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1 — Sabık zabıt hulâsası 

2 — Havale edilen evrak 

3 — Riyaset Divanının Heyeti Umıımiyeye 
maruzatı 

Sayıfa 
54 

54 

55 

1 — Sivas mebusu Abdurrahman Naci Demir-
ağın, muamele vergisi kanununun 2 nci madde
sinin (C) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair takriri 55 

Sayıfa 
4 — Müzakere edilen maddeler 55 
1 — Gümrük muhafaza memurları teşkilât ve 

memurin kanunu lâyihası ve Gümrük ve inhisar
lar, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/400) ' 55:62 

2 — Nafia vekâletine bağlı Derince Travers 
fabrikasının Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğüne devri hakkında kanun 
lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/496) 63:67 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ve 67 nci 
maddelerinin değiştirilmesine, 

Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere 
tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun lâyihaları kabul 
edildi. 

Emniyet teşkilât kanununun 49 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesine, ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar 

' Lâyihalar 
1 — Millî Korunma kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/529) (Adliye, 
Bütçe, Maliye, Millî Müdafaa, Ziraat ve tktısad encü
menlerine) 

Takrirler 
2 — Mardin mebusu Edib Erginin, Memurin mu-

hakemat kanunu hükümlerine nazaran hangi vazife 
sahihlerinin memurin muhakematı hükümlerine tâbi 
tutulacaklarının tefsiri hakkında takriri (4/27) (Ad
liye ve Dahiliye encümenlerine). 

Mazbatalar 
3 — Askerî mühendislerle fen memurlarına verile-

REÎS — Celse açılmıştır. 
TİCARET VEKÎLÎ MÜMTAZ ÖKMEN (An

kara) — Gelen evrak arasında, millî korunma 
kanununun tadilâtı vardır. Geçen sefer muhte
rem Meclis, bu kanunu alâkadar encümenlerden 
seçilen dörder azadan mürekkeb bir muvakkat 
encümende tedkikine karar vermişti. İşin müs
taceliyeti Büyük Meclisçe takdir buyurulur. Mu
vakkat encümen Millî Müdafaa, Zirat, Iktısad, 
Adliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkebti. 
Şimdi yeni tadilâtta Millî Müdafaa ile Zirâat 
encümenlerini alâkadar eden bir kısım yoktur. 
Tensib buyurursanız bu lâyihanın geri kalan di
ğer dört encümenden, Maliye, îktısad, Bütçe ve 
Adliye encümenlerinden, tefrik edilecek dörder 
azadan terekküb edecek bir Muvakkat encümen
de tedkikını teklif ediyorum. 

REÎS — Ticaret vekili millî korunma kanu
nunun, Adliye, Bütçe, Maliye, ve Iktısad encü
menlerinden mürekkeb bir Muvakkat encümene 

kanununa yeniden bazı hükümler ilâvesine, 
Şehir ve kasabalardan uzak yerlerde inşa edilen 

jandarma karakol binalarına ilâve yapılmasına dair ka
nun lâyihalarının birinci müzakereleri icra edilerek 
cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtib Kâtib 
Bursa Hatay Çanakkale 

Refet Canıtez Hamdi Selçuk Ziya Gevher Etili 

cek ihtisas ücretleri hakkındaki 2204 sayılı kanunun 
birinci maddesinin (C) fıkrasının tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (3/280) (Ruznameye) 

4 — Belediyeler imar heyetinin fen işleri teşkilâ
tına dair 3042 sayılı kanuna bir madde ilâvesi hak
kında kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 
(1/480) (Ruznameye) 

5 — Telgraf ve Telefon kanununun 7 nci madde
sinin tadiline dair 1899 sayılı kanunun birinci madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve 
Nafia encümeni mazbatası (1/522) (Ruznameye). 

havalesini teklif ediyorlar. Esas kanunu da bu 
şekilde bir encümen hazırlamıştı. Binaenaleyh 
bu teklifi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler .. .Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. Aza ade
di geçen defa dörder zatten ibaretti, bu defa da 
yine öyle olacaktır. 

Daha evvelki celselerden birinde hava pasif 
korunma kanununu tekrar tedkik etmek üzere 
Bütçe encümeni taleb etmiş ve almıştı. Bu defa 
da Millî Müdafaa encümeni tedkik için tekrar 
istemektedir. Her iki encümen de bu noktadan 
müttehid ve müttefiktir. Dahilî nizamnamenin 
28 nci maddesi mucibince bu kanunu bir defa da
ha Millî Müdafaa encümeninde müzakere edile
ceğini Heyeti Celileye arzederim. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Millî Müdafaa encümeninde müzakere edildikten 
sonra Bütçe encümenine gelecektir. 

REÎS — Evet öyle olacak. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REÎS — Dr. Mazhar Germen 
KÂTİBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Hamdi Selçuk (Hatay) 
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3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYBYE MARUZATI 

1 —• Sivas mebusu Abdurrahman Naci D emir-
ağın, muamele vergisi kanununun 2 nci maddesi
nin ((]) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin geri verilmesine dair takriri. 

Yüksek Reisliğe 
2430 sayılı muamele vergisi kanununun ikin

ci maddesinin (C) fıkrasının değiştirilmesi hak

kındaki 2/12 sayılı kanunî teklifim, yeni mua
mele vergisi kanunu ile temin edilmiş bulundu
ğundan mevzubahs teklifimin iadesi hususuna 
yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Sivas mebusu 
A .N. Demirağ 

REİS — Geri veriyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Gümrük muhafaza memurları teşkilât ve 

Memurin kanunu lâyihası ve Gümrük ve inhisar
lar, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/400) [ l j . 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı?.. Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reyinize arzediyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurları 
teşkilâtı hakkında kanun 

MADDE 1 — Gümrük muhafaza Genel ko
mutanlığı muhafaza ve muamele sınıfı memur
ları teşkilâtı : Muhafaza başmüdürlüğü, mü
dürlüğü ve mmtaka ve kısım amirlikleri ile mu
hafaza ve muamele memurluklarından ve istih
barat amirliklerinden terekküb eder. Bu teşki
lâtın maaşlı memurlarının derece, unvan, aded 
ve maaşları (1) ve ücretli memurlarınm derece, 
unvan, aded ve ücretleri (2) sayılı cedvellerde 
gösterilmiştir. 

[1] NUMARALI CEDVEL 
I 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
8 
9 

10 

11 
12 

Muhafaza başmüdürü 
» müdürü 

. » » 
» " » 

Mmtaka âmiri 
» » 

Kısım » 
» » 

Muhafaza memuru 
» » 
» » 

Muamele » 
» » 
» » 

muhasibi) 
Muamele memuru 

» . » ı 
bar memuru) 

(Biri ayniyat 

(Biri ve 
; Dördü 

1 
1 
4 
2 
2 
4 

39 
102 
380 
855 
509 

2 
2 

14 
znedar) 12 
am-

25 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
50 
40 

35 
30 

25 

[1] 28 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 

D. 

13 

14 

D. 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Muamele memuru (Onu ambar 
memuru) 
Muamele memuru 

18 
2 

20 
15 

[2] NUMARALI CEDVEL 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

6 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
14 

İstihbarat şefi 
Muamele memuru 

» » 
istihbarat âmiri 
Muamele memuru 

» » 
Hekim 
Muamele memuru 

» » 
» » 
» » 
» » 

1 
1 
4 
9 
7 
5 
1 
9 
7 

10 
4 
7 

210 
210 
170 
140 
140 
120 
100 
100 
85 
75 
60 
50 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim, bende
niz Bütçe encümeni mazbata muharriri arka
daşımızdan bir şey öğrenmek istiyorum. Geçen 
sene Barem kanununa bağlı ücretli memurlara 
aid cedveller tedkik edilirken daimî hizmet mu
kabili ücretlilerin kadro içinde yer almıyaca-
ğını Hükümet namma vaad buyurmuştu. Ga
zetelerden öğrendiğimize göre Hükümet bu hu
susta teşebbüs almış Maliye müsteşarının riya
setinde vekâletler mümessillerinden mürekkeb 
bir heyet te teşekkül etmiştir. Şimdi elimize ve
rilen bu kanunda ve okunan cedvellerde da
imî ücret mukabili bazı hizmetlerin ücretli ola
rak bırakıldığı görülüyor, sebebini izah buyu
rurlar mı? 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) -=- Efendim, muhterem arkadaşımızın 
sualleri şudur : Bu kanuna bağlı cedvelde da
imî vazife sahiblerinden bir kısmı hâlâ ücretle 
tavzif edilmektedir. Halbuki, bu evvelce konu
şulmuş, daimî hizmette bulunan ücretlilerin ma
aşlı memur olmaları tekarrür etmişti, Bu gün 
gazetelerde okuduğuma göre bunun için bir ko
misyon da teşekkül etmiştir, hazır fırsat elde 
iken bu nokta bu lâyiha münasebetile neden 
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yapılmamıştır? diyorlar. Cevabı şudur : 

Hükümet bunu, üzerine aldı. Heyeti Celile-
nin gösterdiği arzu üzerine bu işi işlemekte ol
duğu kendi ifadelerile de teyid edilmektedir. 
Bu hususa dair bir kül olarak hazırlanmakta 
olan bir lâyiha meydanda iken bizim yalnız bu 
gümrük muhafaza komutanlığı teşkilâtı için ha
zırlanan bu lâyiha nazarı dikkate alarak bu gi
bilerin ücretlerini maaşa kalbetmek doğru ol
mazdı. Çünkü ileride yapılacağı malûm olan 
o kanunla bazı hükümleri ihtilâfı müeddi ola
bilir. Bu noktai nazardan encümen şimdilik bu
nu düşünmedi. Geleceği malûm olan kanun lâ
yihası burada ücretli olarak gösterdiğimiz me
murlar hakkında da hüküm ihtiva edeceği için 
ayrıca bunu burada yapmağı hem doğru ve 
hem de faydalı bulmadık. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Bir sualim var. 

REİS — Buyurun. 
Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 

îki numaralı cedvelde muamele memurları 10, 
170 gidiyor da hekime 100 lira veriliyor. Mua
mele memurlarının tahsilleri zannederim ©rta 
veya lise derecesindedir.. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) — Onlar daimî muvazzaf memurlar
dır. Meşguliyetleri münhasıran buradadır. 
Halbuki hekim arkadaşımız muayyen zamanda 
gidib iş görecektir. Hekimler aldıkları ücret 
mukabilinde yalnız dairede iş görmezler, kendi 
işlereini de görürler . 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim, daima bütün devairde müstahdem he
kimlerin iş görmediklerinden bahsolunur. Fil
hakika bizim burada koyduğumuz tahsisatla 
hekimi sabahtan akşama kadar bir dairede tut
mak mümkün olmadığına göre hekimlerin bir 
dairede bir İM saat görülüb sonra uzakta dur
maları bu itibarla tabiî ve zaruridir. Mazbata 
muharririnin onlara 100 Mra verilmesinin kencli 
işlerini de görmeleri dolayısile olduğunu söyle
meleri doğru değildir. Acaba sabahtan akşama 
kadar vukuat olması muhtemel olan bir daire
de muvazzaf değildir diye hekime 100 lira ve
rilmesi doğru olabilir mi? Bir daire doktoru
nun mesai saatleri dahilinde o dairede bulun
ması lâzımdır. Ona da tahsilile, kıymetile mü-
tenasib bir ücret verilmelidir. 

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

• MADDE 2 — Gümrük muhafaza memurlu
ğuna hariçten gireceklerin: 

A) Yaşı (30) dan yukarı olmaması ve bede
nî kabiliyetleri gedikli erbaş olacaklar hakkın
daki hükümlere uygun olması, 

B) Boyu 1,64 den aşağı olmaması, 
O) Memurin kanununda yazılı diğer vasıf

ları haiz olması şarttır. ( 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum, Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Muhafaza memurluğuna ilk 
alınacaklar; namzedlik devresinde meslek kur
suna tâbi tutulurlar. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Muamele sınıfı memurları bü
ro işlerinde çalışırlar. Sivil elbise giyerler ve si
lâh taşıyamazlar. Muamele sınıfı memurları ile 
istihbarat âmirlerinin ve muhafaza başmüdür ve 
müdürlerinin memuriyete kabulleri umumî hü
kümlere tâbidir. 

Muamele smıfi memurlarından muhafaza sı
nıfı memurluğuna ve muhafaza smıfı memurlu
ğundan muamele sınıfı memurluğuna nakil, sıh
hî durumları ve istihdam kabiliyetleri dikkate 
alınarak Genel komutanlıkça yapılır. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Muhafaza memurlarile kısım 
ve mmtaka âmirlerinin mecburî olarak tekaüde 
sevkolunmaları için yaş haddi şunlardır: 

Yaş haddi 

A) Muhafaza memurları 50 
B) Kısım âmirleri 55 
C) Mmtaka âmirleri 60 
Bunlardan, hizmetlerinin devammda fayda 

olduğu mafevklerinin vereceği ve Gümrük mu
hafaza genel komutanlığının kabul edeceği 
sicil ile anlaşılanlar Gümrük ve inhisarlar vekil
liğinin her sene için vereceği kararla daha beş 
seneye kadar çalıştırılabilir. Bu suretle tekaüd 
edilecekler hakkında Askerî ve mülkî tekaüd 
kanununun 26 ncı maddesi hükümleri tatbik 
olunur. 

RElS — Mütalea var mı? 
Or. Gl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Muğla) — 

Bu maddede tekaüd yaşı haddi tayin olunduk
tan sonra daha beş sene uzatılabilmesi için 
Vekile salâhiyet veriliyor. Bu keyfiyet doğru 
değildir. Her memuriyet için bir yaş haddi 
tayin olunduğu zaman memur o hadde vâsıl 
olunca otomatikman tekaüd olmalıdır. Bütün 
Devlet memuriyetlerinde de iş bu suretle cere
yan eder. Burada da öyle olmalıdır. Çünkü yaş 
haddi tayin olunduktan sonra başmüdürler, 
diğre alâkadarlar, şu memuru daha bir kaç se
ne memuriyetinde oturtmak isterlerse, buna 
ruhsat verilmiş olur ve memur yaş haddine gel
diği halde beş sene daha vazifesinde kalabilir. 
Halbuki her memuriyet için arkadan yetişen 
ve vazife bekleyen bir çok zevat vardır. Bu 
usul tatbik olunursa onlarm önü kapanmış 
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ölür. Binaenaleyh bu kayid kalkmalıdır. Za
ruret hâsıl olacak olursa, bir memur yaş had
dine uğradığı halde, arkadan yetişmiş, tayin 
olunabilecek kimse mevcud değilse, o zat mü-
tekaiden ve ücretle istihdam olunabilir. Bu, 
vekillerin salâhiyeti dahilindedir. Binaenaleyh 
teklifim, beş sene uzatmak fıkrası kalkmalıdır. 
(Takrir verin sesleri). 

ZIYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — Ay
ni fikirdeyim, cevab istiyorum. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Mut'
la) — Efendim, buna benzer hüküm tekaüd ka
nununda da vardır. Malumu âlileri 1683 numa
ralı kanun bir memur için 65 yaşını haddi münte-
ha tanımıştır. Fakat Heyeti vekile kararile, birer 
sene temdid edilmek suretile, hizmeti beş sene 
daha uzatılabilir. Bundaki vaziyet te böyledir. 
Hizmetleri takdir edilenler, bünye itibarile, ka
biliyeti bedeniye ve akliyeleri yerinde olanlar 
olursa, kendilerinin dışarı bırakılmasında idare 
için kâr yerine zarar gelecek olanlardan bu şe
kilde istifade edilebilecektir. Bunun yalnız 
hatır için yapılabileceğini düşünmek, kendile
rine her cihetçe itimad ettiğimiz Hükümete 
karşı doğru bir düşünce teşkil etmez. Onun için 
encümenimiz, Hükümetin verdiği izahatı yerin
de buldu ve bu gibi elemanlardan istiladeyi 
selbetmesini doğru bulmadı. 

ZlYA GEVHER ETÎLİ (Çanakkale) — E-
fendim; hakikat, bizim kanunumuzda böyle bir 
kayid vardır. Bir sene temdid için Heyeti veki-
leye bir hak vererek böyle tekaüdlüklerini tem
did ettiğimiz kimseler lüzumuna ve kafasına 
fevkalâde ihtiyaç olan insanlar içindir, bu ka
yid onlar içindir. Fakat muhafaza memurluğu 
yaş meselesidir. Bunlar koşacak ,görecek ve yo-
rulmıyacak kimseler demektir. Buna gayet haklı 
olarak 50 yaş had konmuştur. Nitekim polisler 
için de bu had aklımda kaldığına göre, 22 sene
dir. Binaenaleyh böyle mecburî hizmeti olan in
sanın yaşı geldiği zaman tekaüd edilmesi lâzım
dır. Bu o hizmetin iyi görülmesi için iyi bir ve
sile olur. 

Sonra beş sene temdid, bir vekâletin hakkı 
takdirine bırakılamaz. Bu zaten tekaüd kanu
nunda Heyeti vekileye verilmiş bir haktır. Bu 
kaydın kaldırılmasını ben de taleb ederim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAlF KA
RADENİZ (Trabzon) — Tekaüd kanunu sureti 
umumiyede 65 yaşma kadar insanların memu
riyet hayatında çalışabileceklerini kabul etmiş
tir. Biz muhafaza teşkilâtında daha çok hareket 
istiyen, daha çetin vazifeler görecek olan mu
hafaza memurlarını 65 yaşına kadar tabiî olarak 
bu vazifede tutmak istemedik. Nitekim askeri 
teşkilâtta da bu yolda tahdidi sinler vardır. Po
lisler için de bu yolda tahdidi sinler yapılmıştır. 
Muhafaza teşkilâtını da onlara benzetmek iste
dik. Ancak uzun seneler muhafaza hizmetinde 

çalışarak bu tahdidi sin haddine kadar gelmiş, 
fakat vücudu henüz sağlam, dinç olanların hiz
metlerinden eğer memnun isek veya hizmet ede
bilecek kabiliyette görürsek her sene vereceği
miz kararla bir sene daha uzatmak, ikinci seuo 
de ayni şartları görürsek tekrar uzatmak yarı 
beş sene içerisinde memurun vaziyeti her sene 
tedkik edilmek suretile hizmetini uzatmaya im
kân almak istedik. 

Buyurdular ki tekaüd kanununda bu yolda 
bir hüküm vardır ve Heyeti Vekileye bu yolda 
bir salâhiyet verilmiştir. Fakat o mümtaz şah
siyetler içindir. Belki öyledir, fakat biz tekaüd 
kanununda kabul edilen 65 yaşı dolduranlara 
değil, 60 - 65 arasmdakilere tatbik etmek istiyo
ruz ve filiyatta da daima bu iş yüksek dereceli 
memurlar arasında tatbik edilegelmiştir. Bu bi
zim hatırımıza şuradan geldi, inhisar memurla
rı hakkında bir hüküm var; orada deniliyor ki; 
inhisar memurları 60 yaşında tekaüde sevkedilir. 
Fakat bunların içerisinde hizmetlerinden fayda 
görüleceği anlaşılanlar olursa 65 yaşma kadar 
her sene karar verilmek suretile bunların hiz
meti temdid edilir. Fakat tecrübe ile anlaşılmış
tır ki her 60 yaşmı dolduran memurun teka-
üdlüğü teklif ve vekâletçe tasdik edilmez. Bun
ların içinde pek azının ve hakikaten hizmetin
den faide görüleceklerin hizmetleri uzatılır. Bu 
hükümden istifade etmekteyiz. Onun için ayni 
hükmü buraya da koyduk. Maahaza mesele mü
him bir şey değildir, ihtiyatî bir hüküm olmak 
üzere teklif edilmiştir. Eğer Yüksek Meclisiniz 
çıkarılmasını arzu buyurursa vekâlet bu nokta 
üzerinde ısrar edecek değildir. 

