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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Mebus seçimi hakkındaki kanun lâyihası ka
bul olundu; 

Büyük •.. Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve 
Divanı muhasebat 1941 malî yılı hesabı katile
rine dair mazbata okundu; „ 

Avukatlık kanununun muvakkat dördüncü 
maddesinin A fıkrasını» tefsirine dair mazbata 
ile; 

inhisarlar umum müdürlüsünün 1939 malî 
yık hesabı katî kanun layihası; 

Van mahkemesi piyade mübaşiri İsmail Er ' in 
hakkındaki mazbata;-

Ankara 'da akit ve imza edilmiş olan Türkiye 
ile Almanya arasında Ticari mübadelelerin tan
zimine dair Anlaşmaya ek Anlaşmanın tasdikına; 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit v& tea-

Lâyihalar 
1. —• Devlet Havayolları umum müdürlüğü 

1942 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına 
dair kanun lâyihası (1/908) (Bütçe encümenine) 

2. — Devlet limanları işletme umum müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçesine munzam tahsisat 
verilmesine dair kanun lâyihası (1/909) (Bütçe 
encümenine) 

3. — Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/510) (Bütçe encümenine) 

4. -~ Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1942 malî y;lı bütçesine munzam tahsisat 
verilmesi.hakkında kanun lâyihası (1/911) (Büt
çe encümenine) 

Tezkereler 
5. — Turgutlu'nun.-Ahmetli nahiyesinin Ka

ra, köyünden Sarıahatoğlu Memet îsa Ölmez'in 
Ölüm cezaşıııa çarptırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi (3/537) (Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
6. — Devlet şûrası Birinci daire reisliğine se

çim: yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası (3/532) (Ruzna-
meye) 

7. — Deflet şûrası; ikinci daire reisliği ile iki 
âzalığa seçim yapılmadı hakkında Başvekâlet: 
tezkeresi ve Adliye, ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (3/533) 
(Ruznameye) 

8. — Devlet Havayolları umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik, yapılması 

dülüne dair kanuna bazı maddeler eklenmesine; 
Muharip yabancı ordu mensuplarından Tür

kiye'ye iltica edenler hakkındaki kanunun tadi
line dair kanun lâyihaları kabul edildikten sonra; 

Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana Elek
trik müesseselerinin idare ve işletmeleri hakkında
ki kanunun da 6 maddesi kabul olundu. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Aydın Konya 

Dr. Afazhar Germen Vehbi Bilgin 
Kâtip 

Kütahya 
Vedit Uzgören 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK EBÎLEN EVRAK 

I hakkında 1/899 ve Devlet Havayolları umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde münakale 
yapılmasına dair 1/908 sayılı kanun lâyihaları ve 
Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

9. -— Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa 
vekilliğince yurda sokulacak maddelerin vergi 
muaflıkları hakkında kanun lâyihası (1/897) 
ve Gümrük ve inhisarlar, Millî Müdafaa, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

10. — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/900) (Ruznameye) 

I 11. — İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar hak-
I kındaki 1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin 

tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair 
kanun lâyihası ve Adliye ve Sıhhat ve içtimai 
muavenet encümenleri mazbataları (1/629) 

I (Ruznameye) 
12. — Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliği

nin ve Muhakemat umum müdürlüğünün vazi
felerine, Devlet dâvalarının takibi usullerine ve 
merkez ve vilâyetler kadrosunda bazı değişiklik
ler yapılmasına dair kanun lâyihası ve Adliye, 

I Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/801) 
(Ruznameye) 

13. — "Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesine 3 500 lira fevkalâde tahsisat veril
mesine dair 1/901 ve Vakıflar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesine 134 000 lira munzam 
tahsisat verilmesi hakkında 1/902 sayılı kanun 
lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruzna-

I meye) 



BİRİNCİ GELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Camtez 

KÂTİPLER : Bekir Kaleli (Gaziantep; Vehbi Bügiıı fKonya) 

REİS — Gelse açlmıştır. 

3. ~ RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

X. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesi hakk,nda Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı sayın üyelerin izinleri 

Riyaset divaninca takarrür etmiştir. Umlmî Hey
etin tasvibine arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Afyon Karahisar mebusu Bere, Türker, 20 gün, 
hastalığına binaen. 

Çanakkale mebusu Avni Yukaruç, 10 gün, 
hastalığına binaen. 

Çö^um mebusu Eyüb Sabri Akgöl, bir ay, 
hastalığına binaen. 

Elâzığ mebusu Fazıl Ahmed Aykaç, bir ay, 
hastalığına binaen. 

îzmir mebusu Malımud Esad Bozkurd, bir ay, 
hastalığına binaen. 

İzmir mebusu Memed Aldemir, yirmi gün, 
mazeretine binaen. 

Ordu mebusu Ali Canib Yöntem, bir ay, 
hastalığına binaen. 

Van mebusu Münib Boya, bir ay, hastalığına 
binaen. 

REİS — Tekrar okuyoruz, teker, teker reyini-
sze a£zedeeeğim. 

Afyon Karahisar mebusu Berç Türker, 20 gün, 
hastalığına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çanakkale mebusu Avni Yukaruç, 10 gün, 
hastalığına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çorum mebusu Eyüb Sabri Akgöl, bir ay, 
hastalığına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Elâzığ mebusu Fazıl Ahmed Aykaç, bir ay, 
hastalığına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler.„ Kabul 
edilmiştir. 

