri ve vazifedar memurlar, 

C) Maarif vekilliğinin temsil ve konserlere 
davetlerini faydalı göreceği zatlar, 

D) Temsil ve konserlerde o geceki progra
ma dahil eser sahibleri. 

Konser ve temsillerde eser sahihlerine üc
retsiz olarak ayrıca dört yer tefrik edilir. 

MADDE 3 — îcabmda Maarif vekilliğince 
tertib edilecek umumî veya hususî ve daveti
yeli temsil veya konserler giriş ücretine tâbi 
değildir. 

MADDE 4 — Maarif vekilliğinin müsaade-
sile millî teşekküller ve hayır müesseseleri men
faatine bu kanunun hükümleri dahilinde veri
lecek temsil ve konserlerin giriş ücretleri Ma
liye ve Maarif vekillikleri tarafından tesbit 
edilir ve safi hasılat bu teşekkül ve müessesele
re terkolunur. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

'( S. Sayısı : 21) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTlRÎŞl 

Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur fi
lârmonik orkestrası tarafından verilecek tem
sil ve konserlerin giriş ücretine tâbi tutulması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet konservatuvarı ile Ri
yaseti Cumhur filârmonik orkestrası tarafın
dan verilecek umumî temsil ve konserler giriş 
ücretine tâbidir. Bu ücretlerin azamî ve asgarî 
hadleri ile ne suretle tahsil olunacakları Maliye 
ve Maarif vekillikleri arasında tesbit olunur. 

MADDE 2 — Aşağıda gösterilmiş olan zevat 
bu temsil veya konserlere ücretsiz olarak girer
ler ve bunlardan hiç bir resim alınmaz. 

A - Temsil ve konserlerde hazır bulunmala
rına Konservatuvar idaresince lüzum görülecek 
talebeler, 

B - Maarif vekilliğinin tayin ve tesbit edeceği 
vazifeli memurlar ve Konservatuvar öğretmen
leri, 

C - Maarif vekilliğinin temsil ve konserlere 
davetlerini faydalı göreceği zatler, 

D - Temsil ve konserlerde o geceki programa 
dahil eser sahihleri, (Konser ve temsillerde eser 
sahihlerine ücretsiz olarak ayrıca dört yer tef
rik edilir). 

MADDE 3 — İcabında Maarif vekilliğince 
tertib edilecek umumî veya hususî ve davetiyeli 
temsil veya konserler giriş ücretine ve hiç bir 
resme tâbi değildir. 

MADDE 4 — Maarif vekilliğinin müsaadesile 
amme menfaatlerine hadim cemiyetler menfaa
tine bu kanunun hükümleri dahilinde verilecek 
temsil ve konserlerin giriş ücretleri ve safî hâ
sılatın tesbiti şekli Maliye ve Maarif vekillikleri 
tarafından tayin edilir ve safı hâsılat bu cemi
yetlere terkolunur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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HÛ. 

MADDE 6 — Bu kanunu ieraya Maliye ve 
Maarif vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. I.M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î, V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

12 -IX -1940 
M. M. V. 
S. Ankan 

Ma. V. 
F, Ağrah 

îk. V. 
II. Çakır 
ZY. V. 

Muhlis Erkmen 

MADDE 6 
bul edilmiştir. 

Mf. E. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

r(B. Sayısı: 21) 
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B. E. 

MADDE 6 — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen. 

- * * — — * « 
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S. Sayısı: 22 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanunun muvakkat 6 ncı maddesindeki maiyet me -
muru tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 

Bütçe encümeni mazbatası (3/295) 

T. C. 
Başvekâlet 2-IX-1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/4026 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair kanunun muvakkat 6 ncı madde
sindeki maiyet memuru tabirini tefsiri hakkında Dahiliye vekilliğinden yazılan 23 - VII I -1940 tarih 
ye 643 sayılı tezkere sureti sunulmuştur. 

işin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim, 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Dahiliye vekâleti hukuk müşavirliği 23 - VIII -1940 tarih ve 643 sayılı tezkeresi suretidir 
Başvekâlet yüksek makamına 

1700 sayılı Dahiliye memurları kanununun 2 ncimaddesini değiştiren 2429 numaralı kanunun birin
ci maddesini muaddil 2768 sayılı kanunun birinci maddesinde (Mülkiye mektebinden veya Hukuk 
fakültesinden mezun olanlar namzedlik devrelerini birinci sınıf nahiye müdürlüklerinde vilâyet veya 
vekâlet maiyet memurluklarında veya bu derecelere muadil olmak üzere vekâletin tensib edeceği me
murluklarda memur olarak geçirirler. 

B. M. Meclisinde ve Başvekâletle Şûrayi devlet dairelerinde memur olarak geçirilmiş müddetler 
namzedlik müddetinden sayılır) denilmektedir. 

219 numaralı tefsirde Mülkiye mektebi ve Hukuk fakülteleri mezunlarının Dahiliye vekâletinin 
merkez ve vilâyetlerdeki beşinci derecedeki memurluklarının bütün sınıflarına tayin olunabilecekleri 
ve stajlarını bu sınıflarda görebilecekleri hükmünü ihtiva etmektedir. 

Dahiliye memurları kanununun 3 ncü maddesinde sarahat dairesinde gerek 2768 numaralı kanunun 
birinci maddesindeki memuriyetlerde ve 219 numaralı tefsire nazaran vekâlet ve vilâyetlerdeki beşin
ci derece memurluklarda iki buçuk sene hizmette bulunmuş olan Mülkiye mektebi ve Hukuk fakültesi 
mezunları 40 lira maaşla dördüncü derecenin üçüncü sınıfına tayin olunmakta idiler. 

Bilâhare meriyet mevkiine giren 3656 sayılı kanun mucibince teadül derecelerinin birinden diğeri
ne terfi edebilmek mutlaka muayyen müddetlerin müruru ile mümkün bulunmakta ise de mezkûr ka
nun, muvakkat 6 ncı maddesile kanunun neşri tarihinde vazife başında bulunan maiyet memurları
nın Dahiliye memurları kanununun 3 ncü maddesindeki iki buçuk senelik müddetten istifade ve bu 
müddetin geçmesinden sonra 40 liraya terfi edebileceklerini kabul etmiş bulunmaktadır. Ancak muha
sebeler, maddedeki maiyet memurları unvanı memuriyeti ile münhasıran vilâyet ve vekâlet maiyet me
murluklarının kasdedilmiş olduğu ve Dahiliye memurluğu meslek stajı yapılabilecek diğer dairelerde 
çalışanlara şamil olmadığı mütaleasmda ısrar ettiklerinden bu husus tatbikatta ihtilâfları mucib ol
maktadır. 