ZIYA GEVHER ETÎLÎ ( Çanakkale ) — 
Efendim, görülüyor ki, sayın vekilimizle anlaş
mak kabildir. Kendileri de o kadar musir değil
lerdir. Madem ki umumî hükümlerde 65 yaş ka
bul edilmiştir, umumî kaidemizi bozmamamız 
lâzımdır. Memurin kanunundaki hüküm, istis
naî bir hükümdür. Yine prensib itibarile o kal
malı, bunun haricinde talî kanunlarla bu hü
kümler bozulmamalıdır. Eğer hakikî ihtiyaç 
varsa, verdikleri izahattan da anlaşılıyor ki, in
hisar idaresinde de böyle tatbik olunuyor, oto
matik surette, her kesin yaş haddi gelince teka: 
üd edilir. Muhterem vekille hemfikiriz. Ya fık
rayı kaldıralım, yahud yaşı esas alalım. 50 yeri
ne 55, 55 yerine 60, 60 yerine 65 alalım. Yahud 
da o fıkrayı değiştirelim. Bu suretle mesele hal
lolunabilir. 

REİS — Bu hususta bir takrir vardır, okuyo
ruz. 

Yüksek Reisliğe 
5 nci maddedeki yaş haddinin beş sene daha 

azaltılması kaydinin çıkarılmasını arzeylerim. 
Muğla mebusu 

îzzeddin Çalışlar 
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BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 

Bu kanun muhafaza komutanlığının sivil teşki
lâtına aiddir. Ayni samanda bu vazife, biliyor
sunuz, çok mühim ve karışıktır. Bunlar ürerin
de tecrübe yapan, otorite tesis eden ve daima 
vazifesini iyi yapan adamların beş sene daha is
tihdamında faide olacağına şüphe yoktur. Bun
dan dolayıdır ki, bu istihdam cevazını vermeği 
encümen muvafık görmüştür. Takdir Heyeti ali-
yelerinindir. Çünkü bu muhafaza teşkilâtı böy
le daimî surette değişebilen insanlarla idare 
edilmekten ziyade, çok iyi vazife gören, iyi bilen, 
tecrübeli insanlarla idare edilen bir dairedir. 

. Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) —' 
Şimdi okunan takrirde (Yaş haddinin azaltılma
sı) diye okundu. Yanlış okundu zannederim, 
(Uzatılması) olacak. Acaba yanlış mı anla
dım? 

REİS — Takriri tekrar okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
5 nci maddedeki yaş haddinin beş sene daha 

uzatılması kay dinin çıkarılmasını arzeylerim. 
Muğla mebusu 

1 İzzeddin Çalışlar 
REİS — Takriri bu şekilde reye arzediyo-

rum. (Uzatılması) şeklinde olacaktır. Kabul 
edenler ... Etmeyenler .., Takrir reddolundu. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Gümrük muhafaza teşkilâtına 
giren memurlardan dokuzuncu (dahil) derece
ye kadar olanlarla bütün müstahdemler Muha
faza genel komutanlığınca, sekiz : altıncı (da
hil dereceye kadar olanlar bu komutanlığın in
hası üzerine Gümrük ve inhisarlar vekilliğince, 
bu derece yukarısında bulunanlar kararname 
ile tayin olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Muhafaza başmüdür ve müdür
leri ile mmtaka ve kısım âmirleri ve muhafaza 
memurları (Gümrük zabıtası) dır. . Bunlardan 
başmüdür ve müdürlerden maadası mezun ol
madıkları zamanlarda resmî elbise giymeğe mec
burdurlar. Bunların silâh ve cephanelerile res
mî elbiseleri Genel komutanlıkça temin, şekille
ri kararname ile ve miadları Genel komutanlıkça 
tesbit olunur. 

Sivil kıyafetle vazifelendirilen muhafaza me-
murlarile kısım ve ınmtaka âmirlerine senede 
maktuan (50) lira elbise bedeli verilir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Atlı olarak hizmet kabul eden 
Gümrük muhafaza memurları ile kısım ve mın-
taka âmirleri Genel komutanlıkça tayin edilecek 
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vasıfsa at ve teçhizatını kendileri tedarik eder
ler. Bu hayvanların iaşesi ayda maktuan memur
lara verilecek (14) lira ile temin edilir. Bu me
murların tahvillerinde vasıtalarla nakledilmeleri 
masrafı olarak ordu subaylarına verilen mikdar 
ve nisbette hayvan nakil masrafı verilir. Vazife 
esnasında telef olan veya işe yaramaz hale gelen 
zatı hayvanların bedelleri 1471 sayılı kanun ge
reğince ödenir. Mezun bulunanlara, mezuniyet
lerinin üç aydan fazlası için ve hayvanı ölen 
veya hizmet edemiyecek hale gelenlere yenisi 
tedarik edilinceye kadar yem bedeli verilmez. 
Genel komutanlığın muvafakatini almadan hay
vanını eklen çıkaran veya değiştiren memur müs
tafi eddedilebilır. Âtlı sınıfa alınacaklar arasın
da askerliğini atlı sınıflarda yapmış olan ter
cih edilir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Muhafaza memurlarile kısım 
ve mıntaka âmirlerinin çalışma zaman ve tarz
ları Genel komutanlıkça tayin olunur. 

Bunlardan, iş saatleri dışındaki zamanlarını 
da karakollarda geçirmeğe mecbur tutulan ve 
hafta tatilinden istifade ettirilmiyenlere hafta
da (24) saat izin verilir. 

Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu 
izin kesilmez . 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . v 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 —- Muhafaza memurlarile kısım 
ve mıntaka âmirleri hakkında memurin kanu
nunda sayılan hallerden başka aşağıda yazılı 
hareketler dahi, karşılarında gösterilen inzibatî 
cezaları istilzam eder. 

A - İhtarı mucib hareketler: Resmî elbiseyi 
talimatname dairesinde giymemek; silâh, ceb-
hane ve teçhizatını temiz tutmamak; karakol, 
koğuş ve dairelerde terbiyeye aykırı konuşmak 
ve hareket etmek, 

B - Tevbihi mucib sebebler: Resmî elbisesi 
üzerinde iken menedilen yerlerde dolaşmak ve 
oturmak, meslek terbiyesine aykırı durumlar 
ve hareketler göstermek, resmî mühür, evrak 
ve defterleri, silâh ve cebhane ve sair malzeme
sini ve elbiselerini karakolda ve üzerlerinde ka-
yidli demirbaş eşyadan birinin başkalarının kul
lanmasına mahal verecek veya bunları kaybola-
bilecek bir halde bırakmak, 

C) Maaş kesme cezasını mucib hareketler: 
Lüzumsuz silâh atmak, gümrük muhafaza teş

kilâtı veya memurları veya muhafazaya hizmet
leri hakkındaki görüş veya bilgisini matbuata 
bildirmek, 

D) Kıdem tenzilini mucib hareketler: 
Kontrolüne tâbi eşya için görmeden vesika 

vermek, veya bu kabîl eşyanın görmeden veya 
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vesikasını talimatı dairesinde incelemeden ve 
karşılaştırmadan geçirilmesine müsaade etmek, 

Vazifedar olmadığı hususlarda Hazinenin za
rarını mucib yolsuzluğa muttali iken mafevkle
rine haber vermemek, 

Mafevkine hakaret etmek, âmirleri aleyhine 
asılsız ihbarat veya isnadlarda bulundukları ta
hakkuk etmek, 

E) Memurluktan çıkarma cezasını mucib ha
reketler ; 

Üzerlerine kaçakçıların saldırdığı arkadaşla
rına veya mafevklerine yardım etmemek, veri
len gizli emirleri ifşa etmek, memur olduğu mev
kii ve vazifeyi âmirlerinden isin almaksızın ve 
arkadaşlarına devretmeksizin bırakmak, kaçak 
takiblerinde ve kaçakçılarla çarpışmada emir ve 
makbul bir zaruret olmadan mevki ve vazifesini 
bırakmak, takib emrini icra etmemek kaçak
çılarla alâka ve iştiraki bulunduğu sabit olmak, 
mafevkini dövmek, verilen emirlere karşı gel
mek maksadile toplanarak veya muhabere veya 
müzakerede bulunarak bir karar verib bu kararı 
yalnız başına veya toplu olarak icraya teşebbüs 
etmek, kaçak zabıt varakasına hakikate uyma
yan keyfiyetleri yazmak veya böyle bir zabıt va
rakasını bilerek imz?, etmek, 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu, 
kanun maddesinden ziyade bir nizamname mad
desine benziyor. Bilhassa şurada nazarı dikkati 
çok celbeden bir nokta var. «Koğuş ve odalarda 
terbiyeye aykırı konuşmak ve hareket etmek:» 
Kanuna böyle bir maddeyi nasıl koyarız, bunu 
kim takdir edecek? Burada biraz durmak lâzım
dır. Koğuşta terbiyeye aykırı hareketi ben an
lamadım. Mekteblerde bile böyle bir kayid 
yoktur. Herkes böyle şeyleri nizamnameye kor. 
Böyle bir maddeye hemen hemen lüzum yoktur. 
Memurin kanununda bunlar var. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Gerçi memurin kanununda bir çok inzi
batî cezalar vardır. Burada bunların ayrıca ya
zılmasının sebebi bu kısım memurların, yani mu
hafaza memurlarile bir kısım mıntaka âmirleri
nin, bu teşekkülün zabıta vazifesini gören kim
selerden terekkübüdür. Bu itibarla disipline 
çok riayetkar olmaları lâzımgelen bir teşekkü
lün içinde bulunduklarını daima hatırlamaları 
için bu arkadaşlara sureti hususiyede bu ceza
lar yazılmıştır. Diğer memuriyetlerde belki ih
tarı mucib bir fiil, burada tevbihi ve daha bü
yük cezaları mucib olabilir. Muamele memur
ları bu hükümlere tâbi değildir, bundan hariç
tir. 

Zabıta hizmetini ifa eden kimseler disipline 
tâbi olması iktiza eder. Bunun için buradaki ce
zalar memurlara verilen cezalardan farklı tu
tulmuştur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) Bari 
şu «karakol, koğuş ve dairelerde terbiyeye ay-

{ kırı konuşmak» cümlesini çıkaralım. 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Bu husuta ben de Ziya Gevher arkadaşımla ay
ni şeyi düşündüm. Arkadaşım söz söylediği za
manda ben de bir takrir jaleme almak üzere 
idim. Gerçi mazbata muharriri arkadaşımız bu
na dair kendilerine izahat verdiler. Fakat ben
deniz buna rağmen bu hükümlerin nizamname
lerde yer alabileceği kanaatindeyim. Daima 
böyle nizamname ile takyid olunabilen şeyler 
beyhude yere bizi işgal etmiş oluyor. Diğer yer
lerde yapmadığımız şeyleri burada da yapmıya-
lım, nizamnameye bırakalım. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Nizamname ceza müeyyidesi olur mu? 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) — 
Talimatname olarak ta kabul edebilirsiniz (Gül
meler) . 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF KA
RADENİZ (Trabzon) — Hangi fiilden dolayı 
ceza verileceği ve ne ceza verileceği bir kanun 
mevzuudur. Nizamname cürüm tesbit etmez ve 
ceza koymaz. Onun içindir ki biz bu kanunda 
hangi fiili cezalandıracağımızı yazdık. Memurin 
kanununda muayyen fiillerden dolayı yine me
murin kanununda ayrıca inzibatî cezalar tayin 
edilmiştir. Fakat memurin kanununda tesbit 
edilen bu cezalar bizim muhafaza teşkilâtının 
inzibatı temin etmek için kâfi gelmez. Muhafaza 
teşkilâtı silâhlı bir kuvvettir ve asker gibi ten-

: sik edilmektedir. Onun için bunların mafevk-
ı leri ile kendi aralarındaki münasebetleri daha 
j sıkı kaidelere tâbi tutmak, daha inzibatlı bir 

şekilde bulundurmak o hizmetin iyi ifa edile-
j bilmesi için zaruridir. Onun içindir ki bu hü-
! kümler buraya girmiştir. Esasen bunların bir 
! çoğu müteferrik kanunlarla ihtiyaç oldukça 
j alınmış, ancak muhtelif zamanlarda, muhtelif 
I kanunlarla konulmuş olan bu hükümler bu teş

kilât kanununda bir araya toplanmıştır. Bina
enaleyh bunların kısmı azamı Büyük Meclisin 
nazarı tasvibi olmuştur. Takdir Yüksek Hey
etinizindir. 

Sonra : arkadaşım diyor ki bir koğuşta yük
sek sesle konuşulursa bu adama ceza vermeyi
niz. Bir koğuşun inzibatı vardır. Yüksek sesle 
konuşulur da ceza verilmezse bu inzibat ihlâl 
edilmiş olur. Binaenaleyh ceza verilmelidir. 
Bunu kaldırırsanız o zaman inzibatı temin ede
meyiz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — E-
f endim; ben inzibat taraf darı bir adamım. Güm
rük teşkilâtında olduğu gibi hatta resmî daire
lerimizde de lâubaliliği kaldırmalıyız. Benim şi
kâyetim resmî dairelerdeki inzibatsızlık ve lâu
baliliklerdir, amma onları, insanlığın kendisine 
mahsus olan hayat vergilerini de kullanmaktan 
menedici o kadar ağır tedbirler almamalıdır. 
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Benim itirazım « terbiyeye aykırı konuş

mak » cümlesi manasızdır. Meselâ benim ko
nuşma tarzımı siz biraz terbiyesiz bulabilirsi
niz. 

Ötekinin konuşması yüksek perdeden ola
bilir. Ne bileyim insanların türlü türlü tavır 
ve hareketleri vardır. Bunlar bir telâkkiye gö
re terbiyesizlik değildir. Ben inzibat tedbirle
rine canı gönülden taraftarım. 

Demin sayın Diyarbakır mebusu arkadaşı
ma sordum, askerlikte böyle bir şey var mı
dır dedim. Hayır dedikleri halde şimdi en zi
yade o kay din ibkasında ısrar ediyor. (Gülüş
meler). Terbiyeye mugayir, terbiye işi, bu çok 
nazik bir şeydir. Bir adamı bundan dolayı ren
cide etmek doğru değildir. Yalnız (a) fıkra
sındaki o cümlenin çıkarılmasını istiyorum. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Ziya Gevher arkadaşıma iştirak ediyorum, 
kendi takririmi geri alıyorum. 

REİS — Ziya Gevherin takririni okuyoruz. 
Reisliğe 

(A) fıkrasındaki « karakol, koğuş ve da
irelerde terbiyeye aykırı konuşmak ...» cümlesi
nin tayyim teklif ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

(Anlaşılmadı sesleri). 
REİS — Takriri reyinize arzediyorum, «Ter

biyeye aykırı konuşmak » fıkrasının tayyı tek
lif ediliyor . 

Takriri kabul edenler ... Etmeyenler ... Tak
rir reddolunmuştur. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Altıncı maddede yazılı kim
selerden tayini vekillikçe veya kararname ile 
yapılan taşra memurlarile merkez kadrosuna 
dahil her derecedeki memurlar için Muhafaza 
genel komutanlığında Kurmay başkanının reis
liği altında ikinci şube müdürü ve adlî hâkim
den mürekkeb bir inzibat komisyonu bulunur. 
Birinci fıkra haricinde kalan taşra memurları 
için muhafaza başmüdür veya müdürlüklerinde 
bu müdürlerin reisliği altında şef, mümeyyiz ve
ya o derecedeki memurlardan toplanan üç kişi
lik bir inzibat komisyonu kurulur. 

Taşra inzibat komisyonu kararları merkez 
inzibat komisyonunda ve merkez inzibat komis
yonunca birinci derecede verilen kararlar vekil
lik inzibat komisyonunda itiraz üzerine tedkik 
olunur. İkinci derecede tedkik üzerine verilen 
kararlar aleyhine itiraz edilemez. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu
rada «Taşra inzibat komisyonu» tabiri var, taş
radan mana ne? 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim, şimdi 

okunan madde ile bir kısım Devlet memurları 
hakkında yeni bir usul ile inzibat komisyon
ları tesis edilmektedir. Kendi hususiyetlerine 
göre teşkil edilmekte olan bu komisyonlar için 
denilecek bir şey yoktur. Yalnız bu madde
nin sonuna ilâve edilen bir cümle tatbikatta 
zannediyorum ki büyük müşkiller doğuracak
tır, bir takım yanlış içtihada yol açacak, bir 
kısıra Devlet memurları ayrı muameleye tâbi 
tutulacaklardır. Maddenin sonunda deniliyor 
ki, «İkinci derecede verilmiş olan kararlar ka
bili itiraz değildir». Bundan maksad eğer inzi
bat komisyonları tarafından verilen kararlar 
aleyhine Şûrayi devlet kanunu hükümlerine 
tevfikan bilûmum Devlet memurlarına açık 
olan Şûrayı devlete müracaat etmek hakkı 
nezedilmek isteniliyorsa bunun sebebi nedir 
ve bendenizce bu doğru olmamak lâzımgelir. 
Eğer bu kayid ikinci derecede kararlar veren 
komisyonlar kararı aleyhine Şûrayi devletten 
gayri bir komisyona gidilemiyeceğini gösteri
yorsa vekâlet komisyonunun fevkinde ikinci 
bir komisyon olmadığına göre esasen böyle 
bir merci mevcud değildir. Bu itibarla vere
cekleri izahat Şûrayi devlete müracaata mâni 
vaziyette ise buna karşı mütaleatımı bilâhare 
arzetmek üzera bu hususu tavzih etmelerini ri
ca ederim. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la") — Efendim, encümeniniz Şûrayi devlete 
müracaat hakkını selbetmeği biran için dahi 
düşünmemiştir. Bu cihet varid değildir. Bun
dan maksad, idarî mercilere tekrar müracaat 
edilemiyeceğini ifadeden ibarettir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Teşevvüşü mu-
cib olacağına dair olan sualimi tavzih etmedi
niz. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (De
vamla) — Bunda teşevvüşü mucib bir sebeb 
yoktur. Maamafih hakikaten böyle bir ihti
mal varid ise bunun kaldırılması teklifini der
hal kabul ederiz, (Var sesleri). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Efen
dim, kanunun yazılış tarzında küçük bir yan
lışlık olsa ^erek. «Merkez ve taşra» tabirine 
itiraz edeceğim. Türkcede taşra, manası olma
yan bir kelimedir. Türkcede böyle bir kelime 
voktur. Vaktile kullanılan payitaht ve taşra 
kelimelerinden galat olarak kalmıştır. Binaen
aleyh böyle yanlış olarak kalmış kelimelerin 
kanun metnine geçmesi doğru olmryacağı için 
«Merkez ve vilâyetler» diye tashih edilmesini 
rica ederim. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Merkez de bir vilâyettir, Ziya Gevher Bey. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Vi
lâyetler diyelim, bir şey diyelim. Merkez ve 
vilâyetler tabiri Teşkilâtı esasiye kanununda 
da var, onu da unutmayalım. 
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GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA-

ÎF KARADENİZ (Trabzon) — Fuad Sirmen ar
kadaşım son fıkranın tayymı istiyorlar. Son fık
radan maksad şudur : Mülhakatta bulunan, mu
hafaza memurları hakkında başmüdür veya mü
dürlüklerde kurulan inzibat komisyonları birinci 
derecede karar verir. Eğer bu karara razı olma
yanlar varsa komutanlıkta yani merkezde bulu
nan inzibat komisyonuna itiraz ederler. İşte, ko-
mutanıkta ikinci derecede tedkik edildikten son
ra bir de vekâlet inzibat komisyonuna itiraz ede
memeleri içindir. Bu fıkra kalkarsa bir üçün
cü derecede vekâlet inzibat komisyonuna gide
bilecekleri anlaşılabilir. Halbuki vekâlet inzi
bat komisyonuna gelebilecekler doğrudan doğru
ya merkezde bulunan ve birinci derecede hakla
rında karar verilen komutanlık memurlarıdır. 
Bu o maksadı temin için konulmuştur, yoksa Şû-
rayi devlete gitmesinler diye konulmamıştır. Bi
naenaleyh eğer bundan Şûrayi devlete gidemiye-
cekleri gibi bir mana seziliyorsa bu takdirde bu 
maddeden o fıkrayı çıkarmak ve onun yerine 
hem o sezişi, hem de bizim isteğimizi temin ede
cek başka bir sey yazmak lâzımgclecektir. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Şû
rayi devlete müracaat hakkı mahfuz, dense ol
maz mı? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA-
İF KARADENİZ (Devamla) — Olabilir. 