îzmir mebusu Mahmud Esad Bozkurd, bir ay, 
hastalığına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

îzmir mebusu Memed Aldemir, yirmi gün, 
mazeretine binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ordu .mebusu Ali Canib Yöntem, bir ay, 
hastalığına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Van mebusu Münib Boya, bir ay, hastalığına 
binaen. 

REİS—Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

i, — Arikara Elektrik ve havagazı ve Ada
na ÎMefctrili müesseselerinin idare ve isletilmeleri 
hakkında kanun lâyihası ve Maliye, Bütçe, Najia 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/615) 

REİS — Yedinci maddeye kadar müzakere 
«âilmig-ti. Şimdi yedinci maddeden itibaren mü
zakereye devam ediyoruz. 

MADDE 7. — İşletme müesseselerinde, umum 
nsft&ürr veya müdürlerin reisliğinde varsa mua
vinler ve kısım müdürleri ile servis şefleri ara

sından belediye meclislerince seçilecek olanlar
dan kurulacak bir idare encümeni bulunur. İdare 
encümeni reisi ve azalarına ayrıca bil* ücret ve
rilmez. 

Bu encümenin vazifeleri .şunlardır: 
1. Belediye meclislerinin tasdikıfta arJe&ü-

mek üzere: 
A) Bütçe, munzam tahsisat ve kadrolarla 

bütçe fasılları arasında yapılacak münakale tek
liflerini hazırlamak; 

B) Son mizanla katî hesap, bil&ng© ve kâr 
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I 1 arını tetkik ve teftiş etmek üzere belediye reisle-

rinin göstereceği dört namzet arasından iki zatı 
üç sene müddetle murakıplığa seçer. Murakıp
ların üç senenin sonunda tekrar seçilmeleri ca
izdir. Murakıpların 3460 sayılı kanunun 15 nci 
maddesinde yazılı vasıfları haiz ve ticari ve sınai 
müesseselerin idare işlerine vâkıf kimselerden 
olması şarttır. 

Murakıplar, tetkik ve teftişleri sene içinde ve 
muamelelerin icrasından sonra Ticaret kanununun 
umumî hükümleri dairesinde yaparlar. Mura
kıpların üzerinde bu müesseselere ait diğer hiç 
bir vazife bulunamaz. Murakıpların aylıkları bu 
müesseseler bütçelerinden ödenir. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Ve zarar hesaplarını tetkik ve kabul etmek; 
C) Müesseselerin dahilî teşkilâtının vazife ve 

Salâhiyetlerini ve müessese memurlarının tâyin, 
^ebdil, tahvil, tecziye ve terfileriyle hizmetten 
çıkarılmalarını ve kazaya uğrıyan veya hasta
lanan memur ve müstahdemlerle işçilere ve 
ölüm halinde ailelerine yapılacak yardımları 
tesbit edecek esasları hazırlamak; 

Ç) Gelecek senelere sâri taahhütlere girişil
mesini ve istikraz tekliflerini tetkik ve kabul et
mek; 

D) Müesseselerin hükmi şahıslarına ait olup 
Ankara'da (1 000) ve Adana'da (300) lirayı ge
çen ihtilâflarda sulh ve ibraya, dâva açmağa, 
açılmış dâvalardan ve hükümlerin temyizin
den vaz geçmeğe, ve mukavelelerde sarahat 
bulunmıyan hallerde tahkime karar vermek; 

E) işletme hizmetlerine muktazi olup An
kara'da (5 000) ve Adana'da (3 000) liradan faz
la krymette gayrimenkul alım ve satımı hakkında 
karar vermek; 

F) Meşkûk alacakların kâr ve zarar hesa
bına nakli hakkında karar vermek. 

2. Belediye reisinin tasvibine arzedilmek 
üzere: ": 

A) Bütçe maddeleri arasında yapılacak mü
nakale tekliflerini tetkik ve kabul etmek; 

B) Senesi içinde ve bütçe dahilinde olmak 
şartiyle avans verilmesini icabetsin veya etme
sin Ankara'da (5 000), Adana'da (2 000) lirayı 
geçen taahhütlere girişmesine karar vermek. 

3. Doğrudan doğruya encümen ekseriye
tiyle: 

A) İşletme hizmetlerine muktazi olup An
kara'da (5 000), Adana'da (3 000) liraya kadar 
kıymette gayrimenkul alım ve satımı hakkında 
karar vermek; 

B) Müesseselerin hükmi şahıslarına ait 
olup Ankara'da (1 000), Adana'da (300) liraya 
kadar ihtilâflarda sulh ve ibraya, dâva açmağa, 
açılmış dâvalardan ve hükümlerin temyizinden 
vazgeçmeğe ve tahkime karar vermek; 

C) Âzami tarifeler haricinde tatbik oluna
cak, sınai ve tenzilli tarifelerle elektrik cere
yanı ve havagazı satışına ait olmak üzere ak-
dolunacak hususi mukaveleleri tetkik ve tasvip 
etmek ; 

idare encümenleri, bu vazifelerden başka her 
sene işletmelerin ertesi seneye ait işletme, te
sis, tevsi, inşa ve ıslah işlerini ve bunların malî 
ihtiyaçlarını gösteren bir iş programını hazırlar. 