Halbuki maiyet memurluğu bütçe noktasından bir unvanı memuriyet bulunmakla beraber İden 
idare mesleği stajyerliğinden başka bir şey değildir. Bu stajiyerlik de yukarıda affedildiği veçhile gü
reli 2768 numaralı kanunun birinci maddesinde ve gerekse 219 numaralı lafsirdc beyan edilen memu
riyetlerin her hangi birinde ifa olunabilir. Buna nazaran vekâletimiz 3G5G sayılı kanunun muvakkat 
6 neı maddesindeki maiyet memuru tabiri ile yalnız vilâyet ve vekâlet maiyet memurlarının kasdolun-
madığı mütaleasmdadır. 

Filhakika ayni derecede yüksek tahsilini ikmal ederek mezun olmuş ve kaymakamlığa hazıi'kmmnk 
üzere tecrübe ve bilgilerini arttırmak için muhtelif dairelere staj görmek maksadile tayin olunmuş me
murlardan bazılarının maiyet memurluğunda, bazılarının da bilfarz nahiye müdürlüğünde çalışmış 
olmaları kaymakamlığa tayinlerinde mütefavit maaş almaları gibi haksız bir netice tevlid edeceğinden 
stajlarını zikri geçen kanunun kabul ettiği diğer dairelerde yapanlara da bu hükmün şamil olduğu 
kanaatindedir. Bu vaziyet karşısında keyfiyetin tefsiren halli zarurî bulunmaktadır.. 

Yüksek Meclise arzına emir ve müsaadelerini saygı ile rica ederim, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Bütçe encümeni 4 - XII - 1940 
Mazbata No. 19 
Esas No. 3/295 

Yüksek Eeisliğe 

3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair kanunun muvakkat 
6 ncı maddesindeki maiyet memurları tabirinin 
tefsiri talebini havi 2 - IX -1940 tarih ve 6/4026 
sayılı Başvekâlet tezkeresi Encümenimize hava
le Duyurulmakla Dahiliye vekili Fayik Öztrak 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu : 

Tefsiri istenilen mevzu (3656) sayılı kanu
nun muvakkat altıncı maddesinin son fıkrasın
daki maiyet memurları tabirinin kullanıldığı 
maksada göre medlulünün şümulünü tayindir. 
Muvakkat madde (3656) sayılı kanunun meriye
te girdiği tarihte vazife başında bulunan ma
iyet memurlarının terfi müddetini Dahiliye me
murları hakkındaki (1700) sayılı kanunun üçün
cü maddesine istinad ettirmiştir. Bu kanunun 
birinci maddesinin vilâyetler kısmında Dahiliye 
memurları derecelerini gösteren fıkralar mai
yet memurları tabirini mutlak olarak zikrettiği 
halde mezkûr (1700) sayılı kanunun muaddel 
ikinci maddesinde'maiyet memurlarının menşei 
olan Mülkiye veya Hukuk fakültesi mezunlarının 
namzedlik devrelerini birinci sınıf nahiye mü
dürlüklerinde vekâlet veya vilâyet maiyet me
murluklarında veyahud bu derecelere muadil 
vekâletin tensib edeceği memurluklarda me

mur olarak geçirecekleri ve son fıkra ile (210) 
numaralı tefsir kararında zikredilen memuri
yetlerde gee.en müddetlerin de namzedlik müd
detinden sayılacağı tasrih edilmekle beraber 
üçüncü maddede Mülkiye ve Hukuk mezunları
nın ikinci maddede zikredilen memurluklarda 
(Mutlak memurluk tabirile) iki bucuk sene hiz
met edenlerin dördüncü derecenin yani kayma
kamlığın üçüncü sınıfına terfi edileceklerini 
sarahaten ifade eylemiş ve birinci maddenin be
şinci derece hizasındaki memuriyetler sırasın
da mutlak olarak kullandığı maiyet memurla
rını ikinci madde Mülkiye ve Hukuk mezunla
rının namzed memur olarak istihdam edildik
leri memuriyetleri tavzihan tadad, üçüncü mad
dede aynen o memuriyetlerde bulunan mezkûr 
mezunların hepsinin (Yalnız maiyettekilerin de
ğil) dördüncü dereceye terfi müddetlerini tas
rih etmiştir. Şu halde (3656 sayılı kanunun mu
vakkat altıncı maddesinin son fıkrası. 1700 nu
maralı kanunun üçüncü maddesine dayanmak
ta olduğuna göre maiyet memurları ifadesinin 
ayni dereceye terfi müddetine müstehak olan 
Mülkiye ve Hukuk mezunlarına şamil olması 
tabiî ve zarurî görülmüş ve tefsir fıkrası bu 
maksadı temin edecek şekilde yazılmıştır. 
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Umumî Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Kois 
Çorum 

/ . Eker 
Kâlih 

istanbul 
t\ oyman 

Bursa 
Dr, Seıdi Konu 

Reis V. 
Kastamnoıı 

Ağrı 
İhsan Tav ' 

Bursa 
k Fazlı Güleç 

arzedilmek üzere 
• 
Bu M. M. 
Samsun 

M. Ali Yörüker 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

Giresun 
M, Akkaya 

İsparta 
R, Ünlü 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 
8. Çam 
Yozgad 

A. Sungur 

Gümüşane İsparta 
D. Sakarya M. Karaağaç 
Kayseri Kırklareli 
S. Serim B. Denker 

Muğla Muş 
H. Kitabet Ş. Ataman 

Sivas 
Remzi Çiner 

Yozgad 
S. tçöz 

TEFSİR FIKRASI 

i6f>6 sayılı kanunun muvakkat altıncı maddesin 
deki maiyet memurları tâbirinin tefsiri 

3656 sayılı kanunun muvakkat altıncı mad
desindeki maiyet memurları tabiri namzed-
lik devrelerini 2768 sayılı kanunun birinci mad-
desile 219 numaralı tefsir kararmda gösterilen 

memuriyetlerde geçirmekte olan Siyasal bilgi
ler okulu veya Hukuk fakültesi mezunlarına 
şamildir. 