Arkadaşlarım « taşra » tabirine itiraz ettiler. 
Vilâyetlerde diyemiyeceğiz, çünkü bizim teş
kilâtımız sahillerdedir, hududlardadır. Teşkilât 
kanunlarında; merkez teşkilâtı, mülhakat teşki
lâtı diyoruz. Merkezin dışında bulunanlara mül
hakat diyoruz. İsterseniz « taşra » tabirini de
ğiştiririz, « Mülhakat » deriz. 

' FUAD SİRMEN (Rize) — İnhisarlar vekili 
arkadaşımızın söylediği ve temin etmek istediği 
husus, bendenizin arzettiğim fıkra kalksa dahi, 
müemmendir. Çünkü bu gün diğer Devlet teşki
lâtında inzibat komisyonları ikidir. Biri, vilâ
yet inzibat komisyonları, diğeri, onların mafevki 
bulunan vekâlet inzibat komisyonlarıdır. Bun
ların sureti teşekkülü ve kararlarına itiraz usul
leri memurin kanunumuzda musarrahtır. Vilâyet 
inzibat komisyonlarının verdiği kararlar aley
hine vekâlet inzibat komisyonlarına itiraz olu
nabilir. Vekâlet inzibat komisyonunun verdiği 
karar aleyhine de - Onlar katidir - Şûrayi devle
te gidilir. Şûrayi devlet infaz edilmiş olan o ka
rarı tedkik eder, lüzum görürse refi veya nak
zeder. Şimdi burada bu gün mevcud olan inzi
bat komisyonları şekline uymayan üçüncü bir şe
kil konuyor. Kanun ifadesine nazaran taşra in
zibat komisyonları ,aşağı yukarı, vilâyet inzibat 
komisyonları muadilidir. Yalnız mahallinde va
linin riyasetinde bildiğimiz gibi mektubçu, def
terdar, müddeiumumi ve saireden mürekkeb bir 
heyet değildir. Başmüdür, kendi müdürü ve o-
radaki kısım şefinden mürekkeb bir inzibat ko-

l misyonu kuruluyor. Bunların verdiği kararlar 
I aleyhine itiraz edildiği zaman vilâyet inzibat ko-
| misyonlarının verdiği kararlar gibi vekâlet inzi

bat komisyonuna gitmiyor. Ortada ikinci bir 
komisyon yaratıyor. Bunun adına da merkez 
komisyonu diyor. O komisyonda, Genel komu
tanlık kurmay reisile adlî hâkimden ve ikinci 

i şube müdüründen mürekkeb oluyor. Bu komis
yonun verdiği kararlar hakkında mevzuatımızda 
bir sarahat olmadığı için vekâlet inzibat komis
yonuna da gideceğine dair bir sarahat yoktur. 
Vilâyet inzibat komisyonlarının vereceği karar
ların nereye gideceğini âmir olan hüküm memu
rin kanununda, sarahaten vekâlet inzibat ko
misyonuna gideceği gösterilmiştir. Halbuki bu 
kanunda adı merkez komisyonu diye geçen ko
misyonun kararları aleyhine nereye müracaat 
edileceğine dair bir sarahat olmadıkça vekâlet 
inzibat komisyonuna gidecektir diye bir mana 
çıkarılamaz. Ben burada bu fıkranın tayyında 
bir mahzur görmüyorum. Fakat sayın vekil ar
kadaşımız bir mahzur görüyorsa ve Heyeti Ce
hle de bunu varid bulursa o takdirde tasrih ede
lim ve diyelim ki ; « Merkez inzibat komisyo
nunca ikinci derecede verilen kararlar aleyhine 
vekâlet inzibat komisyonuna gidilemez. » Ondan 

I sonrasını ahkâmı umumiyemize bırakalım. Bu su-
j retle Şûrayi devlet kapısı açık kalmış olur (Gü

zel, doğru sesleri). 
REİS — Ziya Gevher Bey, takririnizi geri 

aldınız mı? 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Al

dım, « Mülhakat » demektense « Taşra » yi ter
cih ettiğimden dolayı takririmi geri alıyorum. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Fuad Sirmen arkadaşımızın bu şekildeki 
mütaleaları encümenin ve Hükümetin fikrine 
zaten uygundur. Hükümetçe ve Encümence de 
istenilen budur. Bu itibarla yalnız kendileri 
her hangi bir iltibasa meydan vermemek için bu
nu istiyorlar. Pek âlâ. Bu ifade ile maddenin 
kabulüne taraftarız. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Muvafakat edi
yorlarsa, müsaade buyurursanız buradan arzede-
yim. « İkinci derecede tedkik üzerine verilen 
kararlar aleyhine itiraz edilemez. » cümlesini 
kaldırıb yerine « Merkez inzibat komisyonunca 
ikinci derecede verilen kararlar aleyhine vekâlet 
inzibat komisyonuna müracaat edilemez. » de
mekle maksadları hâsıl olur (Takrirsiz olmaz 
sesleri). 

REİS — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzeylediğim sebeblere binaen ikinci fıkra
nın son cümlesinin şu şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim : 

Rize 
Fuad Sirmen 

« Merkez inzibat komisyonunca ikinci derece-
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de verilen kararlar aleyhine vekâlet inzibat ko
misyonuna itiraz edilemez. » 

BEİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde, kabul buyurulan şekilde tashih olun
muştur. 11 nci maddeyi bu tashih edilen şekilde 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — İnzibat komisyonları, cezayi 
hafiflettirecek sebebleri gördükleri takdirde me
murların 10 ncu maddede yazılı hareketlerine 
uyan cezalarının aşağı derecesini hükmedebile
cekleri gibi, memurun mazur sayılmasını gerek-
leştiren sebebler karşısında ceza vermekten sar
fınazar edebilirler. 

REİS — Mütalea var m? Maddeyi reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13 — 1920 numaralı kanun ve zeyli 
hükümleri Muhafaza başmüdür, müdür ve mua-
vinlerile mmtaka ve kısım âmirleri ve muhafaza 
memurları hakkında da caridir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14 — Genel komutan teftiş esnasın
da muhafaza memurlarile kısım ve mmtaka 
âmirlerinin inzibat cezalarını müstelzim yolsuz 
hareketlerini gördüğü takdirde memurluktan çı
karma cezası hariç olmak üzere bunlar hakkında 
diğer inzibatî cezalan resen dahi tatbik edebilir. 

REİS — Mütalea var mı?. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 12 

nci madde ile bir takım heyetler teşkil ediyoruz. 
Burada ise resen hareket salâhiyeti veriyoruz. 
Bu, tezad teşkil etmez mi? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÜSNÜ KİTAB-
CI (Muğla) — Orada inzibat komisyonlarına ve
rilmiş olan hak ve salâhiyet burada da Genel 
komutana verilmektedir. Hakikaten bir Genel 
komutan teftiş esnasmda herhangi bir yolsuz
luğa agâh olursa, inzibatî cezaları müstelzim 
bir hareket vukuunda bunu hemen infaz- et
mesi o harekete karşı ibret verici bir şeydir. 
Binaenaleyh, son icra mercii olan Genel komu
tandan bu salâhiyeti esirgemek doğru değildir. 
Bilhassa mahiyetleri ve teşekkülü itibarile ne 
kadar disipline riayetkar olması icabettiğinı ev
velce izah etmiştik. Onun için bu bir tezad teş
kil etmez. 

PUAD SİRMEN (Rize) — Bendeniz bir sual 
sormak istiyorum; Genel komutana esas itibarile 
böyle bir salâhiyet verilmesine taraftarım. Ya
lınız şimdi vekil beyefendinin buyurduğu gibi, 
bu karar aleyhine, vekâlet inzibat komisyo
nuna itiraz edilemiyeceğine dair bir kayid yok
tur. Bu kayid niçin konmamıştır?. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÜSNÜ KİTAB-
CI (Muğla) —Esbabı mucibe mazbatasmda bu 
cihet tasrih edilmiştir; demişizdir ki, idarî son 
merciden sudur eden bu karar inzibat komis
yonuna gidemez. Yalınız bunlar için Şûrayi 
devlete müracaat etmek her zaman varid olan 
bir şey olduğu için burada izahı lüzumlu gör
dük, Şûrayi devlete müracaat tabiî bir haktır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum; Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Ankarada Gümrük muhafaza 
genel komutanlığı merkezinde muvakkat bir 
meslek kursu açılır. Kurslarm tedris devresi ve 
programlarile kimlerin devam edebilecekleri 
vekâletçe tayin olunur. Bu kurslarm muallim 
kadrosu her sene bütçesinin (E) cedvelinde gös
terilen tertiblerden temin edilir. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reyinize 
arzediyorum... Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16 — 11 nisan 1334 tarihli güm
rük kanununun 114 ve o kanunun 906 sayılı ka
nunla değiştirilen 115 nci maddelerile, 1321, 
2017 ve 3303 sayılı kanunlar mülgadır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler .. .Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna bağlı 
(1) sayılı cedvelden 1940 malî yılı zarfında mev
kuf tutulacaklar ilişik (3) sayılı cedvelde gös
terilmiş olub bu cedvel 1940 malî yılı muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (L) cedvelinin güm
rük ve inhisarlar vekâleti Muhafaza genel ko
mutanlığı kısmı yerine konulmuştur. 

[3] NUMARALI CEDVEL 
D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

11 Kısım âmiri 7 30 
12 » » 15 25 
13 Muhafaza memuru 15 20 
14 » » 25 15 
15 » > 20 10 

REİS — Mütalea var mı? Maddevi cedvelle 
beraber reye arzediyorum: Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
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2 — ftafia vekâletine bağlı Derince Travers 

fabrikasının Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğüne devri hakkında ka
nun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/496) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Arkadaş
lar, Derince Travers fabrikasının Devlet de
miryolları işletme müdürlüğüne devri çok mu
vafık ve yerindedir. Bu münasebetle travers 
fiatlerinin eski fiatlere nazaran çok yükselme
si sebeblerinden bazılarını ve buna dair bildik
lerimi arzetmek istiyorum. Şimdiki alım fia-
tine göre, bir traversin fabrikaya kadar mali
yet fiati 470 kuruşa geliyor. Halbuki eskiden 
fabrikaya kadar bir travers şimdiki fiatin dört
te birine maledilebiliyordu. Bunun sebebleri; 
fabrikaya çok yakın olan ormanların amenaj-
manı yapılmamış bulunması ve yollarmm geri 
bırakılmış olması, çok uzakta bulunan orman
lardan 3 - 4 günde araba ile Adapazarına nak
ledilmesini zarurî kılan mesafelerden getiril
mesidir. Elbette ki bu vaziyet karşısında bu 
traversler çok pahalıya maloluyor. Yoksa fab
rikada enjeksiyon yapıldıktan sonra inşaat ma
halline kadar sevkedilirken maliyet yükselmi
yor arkadaşlar. Bunun için yakın ormanlarda 
icab eden amenajmanm biran evvel yaptmlıb 
işletmeğe arzedilmesini ve bilhassa yollarm ya
pılmasını ben de Bütçe encümeninin temenni-
yatma iştirak ederek rica ederim. Ancak ma
ruzatımın çok kısa olmasına binaen bu hususta 
daha ziyade söz söylemeğe sahibi salâhiyet ar
kadaşların bizi tenvir etmelerini rica ederim. 

NAFIA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişe
hir) — Arkadaşlar; demiryolları inşaatına baş
ladığımız zaman, tabiî eski örfü âdetimize uya
rak daima demir travers kullandık. Fakat ne
ticede harice senevi 2 - 3 milyon liralık döviz 
verdiğimiz tahakkuk etti. Bu nazarı dikkati
mizi celbetti. Bu dövizin çıkmasını bertaraf 
etmek için ve traversi dahilden temin için ted-
kikatta bulunduk. Bu tedkikatı yaparken ev
velemirde Avrupada tanınmış büyük bir fir
ma ki, ahşab travers işlerile meşguldür, mu-
tahassıslar celbettirdik, ve memleketimizin or
manlarını tedkik ettirdik. Bunların verdiği ra
pora nazaran ki - bu rapor 1927 senesinde ve
rilmiştir - şimdi müsaade ederseniz o kısmı 
okuyayım: Burada deniyor ki «Türkiyede mem
leket dahilinde ağaç travers imali bilamel im
kân haricinde telâkki edilmiş olduğundandır 
ki bizzarure ve kerhen şimdiye kadar madenî 
travers istimal edilmektedir. Halbuki ahiren 
icra ettiğimiz tedkikat, memleket dahilinde 
ağaç travers imali keyfiyetinin adimülimkân 

[1] 27 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

bulunduğu hakkındaki efkâr ve mülâhazatın 
batıl ve pek yanlış olduğunu meydana çıkar
mıştır. 

Kısmı azaminin istikşafatmı icra ettiğimiz 
Türkiye ormanlarının bir kısmını, evvelemir
de, traverslerin işba ve tensif ameliyesine tâbi 
tutmak şartile, sanayii haziranın tekâmülâtı 
sayesinde ehveniyet ve kullanış noktasından 
madenî traverslere rekabet edebilecek mahi
yette ve kâfi ağaç travers vermeğe salih oldu
ğu» denilmektedir. 

Bu, Avrupadan getirdiğimiz mutahassısm 
verdiği rapordur. Bunun üzerine 4-XII-1929 
tarihli Heyeti Vekile kararile memleket dahiline 
demir travers sokulmamasma karar verildi. Ya
ni traversleri kendi ormanlarımızdan temine ka
rar verildi. Bunun için de Derincede son sistem 
bir travers fabrikası yapıldı. Borzig firması bu
nu yapmıştır. Bunun yegâne misali Bulgaris-
tanda vardır. Moderndir, Avrupadakiler eski 
sistemdir. Travers almağa başladık. 

933 senesinde tanesini 135 kuruşa aldık. 
934 » » 128 » » 
935 » » 121 » » 
936 » » 158 » » 
937 » » 242 » » 
938 » » 278 » » 
939 » » 280 ne çıktı. 
Bir misli fiata kadar çıktı. Tabiî bunun bir 

çok âmilleri vardır. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — On

ları söylemek lâzımdır. 
NAFÎA E. M .M. İZZET ARUKAN (Eskişe

hir) — Kısmen Vekil Bey izah buyurdular. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Biz 

de öğrensek çok iyi olur. 
NAFIA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişe

hir) — Bunun bir çok âmilleri vardır. Enjeksi
yon ameliyesini yapmak işine gelince; bunu 
Forfins şirketine tedkik ettirmiştik. Onun ver
diği raporda memlekette ormanlar çoktur ve 
ormanlarımızın % 80 i kayındır, bizim kayınları
mız dünyanın en mükemmel kayın ağaçlarıdır. 
Keltepe ormanları dedikleri orman vardır, izmit 
tarafında. Raporda buradan senevi asgarî 
500 000 travers vereceği bildirilmişti. Yani bu 
raporlara göre. O zaman ben idarede idim. Zi
raat vekâleti bunu resmen kabul etmişti. 

ZIYA GEVHER ETİLl (Çanakkale) — Kaç 
sene evvel? 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — 9, 10 sene 
evvel. Bu fabrikanın tesisi sırasında kendim, 
bizzat bu ormanlara gittim, gördüm ve dolaş
tım, bunlar hakikaten en mükemmel kayın ağaç
larıdır. Vaktile de bir şirket geldi ve ormanları 
işletmek istedi. Bu teklifte Karadere ve bu Kel
tepe ormanları da dahildi. Memleketten beş, on 
sene müddetle asgarî 500 000 metre mikâbı yani 
beş milyon travers ve ondan sonra da bir milyon 
metre mikâbı kayın ağacı ihracını teklif ediyor-
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du. Demek ki ormanlarda bu ağaçlar çoktur. 
Bu on sene içinde bitmez. Halbuki bizim hatla
rımız için şimdiye kadar kullanılan azamî iki 
milyondur. Çünkü aşağı yukarı 3 000 kilomet
re demiryolu yaptık. Bunun yarısına demir 
kullandık. Bu itibarla iki milyon travers kâfi 
idi. Halbuki Keltepeden bu şirket beş milyon 
travers verecekti. Bu aded demek ki 3 - 4 bin 
kilometrelik bir yola kâfi gelecekti. Tabiî bu 
fennî bir işletme ile olacaktı. Şimdi icraatta ne 
oldu vaziyet? Vaziyet, tabiî travers kesmek için 
orman kanununa tebaiyetle Ziraat vekâletinden 
daima müsaade istendi. 

Ziraat vekâleti benim kanaatime göre, maat
teessüf bunu saklıyamayacağım, bunu orman
ları temizlemek için bir fırsat telakki etmiş ve 
burnunun dibinde Keltepe ormanları dururken 
şuradan ve buradan makta vermiştir. 

ZÎYA GEVHEK ETÎLİ (Çanakkale) — Zi
raat vekâleti mi verdi?. 

NAFİA ENCÜMENİ M. M. İZZET ARUKAN 
(Eskişehir) — Usulüne tevfikan vermiştir. 

Yalınız kayın ağacı gayet hassas, Kıymetli 
bir ağaçtır. Tekmil Avrupa kayin ağacı idhal 
eder. Meselâ Almanya Yugoslavyadan, Belçi
ka da hariçten kayın ağacı idhal eder. Kayın 
ağacının meşeden bir farkı vardır, enjekte edil
diği zaman en çok dayanan bir ağaçtır. Bun
dan dolayı kıymeti ve ehemmiyeti daha fazla
dır. Ormanlarımızın % 80 ni bu ağaçtandır. 
Ormanları temizlemek maksadile gösterdikleri 
maktalar da eski, ihtiyarlamış ağaçlardı. Bun
ları kestiğimiz zamanda içerisindeki körroj, 
ağacın özü kısmınm fazla olduğu görüldü. Bu 
kısım katiyen yağ çekmez, Bu bir hastalık 
tır. Ağacın bakılmamasmdan ileri gelir. Bunu 
muhterem Ziraat vekilimiz daha iyi bilir. Öz-
süz ağaç bulmak imkânsız olur. Bu öz mikda-
rmm satha nisbeti Avrupada, meselâ Alman-
yada 1/6, Belçikada 1/3 olarak kabul edilmiş
tir. Bizde ki mikdarda ilk defa 1/6 olarak ka
bul edilmişti. Ormanlarımızı- bu cins ağaç 
vermediğini gördük. Hatta Nafia vekâleti müte
ahhitler mukavelesini tadil etmeğe bile mec
bur olmuştu. Malûmu âliniz bu öz eski ağaç
larda bulunur. Ormanlarımızı muhafaza edil
memiş, ta hilkati âdemden beri çıkmış büyümüş 
düşmüş, hüdaî nâbit olarak yeniden büyümüş. 