Bu program Nafia vekâletinin tasvibi ile ka-
tileşir. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Murakıplar 
MADDE 8. — Belediye meclisleri müessese

lerin mevcutlarım ve bütün muamele ve hesap-

Bütçe ve kadro 
MADDE 9. — İşletme müesseselerinin bütçe

leriyle kadroları her yıl birinciteşrinin son on 
beş günü içinde belediye meclislerinin tasdikma 
arzolunur. Bu meclislerin ikinciteşrin toplantı
larında tasdik ile kati şeklini alacak olan bütçe 
ve kadrolar, hesap yılı başından evvel işletme 
müesseselerine verilir, ihtiyaç hâsıl olursa büt
çe ve kadrolarda yrl içinde de aynı suretle de
ğişiklikler yapılabilir. Bütçelerle kadrolar ve 
bunlarda yapılacak değişiklikler, tarifeye tesiri 
bakımından, Nafia vekâletinin mütalâası alın
dıktan sonra belediye meclislerince tasdik olu
nur. 

REİS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 10. — Müesseselerin yıllık bilanço 

ve kâr ve zarar hesapları mütaakıp yılın üçün
cü ayının 15 ine kadar müessese idarelerince 
tanzim ve müessese umum müdür veya müdür
leriyle muhasebecileri tarafından imza olunup 
belediye meclisleriyle murakıplara verilir. Bun
lara müesseselerin yıllık çalışmalarını hulâsa 
ve bu çalışmaların neticelerini tahlil eden bir 
rapor da bağlanır. Müesseselerin tanzim edecek
leri yıllık bilançoların tipi Maliye, Dahiliye ve 
Nafia vekâletlerince tesbit olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Murakıplar, kendilerine tev
di olunan bilanço ve kâr ve zarar hesaplarım, 
müesseselerin bütün muamele ve hesapları üze
rinde yapmış oldukları incelemeleri gözönünde 
tutarak tahlil ve mütalâalarını muhtevi delilli 
raporlarını tanzim ve imza ederler. Bu rapor
lar en geç hesapların ait olduğu yılı takibeden 

yılın üçüncü ayının sonuna kadar belediye mec
lislerine verilir. Belediye meclisleri bilanço ve 

- kâr ve zarar hesaplarını en geç iki ay zarfında 
tetkik ve tasdik ederler. 
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Bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının beledi

ye meclislerince tasdiki müesseseler idare encü
menlerinin o yıl için ibrasını tazammun eder. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Gelirler 
MADDE 12. — İşletme müesseselerinin ge

lir kaynaklan şunlardır : 
A) İşletmeden hâsıl olan her türlü gelir

ler ; 
B) İşletme mevcutlarının getireceği faizler 

ve gelirler; -
C Belediyeler bütçelerinden yapılacak 

yardımlar; 
D) İstikraz suretiyle temin olunacak para

lar ; 
E) Türlü gelirler; 

den ibarettir, 
İşletme müesseselerinin bu maddenin (A) ve 

(B) fıkralarında yazılı gelirlerinin 13 ncü mad
denin (A) ve (B) fıkarlarmda yazılı masrafları 
karşılamaması ve ya genişletmelere lüzumlu ser
mayenin tamamının idarece temini mümkün ol
maması halinde noksan kalan veya tamamlan
ması lâzımgelen miktarın temini için belediye
ler bütçelerine icabeden yardım tahsisatı konu
labileceği gibi belediye meclislerinin muvafa
kati ve belediyelerin kefaletiyle işletme mües-
seşelerince istikraz akdi suretiyle de temin olu
na* bilir. 

REİS — Mjütalâa var mı? Reye arzediyo
rum. Kabul edenler... .Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Müesseselerin elde edecek
leri her türlü gelirlerden sırasiyle : 

A) Umumî idare ve işletme masrafları; 
B) , Satınalma taksitleri karşılığı olarak 

Hazineye ödenecek paralar; 
C) Yenileme karşılıkları; 
D) Fevkalâde masraflarla kâr ve zarar he

saplarının muhtemel açıklarını karşılamak üze
re (A, B ve C) fıkralarında yazılı paraların 
çıkarılmasından sonra kalacak bakiyenin 
% 10 u nispetinde ihtiyat akçası; 

E) Gayri safi gelir üzerinden ayrılacak 
% 5 belediye hissesi; 

F) (A, B, C, D ve E) fıkralarında gösteri
len paylar ayrıldıktan sonra bakiye kalacak sa
fi hasılattan % 5 i 3460 sayılı kanun hükümle
rine göre memurin ve müstahdemin ikramiyesi; 
olarak tefrik edilir. 

G) Yukarıdaki fıkralarda yazılı masraf
lar, karşılıklar ve hisseler çıkarılıp geri kala-

' cak safi gelirden genişletme ihtiyatı olarak lü
zumlu paralar da ayrıldıktan sonra kalanı be
lediyeler bütçelerine irat koydolunur. 

(D) fıkrasında yazılı % 10 lardan birike

cek ihtiyat akçası, sermayenin dörtte birini 
bulduktan sonra bu ad ile para ayrılmaz. An
cak görülecek olan lüzum üzerine bu paradan 
harcandıkça, dörtte bir nispetini buluncıya ka
dar bu hesaba hisse ayrılmasına yeniden devam 
olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 13 ncü maddeye göre her yıl 
ayrılacak yenileme karşılıkları ve ihtiyat ak
çaları millî bankalara yatırılır veya idare en
cümeni karariyle Hazine tahvili satın alınma
sına tahsis olunur. Müesseseler idare encüme
ninin teklifi üzerine, yenileme karşılıklarının 
yarısına kadarının genişletme işlerine sarfına 
belediye meclislerince karar verilebilir. Ancak 
bu hususta Nafia vekâletinin muvafakati alııı-
mak şarttır. Bunun dışında yenileme karşilik-
ları yenilemeden başka masraflara sarfedile-
miyeeeği gibi ihtiyat akçaları da fevkalâde 
masraflarla kâr ve zarar hesabının açıkların
dan başka yerlerde kullanılamaz ve bu paralar 
hiç bir suretle karşılık gösterilemez. 