S. Sayısı: 23 
1940 mail yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı 
daire bütçelerinde münakale yapılmasına dair 1/515, Ziraat 
vekâleti 1940 mal! yılı bütçesinde 78 820 liralık münakale 
yapılmasına dair 1/517 ve 1940 malî yılı muvazenei umumi-
yesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiktik yapılmasına 

dair 1/518 sayılı kanun lâyihaları ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde münakale yapılma
sına dair kanun lâyihası (1/515) 

T. ('. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/5174 

!l - XI - L'JiO 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire, hütçeleriıı.de münakalo yapılması 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20 - XI - 1!)40 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun !â.y;bası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. Ti, Saydam 

V. 

66 

132 
134 
135 
136 
137ı 
137 
138 
140 
144 
145 

M. 

.1 

2 
3 

Lira 

1 500 

500 
2 000 
500 
500 
500 
800 

.1 700 
1 500 
1 000 
1 000 

Esbabı mucibe lâyihası 

Madde — 1 

Başvekâlet 
Yeni teşkil edilen muhasebenin mefruşatı karşılanacaktır. 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü. 

y Tertiblerindeki tahsisat malî sene sonuna kadar 
f ihtiyaca kâfi gelmeyecektir. 



F. M. Lira 

Maliye vekâleti 
194 1 1 500 Emlâki milliyeyc aid olub arsasının inşa edilecek stadyom dahilinde olması 

dolayısile yıkılacak olan istanbul evrakı matbua ambarına yeni isticar edile
cek biannın altı aylık icar bedeli karşılanacaktır. 

194 4 3 000 Müstahdemine yapılacak elbise ve paltoluk kumaşlarla ayakkabı bedellerinde 
geçen seneye nazaran % 50 nisbetinde bir tereffü olması dolayısile bu tertibe 
tahsisat ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur 

205 5 15 000 Buğdayı koruma vergisi kanunu mucibince un çuvallarında kullanılan mü
hür kurşun fiatlarile imal ücretlerinin ve kıskaçların tamir masraflarının 
fazlalaşması dolayısile bu tertibe mevzu tahsisat sene sonuna kadar kâfi 
gelmeyecektir. 

216 1 2 000 Bu tertibdeki tahsisat tamamen sarfedilmiş olduğundan yeniden tamirine za
ruret hâsıl olan binaların tamir masrafları karşılanacaktır. 

218 2 10 000 Bu tertibe mevzu tahsisat sene sonuna kadar kâfi gelmiyeceğinden zam ya
pılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Düyunu umumiye 
264 28 500 Bütçenin tanzimi sırasında doların 132 kuruş üzerinden hesab olunması ve bu

na mukabil 1 nci taksitin 140 kuruş üzerinden ödenmiş bulunması dolayısile . 
2 nci taksitin tamamen ödene bilmesin i teminen bu mikdar tahsisatın ilâvesine 
zaruret hâsıl olmuştur. 

Dahiliye vekâleti 
347 20 000 30 sene ve daha ziyade hizmet edenlerden tekaüdlükleri icra edilenlerin ikrami

yeleri karşılanacaktır. 

Hariciye vekâleti 
481 1 100 000 Vaziyeti hazıra dolayısile ecnebi memleketlerle yapılan muhaberatın fazlalaşma

sından bu tertibe mevzu tahsisat tamamen sarf olunmuştur. Sene sonuna kadar 
vuku bulacak ihtiyaçlar karşılanacaktır. 

482 2 11 000 Ecnebi memleketlerde bulunan teşkilâtın maaş ve masrafları vaziyeti hazıra do
layısile telgrafla gönderilmekte olduğundan bu tertibe mevzu tahsisat ihtiyaca 
kâfi gelmiyecektir. 

Adliye vekâleti 
557 16 000 Bilfiil 30 sene ve daha fazla hizmeti olanlardan tekaüdlüklerini taleb edenle

rin bütçenin tanzimi sırasında tahminden fazla zuhur etmiş olduğundan bu ter
tibe mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

561 1 000 Yeni inşa edilen vekâlet binasına alınmasına lüzum görülen yol halıları bedeli 
karşılanacaktır. 

563 3 000 Vekâletin yeni binaya nakli dolayısile Temyiz ve vekâlet binalarının su sarfiyatı 
üç ayda 800 lirayı tecavüz etmekte olduğundan bu tertibe zam yapılması zaru
reti hâsıl olmuştur. 

567 1 5 000 Yeniden ihdas edilen 32 mahkemenin tenvir, teshin ihtiyacı da dahil olduğu 
halde verilen tahsisat kifayet etmiyeceğinden daha, 5 000 liranın ilâvesine lüzum 
görülmüştür. 

575 2 000 Verilen tahsisat sene sonuna kadar kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından yeniden 
ilâve yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

577 35 552 Posta, telgraf ücretine mukabil 213 725 lira tahsisat konması icab ederken 
178 173 lira vazedilmiş olmasından işbu noksan karşılanacaktır. 
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579 1 50 000 Bu tertibe mevzu tahsisatın eylül gayesine kadar yarısından fazlası sarfedilmiş 
olduğundan sene nihayetine kadar vuku bulacak ihtiyaçlar karşılanacaktır. 

583 1 250 000 Bu tertibe geçen seneye nazaran 167 500 lira noksan tahsisat konulduğu gibi ce
za ve tevkif evlerinin senelik ekmek ihtiyaçları kilosu 6 kuruştan ihale edilmiş 
olduğu halde ahvali haziranın fiatlarda tevlid ettiği tereffü dolayısile bu sene 
kilosu 8, 9, 10 kuruştan taahhüde bağlanmış olmasından bu mikdar tahsisatın 
ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

583 4 15 000 Bu tertibe mevzu tahsisat sene sonuna kadar kâfi gelmiyeceğinden bu mik
dar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
65 yaşını ikmal edenlerle tekaüdlük talebinde bulunanların ikramiyeleri karşı
lanacaktır. 
Ankara kadastrosunun ehemmiyet kesbetmesi dolayısile . kadastro işlerinde ça
lıştırılmak üzere tayin olunan memurların muvakkat tazminatları karşılana
caktır. 
1939 senesine nazaran noksan konan tahssat sene sonuna kadar kâfi gelmiyece
ğinden yeniden zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
Verilen tahsisat sene sonuna kadar kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından yeniden 
zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Maarif vekâleti 
Operaya ehemmiyet verilmesi dolayısile zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
Genelkurmay başkanlığının ehemmiyetle göstermekte olduğu lüzum üzerine 
Maarif vekâleti sanat okullaıında ordu nam ve hesabına tahsil ettirilmesine ka
rar verilen 150 talebenin bir senelik ihtiyaçları karşılanacaktır. 
Ankarada tesis edilecek olan Yüksek teknik okulu için Ingiltereden getirtilecek 
mutahassısm ücret ve yol masrafları karşılanacaktır. 