Ormanlarımıza bakılmamıştır, Halbuki, or
manlara bakılmak lâzımdır. İçerisinde öz ol
mamak üzere bir travers temini için iki ve 
bazan üç traverslik ağaç kesmek ihtiyacı hâ
sıl olmuştur. Çünkü ihtiyar ağaçlarda öz çok, 
gençler ise traverse kâfi makta vermemektedir. 
Bize daha yaşlıları verdiler, halbuki, daha genç
lerini vermek lâzımdı. Bunları vermezlerse 20 
sene sonra onlardan da travers almamıyacak-
tır. Arzettiğim Keltepe ormanmdaki ağaçlar 
da böyledir, İhtiyarının özü çok ve daha kü

çüklerinde ise travers maktaı yoktur. Sonra 
maktaları uzak yerlerden gösterdikleri için 
nakli bir çok masrafı mucib olmaktadır. Son 
zamanlarda aldığımız bir travers 135 kuruştan 
280 kuruşa çıktı.-Senevi 500 bin travers için 
Devlet Hazinesinden 500 - 600 bin lira fazla bir 
para sırf uzak ormanlardan taşımak için veril
miş oldu. 

Şimdi Hükümet bir kanun sevkediyor ve es
babı mucibesini tedkik ettiğimizde görülecek
tir ki, komisyon Kaym ormanları, Karadeniz 
sahili, Bolu, Kütahya ve Adapazarındadır di
yor. Bendenizin dediğim Keltepe Adapazarı da
hilindedir. Bu da fabrikaya hemen, hemen bir 

I kaç kilometre mesafededir, Binaenaleyh bu 
! mahzur yok demektir. «Adapazarı mmtakaların-
ı da ve traversleri enjekte edecek fabrikanın da 
I Derincede bulunması dolayısile bu ormanlardan 

ejeksiyon fabrikasına ve fabrikadan da 
Şarkta inşa olunan hatlara travers naklinin pek 
müşkil ve çok pahalıya mal olacağı...» buyuru-
luyor. Demek ki, demir travers kullanmağı 
daha münasib görüyorlar. O da her halde Av-
rupadan, Amerikadan gelecektir, ve daha pa
halı olacaktır. Bu noktai nazara Nafia encüme-

| niniz iştirak etmemiştir. Biz onun için eğer 
j orman varsa, tabiatiie nakliye mevzubahstir. 
! Doğrudan doğruya evvelâ denizden Derinceye 
; getirib enjekte yapacak ve oradan da Mersine 
| götürülür. Hükümetin esbabı mucibesi budur. 
I İkincisi «Demiryollarında tebdili icabeden 

travers ihtiyacını karşılayabileceği tesbit edil
miş ve bu suretle inşa edilmekte olan hatlarımı-
za lüzumu olan traverslerin demir olarak temini 
zarurî görüyorlar...» Demek ki, demir traversi za
rurî görüyorlar, demir travers kabul edeceğiz 
diyorlar. Halbuki, malûmu âliniz memleketin re
fahı, ümranı ve saadeti demiryolları ile kaim
dir, Bu hakikat tahakkuk etmiş ve hepimiz bunu 
kabul etmişizdir. Hariçten demir travers getire-
bilinceye kadar şimendifer inşaatı teehhür mü 
edecektir? Bittabi böyle bir şeyi Nafia encüme
niniz kabul etmedi. Karabük fabrikasında bizzat 
demir travers yapılıncaya kadar ahşab travers 
kullanılması lüzumu hakkındaki Nafia encüme
ninin fikrine Bütçe encümeni de iştirak etmiş
tir. Şimdi arkadaşlar görülüyor ki orman mesele
sinde bir falso vardır. Gelmiş geçmiş şeyleri 
bahsetmek doğru değildir. Elimizde raporlar da 
vardır. Muhterem Ziraat vekili de pek iyi bilir
ler ki, bu Keltepe ormanlarım Münakalât vekâ
letine devrederlerse Münakalât vekâleti veyahud 

! fabrika kimde ise ona verirlerse, bu gün kağnı 
| ile uzak yollardan nakledilen - bu devirde kağnı 
j arabasile 50 000 metre mikâbı travers nakledile-
i mez - traversler bir dekovil veya hava hattı ya-
j parak ve naklederek beher traversi 100 -150 ku-
i ruşa mal eder. Bu ormanların amenajman hari-
| talan yokmuş. Eğer yoksa bunun tahsisatını ya 
I Nafia vekâleti veya Münakale vekâleti versin. 
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Ziraat vekâleti de bu ormanı lütfetsinler. En 
hayatî bir işimiz bu yüzden teehhüre uğrama
sın. Hariçten bu gün para dahi versek demir tra
vers tedarikine imkân olamıyacağı kanaatinde
yim. Diğer cihetten Karabük fabrikasında de
mir travers yapmak mecburiyetindeyiz. Hali ha
zırda buna da imkân yoktur. Haddehane ister, 
kalıb ister. Bu da 5 - 6 senelik bir zaman mese
lesidir. 

Bütün bunlar encümenimizin mütaleası ve es
babı mucibe lâyihasmdaki şeylerin hulâsasıdır. 

Kanun meselesine gelince: Bütçe encümenile 
aramızda bir fark yoktur. Birinci maddede Na-
fia encümenince demirbaş eşya, müstehlik eşya 
ve malzeme denilmiştir. Malûmu âliniz demiryol
larında kullanılan eşya demiryolları tekniğinde 
üçe ayrılmıştır. Demirbaş eşya tabiri ambarlar
dan çıkmış malzemedir ve bunlara defterlerinde, 
kuyudatında demirbaş eşya denir. Müstehlik eş
ya da böyledir. Malzeme tabiri ambardan her 
hangi bir talebname ile ihraç edilmeyen eşyadır. 
Rica ediyorum, bu kısmı Bütçe encümeni de Na-
fia encümeninin teklifinde olduğu gibi, demir
baş eşya, müstehlik eşya ve malzeme olarak ka
bul etsin. Filvaki tefsir edilirse ayni manaya ge
lir. Bundan başka biz, Nafia encümeniniz Hükü
metin teklifine (bütün hukuk ve vecaibi) ibare
sini ilâve etmiştik. Bütçe encümeni tabiî haklı 
olarak bu cümleyi işletmeden mütevellid bütün 
hukuk ve vecaibi ile olarak tadil etmiştir. Encü
men namına mufavakat ediyoruz. 

Sonra üçüncü maddede biz fatura tabirini ka
bul etmiştik. Tabiî kanunlarımızda fatura tabiri 
olmadığı için Bütçe encümeni buna tahakkuk et
tirilir, demiş. Bu doğrudur, lâkin zapta geçme
si için arzediyorum, bu tahakkuk kelimesinin 
Devlet demiryolları umum müdürlüğü mevzua
tına göre Nafia vekâleti hesabına yapılmış mas
rafın Nafia vekâletinden tahsili manasını da ta-
zammun etmesi lâzımdır. Bunun zapta geçmesini 
rica ederim. Çünkü her ikisinin mevzuatı mali
yesi ayn ayrı şeylerdir. Diğer maddeler de tabiî 
ihtisas sahibi olan Bütçe encümeni maddeleri 
muvafıktır. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Arkadaşlarım bu kanun dolayısile traverse 
ve bu münasebetle de orman mevzuuna temas 
ettiler. Evvelâ İbrahim arkadaşımın dediği gibi 
travers 470 kuruşa değildir. Maliyeti 470 kuruş 
enjeksiyonla beraberdir ki, bu ameliyeye 2 lira 
kadar gider. İzzet arkadaşımın buyurdukları 
gibi ağaç travers istasyona teslimi 250 - 280 ku
ruş arasında tahavvül etmektedir. 933 de 130 -
150 kuruş arasında idi. Yavaş yavaş çıktı, son 
zamanlarda 250 - 280 e kadar yükseklik gös
terdi. Bunun mühim bir sebebi bu günkü vazi
yettir. Her şeyde pahalılık mahsûstur. Bilhassa 
vesaiti nakliyede müşkülât vardır. Bir sebebi 
de yine İzzet arkadaşımın işaret ettikleri gibi 
fazla travers ihtiyacı karşısında biraz daha arka

da ve geride olan ormanlara gitmek mecburiyeti 
hâsıl olması ve masrafın fazlalaşmasıdır. Şim
diye kadar mevcud istatistiklere göre her sene 
400 - 435 - 450 bin mikdarında travers verilmiş*-
tir. 929 ve 31 senelerinde bu mikdar 80 - 85 
binden başlamıştır. Bazı seneler 160 - 200 bine 
kadar çıkmıştır. Fakat son senelerde bu mikdar 
430 000 den aşağı düşmemiştir. 

Arkadaşlarımın işaret buyurdukları gibi bu 
memlekette yapılacak şimendiferlerin inşaatı 
ve mevcudlann tecdidi için lâzımgelen kayın 
ağacı mevcud mudur, değil midir sualine Bütçe 
encümeninde de söylediğim gibi cevabım müs-
bet olacaktır. Ormanlarımız bunu temin ede
bilir. Ancak ormanlarımızdan hakkile istifade 
edebilmek esaslarını ihraz edinceye kadar belki 
bir müddet geçecektir. Meselâ Karadere or
manlarından bahsettiler. (Keltepe sesleri). Ka
radere ormanmı bundan epeyce zaman evvel, 
on sene evvel bir şirket almak istemiş, uyu-
şulamamıştı. Ondan sonra da tekrar bir mü
racaat vaki olmuş değildir. 

Biz Karadere ormanını bizzat tedkik ettir
dik, Orman kanunu çıktıktan, Devlet işlet
mesi başladıktan sonra orada da bir işletme 
kurmağı esas itibarile kabul ettik. Kanunun 
mevkii tatbika konmasmdan beri pek az za
man geçmiş olmasına rağmen bu gün 15 Dev
let işletmemiz vardır. Bu Devlet işletmeleri, 
bütün arkadaşlarımın intihab dairelerinden ge
tirdikleri malûmata binaen arzediyorum ki 
muvaffakiyetle çalışmaktadırlar. Bu gün el 
koymuş olduğumuz ormanların yıllık taham
mülleri 500 000 metre mikâbmı tecavüz et
mekte ise de ancak 210 000 metre mikâbı iş-
lenebilmektedir. Tahammülü, tamamen işleye
bilmemiz için, ormanlar arasmda yol yapmağa, 
dekovil yapmağa ihtiyaç vardır. Bunları yap
mak için de lâzım olan inşa malzemesinin te
darikindeki müşkülât ise aşikârdır. Yoksa bü
tün tesisatımız ve teşkilâtımız hazırdır. Bu 
Devlet işletmelerinin, maden direği ve felâ
ketzedelere dağıtılacak, nafia işlerinde, tahki
matta kullanılacak keresteyi temin gibi hiz
metleri geçmiştir. 

Travers te üzerinde ehemmiyetle durduğu
muz bir mevzudur. Komisyon arkadaşlarımız 
da bunları konuşarak şu neticeye varmışlar
dır : Ağaçlardaki leke. Bu, İzzet Arukan ar
kadaşımızın dediği gibi bir hastalık değildir. 
Tabiî bir arıza olarak merkezinde bir kara le
ke halindedir. Bu kara leke ensacı çok sıkıdır. 
Bunda enjekte mümkün olmuyor. Kendisi ta-
biaten çok sağlamdır. Fakat etrafı daha iyi 
enjekte edilebildiği için daha fazla dayanıyor. 
Evvelce bizde maktam 1/6 sı lekeli olması ka
bul ediliyordu, bir çok memleketlerde 1/3 ka
bul ediliyor, bizde de bu esası kabul edelim 
denildi ve kabul olundu. Şimdi ağacın leke nis-
beti şartnamede tesbit edilince kesilmiş olan 
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kaymm traverslere tefrik «dilen mikdarı tabia- I 
tile biraz artacaktır. 

Şimdi Keltepe ormanının nerede olduğunu 
ve bunun tahammülünün neden ibaret olduğunu 
hemen huzurunuzda arzedemiyeceğim. Çünkü 
ormanların isimleri çok değişmektedir. Bazan 
bizim amenajman heyetinin kullanmış olduğu 
isimle mahallince verilen isimler arasında büyük 
fark vardır. Fakat bizim bildiğimiz bu travers 
imalinin ucuzlukla temin etmek ve amenajmana 
yakın ormanlarda mümkün olduğu kadar çabuk 
yapmaktır. Yalnız şunu arkadaşıma hatırlata
yım ki, bir ormanın tahammülü şudur denildiği 
vakit ancak ondan istifade edilebilir. Bir or
manda kesime kabiliyetli olan mikdar bizim için 
mikyas ve esas olamaz. Oradan senede kesilecek 
bir mikdardır ki bizim için o ormandan istifade 
mevzuunu teşkil eder. Bütçe encümeninde de 
arzettim, Nafia vekili arkadaşımızla da konuş
tum. Bu travers meselesini esaslı bir şekilde 
halletmek için konuşacağız. Eğer buyurdukları 
Keltepe ormanını, bu travers ihtiyacını tatmin 
edecek kudret ve tahammülde ise bir vazife bi
lir, hemen orada bir Devlet işletmesi kurar ve 
ele alabilirim. Fakat Orman müdüriyeti umu-
miyesinin bana, bu kürsüye çıkmadan temin et
tiğine göre Adapazarı ve Izmitte ve civarı or
manlarından istifade etmeyi esas ittihaz etmiş
lerdir ve bu nokta üzerinde yürünmektedir. 
Devlet işletmeleri günden güne tevessü ettikçe 
az zamanda bunun da temin edileceğini kendi 
inanışımla arzederim. Karadere ormanları gibi 
eski tabirle sabelmürur denen bazı ormanların 
işletmesi yalnız amenajman plânlarının yapılma-
masından değil, işletme için münakale esasları
nın itmam edilmemesindendir. Nafia vekâleti 
de bizim mesaimize bilmukabele yol yapmak su-
retile yardım vadetmişlerdir. Orada da iş birliği 
yaparak bu mühim bir memleket meselesini hal
letmeğe de elden geldiği kadar çalışmağı vazife 
telâkki ederim. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Teşekkür 
ederim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalea yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Derince Travers fabrikasının Devlet demir
yolları ve limanları işletme umum müdürlüğü

ne devri hakkında kanun 
MADDE 1 — Nafia vekâletine bağlı Derince 

Travers fabrikası; bu kanun meriyet mevkiine 
girdiği tarihte mevcud bütün teçhizat ve her 
türlü alât, edevat, demirbaş eşya ve istihlâk 
olunacak malzeme, memur ve müstahdemlerile 
birlikte ve bu işletmeden mütevellid bütün hu
kuk ve vecaib ile Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğüne devredilmiştir. I 

NAFIA E. M. M. ÎZZET ARUKAN (Eskişe
hir) — Efendim, bir tashih rica edeceğim. Bütçe 
encümeni de kabul ediyor. « Edevat, demirbaş, 
müstehlik eşya ve malzemesi » şeklinde maddede 
tashihat yapılmasını rica ederim. 

REİS — Nafia encümeninin maddesi gibi mi 

NAFİA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişe
hir — Hayır, diğerinden de var. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Müsaade buyurursanız bir şey tashih edeyim. 

Keltepe ormanları için tahkik ettik. Kara
bük revirinin içine dahilmiş ve 20 kilometre 
mesafede imiş ve esasen Devlet işletmesi arası
na alınmak üzere imiş. 

İZZET ARUKAN — . . . . Teçhizat ve her 
türlü alâtü edevat, demirbaş ve müstehlik eşya... 

RESSAM ŞEVKET DAĞ (Konya) — Müs
tehlik değil, müstehlek olması lâzım . 

FUAD SİRMEN ( Rize ) — İstihlâk edile
cek eşya diyelim daha açık olur. 

BÜTÇE E. R. İSMET EKER (Çorum) — 
Efendim, bu kelime encümende de uzun uzadı-
ya tedkik edildi (Müstehlik) biliyorsunuz, 
istihlâk edendir. (Müstehlek) istihlâk olu
nandır. Bütçelerinde müstehlek denilmiş, bu 
kanunda da müstehlik demişler. Bunun istih
lâk edilecek eşya olduğunu encümen anlamıştır. 
Binaenaleyh, (Eşya) kelimesi kaldığı için (İs
tihlâk edilecek malzeme denilmiştir, (istihlâk 
edilecek eşya ve malzeme) demekle, ora
ya « eşya ve » kelimelerini koymakla kelimeyi 
tam mânasile kullanmış olacağız. 

« İstihlâk olunacak eşya ve malzeme » şek
linde tashihini encümen namına taleb ediyorum. 

REİS — Encümen lûtfetseler de okunabile
cek şekli bize verseler. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) — Beşinci satırda « alınacak » keli
mesinden sonra : « eşya ve » kelimeleri konacak 
ve madde devam edecek. 

REİS — Maddeyi bu suretle reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince nak
ledilen memur ve müstahdemlerin unvan ve 
dereceleri mezkûr umum müdürlüğün memur 
ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan 2847 
ve 3173 sayılı kanunların hükümlerine göre 
Münakalât vekâletince tesbit ve aylıkları yeni 
derecelerinin asgarisi üzerinden tayin olunur. 

Eğer memur ve müstahdemlerin yeni derece 
aylığı eski aldığı aylık mikdarmdan dun ise 
farkı, kademe ve terfi zamlarile telâfi edilince
ye kadar verilir ve tekaüd aidatına tâbi tutulur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3 — Demiryolları inşaat dairesi ta

rafından travers fabrikasında gerek enj ekte et
tirilmesine lüzum gösterilen malzeme ve gerek 
yaptırılacak diğer işler için el emeği fiatma 
hiç bir zam yapılmaksızın maliyet fiatı üzerin
den mezkûr daireye tahakkuk ettirilir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Mezkûr fabrika
nın teşkilât kadroları ve işletme masrafı karşı
lığı olarak Nafia vekâletinin 1940 malî yılı büt
çesine konulmuş olan tahsisatın bakiyeleri Dev
let demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünün 1940 malî yılı bütçesine nakil 
ve açılacak hususî bir fasla bir taraftan irad 
ve diğer taraftan tahsisat kayid ve sarf ve bu 
kanunun 2 nci maddesine göre tesbit olunacak 
kadro da mezkûr Umum müdürlüğün 1940 malî 
yılı bütçe kanununa bağlı (C) cedveline ilâve 
olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 26 - VI -1940 tarih ve 3888 sa
yılı kanunun birinci maddesine bağlı (1) sayılı 
cedvelin Nafia vekâleti kadrolarına dahil Tra
vers fabrikası müdürlüğü kısmı ile 1940 malî 
yılı Muvazenei umumiye kanununun 4 ncü mad
desine bağlı (D) işaretli cedvelin Nafia vekâ
leti kadrolarına dahil Travers fabrikası kısmı 
kaldırılmıştır. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerinin tat-
bikına Maliye, Nafia ve Münakalât vekilleri 
memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 

inikada nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 16,40 
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Nafia vekâletine bağlı Derince travers fabrikasının Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğüne devri 

hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/496) 

T.G. 
Başvekâlet 16-X- 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4720 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Nafia vekâletine bağlı Derince Travers fabrikasının Devlet demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğüne devri hakkında Nafia vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
2 - X - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler lâyihası 

Mevcud olan ve inşa edilmekte bulunan demir yollarımıza muktazi alışab traverslerin ormanları
mızdan temini hususu 14 - IX - 1938 tarihli ve 9594 numaralı Vekiller Heyeti kararile Ziraat ve 
İktısad vekâletlerinden ve diğer teşekküllerden celbolunaeak mutahassıslardan mürekkeb bir komis
yonda tedkik olunmuş ve mezkûr komisyon tarafından verilen 25 - VII - 1939 tarihli raporda Şark 
mmtakasmda kayın vesair cins traverse elverişli ormanların bulunmaması ve kayın ormanlarının 
Karadeniz sa vah ili ile Bolu, Kütahya ve Adapazarı mmtakal arında ve traversleri en j ekte edecek 
fabrikanın da Derincede bulunması dolayısile bu ormanlardan enjeksiyon fabrikasına ve fabrika
dan da Şarkta inşa olunan hatlara travers naklinin pek müşkül ve çok pahalıya mal olacağı ve 
esasen kaym ormanlarından senevi temin edilebilecek traverslerin ancak halen işletilmekte olan demir
yollarında tebclili icabeden travers ihtiyacını karşılayabileceği tesbit edilmiş ve bu suretle inşa edil
mekte olan batlarımıza lüzumu olan traverslerin demir olarak temini zarurî görülmüş ve keyfiyet 
İcra Vekilleri Heyetinin 19 - II - 1940 tarihli toplantısında tedkik olunarak Şark bölgesinde inşa 
olunacak batlarımıza muktazi traverslerin Karabük demir ve çelik fabrikaları bu malzemeyi temin 
edinceye kadar mezkûr hatlara muktazi traverslerin hariçten celbi 12902 numaralı kararla kaimi 
buyurulmuştur. 