Belediyeler 13 ncü maddenin «e» fıkrasın
da yazılı belediye hissesiyle aynı madden|n 
«g» fıkrasına göre belediyelere verilecek ge|ir 
fazlalarından başka müessese gelirleri üzerinde 
hiç bir tasarrufta bulunamazlar ve müesseseler
den hiç bir suretle para istikraz edemezler. 

REİS—Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Türlü hükümler 
MADDE 15. — İşletme müesseseleri Muha-

sebei umumiye, Arttırma ve eksiltme ve ihale 
kanunlariyle belediye muhasebe nizamnamesine 
tabi değildir. 

Müesseselerin yapacağı alım ve satımların 
esasları Dahiliye ve Nafia vekilliklerince tâyin 
ve tesbit olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — İşletme müesseselerinin.mâl
ları Devlet malı hükmündedir. Bunları ça
lanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler 
veya her ne suretle olursa olsun suiistimal ey-
liyenler hakkında Devlet mallarına karşı iş
lenen suçlara ait cezai hükümler tatbik blunip'. 

REİS —- Mütalâa var mı ? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — ; İşletme müesseselerinin me
mur ve müstahdemleri halk - ve mensup olduk
ları idare ile münasebetlerinde hususi mües
sese memurları gibi muameleye tabidirler. 

- 13İ — 
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Bunlar hakkında Memurin muhakematı hak
kındaki kantin ile Memurin kantara hükümle
ri tatbik olunma S;. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Müesseseler umum müdür 
veya müdür, memur veya müstahdemlerine ve
rilecek ücretler 3659 sayılı kanun hükümlerine 
tabidir. 

R3&İS — Mütalâa var mı 1 Maddeyi reyinize 
aksediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kafeul edilmiştir. 

MADDE 19. — İşletme müesseselerinin mu
amele ve hesap yiiı takvim yılıdır. Bu kanu
nun meriyete girmesinden itibaren ilk gelecek 
Mrinetkânunun sonuncu gününe kadar geçe
cek müddet "müesseselerin birinci muamele ve 
hesap yılıdır. 

REİS — Mütalâa var mil Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmigtir. 

MADDE 20. — İşletme icap ve zaruretleri 
dolayTSİyle alınması lâzımgeleeek gayrimenkul
lar Belediye istimlâk kanunu hükümlerine göre 
a lnm. 

REİS — Mütâlâa var mil maddeyi reyinize 
araediyörum; kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tarifeler ve büyük mikyasta 
istihlâkte bulunan aboneler için Nafia vekâleti
nin tasvibi ile yapılacak hususi anlaşmalar dı-
şsft&a teiîzMM veya meccani olarak hiç bir şahıs 
v$ya müesseseye elektrik veya havagazı verile-
tımz. ¥$&if% ictaba ©larak işletme binalara ile 
müştemilâtında yalnız veya aileleriyle birlikte 
öttiî^H memur ve müstahdemler bumdan müstes-

İşletme müessesesi memur ve müstahdemle-
fştefeft işletme binalariyle müştemilâtı haricinde 
«£fflp&îıla$m da muayyen hadde kadar sarfedeeek-
leri elektrik ve havagazı için % 50 tenzilât yapı
lır. 

REİS •— Mütalâa var mı ? maddeyi reyinize 
arzeİUyorum; kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Naîia teşkilât kanununun bu 
kabil müesseselerin fennî, idarî ve iktisadi mu-
r&k&bşteri hakkındaki hükümleriyle bu müesse-
mlımi alâkadar eden -sair hükümleri mahfuzdur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum,; kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Ankara elektrik ve havagazı 
istettin müessesesi, daimî ve müseceel memur 

ve müstahdemleri için hükmi şahsiyeti haiz bir 
tekaüt handığı kurar. 

Bu sandığın sermaye ve gelirleri şunlardır: 
1. Sandığa dahil memur ve müstahdemlerin 

aylıklarından her ay mecburi olarak kesilecek 
% 5 ler; 

2. 1 numaralı bentteki paraların muadili 
olarak müesseselerce kezalik her ay verilecek 
paralar; 

3. Sandığa iştirak «ttirilenterin ilk aylık
larından kesilecek % 25 I erle aylıkiarı a r t ı r ı 
lanların ilk aylık zamları; 

4. Sandık sermayesinin bütün gelirleriyle 
müteferrik diğer gelirler; 

5. Bu memur ve müstahdemlerden kesile
cek inzibati para cezaları; 

Sandık hükmi şahsiyeti mevcudat ve aida-
tiyle faiz ve temettülerinden ve yukarıda zikre
dilen diğer gelirlerinden dolayı bir gûna *vergi 
ve resme tabi olmadığı gibi bunlar haeis: ire tem
lik edilemez. 