I 

Ticaret vekâleti 
Ücretli memurlar kadrosuna dahil bulunan ticaret ataşelerinin memur kad
rosuna nakli hakkında tanzim kılınan kanun lâyihasının Bütçe encümenin
den çıkmaması dolayısile tanzim olunan vekâlet bütçesinin hali aslisine ircaı 
lüzumlu görülmüştür. 
Tekaüdlüğünü isteyen bir memurun ikramiyesi karşılanacaktır. 

595 

599 

607 

608 

668 
675 

678 

10 
1 
2 
3 

10 000 

5 225 

2 000 

1 500 

8 000 
19 500 
4 200 
13 800 
13 185 

831 1 

832 

867 

993 

72 000 

200 

1 380 

20 000 

Ziraat vekâleti 
30 sene ve daha ziyade hizmet edenlerden 
ikramiyeleri karşılanacaktır. 

tekaüdlükleri icra edilenlerin 

994 5 000 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 
Memleketin muhtelif mıntakalarmda yeniden vücude getirilen ve getiril
mekte olan tayyare meydanları yerlerinin tesbiti ve memlekete gelen tayya
re ve malzemenin teslim, montaj işlerinin yapılmasına ve mütemadi su
rette uçuş yapan tayyarelerimizin montaj ameliyelerinin ifası zımnında gön
derilen tayyare münhendisi, memur ve işçilerinin harcırah ve yevmiyeleri 
karşılanacaktır. 
Merkez ve teşekküller arasında zuhur eden müstacel işlerin yapılmasında 
muhabere vasıtası olarak telefon kullanılması zaruret halini almış olduğun-

( S. Sayısı : 23 ) 



F. M. Lira 

darı verilen tahsisatın kâfi gel m iveceği anlaşıldığından yemden ilâve ya-
' " pumasına lüzum 'görülmüştür. 

1003 ' ' 2 000 Teşkilâtımız memur ve müstahdemlerinden fazla mesai beklenilenlerin seb-
keden gayret ve "fevkalâde hizmetlerinin taltif, tergib ve teşvik mahiyetin
de mükâfatlan dır ılın ası kendilerinden hava işlerimizde daha fazla randıman 
alınması bakımından faydalı görülmekte olduğundan 2 000 lira ilâve edil-

" ; ' meşine lüzum görülmüştür. 

.:.',;r . ,: ^ j;:1;v....;•,;' r^.skerî,tfabrikalar umum müdürlüğü 
1081 3 30 000 Ordunun fevkalâde muhtaç olduğu sunî sis maddesinin bu günkü durunu 

sebebile hariçten tedarikine imkân olmadığı katiyetle anlaşılmıştır. Ordu
nun gerek muharebede \e gerek talim ve terbiye maksadile sunî sis kullan-

i i" : •' *.;' - mâsı bu günkü statejik \e taktik icablar dolayısile çok mühim ve zaruri
dir. (îaz genel komutanlığının uzun zamandan beri yaptığı tedkikat netice
si sunî sis maddesinin askerî fabrikaların esasen inşa etmiş olduğu ve elyevm 
faaliyette bulunan Oleum fabrikasına tesisat ilâve edildiği takdirde lâzımgelen 
maddenin istihsali imkân dahiline girecektir. 

Yukarıdaki ihtiyaçlar münakale cedvelinin tenzil sütunundaki tertiblerden karşılanmıştır. 
.Madden ı2 — Ahvali hazıra dolayısile kinin fiatlarmm tereffü etmesinden dolayı sıtma mücadele 

lertibindeki tahsisat ihtiyaca kâfi gelmiyeceğinden bu tertibe munzam tahsisat ilâvesine lüzum 
ve zaruret hâsıl olmuş ve karşılığı donanma^:piyangosu muamelâtının tesviyesinden elde edilen va
ridatla temin edilmiştir. ^ 

Madde 3 — Halkımızın kinin ihtiyacını temin için tesisi lüzumlu görülen mütedavil s e r e y e 
ile tedarik edilecek kininlerin sat ışından" t ahassüleden paralar mukabilinde sık sık kinin mubayaası 
imkânı elde edilebilmek üzere 3631 sayılı kanunla kabul buyuru]muştur. 

Bu kanunla tesis edilen (Devlet kinini mütedavil sermayesi) nden ümid edilen netice şimdiye-ka
dar'tamamen istihsal edilmiş ise de mevcud sermaye ile ahvali hazıra dolayısile kinin fiatlarmm art
ması yüzünden memleketimizin umumî ihtiyacı olan beş ton kininin tedarikine imkân hâsıl olama
makta ve üç ton kinin satın alınabilmektedir. Bu üç tona ilâveten iki ton daha alınabilmesi için 
Iİ30 0Q0 cilaya,ihtiyaç -hâsıl ^Imuş^ve kainun lâyihasının üçüncü maddesi bu maksadı:>teminen te&lif 
;e$iim4ştî?% .....;-,: 

;nMa4de^4 ;n-:Halkımızın,;kinin: ihtiyacını temin için 3631 sayılı kanunla tesis edilen (Devlet ki
nini mütedavil sermayesi), ahvali hazıra dolayısile kinin fiatlarmm tereffü etmesinden* bu ser
mayenin artt^lmasma; lüzum ye zarure t hâsıl olmuştur. "" :" , : ; 

1-iİH 
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hakkında kantin .lâyihası 
M .7 .£ll -7 .«(i. 

miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik ced-
velde yapılı tertibi eriı a b ı n d a (788 0£2JMiralık 
m ü n a k a l ^ a p ı l m ^ ^ ^ k v ^ > , 

MADDE 2 — 1940 malî yılı Sıhhat ve ^timaî 
muavener vekâleti butiğinin 528 ' ncİ f aslinin 
4 n # # W büu lM^ 'miâ ra f l a r ) tertibine 
300 000 lira munzam tahsisat verilmiştir. 

.¥ JT ,'V .ûil 
MADDE 3 -4j!^4^Qİlalî/yılii#%'i¥fi4 umumi-

ye bütçesinin 265 nci faslının 1 nci (10 000 000 
sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürettebatı) mad
desinden 130 000 lira tenzil edilerek Sıhhat ve 
îç^itt^arfJ^^eı^H^kâMti stftttç&M«K IMtlM M^> 
nini mütedavil sermayesi) adilevİ|âan)r>©1wiî«j-^ 
fasla fevkalade tahsisat olarak konulmuştur. 