Memleketimizdeki kayın ormanlarının verebileceği travers mikdarı ancak yapılmış olan hatların 
ihtiyacını temin edebileceği ve yapılmakta olan demiryollarınııza alışab travers temininin müm
kün olamıyacağı bu suretle tahakkuk ettikten sonra yeni batlarımızın alışab traverslerinin enjeksiyo
nu için Derincede tesis edilmiş olub halen vekâletimiz emrinde bulunan travers enjekte fabrikasının 
artık yeni hatlarımız için travers enjekte* etmesine de imkân kalmamış ve bu fabrikanın faaliyeti yal
nız Devlet demiryolları işletme idaresine lüzumu olan traverslerin enjektesine inhisar etmiş olduğun
dan mezkûr fabrikanın da bütün vesait ve müştemilâtı ile birlikte Devlet demiryolları işletme umum 
müdürulüğü emrine verilmesi ve gerek mümasili teşkilâtı ve gerekse bulunduğu mahal itibarile işlet
me idaresine bağlı olarak çalıştırılması daha ziyade faideli olacağı anlaşılmıştır. 



ileride, travers temini mümkün olan Karadeniz sevahili ile Bolu mıntakasmda yeni demiryolu in
şaatı takarrür ettiği ve İra havalide yapılacak demiryolları için ormanlarımızın verimi tezayüd eylediği 
takdirde mezkûr hatlara muktazi traversler Devlet demiryolları idaresince vekâletimiz hesabına tra
vers fabrikasında enj ekte edilecektir. 

Bir taraftan Devlet demiryollarına devrolunan yeni hatlarımızm ilâvesile uzunlukları artan işletme 
hatlarının çoğalan ihtiyacı diğer taraftan bu ihtiyacı, karşılamağa çalışan ormanlarımızın bu günkü 
gayri kâfi verimi dolayısilc faaliyeti yalnız işletme idaresinin traverslerini enjekteye münhasır kalan 
fabrikanın işletme idaresi emrinde çalıştırılması hor cihetten daha muvafık görülmüş ve mezkûr fab
rikanın vekâletimizin tavassutu ile işletme ihtiyaçlarını temine çalışmasında amelî ve iktisadî biç. bir 
faide kalmamış olduğundan yukarıda da arzolundnğu veçhile fabrikanın Devlet demiryolları idaresine 
devri çok muvafık bulunmuştur. 

1 — Bu hususta hazırlanan kanun lâyihasının birncî maddesi fabrikanın faaliyetine sekte verme
den işletme idaresine devrini, 

2 — İkinci maddesi de bir çok senelerden beri bu fabrikada çalışan ve her birisi kendi işinde ihtisas 
ve mümarese elde etmiş bulunan memurların kendi sunu taksirleri olmadığı halde idarî sebeblerle ya
pılan bu devir yüzünden mağdur olmamalarını ve maddî bir zarara uğram amalarını teminen konul
muş, 

3 — üçüncü maddesi de yukarıda arzedildiği veçhile ileride yapılacak hatlarımıza muktazi tra
verslerin ormanlarımızdan temini mümkün olduğu takdirde bu batlarımıza lüzumu olan traverslerin 
işletme idaresi tarafından enjekte edilebilmesini ve fabrikanın faaliyeti cümlesinden olan ve fabrikada 
yaptırılması imkânı bulunan ve inşa edilmekte olan hatların ihtiyacından bulunan ufak tefek bazı işle
rin teminini mümkün kılmak için konulmuştur. 

4 — Devlet demiryolları 1940 bütçesinde bu fabrikanın işletme masrafı ile kadrosu derpiş edil
memiş olduğundan mezkûr fabrikanın gerek işletme masrafı için ve gerekse fabrikada çalışan memur
ların aylıkları karşılığı olarak vekâletimiz 1940 bütçesine konulmuş olan tahsisat ve kadroların aynen 
Devlet demiryolları bütçesine ilâvesi zaruruî bulunmuş ve kanunun 4 ncü maddesi de bu ciheti temi
nen yazılmıştır. 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Nafia encümeni 

Esas No. 1/496 
Karar No. 2 

15 XI - 1940 

Yüksek Keisliğe 

Nafia vekâletine bağlı Derince Travers fab
rikasının Devlet demiryolları ve limanları işlet 
me umum müdürlüğüne devri hakkında Nafia 
vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tince 2 - X -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıb Başvekâletin 16-X-1940 tarih 
ve 6/4720 numaralı tezkeresile Yüksek makamı
nıza sunulub Encümenimize havale buyurulan 
kanun ve merbutu mucib sebebler lâyihası Nafia 
vekâleti înşaat reisi ve Devlet demiryolları ve 
limanları işletme idaresi mümessilleri huzurile 
okundu ve müzakere edildi. 

Encümenimiz mucib sebebler lâyihasında, be
yan edildiği veçhile memleketin Şark kısmında 
kayın ağacı ormanları bulunmamasının yeni de
miryollarında ahşab travers kullanmasına bir 
mâni teşkil etmiyeceği mütaleasmda bulun
muş ve müzakere esnasında inşaat reisi tarafın
dan verilen izahattan civar ormanların Orman 
idaresi tarafından amenahnan plânları ihzar 
edilmediği cihetle halen ahşab traverslerin ba-
halıya mal olduğu anlaşılmıştır. 

Şimdilik memlekette demir travers imali 
mümkün bulunmaması dolayısile senevî bir kaç. 

( S. Sayısı ; 27 } 
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milyon İiranm harice tediyesine mahal bırakıl
mamak için Encümenimiz bu cihetin Hükümetçe 
tekrar tedkik ve icabeden tedabiri almasını te
menni etmekle beraber gerek idarî ve gerekse 
fennî murakabe suhuleti ve ayni zamanda sene
den deneye işletme hututunun bakım ve tami
ratı için lüzumlu traverslerin adedinin mühim 
bir yekûna baliğ olacağına ve bunların dairei 
aidesince ihzar ve enjekteleri daha ehven ve 
muvafık olacağı mülâhazalarile Derince Travers 
fabrikasının Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğüne devri keyfiyetini 
müttef ikan kabul etmiştir. 

Kanun lâyihasının maddelerinin müzakeresin
de; birinci maddenin demirbaş eşya ve malzeme 
yerine demirbaş ve müstehlik eşya ve malze
mesi ve müstahdemile birlikte kelimesinden son
ra bütün hukuk ve vecaibi ile kelimesinin ilâ-
vesile kabulü tensib edilmiştir. 

ikinci ve üçüncü maddeler hükümlerinin iş
letme idaresi kanun ve mevzuatına uygun ol
duğu anlaşılmakla aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde müfadının, mütehassısı 
Bütçe encümenince müzakere ve tedkikı daha 
münasib olacağına karar verilerek aynen bı
rakılmıştır. 

Bermucibi havale Bütçe encümenine havale 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Na. En. Rs. 
Erzincan 

A. 8. llter 
Ankara 

A. Baytın 
Malatya 

M. Ş. özbaşarbaşı 
Urfa 

B. Soyer 

M. M. 
Eskişehir 

/ . Arukan 
Elâzığ 

F. Z. Çiyiltetpe 
Eskişehir 

O. Isın 

Kâ. 
Sivas 

A. N. Demirağ 
izmir 

8. Epikmen 
Tunceli 

8. Erkman 

Bütçe encümeni mazbatası 

!V. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 25 
Karar No. 1/496 

10 - XII - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Nafia vekâletine bağlı Derince Travers fab
rikasının Devlet demiryolları ve limanları İş
letme umum müdürlüğüne devri hakkında Na
fia vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 16 -
X -1940 tarih ve 6/4720 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Nafia en
cümeni mazbatasile birlikte encümenimize tev
di buyurulmakla Nafia vekili Ali Fuad Cebe-
soy, Ziraat vekili Muhlis Erkmen, Münakalât 
vekâleti müsteşar muavini, İktısad vekâleti 

, Sanayi tedkik heyeti reisi, Maliye vekâleti na
mına Bütçe ve malî kontrol umum müdürü ve 
Devlet demiryolları umum müdür muavini ha
zır bulundukları halde okundu ve konuşuldu: 

Mucib sebebler lâyihasında, Derince Tra
vers fabrikasının İşletme umum müdürlüğüne 
devri şu iki sebebe istinad ettirilmektedir: 

1 - Yeni hatların inşa edilmekte olduğu 
Şark mmtakasında traverse elverişli orman 
yoktur. Bu ormanların bulunduğu yerlerden 

traverslerin Derinceye ve orada enjekte edil
dikten sonra hatların inşa mahallerine nakli 
hem çok müşkül ve hem de pahalı olacaktır. 

2 - Memleketimizdeki kayın ormanlarının ve
rebileceği travers yekûnu ancak işlemekte olan 
hatların ihtiyacını karşılamaktadır. Bu iti
barla Demiryolları işletme idaresinin kullana
cağı traversleri hazırlayacak fabrikanın mez
kûr idareye devri tabiî ve yeni hatlar için lü
zumu olan demir traverslerin de Karabük fab-
rikasınca imaline kadar hariçten idhali zarurî 
telâkki edilmektedir. 

Encümenimiz, fabrikanın devri hususunda 
tevakkufa mahal görmemiş ise de millî iktisa
diyatımız bakımından ehemmiyeti derkâr olan 
orman servetlerimizin istismarı ile bütün tra
vers ihtiyacının ahşab olarak veya Karabük 
fabrikasının da bu iş için faaliyete şevki ile 
kısmen demir olarak fakat tamamının memle
ket dahilinde temini çareleri üzerinde durmağı 
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ve bunun içiu de Hükümet mümessillerinin 
mütaJcalarını almağı .faydalı bulmuştur. 

Nat'ia vekaleti İnşaat dairesi reisinin yuka
rıda yazılı mucib sebebleri tekrar etmesine kar
şı Ziraat vekili, urınaularımızdan ihtiyacımızı 
tamamile tedarik etmek mümkün olacağı, yal
nız yolsuzluk dolayısile nakil işinin fevkalâde 
müşkülât arzetmesi yüzünden bir kısmının iş
letilemediği, nıaahaza travers ihale şartname
lerine mevzu kayidlerin tahfifi takdirinde 
- meselâ traverslerde mevcud leke nisbeti 1/5 
yerine bir çok memleketlerde olduğu gibi 1/2 
olarak kabulü halinde - kullanılabilecek travers 
mikdarı çoğalacağı gibi maliyet fiatının da 
düşeceği, hülâsaları ormanlarımıza yol ve de
kovil yapılarak ve amenajnıanı ikmal edilerek 
işletme imkânı hâsıl oldukça ihtiyacımız olan 
bütün traverslerin elde edilmesi mümkün ola
cağı kanaatini izhar etti. 

Karabük demir fabrikası haddehanesinin 
bu hususa aid noksanlarının ikmalinden sonra 
gerek işletme ve gerek yeni inşaata muktazi 
traverslerin yansım temin edebileceği yapılan 
tedkiklere atfen İktısad vekâletince izah edildi. 

.Uu günkü dünya şartları içerisinde hariç
ten demir travers getirtmek imkânı bulunma
dığı cihetle memleket dahilindeki membalara 
müracaat zarurî olduğunu binaenaleyh bütün 
zorlukların heyeti umumiyesi yeniden tedkik 
edilerek icab eden tedbirlerin alınacağını, an
cak bu gün hatlarımızın işletme emniyetini te
min bakımından mevcud ahşab traverslerin işlet
meye açılmış hatlarımıza tahsisi ve bunun için 
de bu fabrikanın Devlet demiryolları umum mü
dürlüğüne devri faydalı olacağını Nafia vekili 
izah etti. Encümenimizin bütün bu tedkiklerden 
edindiği intiba, Hükümetçe bu mevzu tekrar 
ve ehemmiyetle ele alındığı ve alâkadar teşekkül
lerin yekdiğerinin işlerini teshil ve itmam eder 
şekilde faaliyetlerini tanzim ve teksif ettikleri 
ve hassatan Orman idarecinin daha enerjik ve 
azimkar hareket ederek müteahhidlerin rağbetsiz
liği yüzünden doğan boşluğu telâfi ettiği tak-

4 -
dirde çok müsbet neticelerin alınacağı merkezin
dedir. Binaenaleyh Hükümetin icab eden tedbir
leri alarak hem işletmenin ihtiyacını ve hem de 
inşaatın tavakkufa uğramadan devamını temin 
edecek çareleri bulub tatbikte gecikmemesini te
menniye şayan görmüş ve lâyihayı esas itibarile 
kabul ile beraber maddeler üzerinde aşağıda ar-
zedileıı bazı tadiller vücude getirmiştir. 

Fabrika hükmî şahsiyeti haiz bulunmadığın
dan hukuk ve vecaibe de sahib olmıyacağı cihetle 
maddeye (bu işletmeden mütevellid) kaydi ilâve 
edilmiştir. 

İkinci madde aynen ve üçüncü madde bir ke
lime değişikliği ile, dördüncü madde muvakkat 
ahkâmı ihtiva ettiğinden muvakkat madde olarak 
ve bir kelime ilâvesile kabul edilmiştir. 

Fabrikaya aid teşkilât kadroları Devlet demir
yolları umum müdürlük kadrosuna ilâve edildiği 
cihetle Nafia vekâleti kadroları meyanındaki teş
kilâtın kaldırılması icab ettiğinden lâyihaya yeni
den ilâve edilen dördüncü madde ile bu husus te
min edilmiştir. 

Bu değişikliklerle tanzim edilen kanun lâyi
hası Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere. 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 
t. Eker 
Kâtib 

İstanbul 
F. Öymen 

Bursa 
N. Ayaş 

Reis V. 
Kastamonu 
2'. Coşkan 

Bolu 
Dr. Zihni Vlgen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta İsparta İsparta 
Mükerrem Karaağaç Kemal Turan R. Ünlü 

Kayseri Kayseri Kayseri 
F. Baysal Suad Ilayri Ürgüblü S. Serim 

Kırklareli Konya Mardin 
B. Denker R. Türel R. Erten 

Muş Seyhan Trabzon 
Ş. Ataman S. Çam Sırrı Bay 

Tunceli 
M. Yenel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nafıa vekâletine bağlı Derince travers fabrika
sının Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğüne devri hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE l — Nafia vekâletine bağlı Derince 
travers fabrikası, bu kanunun meriyet mevkiine 
girdiği tarihte mevcud bütün teçhizat ve her 
türlü alât, edevat, demirbaş eşya ve malzemesi 
ve memur ve müstahdemlerile birlikte Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum müdür
lüğüne devredilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince nak
ledilen memur ve müstahdemlerin unvan ve 
dereceleri mezkûr umum müdürlüğün memur 
ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan 2847 
ve 3173 sayılı kanunların hükümlerine göre 
münakalât vekâletince tesbit ve aylıkları yeni 
derecelerinin asgarisi üzerinden tayin olunur. 

Eğer memur ve müstahdemlerin yeni derece 
aylığı eski aldığı aylık mikdarmdan dun ise 
farkı, kademe ve terfi zamlarile telâfi edilince
ye kadar verilir ve tekaüd aidatına tâbi tutulur. 

MADDE 3 — Demiryollar inşaat dairesi ta
rafından travers fabrikasında gerek enjekte et
tirilmesine lüzum gösterilen malzeme ve gerek 
yaptırılacak diğer işler için el emeği fiatma hiç 
bir zam yapılmaksızın maliyet fiatı üzerinden 
mezkûr daireye fatura edilir. 

NAFİA ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİKİŞİ 

Nafia vekâletine bağlı Derince Travers fabrika
sının Devlet demiryolları ve limanları îsletmc 
umum müdürlüğüne devri hakkında kanım 

lâyihası 

MADDE 1 — Nafia vekâletine bağlı Derince 
Travers fabrikası; bu kanun meriyet mevkiine 
girdiği tarihte mevcud bütün teçhizat ve her 
türlü alât, edevat, demirbaş ve müstehlik eşya 
ve malzemsi; memur ve müstahdemlerile birlik
te ve bütün hukuk ve vecaibi ila Devlet demir
yolları ve limanları İşletme umum müdürlüğü
ne devredilmiştir. 

MADDE 2 
bul edilmiştir. 

— Hükümetin teklifi aynen ka 

MADDE 3 
bul edilmiştir. 

— Hükümetin teklifi aynen ka 

MADDE 4 — Mezkûr fabrikanın işletme MADDE 4 
masrafı olarak Nafia vekâletinin 1940 malî bul edilmiştir 
yılı bütçesine konulmuş olan tahsisat Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum müdür
lüğünün 194Û malî yılı bütçesinde açılacak hu-

(, S. Sayısı ; 27 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ | 

Derince Travers fabrikasının Devlet demiryolları 
ve limanlan işletme umum müdürlüğüne devri 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Nafia vekâletine bağlı Derince \ 
Travers fabrkası; bu kanun meriyet mevkiine j 
girdiği tarihte mevcud bütün teçhizat ve her | 
türlü alât, edevat, demirbaş eşya ve istihlâk j 
olunacak malzeme, memur ve müstahdemlerile 
birlikte ve bu işletmeden mütevellid bütün hu
kuk ve vecaib ile Devlet demiryolları ve liman- j 
lan işletme umum müdürlüğüne devredilmiştir, r 

" , . . . . ! 
MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay- ! 

nen. . i-

* 

MADDE 3 — Demiryolları inşaat dairesi ta
rafından travers fabrikasında gerek enj ekte et
tirilmesine lüzum gösterilen malzeme ve gerek 
yaptırılacak diğer işler için el emeği fiatına 
hiç bir zam yapılmaksızın maliyet fiatı üzerin
den mezkûr daireye tahakkuk ettirilir. 

MUVAKKAT MADDE — Mezkûr fabrika
nın teşkilât kadroları ve işletme masrafı karşı
lığı olarak Nafia vekâletinin 1940 malî yılı büt
çesine konulmuş olan tahsisatın bakiyeleri Dev
let demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünün 1940 malî yılı bütçesine nakil 
ve açılacak hususî bir fasla bir taraftan irad 
ve diğer taraftan tahsisat kayid ve sarf ve bu 
kanunun 2 nci maddesine göre tesbit olunacak 
kadro da mezkûr Umum müdürlüğün 1940 malî 
yılı bütçe kanununa bağlı (C) cedveline ilâve 
olunur. 