Bu sandığa dahil olanların sandıktan istifa
de suretleri bir nizamname ile tesbit oiunttr. 
Bu nizamname mer 'iyete girinceye kadar sandık 
idare encümeni tarafından idare olunur. O za
mana kadar ne suretle olursa olsun vazifelerin
den ayrılanlara maaşlarından kesilen paralar 
iade olunabilir. 

REİS — Mütalâa var mı? maddeyi reyinize 
arzediyorum; kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 13 ncü maddenin (f) fıkrasın
da yazılı yıllık ikramiye belediye reislerinin ka-
rariyle işletme müesseselerinin umum müdür 
veya müdür, memur ve müstahdemlerine maaş 
ve ücretleri nispetinde ve bir aykk istihkakları
nı geçmemek üzere verilir. Bu ikramiyelerin 
tarife hesaplarında tesiri solmaz. Bu hususta 
3659 sayılı kanunun hükümleri caridir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum; kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Müesseselerin işletme kısfflı-
larında ve işletmelerde mesai saatleri haricinde 
çalıştırmalarına lüzum ve zaruret görülecek me
mur ve müstahdemlere mesai saatleri dışında 
çalışacakları müddetler için belediye meclisince 
tesbit edilecek esaslara göre munzam ücret ve
rilebilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — İşletme müesseselerinin ka
zanç vergisi bu vergiye tabi kârının % 12 si nis
petinde alınır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — İşletme müesse
selerinin devralacağı g&yrimenlrâllerin devir, 
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f erağ ve tescillerine ait muameleler ve evrak 
damga resmine ve diğer resimi ve harçlara tabi 
değildir. 

R E İ S — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — İkinci madde 
gereğince işletme müesseselerine geçecek bütün 
mallar belediye meclislerince teşkil edilecek birer 
heyet tarafından tesbit ve müesseselere devrolu-
nıır. 

Heyetlerin bu tanzim edecekleri zabıtlar ve 
bunlara bağlı müfredat cetvellerinin birer nüs
hası müesseselerce muhafaza olunur. 

BEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — İşletme mües
seselerinin abonelerle olan münasebetlerine, hiz
metlerin ifasına, tarifelerin tesbitine, tesislerin 
tevsi, tadil ve temdidine ve işletme ile ilgili sair 
hususlara dair olup halen tatbik edilmekte olan 
usul ve esaslar, Nafia vekilliğince tadil veya ye
nilerinin vazına kadar mer'i ve muteberdir. 

Şu kadar ki, bunların gümrük muafiyetine 
ait olanlariyle 3656, 3659 sayiılı kanunlarla bu 
kanunların eklerine muhalif olanları bu madde
nin dışında bırakılmıştır. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Şirketler zama
nında gümrük muafiyet muameleleri tekemmül 
ederek geçirilmiş ve tesisatta kullanılmış veya 
halen müesseseler ambarında mevcut eşya ve 
malzeme ile muafiyet hükümlerinden istifade 
olunarak geçirilmiş olup muafiyet muameleleri 
bu kanunun mer'iyeti tarihinden sonra tekemmül 
edecek ' malzeme ve eşyayjı işletme müesseseleri 
tesislerinin her sahasında kullanmak salâhiyetini 
haiz-olup bu tarzda istimalden dolayı mezkûr 
eşya ve malzeme, için vergi ve resim aranmaz. 

REİS —- Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — İşletme mües
seselerinin teşekkülünü takip eden muamele yılı 
için tanzim olunacak kadroları meriyete girin
ceye kadar şirketlerin halen mer'i kadroları tat
bik olunur. 

Bu kanunun neşri tarihinde müesse
sede müstahdem bulunanların müktesep 
hak dereceleri 3659 sayılı kanunun mu
vakkat birinci maddesi hükümlerine göre 
tesbit edilir. Bu esasa göre dereceleri tesbit 
edilenlerin halen almakta oldukları aylıklar, gir
dikleri derece aylığından fazla ise, diğer daire 
ve müesseselerde müktesep hak teşkil etmemek 
şartiyle ve terfi ile telâfi edilinciye kadar bu 
f azlalağnt ödenmesine devam, olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyoruna*. Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6, — 3688 sayılı ka
nuna bağlı mukavelenamenin birinci maddesi 
mucibince Hükümetçe ödenmesi lâzımgelen tah
villerin ihraç masrafiyle ilk kote edilecek: ma
halde % 2 ye kadar olan damga resimleri iş
letme müesseseleri tarafından ödenir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 7. — îşbu müessese
lere intikal eden işçilerin îş kanunu, hükümle
rine göre ödenecek müktesep hakları, yeni ida
relerce tanınır. 

REİS — Mütalâa var mı? 
DAHİLÎYE En. M. M. 1. ETEM BOZKURT 

(Zonguldak) — Muvakkat yedinci maddenin 
Dördüncü satırındaki . (müktesep) kelimesi]^ 
den sonra (ve Ödenmemiş) kelimeleri ilâve edi
lecek, madde bu suretle tashih olunacaktır. 

REİS Maddenin tashih edilmiş, feklkd re*-
ye arzediyorum. Kabul edenler... EtmiyenLer.k. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Bu kanun neşri tarihini ta
kip eden ay iptidasından meridir . 