M * £ D D W l ^ 3631sayılı kanunun 1 nci mad-
desile Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilinin ııeza-

'UhlE^"lsîmm îiı-% üjım OMJI — 1 SüüÂM 

nini nri^odiKİi^e^iBif3BiBİ^4lJCİ4)ÖÛ (KHkjtff ($mû-

-um' ashaıûtiBi rnjsii mssuzi. ad — £ SGUİiM 
MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihü«fe»d«â-

teber.dir. .. . . . . . _ n r , — r , , r 

MADDE 6 — Bu ktaaiwnuıi'dıükjııünüt>cııaya 
M%Ü$Î 3^plİ£gıemurdur. 

.7 .il. M V .W, 20 -Xfea l940 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayık öztrak 
liricii^rili^va;:». 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alatas 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Fethi Ok yar 
Ha. V. 

*Ş\ Saraçoğlu 

A. F. Cebesoy 
G. I. V. 

7ı. Karadeniz 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

S. Arıkan 
Ma. V. 
F. AÖrah 

M.'Çahr 
Zv.Y. 

Muhlis Erkmen 

-îunuûiöil ;b«>îilY i.aooM -Jyi'îiM yiıİTiiH 

;-Uıi iHjUınnu;-/ ;•! ;i .viitfijj'ii; tjbnhyi'j ' ijj .ui •i'!İ^İ> ;.Vwd i?.d;.;L< ^ai.JO/anAjm'' İMÜ •>:-;;:vij jr- U,':. a;.;i(: Ui-Üi 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5196 

M-XI-1940 

JiAİiviîJ vidİ'VJ.m V ^ d a l i Büyük M 1 Ö MecTısİ1 fulaseİ B e i ^ i n e 
. ] « ? > ! > ! 

1940 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesinde değişiklik yapılınyagı hakkında Maliye ^ekilliğiriee hasır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetince 22 - XI - 1940 tarihinde Yj^jsek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulroı&şJMv r:ıUı\L 

.. ş; n: i • w:;: Î ;<;;«v<p. : \ : n ^ ' • - • - 1 . >• B a ş v e k i l i l -
Dr. R. Saydam 

•rvhıır . ' i / l i ür-r i î i îUiio ^ O - J Ü T ' - " » •ji'ı'tl-î'tiıiyıU-fi:- ı b i ' ı r A ' i î i s ^ n n ; n:^^i~< HI.^!;'Î. •;'•'. ^;,ı:' ''• i i ! i 

u^ütuîifâsfeaİMjKkucibfîiâ^İbflS»/ iııfiiT 

1940 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesinin baz; tertİDİeriıicle tahsisatın bir kısmının bitmek üzere 
olması ve bir kısmının da sene nihayetine kadftJl^âfiu^toıiyecegi anlaşılmış bulunması dolayısile müb-

.. re,m, | .ve,,p§k,;zfru!i?î, lı^petîerl,^arşailftwak üföffî-, ıba^j, tertiAffiıJftttotasftifrKf) lödllriıeşiiiiiinümkün i görülen 
,7îŞj^PPj^iir^n^n>i^işi^j^^tş.,sm&q&iafieT.m^aJcaleainft1 mmnt tâtâdrasıştmlı>.->.• v.:? 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1940 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1940 malî yılı Ziraat vekâleti 
bütçesinin ilişik cedvelde yazılı tertibleri ara
sında 78 820 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

. 21-XI-1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 

Da. V. 
fayik öztrak 

Mİ V. 
Yücel 

S. t. M. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. încedayı N. Topcoğlu 

1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası (1/518) 

ı\ a. 
Başvekâlet 

Kurarlar dairesi M. 
Sayı : 6/5289 

2 - XII - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 29 - XI -1940 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 
Madde — 1 

F. M. Lira 

214 3 

401 

017 

896 1 

Maliye vekâleti 
11 840 3888 sayılı kanun mucibince 

Emniyet umum müdürlüğü 
10 000 Bu fasla mevzu tahsisat tekaüde sevkedilenlerle edilecek olanların ikramiye

lerini karşılayamayacağından zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
Tapu ve kadastro ımum müdürlüğü 

11 310 3888 sayılı kanun'mucibince « 

Ziraat vekâleti 
30 000 İngiltereden celbedilmiş olan muhtelif zararlı böcek ve hastalıklarla mücadeleye 

lüzumlu mualecenin îstanbuldan istihsal mmtakalarına nakli ve depolarda sakla
ma ve ücretin mahallerine taşıma, yükleme, boşaltma ve ardiye masraflarına 
karşılık olmak üzere 
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1123 

1131 

1133 

000 

200 

480 

1134 1 105 134 

Matbuat umum müdürlüğü 
Yeni teşkil olunan Matbuat ımum müdürlüğü yeni bir bina işgal etmek mecburi
yetinde kalmış olduğundan dahilî telefon ve diğer mefruşat karşılanacaktır. 
Bültenlerin tevziinde ve müs acel muhaberatın mahallerine irsalinde kullnıl-
makta olan motosikletin ahva i hazıra dolayısile faaliyeti çoğalmış bulunduğun
dan bu tertibe mevzu tahsisat kâfi gelmiyecektir. 
Bu tertibe mevzu tahsisat an -ak Umum müdürlüğün halen işgal etmekte bulun
duğu binanın icarına kâfi ge ebileceğinden, ötedenberi depo olarak kullanılan 
yerin icar bedeli karşılanacaktır. 
Geçen seneye nazaran ecnebi lisanlarla neşriyat,'sabah neşriyatı, vilâyet gazete
lerine dikte servisi, radyo gazete servisi, bazı hususî neşriyat ve fazla mesai do
layısile artan masraflar karşılanacaktır. 

Bu ihtiyaçların karşılığı münakale cedvelinin tenzil sütnunda gösterilen tertiblerden temin edil
miştir. 