MAÖDE 4 — 26 - VI -1940 tarih ve 3888 sâ  
yılı kanunun birinci maddesine bağlı (1) sayılı 
cedvelin Nafia vekâleti kadrolarına dahil Tra
vers fabrikası müdürlüğü kısmı ile 1940 malî 
yılı Muvazenei umumiye kanununun 4 ncü mad-
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8 
m. 

susî bir fasla bir taraftan irad ve diğer taraf
tan tahsisat kayıd ve sarf ve bu kanunun ikinci 
maddesine göre tesbit olunan kadro da mez
kûr Umum müdürlüğün 1940 malî yılı Bütçe 
kanununa bağlı (C) cedvellerine ilâve olunur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerinin tat-
bikına Maliye, Nafia ve Münakalât vekilleri 
memurdur. 

2 
Ad. V. 
Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

.1. F. Cebesoy 
G. î. V. 

fi. Karadeniz 

Bş.V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fa/yık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkwya 

X-1940 
M. M. V. 
S. Arıkan 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 
//. Çakır 

Zr. V. 
M. Erkmen 

Ti. V. 
Ar. Topcoğlu 

Na. E. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-
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B. E. 

desine bağlı (D) işaretli cedvelin Nafia vekâleti 
kadrolarına dahil Travers fabrikası kısmı kal
dırılmıştır. 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen. 

MADDE 6 — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen. 

)>m<t 
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S. Sayısı: 28 
Gümrük muhafaza memurları teşkilât ve memurin kanunu 
lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Millî müdafaa ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/400) 

T. C. 
Başvekâlet 8 - V - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2024 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 30 - IV - 1940 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Gümrük muhafaza memurları teşkilât ve memurin kanu
nu lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Gümrük muhafaza memurları teşkilât ve memurlar kanunu lâyihasının mucib sebebleri 

Gümrük muhafaza umum komutanlığı, kısmen askerî kıta ve kuvvetlerden ye kısmen hususî bir 
gümrük zabıtası olan muhafaza ve mmtaka memurlarından teşekkül etmektedir. 

Teşkilâtın heyeti umumiyesinin askerî usule göre tensiki, büyük liman ve şehirlerdeki gümrük 
zabıtası işinin mahiyetine göre doğru görülmemiş; tüccar, yolcu ve turistler hakkında cereyan edecek 
gümrük teftiş ve murakabesinin gümrük muamelelerile olan tedahülü de bu hizmetleri görmeğe ehli
yetli sivil bir hususî zabıta silsilesinin idamesini zarurî kılmıştır. 

Sivil gümrük zabıtasını teşkil edecek kimselerin umumî memurin kanunları hükümlerine tâbi ve 
o kanunlarla tanılan hak ve teğminattan müstefid olmaları asıl olmakla beraber fikrî ve bedenî va
sıfları, çalıştırılma tarz ve zamanları, geyimleri ve disiplin kaideleri bakımlarından hususî kaide ve 
prensiblere tâbi tutulmalarında zaruret bulunduğundan lâyiha bu maksadları teğmin etmek üzere 
hazırlanmıştır. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanunun 9 ve muvakkat 
3 ncü maddeleri, maaşlı ve daimî ücretli kadroların teşkilât kanunlarına bağlanmasını emretmekte 
olub Muhafaza umum komutanlığı teşkilâtına dahil sivil zabıta kadrosu ile birlikte bu teşkilâtın da
imî ücretli kadroları da ihtiyaca göre yeniden tanzim edilmiş ve lâyihaya bağlanmıştır. 



Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
(iü. ve t. Encümeni 21 - Yi - 1940 

Kaos No. 1/400 
Karar No. 16 

Yüksek lieisliğe 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 30 - IV - 1940 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Güm
rük muhafaza memurları teşkilât ve Memurin 
kanunu lâyihası ile esbabı mucibesi Gümrük ve 
inhisarlar vekilinin huzurile müzakere ve ted-
kik olundu : 

Lâyihanın mueib sebebleri ve heyeti umumi-
yesi hakkında verilen izahat kâfi görülerek mad
delerin tedkikma geçilmiş ve Encümence yapılan 
tashihat ve tadilâtın sebebleri madde sırasile aşa
ğıya yazılmıştır : 

Kanun lâyihasının unvanı, mevzuuna giren 
hükümleri ifade edecek şekilde değiştirilmiştir. 

Birinci madde — Gümrük ve inhisarlar ve
killiğine bağlı muhafaza genel komutanlığı teş
kilâtının kanun ve nizamnamelerle muayyen va
zifeleri hududunu tesbit ve tefrik etmek ve güm
rük idaresine aid vazifelerle tedahülünü önlemek 
üzere muhafazaya müteallik vazifelerin nelerden 
ibaret olduğu ve nasıl ifa edileceği hususlarının 
talimatlarla gösterilmesi lüzumlu bulunmaktadır. 

Teşkilât kanununda bu cihet vuzuhla ifade 
edilmiş bulunmadığından mesul îcra vekilinin iş
leri kendine bağlı teşkilât arasında tefrik ve tevzi 
ve görülme tarzlarını tayin salâhiyetinin birinci 
madde olarak ifade edilmesi Vekil tarafından 
Encümene teklif edilmiş ve birinci madde En
cümence bu maksadla lâyihaya ilâve edilmiştir. 

îkinci madde — Teşkilât kadrolarmdaki un -
vanlara uygunluğunu teğmin için bazı tashihler 
yapılmıştır. 

Üçüncü madde — ibare tashihleri ve bu sebeb-
le (A) ve (B) bendlerinin birleştirilmesi suretile 
madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde — Bu vuzuhu teğmin için 
(Sınıfı) kelimesinin ilâvesi suretile madde kabul 
edilmiştir. 

Beşinci madde — İstihbarat âmirlerinin zabı
ta silsilesine mensub olmamaları ve başmüdür 
ve müdürlerin diğer muhafaza sınıfı memurları
nın tâbi olduğu istisnaî kayidlara tâbi tutul

masına sebeb bulunmadığı cihetle memuriyete 
kabulleri umumî hükümlere tâbi olacakları ara
sında bunların da ilâvesi muvafık görülerek bu 
madde tadil edilmiştir. 

Altıncı madde — Hükümetin beşinci maddesi 
bir kelime değişikliği ile altıncı madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci madde — Hükümetin altıncı maddesi 
bir kelime değişikliği ile yedinci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde — Gümrük zabıtası silsilesine 
muhafaza başmüdür ve müdürlerinin de dahil 
bulunmaları lâzımgeldiği düşünülmüş ancak bun
ların emniyet teşkilâtında olduğu gibi resmî el
bise giymek mecburiyetinden vareste tutulmaları 
muvafık görülmüş, resmî elbiselerin şeklinin 
tayini işinin komutanlığa bırakılmasında sık, sık 
şekil değiştirme mahzurunun doğuracağı mülâ-
bazasile şekil tayininin kararname ile olabile
ceği yolunda bir tadil yapılmış ve muhafaza nıe-
murlarile kısım ve mmtaka âmirlerinden sivil 
elbise ile istihdam edileceklere verilecek elbise be
deli, üç senede bir palto almak suretile de göz 
önünde tutularak elli liraya çıkarılmıştır. 

Dokuzun madde — Bazı kelime tashihleri ya
pılmış, hayvan in i elinden çıkaran atlı memurla
rın müstafi addedilmesinin bir mecburiyet de
ğil, bu elden çıkarma veya değiştirme keyfiye
tini doğuran sebebi ere göre, bir salâhiyet olarak 
komutanlığa verilmesi muvafık görülerek madde 
böylece t adileri kabul edilmiştir. 

Onuncu madde — Dokuzuncu madde (Umum) 
kelimesinin (Genel) e çevrilmesi suretile onuncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

On birinci madde — (B) bendinde bazı ibare 
tashihleri yapılmış ve bu bendin son fıkrasında 
mevzuubahs fiil için bu ceza tesirsiz görülerek 
bendden çıkarılmış ve smrf tenzili cezasını müs-
telzim bir fiil olarak (D) bendi olmak üzere ay
rıca maddeye ilâve edilmiş, muhafaza teşkilâtına 
mensub memurların yalnız teşkilât ve memurları 
hakkında değil hizmet hakkında dahi beyanatta 
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bulunmaları doğru görülemiyerek bu cihet (C) 
bendine ilâve edilmiş, kanunî emre riayetsizlik 
Memurin kanununda sayılı fiillerden bulunduğu 
cihetle (Ç) bendindeki buna müteallik fıkra çı
karılmış, çarpışmada vazifeyi terketmeyi icabet-
tirecek mazeretlerin makbul bir mazeret olaca
ğının tasrihinde bir fayda mütalea edilerek (E) 
fıkrasında bu yolda bir kayid ilâve edilmiş ve ta-
kibedilmesi lâzım bir kaçakçılık vaka ve hareketi 
var iken ve bunun takibi emredilmişken bu emri 
icra etmemenin de 1921 sayılı kanunda olduğu 
gibi memurluktan çıkarmayı istilzam eder ağır 
bir vazife suçu olduğu düşünülerek böyle bir fık
ranın da ilâvesi suretile madde tadilen kabul 
edilmiştir. 

On ikinci madde — Merkez inzibat komisyo
nunu teşkil eden şube müdürleri arasında aske
rî rütbe ve derece İtibarile sıra ve tekaddümü 
teğminen bir tashih yapılmıştır. 

On üçüncü madde — Madde sıralarındaki de
ğişiklik itibarile onuncu maddeye olan atıf on bi
rinci madde olarak kabul edilmiştir. 

On dördüncü madde — 2017 sayılı kanunun 
üçüncü maddesini bu lâyiha mevzuuna alarak 
mezkûr kanunu, tamamen ilga etmek, müteferrik 
hükümleri bir kanunda toplamak bakımından 
muvafık görülmüş ve adı geçen kanunun üçüncü 
maddesi on dördüncü madde olarak yazılmıştır. 

On beşinci madde — (Umum) kelimesi yerine 
(genel) kelimesi konmak suretile Hükümetin 13 
ncü maddesi 15 nci madde olarak kabul edilmiş
tir. 

On altıncı madde — Bazı kelime ve ibare tas-

hihlerile aynen kabul edilmiştir. 
Hükümetin on beşinci maddesi ücretliler ba

remi hakkındaki lâyihada derpiş edilmiş olduğu 
cihetle kaldırılmıştır. 

On yedinci madde — 2017 numaralı kanunun 
3 ncü maddesi hükmü bu lâyihaya alınmış oldu
ğundan o kanunun heyeti umumiyesini ilga et
mek üzere bir tadil yapıldığı gibi 1841 sayılı ka
nunun 19 ncu maddesile askerî kıtaların emrinde 
çalışan muhafaza memurlarının tâbi olacağı hü
kümlerin mahfuz kalması maksadile (Bu kanuna 
muhalif diğer hükümler) cümlesi kaldırılmıştır. 

1940 malî yılında kadrolardan (L) cedveline 
alman memuriyetlere aid muvakkat bir madde
nin ilâvesile arzedilen tadilât ve tashihata göre 
tanzim olunan kanun lâyihası Encümenimizce 
kabul ve tasvib olunmakla havalesi mucibince 
Millî Müdafaa encümenine verilmek üzere Yük
sek reisliğe sunulur. 

G. ve î. E. Reisi 
Çorum 

/ . Eker 
Amasya 

N. Aldın 
Çorum 

Ş. Baran 
Kocaeli 

A. Dikmen 
Mardin 

Gl. 8. Düzgören 
Sinob 

H. Orucoğlu 

Bu M. M. 
Çorum 
t. Eker 

Çanakkale 
A. Kamçıl S 

Denizli 
F. Akçakoca Akça 

Konya Kütahya 
/ . Erdal M. Bacak 

Ordu 
H. Ekşi 

Yozgad 
B. Pekel 

Kâtib 
Diyarbakır 

C. Çubukçu 
Çorum 

Köstekçioğlu 
Eskişehir 

1. Özdamar 
M a la 1ya 
O. Taner 

Seyhan 
Ş. îşcen 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/400 
Karar No. 34 

Yüksek Başkanlığa 

10 - VII - 1940 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan mazbata ile Encümenimize havale edilen Başve-
ve İcra vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan Gümrük muhafaza memurları teş
kilât ve memurin kanunu lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte gönderildiğine dair oiub Gümrük ve 
inhisarlar encümenince müzakere edilib bazı de
ğişikliklerle tanzim edilen lâyiha ve bu babtaki 

kâletin 8 - V - 1940 tarihli ve 6/2024 sa
yılı tezkeresi Gümrük ve inhisarlar vekilli
ğinden gönderilen memurların huzurile okundu 
ve icabı görüşüldü : 

Gerek esbabı mucibesi ve gerek gümrük ve 
inhisarlar encümeni mazbatası mündericatına. 

R. Savısı : 28 
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nazaran Gümrük muhafaza komutanlığı emrin- Çankırı 
deki bu teşkilât ile memurininin vazife ve sala- Dr. A. Arkan 
hiyeti - hakkındaki Gümrük ve inhisarlar encü- îçel 
meni değişiklikleri encümenimizce de aynen ka- Cemal Mersinli 
bul edilmiş ve havalesi mucibince Bütçe encüme- Malatya 
nine verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunul- O. Koptagel 
muştur. Samsun 
Millî Müdafaa E. R. M. M. Kâtib %• Barkın 

Diyarbakır Erzurum Konya Tekirdağ 
K, Sevüktekin Ş. Koçak Vehbi Bilgin R. Apak 

Erzurum 
t. Akyürek 

İstanbul 
Dr. II. Ş. Erci 

Manisa 
K. Nami Duru 

Seyhan 
Sina?ı Tekelioğlu (J 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

Gümüşane 
Ziya Zar bun 

Kayseri 
N. Takar 

Samsun 
F. Engin 
Sinob 

. K. Inccdayı 
Yozgad 

0. Arat 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 24 
Esas No. 1/400 

10 - XII -1940 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük muhafaza memurları hakkında Güm
rük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanıb Başvekâ
letin 8 - V - 1940 tarih ve 6/2024 sayılı tezkere-
sile Yüksek Meclise sunulan teşkilât ve memurin 
kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar ve Millî Mü
dafaa encümenleri mazbatalarile birlikte Encüme
nimize tevdi buyurulmakla Gümrük ve inhisarlar 
vekili Raif Karadeniz ve Maliye vekâleti namına 
Bütçe ve malî kontrol umum müdürü hazır bulun
dukları halde okundu ve konuşuldu : 

' Hükümet ınucib sebeblerinde de izah edildiği 
veçhile bilhassa büyük liman ve şehirlerdeki güm
rüklerde istihdamı zarurî olan sivil gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı memurlarının teşkilâtı 
hakkında ve bu memurların meslekin hususiyetine 
göre haiz ve tâbi olmaları lâzım gelen vasıfları ve 
kaideleri tesbit zımnında* hazırlanmış olan kanun 
lâyihasının heyeti umumiyesi Gümrük ve inhi
sarlar vekilinin verdiği izahat dinlendikten sonra 
esas itibarile kabule şayan görülmüş ve Gümrük 
ve inhisarlar encümeninin hazırladığı metin üze
rinden müzakereye başlanarak maddelerde aşağı
da arzedilen tadiller vücude getirilmiştir. 

Birinci madde hükmü vekâletin esasen haiz 
bulunduğu bir salâhiyetin tekrarı mahiyetinde gö
rüldüğünden madde tayyedilmiştir. 

İkinci maddenin yazılış tarzı mümasil kanun
lara uygun bir şekilde düzeltilmiş olmakla bera
ber maddeye bağlı eedyellerde de şu tadiller vücu

de getirilmiştir : Sorulan sual ve dermeyan edi
len mütalealara karşı cedvellerin tertibinde 3656 
sayılı teadül kanununun icablarma göre memuri
yet kademelerinin tanzimi istihdaf edilib terfi 
mevzubahs olmadığı Gümrük ve inhisarlar encü
menince kabul edilen cedvellerin mevcud teşkilâ
ta nazaran 15 000 liralık bir fazlalığı istilzam ede
ceği vekil tarafından ifade edilmiş ve izhar olu
nan arzuya imtisalen vekâletçe yeniden hazırla
nan cedveller bu farkı da izale ettiğinden 1940 
malî yılı bütçesindeki tahsisata uygun olan ced
veller ile birinci madde kabul edilmiştir. 

3, 4 ve 5 nci maddeler 2, 3 ve 4 ncü madde
ler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Muhafaza memurlarile kısım ve mmtaka âmir
lerinin mecburî tekaüde şevkleri için yaş haddini 
tayin eden 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki 
(dereceleri itibarile) kaydi kaldırılmak suretile 
madde 5 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Muhafaza teşkilâtına dahil memurların tayin 
usulünden bahseden 7 nci maddenin, 5 nci ve da
ha yukarı derecelerdeki memurlara aid son kısmı, 
halen kadroda 5 nci dereceden yukarı memur bu
lunmadığından ibarede küçük bir değişiklik ya
parak madde 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

8, 9 ve 10 ncu maddeler 7, 8 ve 9 ncu madde
ler olarak aynen kabul edilmiştir. 

11 nci madde, memurin kanununda inzibatî 
cezava tâbi tutulan fiillerden başka bu sınıfın hu-

( S. Sayısı ; 28 ) 
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susiyetine uygun olarak daha bazı fiil ve hare
ketleri de aledderecat inzibatî cezalara tâbi tut
maktadır. Bu maddenin ihtiva ettiği fıkralar 
ayrı ayrı müzakere ve tedkike tâbi tutulmuş ve 
aşağıda zikredilen tadillerle onuncu madde olarak 
kabul edilmiştir. 

A fıkrası aynen kabul edilmiştir. 
' B fıkrasile, suiistimal maksadile olmayarak 

kayıdlarda yapılan kazıntı ve silinti inzibatî ce
zaya tâbi tutulmuş ise de ekseriyetle suiistimal 
maksadile yapılan bu hareketlerin tevbih ile 
cezalandırılması kendilerini dikkatsizliğe ve ka-
yıdsızlığa sevkeder mahiyette telâkki edilerek 
fıkradan bu kayıd çıkarılmıştır. 

C bendinin ilk fıkrası en hafif şekli ile suiis
timal mahiyetinde görüldüğünden ve son fıkrası 
için de Memurin kanununda sarahat bulundu
ğundan bu iki fıkra kaldırılmış ve C ve Ç fıkra
larındaki diğer fiil ve hareketler, aralarında da
ha esaslı bir muadelet temin edilmek üzere O 
ve 1) fıkrası olarak yeniden tanzim edilmiştir. 
Maddenin D fıkrasında zikredilen iffetsizliğin 
tayin ve tesbiti tatbikatta bir çok müşkülâta yol 
açacağından bu fıkranın da tayyma karar veril
miştir. E fıkrası aynen kabul edilmiştir. 

12 ve 13 ncü maddeler metin içerisindeki mad
de numaraları değiştirilmek suretile 11 ve 12 ııci 
ve 14 ncü madde 13 ncü maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

15 nci madde hükmüne göre Genel komut anın 
cezalandıracağı yolsuz hareketlerin bu kanun 
ile Memurin kanununda yazılı inzibat cezalarını 
müstelzim hareketler olduğunu sarahaten ifade 
edecek şekilde bir kayıd ilâvesile ve 14 ncü mad
de olarak kabul edilmiştir. Genel komutanın re
sen tatbik edeceği bu cezalar aleyhine İnzibat ko
misyonlarına itiraz edilib edilmeyeceği konuşul
muş, itirazın varid olamıyacağı ve yalnız idarî son 
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me re iden sudur eden bu karar aleyhine mevzuat 
dairesinde Şûraya müracaat edilebileceği şüphe
den vareste görülmüştür. 