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

MADDE 28. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye, Nafia ve Gümrük ve in
hisarlar vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumi.yesini kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

2. — Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 
1940 malî yılına ait bilançonun sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası (B/524,) 
[1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yalova kaplıcaları işletm© idaresinin 1040 
malî yılı bilançosunun tasdikına dair kanun 

MADDE 1. — Yalova kaplıcaları işletme 
idaresinin ilişik cetvelde gösterilen 1940 malî 
yılı bilançosu ve kâr ve zarar hesabı tasdik 
olunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mil Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

[1] 45 sayılı basmayazt zaptın sonundadır. 

ıaa — 
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RElS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 3, — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Sıhhat ve içtimai muavenet ve Mü
nakalât vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reye azediyorum. 

3, — 2234 ve 2487 sayılı kanunlara ek kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/891) [1J 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

1933 ye 1934 Türk borçlan tahvillerinin öden
mesi için anlaşmalar yapılabilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 1933 ve 1934 Türk borcu tah
villerine ait tediye karşılıklarının tesisine, ku
ponların ödenmesine, itfaların yapılmasına ve 
malî servislerin gördürülmesine ait olmak üzere 
alâkadar hâmiller veya onları temsil eden Hü
kümet veya teşekküller ile anlaşmalar akdine 
Maliye vekili mezundur. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Maliye vekili memurdur. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kanunun heyeti umu-
miyesi kabul edilmiştir. 

4. — Memur ve müstahdemlere verilecek fev
kalâde zam hakkındaki 4178 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/892) [2] 

-REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

MALİYE V. FÜAD AĞBALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar; bu lâyiha, vaziyeti hazıra dolayı-
siyle harcırahların kifayet etmediğinden dolayı 
memurlara, müfettişlere verilen harcırahlara 
% 50 zam icrasına dairdir. Kabul buyurursanız 
müstaeeleri müzakeresini istirham edeceğim. 

REİS — Hükümet, lâyihanın müstacelen 
müzakeresini teklif ediyor. Bu teklifi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 

[1] Birinci müzakeresi 16 ncı inikat zaptın-
dadır. 

[2] 39 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde 
zam hakkındaki 4178 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Bilûmum harcırah yevmiyele
rine (yabancı memleketlere daimî veya muvak
kat memuriyetle gönderilenlerin yevmiyeleri ha
riç) % 50 nisbetinde zam yapılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
iner 'idir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul buyuran- « 
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Memur ve müstahdemlere verilecek fev
kalâde zam hakkındaki 4178 sayılı kanunun 9 
ncu maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/872) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde 
zam hakkındaki 4178 sayılı kanunun 9 ncu mad

desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 4178 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

14 . VI . 1942 tarih ve 2822 sayılı kanunun 
28 nci maddesinde tasrih olunan Hat başbakıcı 
ve bakıcılariyle Başmüvezzi ve müvezzilere yu-
karıki esaslar dairesinde ve (B) fıkrasındaki 
miktarda yakacak zammı verilebilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun mer'-
iyeti tarihine kadar geçen zamana ait 1942 yılı 
yakacak zamları, kanunun mer'iyeti tarihinde 
toptan verilebilir. 

REİS — Mütalâa var mı ? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

[1] 37 sayılı basmayazı zaptın sonundad%r. 
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1 : 18 16.12.1942 C : 1 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
R E İ S — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

6. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüyü teşkilâtına dahil olan ve vazife icabı olarak 
hayvan tedariki mecburiyetinde bulunan süvari 
müvezzilere yem bedeli verilmesi hakkında ka
ynın lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/837) [1] 

REİS — Heyeti umumiyeöi hakkında müta-
.lâa var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geril
miştir. 

.Fosta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü sü
vari nıüvezzLerine hayvan yem bedeli verJmesi 

hakkında kanun 

MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü teşkilâtında süvari müvezzi 
olarak istihdam edilenlerden: 

A) Yeni tâyin edi ecek olanlar tâyinleri 
sırasında; 

B) Halen müstahdem olanlar, bu .kanunun 
neşri tarihinden ve hayvanı ölenler hayvanları
nın ö ümü ve muhtelif sebeplerle hayvanlarım 
elden çıkaranlar da elden çıkardıkları tarihten 
itibaren bir ay zarfında. 

Bineğe elverişli ve hastalıktan salim olduğu 
veteriner taraf inan veri en raporla, veteriner 
bulunmıyaıı yerlerde ehlihibre şahadetnamesiyle 
tar.dik edilmiş birer zatî hayvan (at veya katır) 
tedarikine mecburdurlar. 

Zaruret halinde bu müddetler Posta, te'graf 
ve telefon umum müdürlüğünce uzatılabilir. 

Hayvan tedariki merburiyetine riayet etmi
yenler istifa etmiş sayılırlar. 

REİS — Mütalâa var mı1? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince hay
van tedarik eden süvari müvezzilere ayda 15 
lirayı geçmemek üzere mahallî şartlara göre hay-

.van yem bedeli verilir. Bu bedel borç için hac
zedilemez. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mezun bulunan (hayvan sahi
bi) süvari müvezzilere mezuniyetlerinin üç ay
dan ve hayvanı hasta olanlara hastalığın başla
dığı tarihten itibaren bir aydan fazlası için ve 
hayvanı ölenlere, elden çıkaranlara yenisini te

fi] 38 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

darik edinciye kadar yem bedeli verilmez. 
REİS — Mütalaa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
bu. edilmiştir. 

MADDE 4. — Hayvan yem bedeli hayvanın 
tedarik edildiği tarihi takip eden ay başından 
itibaren verilir. 