Madde 2 — 
1940 malî yılı Matbuat umum müdürlüğü bütçe inde esaslı ihtiyaçlara tekabül eden bazı hizmetler 

yer almamıştır. Bu hizmetlerin ifa edilebilmesi için bazı tertibler açılmasına ve bu tertiblere fevkalâde 
tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuş bu tahsisat karşılığı da bütçenin diğer faslından temin edil
mek suretile ikinci madde teklif edilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1940 malı yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 -
miyesine dahil 

1940 malî yılı muvazenei umu-
bazı daire bütçelerinin ilişik 

1 numaralı cedvelde yazılı tertibleri arasında 
(173 964) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — 1940 malî yılı Matbuat umum 
müdürlüğü bütçesinin 1035 nci (Radyo difizyon 
tesisatını tevsi ve ıslah masrafları) faslından 
8666 lira tenzil edilerek mezkûr bütçede yeniden 
açılan 2 numaralı cedvelde yazılı tertiblere fev
kalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 
teberdir. 

- Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Malive vekili memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. H. Alatas 

Mü. V. 
C. K. încedayı 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 

G. î . V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. Ökmen 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
İT. Çakır 
Zr.V. 

Muhlis Erkmen 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 23 
Esas No,] !/($,!5,,: 517, 518 

6-XII- 1910 

Yüksek Reisliğe 

1940 malî yılı muvazenei ıımumiy esine' dahil 
bazı d^ire' bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kında' Maliye' vekilliğince hazırlarım Başvekâle-
tin 21, 23 - XI -1940 tarih ve 6/5174, 5196 ve 
2-'±W^19W iiârih l Ve ':İ3S>528Sİ sayılı tezfcerelerile 
Yükselt Ifecli^e1 sunulan üç kıta kanun lâyihası 
Encümenimize havale Duyurulmakla Maliye' ve-' 
kilİMFua,d, , A ğ r ^ <&d%e vekili Fethi (>ky«r ve 
diğer alâkalı vekâletlerin memurları hazır olduk
ları halde okundu ve konuşuldu: 

Teklüîf dilen bu ? münakale lây4ha?la»i; v<fc bagkh 
eedîVielierd^ki rniünakaİ!© hareketteki •, Bnöümenir• < 
mizce birer, t bii'eiHtedkik edilerek rssamnu: itstenıejv 
tertiblerdeki tahsisatın malî yıl sonuna kadar 
kifayet etmiy.eeeği ve tenzile tâbi tutulan fasıl
lara aid hizmetlerin de a'şağıda yazılı fasıllar 
müstesna olmak üzere bu indirmelerden mütees
sir olmayacağı alınan izahlardan anlaştlniı^/b\l-r 

Umduğundan her üç lâyiha esas itibarile kabul 
edilerek aynı 'mahiyette olan bu lâyihaların tev-
hiden müzakeresi takarrür etmesile layihaların 
ve cedvellerin müşterek hüküm \e tertibleri bir-
]eşti£İhni$fcir. :;: 

Müzakere sırasında tenzile tâbi tutülaln 208 nci 
faslın ikinci maddesindeki mikdann 6 000 e indiri
lerek Kiütfebâki 6 000 liranın £65 nci fasim1 birinci 
maddecinde yapılan > tenzile ^ilâveten temini^ ve-
566 nci/ M m da 569 neti fablın ikinci mâddefeile 
tebdil i bu fasılların > anüsaiâ bulunmamttsri»iatt 
dolayı Hüjjcfûmet tarafından teklif edilmekle s$beb 
yerince, .görülerek teklif Encümenimize©,-,kabul 
edilmiştir. f v 7 1 / -

,.; Lâyihawı« tel i f i sırn^ınd^ Dahiliye ıvekâleti 
memura! rmdan tekaüd olacakların mikdafma 
göre hesab edilen tekaüd ikramiyesi .20 0Q(\ İmi 
olduğu halde halen 25 000 liraya ihtiyaç bulun
duğu ve sene sonuna kadar da muhtemel tekaüd 
t.alebleri nazara alınınca bu fasla daha 5 000 ki 

ceman 10 000 lira ilâvesine zaruret hâsıl olacağı 
ve ileride yeni bir münakale mevzuu teşkil etme
mesi için bu tertibe bu mikdarm ilâvesi hakkında 
serdedilen mütalea Bncümenimizce yerinde gö

rülerek aynı bütçenin maaş tertibinden indiril
mek s ııret il e istenilen münakale 30 000 liraya ib
lâğ edilmiştir. 

Adliye bütçesinin 585 nci mahkûm çocuk ıs
lâh evleri tahsisatından tenzili istenilen 2500 
liranın yerinde olmadığı görüldüğünden ve Zi
raat vekâleti bütçesinin 897 nci faslının ıslâh 

, istasyonları> «ve deneme tarlaları, tohum üretme 
çiftlikleri, yonca tohumu temizleme evi maddesin
den 24 000 lira ve 904 ncü faslın hayvan hasta-

rn hklarâle müjde le ve tahaffuzhaneler tesis ve ida-
uf resi. tertritnriden: 2 -500 lira tenzili teklif edilmekte; 
'?'4ge'«de Mı:'hikmetler, ehemmiyet ve memlekete 

faydaları'Mtkimıkelan bir tasarrufa mevzu ola
mayacakları hususunda Eııcümeniıuizce ittifak 
hâsıl olduğundan bu tenzillerden sarfınazar edil

miş ve Maliye vekâleti ayni mikdarı Düyunu 
/ıkm&tfiy«f* İBütc esinin 265 nci faslın birinci mad

desinden indirmek suretile karşıladığından cedvel 
ona göre değiştirilmiştir. 

Cedvellerin birleşmesi neticesinde Ziraat ve 
kâleti bütçesinin 896 nci faslının birinci madde
sine--30 000 lira zam ve üçüncü maddesinden 
(3 000) lira tenzil edildiği görüldüğünden mad
de! el'1: anısında münakalenin Hükümetçe icrası 
kabil o|ması hasebile faslın üçüncü maddesin 
den vaki tenzil cedvelden çıkarılmış ve birinci 
maddesine zammedilen mikdar da 27 000 liraya 
indirilmiştir. 

Başvekâletin 21 - XI - 1940 tarih ve 6/5174 
sayılı tezkeresine bağlı lâyihanın dördncü mad
desi 3631 sayılı kanun ile tesis edilen ve 300 000 
liradan ibaret bulunan Devlet kinini mütedavil 
sermayesi mikdarmm 400 000 liraya çıkarılması 
hakkında olub encümenimiz daimî bir hükmü ih
tiva eden bu maddenin münakaleye dair olan bu 
lâyihadan tefrikile adı geçen kanuna ek bir lâ
yiha haline kalbini muvafık gördüğünden hu 
madde ayrı bir lâyiha olarak tanzim edilmiştir. 