16 ve 17 nci maddeler 15 ve 16 ncı maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde ile lâyihaya eklenen 3 nu
maralı cedvel 1941 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı L cedvelinin Gümrük ve in
hisarlar vekâleti Muhafaza genel komutanlığı 
kısmı yerine kaim olacağı izah edilmekle madde 
bunu ifade edecek şekilde değiştirilmiştir. 

18 ve 10 ncu maddeler 17 ve 18 nci madde
ler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yukarıda arzedilen değişiklikleri ihtiva et
mek üzere yeniden tanzim edilen kanun lâyiha
sı Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 
Kâtib 

istanbul 
F. Öymen 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Giresun 
M. Akkaya 

îsparta 
Kemal Turam 
, Kayseri 

S. H. Ürgüblü 
Malatya 
M. Öker . 

Muş 
Ş. Ataman 

Tunceli 
M. Yene! 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 
Dr. Zihni fil gen, 

Bursa 
N. Ayaş 

Gümüşane 
Durak -Sakarya 

îsparta 
7?. Ünlü 

Kayseri 
S. Serini 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Ordu 

H. Yalman 
Yozgad 

.1. Sungur 

M. M. 
Muğla 

H. Kitaba 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Elâzığ 
M. F. Al tay 

îsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 

Kırklareli 
B. Denker 
Mardin 
R. Erten 
Seyhan 

S. Çam 

Yozgad 
tf. îçÖZ 



HÜKÜMETİN TEKLİFÎ 

Gümrük muhafaza memurları teşkilât ve memurin 
kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük muhafaza Umum ko
mutanlığı sivil teşkilâtı: Muhafaza başmüdür
lüğü, müdürlüğü ve mıntaka ve kısım amirlik
leri ile Muhafaza ve muamele memurlukların
dan terekküb eder. Bu teşkilâtın maaşlı kadro
su (1) ve ücretli kadrosu (2) sayılı cedvellerle 
bu kanuna eklenmiştir. 

MADDE 2 — Gümrük muhafaza memurlu
ğuna hariçten gireceklerin: 

A) Yaşı (30) dan yukarı olmaması, 
B) Gedikli erbaş olacakların bedenî kabili

yetleri hakkındaki hükümlere uygun derecede 
sağlam olması, 

G) Boyu 1,64 den aşağı olmaması, 
Ç) Memurin kanununda yazılı diğer vasıf

ları haiz olması, 
şarttır. 

MADDE 3 — Muhafaza memurluğuna ilk 
alınacaklar, namzedlik devresinde meslek kur
suna tâbi tutulurlar. 

MADDE 4 — Muamele memurları büro işle
rinde çalışırlar. Sivil elbise giyerler ve silâh 
taşıyamazlar. Muamele memurlarının memuri
yete kabulleri umumî hükümlere tâbidir. Mu
amele memurlarından muhafaza memurluğuna 
ve muhafaza memurluğundan muamele memur
luğuna nakil, sıhhî durumları ve istihdam ka
biliyetleri dikkate alınarak Umum komutanlık
ça yapılır. 

MADDE 5 — Muhafaza memurlarile kısım 
ve mıntaka âmirlerinin, dereceleri itibarile mec
burî olarak tekaüde sevk olunmaları için yaş ı 
hadleri şunlardır: | 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurları 
teşkilâtı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti
ne bağlı olan Gümrük muhafaza Genel komu
tanlığının gümrük muhafazasına müteallik vazi
fe ve salâhiyetleri kanunlarına göre vekâletçe 
tesbit olunur. 

MADDE 2 — Gümrük muhafaza Genel ko
mutanlığı muhafaza ve muamele sınıfı memurla
rı teşkilâtı: Muhafaza başmüdürlüğü, müdürlü
ğü ve mıntaka ve kısım amirlikleri ile muhafa
za ve muamele memurluklarından ve istihbarat 
amirliklerinden terekküb eder. Bu teşkilâtın ma
aşlı kadrosu (1) ve ücretli kadrosu (2) sayılı 
cedvellerle bu kanuna eklenmiştir. 

MADDE 3 — Gümrük muhafaza memurlu
ğuna hariçten gireceklerin: 

A) Yaşı (30) dan yukarı olmaması ve bede
nî kabiliyetleri gedikli erbaş olacaklar hakkın
daki hükümlere uygun olması, 

B) Boyu 1,64 den aşağı olmaması, 
C) Memurin kanununda yazılı diğer vasıfla

rı haiz olması şarttır. 

MADDE 4 — Muhafaza memurluğuna ilk 
alınacaklar; namzedlik devresinde meslek kur
suna tâbi tutulurlar. 

MADDE 5 — Muamele sınıfı memurları bü
ro işlerinde çalışırlar. Sivil elbise giyerler ve si
lâh taşıyamazlar. Muamele sınıfı memurları ile 

istihbarat âmirlerinin ve muhafaza başmüdür ve 
müdürlerinin memuriyete kabulleri umumî hü
kümlere tâbidir. 

Muamele sınıfı memurlarından muhafaza sı
nıfı memurluğuna ve muhafaza sınıfı memurlu
ğundan muamele sınıfı memurluğuna nakil, sıh
hî durumları ve istihdam kabiliyetleri dikkate 
alınarak Genel komutanlıkça yapılır. 

MADDE 6 — Muhafaza memurlarile kısım 
ve mıntaka âmirlerinin, dereceleri itibarile mec-

ı burî olarak tekaüde sevk olunmaları için yaş 
| haddi şunlardır: 

( S. Sarısı : 28 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ | 

Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurla
rı teşkilâtı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük muhafaza Genel ko
mutanlığı muhafaza ve muamele sınıfı memur
ları teşkilâtı : Muhafaza başmüdürlüğü, mü
dürlüğü ve mıntaka ve kısım amirlikleri ile mu
hafaza ve muamele memurluklarından ve istih
barat amirliklerinden terekküb eder. Bu teşki
lâtın maaşlı memurlarının derece, unvan, aded 
ve maaşları (1) ve ücretli memurlarının derece, 
unvan, aded ve ücretleri (2) sayılı cedvellerde 
gösterilmtşiir. 

MADDE 2 — Gümrük ve inhisarlar encü
meninin üçüncü maddesi aynen. 

MADDE 3 — Gümrük ve inhisarlar encü
meninin dördüncü maddesi aynen.' 

MADDE 4 — Gümrük ve inhisarlar encü
meninin beşinci maddesi aynen. 

MADDE 5 — Muhafaza memurlarile kısım 
ve mıntaka âmirlerinin mecburî olarak tekaüde 
sevkolunmaları için yaş haddi şunlardır : 

( S. Sayısı 
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Yaş haddi 

A) Muhafaza memurları 50 
B) Kısım âmirleri 55 
C) Mmtaka âmirleri 60 
Bunlardan hizmetlerinin devamında fayda 

olduğu mafevklerinin vereceği ve Gümrük mu
hafaza Umum komutanlığının kabul edeceği sicil 
ile anlaşılanlar Gümrük ve inhisarlar vekilliği
nin her sene için vereceği kararla daha beş se
neye kadar çalıştırılabilir. Bu suretle tekaüd 
addedilecekler hakkında askerî ve mülkî tekaüd 
kanununun 26 ncı maddesi hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 6 — Gümrük muhafaza teşkilâtına 
giren memurlardan dokuzuncu (dahil) dereceye 
kadar olanlarla bütün müstahdemler Muhafaza 
Umum Komutanlığınca, 8: 6 (dahil) dereceye 
kadar olanlar bu komutanlığın inhası üzerine 
Gümrük ve inhisarlar vekilliğince, 5. ve daha 
yukarı derecelere dahil bulunanlar kararname 
ile tayin olunur. 

MADDE 7 — Muhafaza memurları üe kı
sım ve mmtaka âmirleri (Gümrük zabıtası) 
dır. Mezun olmadıkları zamanlarda resmî elbise 
geymeğe mecburdurlar. Bunların tabanca ve 
cebhanelerile resmî elbiseleri Umum Komutan
lıkça teğmin, şekil ve miadları tesbit olunur. 
Sivil kıyafetle .vazifelendirilen muhafaza me-
murlarile kısım ve mıntaka âmirlerine senede 
maktuan (40) lira elbise bedeli verilir. 

MADDE 8 — Atlı olarak hizmeti kabul eden 
Gümrük muhafaza memurları ile kısım ve mm
taka âmirleri Umum Komutanlıkça tayin edile
cek vasıfta at ve teçhizatını kendileri tedarik eder
ler. Bu hayvanların iaşesi ayda maktuan me
murlara verilecek (14) lira ile teğmin edilir. 
Bu memurların tahvillerinde vasıtalarla nakle
dilmeleri masrafı olarak ordu subaylarına veri
len mikdar ve nisbette hayvan nakil masrafı 
verilir. Vazife esnasında telef olan veya işe ya
ramaz hale gelen zatî hayvanların bedelleri 1471 
sayılı kanun gereğince ödenir. Mezun bulunan-

G. t E. 

Yaş haddi 

A) Muhafaza memurları 50 
B) Kısım âmirleri 55 
C) Mmtaka âmirleri 60 
Bunlardan, hizmetlerinin devamında fayda 

olduğu mafevklerinin vereceği ve Gümrük mu
hafaza genel komutanlığının kabul edeceği si
cil ile anlaşılanlar Gümrük ve inhisarlar ve
killiğinin her sene için vereceği kararla daha 
beş seneye kadar çalıştırılabilir. Bu suretle 
tekaüd edilecekler hakkında Askerî ve mül
kî tekaüd kanununun 26 ncı maddesi hüküm
leri tatbik olunur. 

MADDE 7 — Gümrük muhafaza teşkilâtı
na giren memurlardan 9 ncu (dahil) derece
ye kadar olanlarla bütün müstahdemler Mu
hafaza genel komutanlığınca, 8 : 6 (dahil) 
dereceye kadar olanlar bu komutanlığın in
hası üzerine Gümrük ve inhisarlar vekilliğin
ce, 5 ve daha yukarı derecelere dahil bulunan
lar kararname ile tayin olunur. 

MADDE 8 — Muhafaza başmüdür ve mü
dürleri ile mmtaka ve kısım âmirleri ve mu
hafaza memurları (Gümrük zabıtası) dır. Bun
lardan başmüdür ve müdürlerden maadası me
zun olmadıkları zamanlarda resmî elbise giy
meğe mecburdurlar. Bunlarm silâh ve cepha-
nelerile resmî elbiseleri Genel komutanlıkça 
teğmin, şekilleri kararname ile ve miadları 
Genel komutanlıkça tesbit olunur. 

Sivil kıyafetle vazifelendirilen muhafaza 
memurlarile kısım ve mıntaka âmirlerine sene
de maktuan (50) lira elbise bedeli verilir. 

MADDE 9 — Atlı olarak hizmet kabul eden 
Gümrük muhafaza memurları ile kısım ve 
mmtaka âmirleri Genel komutanlıkça tayin 
edilecek vasıfta at ve teçhizatını kendileri teda
rik ederler. Bu hayvanların iaşesi ayda mak
tuan memurlara verilecek (14) lira ile teğmin 
edilir. Bu memurların tahvillerinde vasıta
larla nakledilmeleri masrafı olarak ordu subay
larına verilen mikdar ve nisbette hayvan nakil 
masrafı verilir. Vazife esnasında telef olan ve
ya işe yaramaz hale gelen zatî hayvanların 
bedelleri 1471 sayılı kanun gereğince ödenir. 

( S. Sayısı : 28 ) 
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Yaş haddi 

A) Muhafaza memurları 50 
B) Kısım âmirleri 55 
O) Mmtaka âmirleri 60 
Bunlardan, hizmetlerinin devamında fayda 

olduğu mafevklerinin vereceği ve Gümrük mu
hafaza genel komutanlığının kabul edeceği 
sicil ile anlaşılanlar Gümrük ve inhisarlar vekil
liğinin her sene için vereceği kararla daha beş 
seneye kadar çalıştırılabilir. Bu suretle tekaüd 
edilecekler hakkında Askerî ve Mülkî tekaüd 
kanununun 26 ncı maddesi hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 6 — Gümrük muhafaza teşkilatına 
giren memurlardan dokuzuncu (dahil) derece
ye kadar olanlarla bütün müstahdemler Muha
faza genel komutanlığınca, sekiz: altıncı (da
hil) dereceye kadar olanlar bu komutanlığın in
hası üzerine Gümrük ve inhisarlar vekilliğince, 
bu derece yukarısında bulunanlar kararname 
ile tayin olunur. 

MADDE 7 — Gümrük ve İnhisarlar encüme
ninin sekizinci maddesi aynen. 

MADDE 8 — Gümrük ve İnhisarlar encüme
ninin dokuzuncu maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 28 ) 
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lara, mezuniyetlerinin üç aydan fazlası için ve 
hayvanı ölen veya hizmet edemiyecek hale ge
lenlere yenisi tedarik edilinceye kadar yem be
deli verilmez. Umum Komutanlığın muvafaka
tini almadan hayvanını elden çıkaran veya de
ğiştiren memur müstafi addedilir. Atlı sınıfa 
alınacaklar arasında askerliğini atlı sınıflarda 
yapmış olanlar tercih edilir. 

MADDE 9 — Muhafaza memurlarile kısım 
ve mmtaka âmirlerinin çalışma zaman ve tarz
ları Umum komutanlıkça tayin olunur. Bun
lardan, iş saatleri dışındaki zamanlarını da 
karakollarda geçirmeye mecbur tutulan ve 
hafta tatilinden istifade ettirilmeyenlere haf
tada (24) saat izin verilir. Çok mühim haller 
müstesna olmak üzere bu izin kesilmez. 

MADDE 10 — Muhafaza memurlarile kısım 
ve mmtaka âmirleri hakkmda Memurin ka
nununda sayılı hallerden başka aşağıda ya
zılı hareketler dahi, karşılarında gösterilen 
inzibati cezaları istilzam eder: 

A) İhtan mucib hareketler : Resmî elbise
yi talimname dairesinde giymemek, silâh, cep
hane ve teçhizatını temiz tutmamak, karakol, 
koğuş ve dairelerde terbiyeye aykırı konuş
mak ve hareket etmek, 

B) Tevbihi mucib sebebler : Suiistimal mak-
sadile olmayarak kayidlerde kazmtı ve silin
ti yapmak, resmî elbisesi üzerinde iken mene-
dilen yerlerde dolaşmak ve oturmak, meslek 
terbiyesine aykırı durumlar ve hareketler gös
termek, resmî mühür, evrak ve defterleri, si
lâh ve cephane ve sair malzemesini ve elbise
lerini mevkide ve üzerlerinde kayidli demir
baş eşyadan birini başkalarının kullanmasına 
yer vermek veya bunları kaybolabilecek bir 
halde bırakmak, iffetsiz ve nikâhsız kadınla 
yaşamak, 

C) Maaş kesme cezasını mucib hareketler : 
Kaçak eşyaya aid zabıt varakasını alâkası ol
mayanlara imza ettirmek veya alâkası olma
yan vakalara aid zabıt varakasını imza etmek, 
Gümrük muhafaza teşkilâtı veya memurları 
hakkındaki görüş veya bilgisini basınlara bil
dirmek, kontrolüne tâbi eşya için görmeden 
vesika vermek veya bu kabîl eşyanm görme-

( S. Say. 

Mezun bulunanlara, mezuniyetlerinin üç aydan 
fazlası için ve hayvanı ölen veya hizmet edemi
yecek hale gelenlere yenisi tedarik edilinceye 
kadar yem bedeli verilmez. Genel komutanlığın 
muvafakatini almadan hayvanını elden çıka
ran veya değiştiren memur müstafi addedile
bilir. Atlı sınıfa alınacaklar arasında askerli
ğini atlı sınıflarda yapmış olan tercih edilir. 

MADDE 10 — Muhafaza memurlarile kısım 
ve mmtaka âmirlerinin çalışma zaman ve tarz
ları Genel komutanlıkça tayin olunur. 

Bunlardan, iş saatleri dışındaki zamanlarını 
da karakollarda geçirmeğe mecbur tutulan ve 
hafta tatilinden istifade ettirilmiyenlere hafta
da (24) saat izin verilir. 

Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu 
izin kesilmez. 

MADDE 11 — Muhafaza memuralrile kısım 
ve nuutaka âmirleri hakkında Memurin kanu
nunda sayılan hallerden başka aşağıda yazılı 
hareketler dahi, karşılarında gösterilen inzibatî 
cezaları istilzam eder. 

A - İhtarı mucib hareketler : resmî elbiseyi 
talimatname dairesinde giymemek, silâh, ceb-
hane ve teçhizatını temiz tutmamak, karakol, 
koğuş ve dairelerde terbiyeye aykırı konuşmak 
ve hareket etmek, 

B - Tevbihi mucib sebebler: suiistimal mak-
sadile olmayarak kayıdlarda kazıntı ve silinti 
yapmak, resmî elbisesi üzerinde iken menedilen 
yerlerde dolaşmak ve oturmak, meslek terbi
yesine aykırı duranlar ve hareketler göstermek, 
resmî mühür, evrak ve defterleri, silâh ve ceb-
hane ve sair malzemesini ve elbiselerini kara
kolda ve üzerlerinde kayıdlı demirbaş eşyadan 
birinin başkalarının kullanmasına mahal vere
cek veya bunları kaybolabilecek bir halde bırak
mak. 

C - Maaş kesme cezasını mucib hareketler : 
Kaçak eşyaya aid zabıt varakasını alâkası ol
mayanlara imza ettirmek veya alâkası olmayan 
vakalara aid zabıt varakasını imza etmek, güm
rük muhafaza teşkilâtı veya memurları veya mu
hafaza hizmetleri hakkındaki görüş veya bilgi
sini matbuata bildirmek, kontroluna tâbi eşya 
için görmeden vesika vermek, veya bu kabîl eş
yanm görmeden veya vesikasını incelemeden ge-

ısı : 28) 
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MADDE 9 — Gümrük ve İnhisarlar encüme
ninin onuncu maddesi aynen. 

MADDE 10 — Muhafaza memurlarile kısım 
ve mmtaka âmirleri hakkında Memurin kanu
nunda sayılan hallerden başka aşağıda yazılı 
hareketler dahi, karşılarında gösterilen inzibatî 
cezaları istilzam eder. 

A - İhtarı mucib hareketler: resmî elbiseyi 
talimatname dairesinde giymemek; silâh, ceb-
hane ve teçhizatını temiz tutmamak; karakol, 
koğuş ve dairelerde terbiyeye aykırı konuşmak 
ve hareket etmek, 

B - Tevbihi mucib sebebler: resmî elbisesi 
üzerinde iken menedilen yerlerde dolaşmak ve 
oturmak, meslek terbiyesine aykırı durumlar 
ve hareketler göstermek, resmî mühür, evrak 
ve defterleri, silâh ve cebhane ve sair malzeme
sini ve elbiselerini karakolda ve üzerlerinde ka-
yidli demirbaş eşyadan birinin başkalarının kul
lanmasına mahal verecek veya bunları kaybola-
bilecek bir halde bırakmak, 

C) Maaş kesme cezasını mucib hareketler : 
Lüzumsuz silâh atmak, gümrük muhafaza teş

kilâtı veya memurları veya muhafazaya hizmet
leri hakkındaki görüş veya bilgisini matbuata 
bildirmek, 

D) Kıdem tenzilini mucib hareketler : 
Kontrolüne tâbi eşya için görmeden vesika 

vermek, veya bu kabîl eşyanın görmeden veya 
vesikasını talimatı dairesinde incelemeden ve 
karşılaştırmadan geçirilmesine müsaade etmek, 

Vazifedar olmadığı hususlarda Hazinenin za-

(S . Say 
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den veya vesikasını incelemeden geçirilmesine 
müsaade etmek, lüzumsuz silâh atmak, vazi
fesini arkadaşlarına bırakarak izinsiz ayrılmak, 

Ç - Kıdem tenzilini mucib hareketler: Ma
fevkine hakaret etmek, âmirinin kanun ve salâ
hiyet dairesinde verdikleri emirlere itaat etme
mek, Hazinenin zararını mucib yolsuzluğa mut
tali iken mafevkine haber vermemek, âmirleri 
aleyhine asılsız ihbarat ve isnadatta bulundukları 
sabit olanlar. 