Her ne surele olursa olsun hayvanın elden 
çıkarılması veya ölmesi halinde de birinci fıkra-
hükmü tatbik olunur. 

Üç aydan fazla mezuniyet veya bir aydan 
fazla hayvan hastalığı sebebiyle üçüncü mad
de mucibince kesilen hayvan yem bedeli mezu
niyetin hitamiyle vazifeye başlandığı veya has
talığın geçtiği tarihi takip eden ay • iptidasın
dan itibaren ödenir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Yeni tâyin olunan veya hay
vanı ölüpte bir diğerini tedarik etmek mecburi
yetinde bulunan süvari müvezzilere bir sene 
zarfında maaşlarından müsavi taksitlerle kesil
mek şartiyle (100) lira avans verilebilir. Hay
vanı ölenler keyfiyeti usulen ve resmî surette 
tevsik etmeğe mecburdurlar. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

7. -— Türk parası kıymetini koruma hakkın
daki kanun hükümlerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası 
(1/894) [1] 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) i — Bu 
lâyihanın biranevvel kanuniyet kesbetmesin-
deki zaruret Yüksek Heyetiniz tarafından takdir 
buyurulmuş ve müzakeresinin tesrii için bir 
Muvakkat encümeninin teşkiline müsaade buyu
rulmuş idi. Şimdi o Muvakkat encümenin mazba
tası gelmiş bulunuyor. Binaenaleyh bunun müs-
tacelen müzakeresini istirham ediyorum. 

REİS — Hükümet lâyihanın müstacelen mü
zakeresini teklif ediyor. Bu teklifi kabul eden
ler... Etmiyenler... Müstacelen müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

[1] 36 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında mü

talâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

V 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki ka
nun hükümlerini değiştiren kanun 

MADDE 1. — 20 . I I . 1930 tarih ve 1567 sa
yılı kanunun ikinci maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Bu kararlar (Türk parası kıymetini koruma) 
başlığı altında Resmî gazete ile ve Maliye ve
kâletinin münasip göreceği diğer neşir vasıtala-
riyle neşir ve ilân olunur. 

Şu kadar ki, kararların yürürlüğe girmesinde 
Resmî gazete ile yapılacak neşir ve ilân esas olup 
bu gazete ile neşredilen kararlar başka vasıta
larla neşir ve ilân edilmiş olsun olmasın metin
lerinde mer'iyet tarihi varsa o tarihten yoksa 
Resmî gazete ile neşredildiğinin ertesi gününden 
itibaren Türkiye'nin her tarafında yürürlüğe 
girer. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar,.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 20 . I I . 1930 tarih ve 1567 sa
yılı kanunun üçüncü maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

İcra Vekilleri Heyetince birinci maddeye 
istinaden ittihaz edilecek kararlara aykırı hare
ket eden hakikî ve hükmi şahıslar hakkında 
1 000 liradan 200 000 liraya kadar ağır para ve 
üç aydan üç seneye kadar faaliyetten men cezası 
hükmedilmekle beraber hakikî şahıslarla hük
mi şahısların müdür ve fiilde iştiraki olan me
murları ayrıca üç aydan üç seneye kadar hapis 
cezasiyle cezai andı rılı rlar. 

Mükerrirler daimî olarak faaliyetten mene-
dilmekle beraber haklarında verilecek para ve 
hapis cezaları iki kat olarak hükmolunur. 

İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilecek ka
rarlara aykırı fiil hükmi şahısların merkezleri 
tarafından yapılmış ve yaptırılmış ise faaliyet
ten muvakkat veya daimî men kararları o mü
essesenin Türkiye'deki bilûmum teşkilâtına şâ
mildir. 

Faaliyetten muvakkaten veya daimî olarak 
menedilmiş olan hakikî ve hükmi şahıslar mem-
nuiyet müddetince kendilerine menfaat temin 
edecek yeni muameleler yapamazlar. Su kadar 
ki evvelce başlamış olupta üçüncü şahısların 
hukukunu alâkadar eden veya kanuni müdde
te tabi olan işlere kambiyo mercilerinin mura
kabesi altında devam olunur. 

Kararnameye aykırı olan fiil Türk ve ecnebi 
paralarını ve her türlü esham ve tahviller ile 
yabancı memleketler üzerine çekilmiş çek ve 
poliçeleri izinsiz memleket dışına çıkarmak ve

ya kaçırmağa teşebbüs etmek suretiyle işlenmiş 
ise failleri yukarıda yazılı cezalara mahkûm 
edilmekle beraber yakalanan paraların çek ve 
poliçelerin esham ve tahvillerin müsaderesine 
de hükmolunur. Bu hallerde hükmolunacak pa
ra cezası âzami had dahilinde kalmak şartiyle 
yakalanan veya yakalanmaksızm kaçırılan pa
ra, çek, poliçe, esham ve tahvillerin kıymetinin 
iki katından aşağı olamaz. 

Yukarıda yazılı kıymetler ecnebi parasını 
nâtık ise Türk parasiyle tutarları yakalandıkla
rı veya kaçırıldıkları tarihe göre Maliye vekâle
tince gösterilecek makam tarafından tesbit olu
nur. 

Yakalanan para, esham ve tahvillerle çek ve 
poliçeler hakkında iki nüsha zabıt varakası tu
tulup bir nüshası suçluya verilir. 

Hükmolunan para cezası tahsil edildikten 
sonra çek ve poliçeler hâmillerine geri verilir. 