Yukarıda izah edilen değişikliklerle ve her 
üç lâyiha birleştirilmek suretile yeniden tanzim 
edilen kanun lâyihası ve 3631 sayılı kanuna ek 
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olarak hazırlanan lâyiha Umumî 
bine arzedilmek 
muştur. 
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BÜTÇK ENCÜMENİNİN" TEKT/lFt 

Devlet kinini mütedavil sermayesi ha-kkmdaki 
kanıma ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 5 - VI -1939 tarih ve 3631 sa
yılı Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkın
daki kanunun birinci maddesile tesis olunan 
(Devlet kinini mütedavil sermayesi) 400 000 
liraya çıkarılmıştır, 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekil
leri memurdur, 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1940 mali yılı muvazenei umumiycsine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1940 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(1) sayılı cedvelde yazılı tertibleri arasmda 
(1 047 826) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — 1940 malî yılı Matbuat umum 
müdürlüğü bütçesinin 1135 nci (Radyodifüzyon 
tesisatını tevsi ve ıslah masrafları) faslından 
8 6QQ lira indirilerek mezkûr bütçede yeniden 
açılan (2) sayılı cedvelde yazılı tertiblere fev
kalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — 1940 malî yılı Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti bütçesinin 528 nci fas
lının dördüncü (diğer bilûmum masraflar) ter

tibine (300 000) lira munzam tahsisat verilmiş
tir. 

MADDE 4 — 1940 malî yılı Düyunu umu
miye bütçesinin 265 nci faslının birinci (10 
milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürette
batı) maddesinden (130 000) lira indirilerek 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesin
de (Devlet kinini mütedavil sermayesi) adile 
yeniden açılan 551 nci fasla fevkalâde tahsi
sat olarak konulmuştur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur, 
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[1] NUMAKALI OEDVEL 

M. M u h assasatm nevi 

BAŞVEKÂLET 

66 Mefruşat ve demirbaş 

69 1 İşletme 

70 2 Melbusat 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira 

1 000 

500 

1 500 

132 

DEVLET METEOROLOJt İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Merkez müteferrikası 500 

134 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

135 1 Tenvir ve teshin 

136 Vilâyetler müteferrikası 

137 2 İcar bedeli 
3 Melbusat 

138 Daimî memuriyet harcırahı 

140 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

144 Tesis ve tamir 

145 Neşriyat, tabı, risale ve abone masrafla ri 

149 1 Merkez ve taşra için alınacak telsiz ve her türlü muhabere 
ve dinleme ve işaretleşme «Helyosta, projektör ve emsali alet
ler» alât ve eçhizesinin mubayaa, tesis, nakliye, montaj, enstal-
lâsyon, tecrübe, işletme, tamir, tamirhane alât ve levazimi ve 
masrafları ile telsiz cihazları, rasad parkları ve istasyonları 
için lâzim olan barakaların ve siperlerin yaptırılması veya sa
tın alınmasına aid masraflarla diğer her türlü alât ve levazımı 
rasadiye ve fenniye mubayaa, tesis, tecrübe, kontrol, tamir ve 
nakliye masraflarile bu işlerde kullanılan bilûmum edevat, 
malzeme ve ecza bedelleri 

Fasıl yekûnu 

• 

2~000 

500 

500 

500 
800 

1 300 

1 700 

1 500 

1 000 

1 000 

10 000 
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•f Tenzil edilen Zammedi len 

fi. M. Muhassasatın nevi Lira ' Lira 

MALÎYE VEKÂLETİ 

191 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 4 500 
194 • 1 İcar bedeli 

4 Melbusat 

Fasıl yekûnv 

205 5 Buğdayı koruma vergisi cibayet teşkilâtı ve masrafı 

208 2 tstimlâk edilmiş ve edilecek gayrimenku İler bedeli 

214 3 Mektebe eelbolunacak memurların yevmiyesi 

216 1 Tamir masrafı . 

218 2 Tahmin, satış ve tesbit komisyonları gayri muvazzaf azası hakkı 
huzuru ve masarifi zaruriyeleri 

DÜYUNU UMUMİYE 

259 1513, 2248, 2354, 2701 ve 2808 numaralı kanunlara tâbi olub 
nakden ödenecek borçlarla 3523 sayılı kanun mucibince verile
cek tahvillerin ve elyevm tedavülde bulunan Hazine tahvilleri
nin faiz ve amortismanlarile keza nakden ödenecek tahvil kesir
leri, komisyon, sigorta, muhafaza ve sair bilûmum masrafları 
karşılığı 250 000 

6 000 

I 

1 500 
3 000 

4 500 

15 000 

11 840 

2 000 

10 000 

264 1722 numaralı kanun mucibince kibrit istikrazı faiz ve itfa mü
rettebatı 28 500 

265 1 10 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürettebatı 356 387 * 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

346 1 Memurlar 30 000 

347 1683 numaralı kanunun 58 nei maddesi mucibince" verilecek te-
kaüd ikramiyesi ve 1700 numaralı kanunun 3 ncü maddesi mu
cibince verilecek ikramiye . • , V 'f 3@ 000 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

400 1 Memurlar maaşı 10 000 

( S . Sayısı : 23 ) 
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P . M. Mııhassasaluı nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

401 1683 numaralı kanunun 58 nei maddesi mucibince verilecek le-
kam I ikramivosi 10 000 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

481 1 Ecnebi memleketlere çekilecek telgraf ve gönderilecek mektub 
ve paket masrafı 

482 2 Nakli mıkud 

100 000 

I I 000 

ADLİYE VEKÂLETİ 

556 2 Açık maaşı 

557 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

559 2 Müteferrik müstahdemler 

561 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

563 - Merkez müteferrikası 

567 1 Tenvir ve teshin 

569 2 Defatir ve evrakı matbua 

571 Muvakkat memuriyet harcırahı 

575 Kesmî telefon tesis ve nmkalemc masrafı 

•577 Tosta ve telkari' ücreti 

579 1 Cünnü meşhuda gidecek adlî memurların ve tabİblerin har
cırahı, ehlivukuf ve ehli hibre ve şahidlerin yol masrafları ve 
ücretleri ve müdavatı evveliye ve otopsi masrafları ve cür-
müıı zahire ihracı için ihtiyarı 1 Azmi gelen sair masraflarla 
ilızarlı maznunların bir mahalden diğer bir mahalle sevk mas
rafları 