D - Memurluktan çıkarma cezasmı mucib 
hareketler : Üzerlerine kaçakçıların saldırdığı 
arkadaşlarına veya mafeklerine yardım etme
mek, verilen gizli emirleri ifşa etmek, memur 
olduğu mevkii ve vazifeyi âmirlerinden izin al
maksızın ve arkadaşlarına devretmeksizin bıra
kmak, kaçak takiblerinde ve kaçakçılarla çar
pışmada emir ve zaruret olmadan mevki ve va
zifesini bırakmak, kaçakçılarla alâka ve işti
raki bulunduğu sabit olmak, mafevkini dövmek, 
verilen emirlere karşı gelmek maksadile topla
narak veya muhabere veya müzakerede bulu
narak bir karar verib bu kararı yalnız başına 
veya toplu olarak icraya teşebbüs etmek, kaçak 
zabıt varakasına hakikata uymayan keyfiyetleri 
yazmak veya böyle bir zabıt varakasını bilerek 
imza etmek. 

MADDE 11 — Altmcı maddede yazılı kim
selerden tayini vekillikçe veya kararname ile 
yapılan taşra memurları ile merkez kadrosuna-
dahil her derecedeki memurlar için Muhafaza 
umum komutanlığında Kurmay başkanmm reis
liği altında adlî hâkim ve ikinci şube müdürün
den mürekkeb bir inzibat komisyonu bulunu. 

Birinci fıkra haricinde kalan taşra memur
ları için Muhafaza başmüdür veya müdürlükle
rinde bu müdürlerin reisliği altında şef, mümey
yiz veya o derecedeki memurlardan toplanan 
üç kişilik bir inzibat komisyonu bulunur. Taşra 
inzibat komisyonu kararları merkez inzibat ko
misyonunda ve merkez inzibat komisyonunca 
birinci derecede verilen kararlar vekillik inzi
bat komisyonunda'itiraz üzerine tedkik olunur. 
ikinci derecede tedkik üzerine verilen kararlar 
aleyhine itiraz edilemez. 

G. t E. 

çirilmesine müsaade etmek, lüzumsuz silâh at
mak, vazifesini arkadaşlarına bırakarak izinsiz 
ayrılmak. 

Ç - Kıdem tenzilini mucib hareketler: Ma
fevkine hakaret etmek, Hazinenin zararmı mu
cib yolsuzluğa muttali iken mafevkine haber 
vermemek, âmirleri aleyhine asılsız ihbarat ve 
isnatlarda bulundukları sabit olmak, 

D - Sınıf tenzilini mucib hareketler : İffet
siz kadınlarla nikâhsız olarak yaşamak, 

E - Memurluktan çıkarma cezasını mucib ha
reketler : Üzerlerine kaçakçıların saldırdığı 
arkadaşlarına veya mafevklerine yardım etme
mek, verilen gizli emirleri ifşa etmek, memur 
olduğu mevkii ve vazifeyi âmirlerinden izin al
maksızın ve arkadaşlarına devretmeksizin bırak
mak, kaçak takiblerinde ve kaçakçılarla çar
pışmada emir ve makbul bir zaruret olmadan 
mevki ve vazifesini bırakmak, takib emrini icra 
etmemek, kaçakçılarla alâka ve iştiraki bulun
duğu sabit olmak, mafevkini döğmek, verilen 
emirlere karşı gelmek maksadile toplanarak ve
ya muhabere veya müzakerede bulunarak bir 
karar verib bu karan yalnız başına veya toplu 
olarak icraya teşebbüs etmek, kaçak zabıt va
rakasına hakikate uymayan keyfiyetleri yazmak 
veya böyle bir zabıt varakasını bilerek imza et
mek 

MADDE 12 — Yedinci maddede yazılı kim
selerden tayini Vekillikçe veya kararname ile 
yapılan taşra memurlarile merkez kadrosuna 
dahil her derecedeki memurlar için Muhafaza 
genel komutanlığında Kurmay başkanlığının re
isliği altında ikinci şube müdürü ve adlî hâkim
den mürekkeb bir inzibat komisyonu bulunur. 
Birinci fıkra haricinde kalan taşra memurları 
için muhafaza başmüdür veya müdürlüklerinde 
bu müdürlerin reisliği altmda şef, mümeyyiz 
veya o derecedeki memurlardan toplanan üç ki
şilik bir inzibat komisyonu kurulur. 

Taşra inzibat komisyonu kararları merkez 
inzibat komisyonunda ve merkez inzibat komis
yonunca birinci derecede verilen kararlar Vekil
lik inzibat komisyonunda itiraz üzerine tedkik 
olunur. İkinci derecede tedkik üzerine verilen 
kararlar aleyhine itiraz edilemez. 

(S. Sayısı: 28) 
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rarını mucib yolsuzluğa muttali iken mafevkle
rine haber vermemek, 

Mafevkine hakaret etmek, âmirleri aleyhine 
asılsız ihbarat veya isnadlarda bulundukları ta
hakkuk etmek, 

E) Memurluktan çıkarma cezasını mucib ha
reketler : 

Üzerlerine kaçakçıların saldırdığı arkadaşla
rına veya mafevklerine yardım etmemek, veri
len gizli emirleri ifşa etmek, memur olduğu mev
kii ve vazifeyi âmirlerinden izin almaksızın ve 
arkadaşlarına devretmeksizin bırakmak, kaçak 
takiblerinde ve kaçakçılarla çarpışmada emir ve 
makbul bir zaruret olmadan mevki ve vazifesini 
bırakmak, takib emrini icra etmemek, kaçak
çılarla alâka ve iştiraki bulunduğu sabit olmak, 
mafevkini dövmek, verilen emirlere karşı gel
mek maksadile toplanarak veya muhabere veya 
müzakerede bulunarak bir karar verib bu kararı 
yalnız başına veya toplu olarak icraya teşebbüs 
etmek, kaçak zabıt varakasına hakikate uyma
yan keyfiyetleri yazmak veya böyîe bir zabıt va
rakasını bilerek imza etmek. 

MADDE 11 — Altıncı maddede yazılı kimse
lerden tayini vekillikçe veya kararname ile ya
pılan taşra memurlarile merkez kadrosuna da
hil her derecedeki memurlar için Muhafaza ge
nel komutanlığında Kurmay başkanının reisliği 
altında ikinci şube müdürü ve adlî hâkimden 
mürekkeb bir inzibat komisyonu bulunur. Birinci 
fıkra haricinde kalan taşra memurları için mu
hafaza başmüdür veya müdürlüklerinde bu mü
dürlerin reisliği altında şef, mümeyyiz veya o 
derecedeki memurlardan toplanan üç kişilik bir 
inzibat komisyonu kurulur. 

Taşra inzibat komisyonu kararlan merkez 
inzibat komisyonunda ve merkez inzibat komis
yonunca birinci derecede verilen kararlar vekil
lik inzibat komisyonunda itiraz üzerine tedkik 
olunur. İkinci derecede tedkik üzerine verilen 
kararlar aleyhine itiraz edilemez. 

^ S. Salısı; 28) 
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MADDE 12 — İnzibat komisyonları, cezayi 
hafifletecek sebebler gördükleri takdirde me
murların onuncu maddede yazılı hareketlerine 
uyan cezalarının aşağı derecesini hükmedebile
cekleri gibi, memurun mazur sayılmasını gerek-
leştiren sebebler karşısında ceza vermekten sar
fınazar edilebilir. 

MADDE 13 — Umum komutan teftiş esna
sında muhafaza memurlarile kısım ve mıntaka 
âmirlerinin yolsuz hareketlerini gördüğü takdir
de memurluktan çıkarma cezası hariç olmak 
üzere bunlar hakkında diğer inzibatî cezalan 
resen dahi tatbik edebilir. 

MADDE 14 — Ankarada gümrük muhafaza 
Umum komutanlığı merkezinde muvakkat bir 
meslek kursu açılır. Kursların tedris devresi ve 
programlarile devam edecekler vekâletçe tayin 
olunur. Bu kursların muallim kadrosu her sene 
bütçenin (E) cedvelinde gösterilen tertiblerden 
teğmin edilir. 

MADDE 15 — Meslek kursunun bulunduğu 
yere diğer yerlerden getirilen Gümrük muhafa
za teşkilâtına mensub kimselere harcırah karar
namesine göre geliş gidiş yol parası ve muva
salatlarının ertesi gününden kursun bitmesine 
kadar (150) kuruş gündelik verilir. Her ne su
retle olursa olsun ders günleri kursa iştirak et
meyenlere gündelik verilmez. 

MADDE 16 — 11 nisan 1334 tarihli Gümrük 
kanununun 114 ve kanunun 906 sayılı kanunla de
ğiştirilen 115 nci maddelerile, 1321 sayılı ka
nun, 2017 sayılı kanunun üçüncü maddesinden 
başka hükümleri ve 3303 sayılı kanunla bu ka
nuna muhalif diğer hükümler mülgadır. 

G.tB. 

MADDE 13 — înzibat komisyonları, cezayi 
hafiflettirecek sebebler gördükleri takdirde me
murların 11 nci maddede yazılı hareketlerine 
uyan cezalarının aşağı derecesini hükmedebile
cekleri gibi, memurun mazur sayılmasını gerek-
leştiren sebebler karşısında ceza vermekten sar
fınazar edebilirler. 

MADDE 14 — 1920 numaralı kanun ve zeyli 
hükümleri Muhafaza başmüdür, müdür ve mua-
vinlerile mmtaka ve kısım âmirleri ve muhafaza 
memurları hakkında da caridir. 

MADDE 15 — Genel komutan teftiş esnasın
da muhafaza memurlarile kısım ve mmtaka 
âmirlerinin yolsuz hareketlerini gördüğü tak
dirde memurluktan çıkarma cezası hariç olmak 
üzere bunlar hakkmda diğer inzibat cezaları re
sen dahi tatbik edebilir. 

MADDE 16 — Ankarada Gümrük muhafaza 
genel komutanlığı merkezinde muvakkat bir 
meslek kursu açılır. Kurslarm tedris devresi ve 
programlarile kimlerin devam edebilecekleri 
Vekâletçe tayin olunur. Bu kurslarm muallim 
kadrosu her sene bütçenin (E) cedvelinde gös
terilen tertiblerden teğmin edilir. 

MADDE 17 — 11 haziran 1334 tarihli güm
rük kanununun 114 ve o kanunun 906 sayılı 
kanunla değiştirilen 115 nci maddelerile, 1321, 
2017 ve 3303 sayılı kanunlar mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE — Bir ve iki numa
ralı cedvellerde yazılı kadrolardan 1940 malî 
yılında mevkuf tutulan memuriyetler bağlı (L) 
cedvelinde gösterilmiştir. 

( S. Sayısı : 28 ) 
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MADDE 12 — İnzibat komisyonları, cezayi 
hafiflettirecek sebebler gördükleri takdirde me
murların 10 ncu maddede yazılı hareketlerine 
uyan cezalarının aşağı derecesini hükmedebile
cekleri gibi, memurun mazur sayılmasını gerek-
leştiren sebebler karşısında ceza vermekten sar
fınazar edebilirler. 

MADDE 13 — Gümrük ve inhisarlar encü
meninin 14 ncü maddesi aynen. 

MADDE 14 — Genel komutan teftiş esnasın
da muhafaza memurlarile kısım ve mmtaka 
âmirlerinin inzibat cezalarını müstelzim yolsuz 
hareketlerini gördüğü takdirde memurluktan çı
karma cezası hariç olmak üzere bunlar hakkında 
diğer inzibatî cezaları resen dahi tatbik edebilir. 

MADDE 15 — Gümrük ve inhisarlar encü
meninin 16 ncı maddesi aynen. 

MADDE 16 — Gümrük ve inhisarlar encü
meninin 17 nci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna bağlı 
(1) sayılı cedvelden 1940 malî yılı zarfında mev
kuf tutulacaklar ilişik (3) sayılı cedvelde gös
terilmiş olub bu cedvel 1940 malî yılı muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (L) cedvelinin güm
rük ve inhisarlar vekâleti Muhafaza genel ko
mutanlığı kısmı yerine konulmuştur. 

( S. Sayısı : 28 ) 
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MADDE 17 — Bıı kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

30 - IV - 1940 
B$. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar 
Da. V. Ha. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. t M. V. G. î. V. 

M. M. V. 
S. Arıkan 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

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

A. Çetmkaya N. Topcoğlu 

G. t E. 

MADDE 18 — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı: 28) 
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MADDE 17 — Hükümetin 17 nci maddesi j 
aynen, j 

MADDE 18 — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Gümrük muhafaza genel komutanlık barem 

kadrosu 

Memuriyetin unvanı 

5 1. sınıf müdür 
7 3. » » 
8 2. » kısım şefi 
9 1. » muamele şefi 
i) Muhafaza m ü d ü r muavini 

10 2. sınıf muamele şefi 
10 1. sınıf yaya ve atlı muhafa

za m m t aka âmiri 
10 Ayniyat muhasibi 
1 1 Veznedar 
1 ! 2. sınıf vava ve atlı muhafa-

Aslî 
maaş 

80 
60 
50 
40 
40 
35 

35 
35 
30 

Aded 

1 
5 
2 
2 
2 
7 

5 
1 
1 

D. Memuriyetin unvanı , 

za mmtaka âmiri ve muame
le memuru 

12 Atlı ve yaya muhafaza kısım 
. âmiri ve muamele memuru 

13 1. sınıf yaya ve atlı muhafaza 
ve muamele memuru 

14 2. sınıf yaya ve atlı muhafaza 
ve muamele memuru 

15 3. sınıf yaya ve atlı muhafaza 
ve muamele memuru 

Aslî 
maaş Aded 

30 44 

25 133 

20 396 

15 852 

10 525 

1976 

( S. Sayısı : 28 ) 
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Gümrük muhafaza genel komutaydık (ücret) 

kadrosu 

Memuriyetin unvanı Ücret Aded ı I). 

1. sınıf müdür 
2. sınıf müdür 
3. sınıf müdür 
1. sınıf istihbarat âmiri 
1. sınıf kısım şefi 
ikinci sınıf istihbarat âmiri 
İkinci sınıf kısım şefi 
3. sınıf istihbarat âmiri 

260 
210 
170 
170 
170 
140 
140 
120 

1 
1 
5 
4 
5 
3 
9 
3 

Memurinyetin unvanı 

9 1. sınıf muamele şefi 
10 Hekim 
10 İkinci sınıf muamele şefi 
J l Muamele memuru 
12 » » 
13 » » 

Ücret 

120 
100 
100 
85 
75 
60 

Aded 

7 
1 

11 
7 
6 
6 

69 

Gümrük muhafaza genel komutanlık (L) cedveli 

Memurivetm unvanı 
Aslî ! 

maaş Aded ! I \ Memuriyetin unvanı 

1 2. sınıf yaya ve atlı muhafaza 
mrntaka âmiri ve muamele 
memuru 

2 Atlı ve yaya muhafaza kısmı 
âmiri ve muamele memuru 

3 1. sınıf yaya ve atlı muhafaza 
ve muamele memuru 

30 

25 21 

20 İS 

14 2. sınıf yaya ve atlı muhafaza 
i ve muamele memuru 

7 ! 15 3. srıııf yaya ve atlı muhafaza 
ve muamele memuru 

Aslî 
maaş 

15 

10 

Aded 

19 

• 15 

80 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı ücret (h) 
cedveli 

I). Memuriyetin unvanı 

9 3. sınıf istihbarat âmiri 
12 Muamele memuru 

Ücret Aded 

120 
75 

3 
1 
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Gümrük ve inhisarlar encümeninin değiştirişine 

bağh 

[1] NUMARALI CEDVEL 

Gümrük muhafaza genel komutanlığının maaşlı 
memurlar kadrosu 

D. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

Unvan 

Muhafaza başmüdürü 
» müdürü 

' » » 
» » 

Mintaka âmiri 
» » 

Kısım âmiri 
» » 

Muhafaza memuru 

Muamele » 
» » 

Muamele memuru (Bi
ri ayniyat muhasibi) 
Muamele memuru (Bi
ri veznedar) 
Mua. memuru (Dör
dü ambar memuru) 
Mua. memuru (Onu 
ambar memuru) 
Muamele memuru 

80 
70 
60 
50 
40 
35 

ao 
25 
20 
15 
10 
50 

35 

30 

25 

20 
15 

fe 

1 
1 
4 
2 
2 
4 

32 7 
87 15 

365 15 
830 25 
502 22 

2 
2 

14 

12 

25 

18 
2 

d 

i* 

1 
1 
4 
2 
2 
4 

39 
102 
380 
855 
524 

2 
2 

14 

12 

25 

18 
2 

[2] NUMARALI CEDVEL 

Gümrük muhafaza genel komutanlığının wretli 
memurlar kadrosu 

D. 

1900 84 1984 

Unvan 

5 İstihbarat şefi 
6 Muamele memuru 
7 İstihbarat âmiri 
7 Muamele memuru 
8 'İstihbarat âmiri 
8 Muamele memuru 
9 Muamele memuru 

10 Hekim 
10 Muamele meıauru 
11 » » 
12 » » 
13 » », 
14 » » 

Aded 

1 
1 
5 
10 
4 
4 
10 
1 
7 
10 
2 
3 
7 

Ücreti 

260 
210 
170 
170 
140 
140 
120 
100 
100 
85 
75 
60 
50 
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Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı cedveller 

D. 

[1] NUMARALI CEDVEL 

Memuryetin nevi Aded Maaş 

5 Muhafaza başmüdürü 
6 Muhafaza müdürü 
7 » » 
8 » » 
9 Mıntaka âmiri 

10 » » 
11 Kısım âmiri 
12 » » 
13 Muhafaza memuru 
1 4 » >> 
15 » » 
8 Muamele memuru 
9 » » 

10 » » (biri ayniyat 
muhasibi) 

11 Muamele memuru (biri veznedar) 
12 » » ( dördü am

bar memuru) 
13 Muamele memuru (onu ambar 

memuru) 
14 Muamele memuru 

1 
1 
4 
2 
2 
4 
39 
102 
380 
855 
509 
2 
2 

14 
12 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
50 
40 

35 
30 

25 25 

18 
9, 

20 
15 

I). 
[2] NUMARALI CEDVEL 

Memuriyetin nevi Aded ücret; 

6 İstihbarat şefi 
6 Muamele memuru 
7 » » 
8 İstihbarat âmiri 
8 Muamele memuru 
9 » » 

10 Hekim 
10 Muamele memuru 
11 » » 
12 » » 
13 » » 
14 » » 

[3] NUMARALI CEDVEL 

D. Memuryetin nevi Aded Maaş 

.1 
1 
4 
9 
7 
5 
1 
9 
7 
10 
4 
7 

210 
210 
170 
140 
140 
120 
100 
100 
85 
75 
60 
50 

11 Kısım âmiri 
12 » » 
13 
14 
15 

Muhafaza memuru 

7 
15 
15 
25 
20 

30 
25 
•20 
15 
10 

» » ^ 1 
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