581 Telif, tercüme, adliye ceridesi 
1 Telif, tercüme, cem ve tabı kavaniıı masrafı ve hukukî eser

ler mubayaa bedeli 
2 Adliye ceridesi ve Temyiz ka 

ücreti 

12 000 

4 000 

1 500 

4 000 

lan tabı masrafları ve makak 

Fasıl yekûnu 
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,iler . 
1 000 

2 000 

3 000 

16 000 

1 000 

3 000 

5 000 

2 000 

35 552 

50 000 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F , M. Muhassasatın, navi Lira Lira 

583 1 Tayinat 250 000 
4 Mahkûm, mücrim ve mevkufların sevk masrafları ile şevke 

memur olanların harcırahları 15 000 

Fasıl yekûnu 2G5 000 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

595 l Memurlar maaşı 15 225 

596 1IJ83 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 

tekaüd ikramiyesi 10 000 

599 Muvakkat tazminat. 5 225 

GOT Daimî memuriyet harcırahı 2 000 

608 Muvakkat memuriyet harcırahı 1 500 

609 Müfettişler harcırahı ' 3 500 

617 3 Mektebe getirilecek memurlar ile talebe yevmiyesi 11 310 

MAARİF VEKÂLETİ 

658 J Maarif vekâleti (hars ve meslek) 8 000 

''58 10 Ankara Konservatııvarı ve tatbikat sahnesinin bilûmum üc
ret ve masraflarile Koııservattıvar talebesinin yaz temrinleri 
kampı masrafları ve kam])!a çalışacak memur ve muallimle
rin ücreti, yol paraları 8 000 

675 1 Mahrukat, tenvir, iathir, mııalece, mekıilât, hayvan yemi. 
benzin ve makine yağı, lâstik bedeli, tatil aylarında yemek 
ücreti 19 500 

2 İdare ve Jâboratuvar, atelye ve tem t in masrafları, matbu ev
rak ve defatir, meslekî kitab, mecmua ve gazeteler. mubayaa 
ve.abone bedeli, bina kira bedeli, talebenin kitab, kırtasi
ye, resim ve ozalit kâğıdları, perger ve sair ders levazımı 4 200 

3 Melbusat " 13 800 

Fasıl yekûnu 37 500 
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'"'',•'' Tenzil edilen Zammedil eı ı 

F . M. Muhassasatm nevi Lira Lira 

678 Meslek mektebleri ecnebi uzman ve uzman muavinleri ve ter
cümanları ile ecnebi öğretmen ve usta ücretleri v<- bunların 
memleket dahilinde ii'idiş ve geliş ve seyahat hare nalı ve .yevmi
yeleri 13 1̂ 5 

TİCARET VEKÂLETl 

831 1 Memurlar maaşı 72 000 

832 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te 
kaüd ikramiyesi 200 

833 1 Memurlar 72 200 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

866 1 Memurlar maaşı İti 400 

867 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te-

kaüd ikramiyesi i l 400 

870 Muvakkat tazminat 5 000 

874 2 Teshin ' "- " 1 300 

878 1 Tenvir ve teshin 500 

879 Vilâyetler müteferrikası 150 

880 1 îcar bedeli 1 650 

881 Daimî memariyat harcıraHı . 5 000 

882 Muvakkat memuriyet harcı rain 2 200 

895 1 Orta ziraat mektepleri 20 000 

896 1 Muzur Imyvan ve hastalıklarla mücadele masrafı 27 000 

911 1 İşletme 1 300 

916 Enstitü Ve laboratuarlar ve levazım ve isletmeleri umumi m.-ısnıfları 15 000 

% 

( S. Sayısı : 23 ) 



15 

\ M. Muhassasatmnrvi 
Tenzil edilen 

Lira 
Zammedilen 

Lira 

5 000 

5 000 

1 Telifat ve neşriyat 
5 Memurlar ve müstahdemlerle ecnebi profesörler ve talebe harcı

rahı 

Fasıl yekûnu 10 000 

)18 2 Talebe ve stajiyer talebe melbusat, yatak, yorgan, komodin ve 
elbise dolabı, karyola ve emsali masrafları 2 000 

19 Ecnebi mutahassıslar ve tercümanları 33 000 

21 Umumî masraflar karşılığı 5 000 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

1 Melbusat 37 500 

Staj, tedkik ve lisan tahsili, tahsisat ve yabancı memleketler har
cırahı ve askerî mühendis ve fen memulu yetiştirilmek üzere ya
bancı memleketlere gönderilecek subay ve talebenin tahsille-
rile yol, tedavi ve tahsil masrafları 20 000 

«„ 1 İsletme 1 000 

2 I Koruyucu malzeme masrafı 30 000 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKALETl (HAVA KISMI) 

.,3 Muvakkat memuriyet harcirahı 20 000 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 5 000 

Atış, bombardıman, uçuş, telsiz, fotoğraf, malzemeyi siyanet, ta
mirhanelerde yüksek mesai, ihtira, tamir ve prototib inşaat ve 
buna mümasil işler için ikramiye ve mesai ikramiyesi 2 000 

5 Manevra masrafı 7 000 

ASKERÎ FABRİ KAL ATÎ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

)8l 3 Demirbaş 30 000 
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Teazil edilen Zammedilen 
M. Muhassasatın nevi I/ıra Lira 

MATBUAT UMTJM MÜDÜRLÜOÜ 

Mefruşat ve demirbaş 5 000 

Yabancı memleketler harcirahı 4 490 

Motosiklet işletme masrafı 200 

Kongre ve konferanslar masrafı 4 990 

3 icar bedeli 480 

1 Radyodifüzyoıı istasyonları ile stüdyoların her nevi işletme 
masraflarile tamiri, malzeme, elektrik cereyan bedelleri ve ten
vir, teshin masrafları, ses ve söz artistleri ile konferansçıların 
yevmiyeleri ve bilûmum alât ve eşyayi fenniye ve musikiyenin 
mubayaa, tamir, nakil've kiralama ve sair masrafları 105 134 

Radyodifüzyoıı tesisatını tevsi ve ıslah masrafları 101 334 

YEKÛN 1 047 826 1 047 826 

[2] NUMARALI CEDVEL 

M. Muhassasatın nevi Lira 

Melbusat 
Tenvir ve teshin 
Ücretli muhabere ve mükaleme bedeli 
3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları 
.Beynelmilel Radyodifüzyoıı birliğine verilecek iştirak hissesi 
(feeen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

2 
1 
3 

500 
200 
500 
500 
525 
341 
100 

YEKÛN 8 666 

*>m« 
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