Türkiye'ye giren ve Türkiye'den çıkan yolcu
lara Türk parası kıymetini koruma hakkında
ki kararnamelere göre ithal veya ihracı mene
dilmiş veva müsaadeye tabi tutulmuş olan kıv-
m eti er bildirilir. Bu tefhimden sonra üzerlerinde 
veya eşyaları arasında beyanları hilâfına çıkan 
kıymetlerin tutarı 100 lirayı geçmezse bunla
rın müsaderesine ve kıvmetlerinin on misli a^ır 
para cezasına hükmolunur. Mezkûr kıymetle
rin hâmili para cezasını Gümrük idaresine rıza-
siyle verirse keyfiyet tutulacak ve kendisine 
imza ettirilecek zabıt varakasına derç ile iktifa 
olunarak hakkında takibat yapılmaz ve kendisi
nin mfihlrpmeve müracaat hakkı sakıt olur. 

MUVAKKAT En. M. M. FUAD SÎRMEN 
(Rize) — Bu maddenin üçüncü bendinin üçün
cü satırında «yapılmış ve yaptırılmış» olarak 
okunan ibare, «işlenmiş veya işlettirilmiş» şek
linde olacaktır. 

REÎS — Tashih edilmiştir. Madde hakkın
da başka mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Evvelki lâyihaya rey vermiyen var mı? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 3. — 20 . I I . 1930 tarih ve 1567 sa
yılı kanunun 3070 sayılı kanun ile değiştirilen 
4 ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

îcra Vekilleri Heyetince birinci maddeye 
dayanılarak ittihaz edilecek kararlara aykırı 
hallere ait takip ve duruşma meşhut suçların 
muhakeme usulü hakkındaki 8 haziran 1936 ta
rih ve 3005 sayılı kanun hükümleri dahilinde 
yapılır. Bu dâvaları rüyet salâhiyeti Ankara, 
İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun Asliye ceza 
mahkemelerine ait olup bunlardan her birinin 
kaza sahaları Adliye vekâletince tâyin olunur. 
Cumhuriyet müddeiumumileri kambiyo mura
kabe mercilerinin yazılı müracaatı üzerine mez
kûr kanun hükümlerine tevfikan takibe geçe,"ler. 
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Cumhuriyet müddeiumumileri ve mahkeme

lerce umumî hükümlere tevfikan takibat ifa
sına zaruret görülen hallerde takip ve du
ruşmaya üç günden fazla fasıla verilemez. 

Mükerrirler hakkında duruşma mevkufen 
cereyan eder. Mahkeme lüzumu halinde duruş
manın sonunu beklemeksizin maznunların mü 
esseselerinin faaliyetten muvakkaten menine ka 
rar verebilir. 

Cumhuriyet müddeiumumileri ve mahkeme
ler bu kanun hükümlerine tevfikan cereyar. 
edecek takip ve duruşmalarda ehlihibre teşkiline 
lüzum gördükleri takdirde münhasıran resmî eh
lihibre listesinde isimleri yazılı zevattan seçecek
leri ehlihibrenin rey ve mütalâasını alıp başka 
ehlihibreye müracaat edemezler. Resmî ehli
hibrenin listesi Maliye ve Ticaret vekâletlerin-
ce müştereken tesbit olunur. 

Maliye vekâletinin salahiyetli kılacağı me
murlar bu dâvalara müdahil sıfatiyle iştirak 
edebilirler. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Encümenden bir nokta soracağım. Ehlihibre 
meselesi hakkında umumî esaslardan çok ayrı 
bir vaziyet görmekteyim. Muhtelif yerlerdeki 
mahkemelerin listeleri ne şekilde olacaktır ve 
alâkalıların hukuki vaziyeti nasıl temin edile
cektir? Lütfen encümen bu hususta izahat ver
sin. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim; bendeniz de bir iki noktanın tavzih 
edilmesinde fayda görmekteyim. Onun için Maz-
•bata muharriri arkadaşımdan ricada buluna
cağım. Bu madde hükümlerine tevfikan yapıla
cak olan takibat ve duruşmalarda hâkim lüzum 
görürse ehlihibreye müracaat edecektir. Yal
nız ehlihibrenin listede isimleri yazılı olanlar 
meyanından seçilmesi meşruttur. Güzel, yalnız 
hâkim dinlediği ehlihibrenin ifadatiyle mukay
yet olmadığı için o ehlihibrenin ifadatı hâki
mi tatmin edici mahiyette olmadığı takdirde 
ikinci bir ehlivukufa müracaat edebilir. Met
nin bu mânaya muhalif bir telâkkiye yer ver-
miyecek şekilde vâzıhan yazılmasında fayda 
vardır. Bu birinci nokta. Mazbata muharriri 
arkadaşım bu noktayı tavzih ederlerse isabet 
olur. Sonra hâkim lüzum gördüğü takdirde 
aynı liste içinden ayrı vukuf ehline müracaat 
edebileceğine göre bu listedeki ehlivukuf aded-
lerinin asgari haddinin muayyen olmasında 
bendeniz fayda mülâhaza ederim. Hiç olmazsa 
hâkimin takdir hakkının geniş bir şekilde isti
maline imkân verecek surette listenin asgari 
bir haddi ihtiva eylemesi daha yerinde olur 
kanaatmdayım. 

İKTİSAT En. M. M. FUAD SİRMEN (Rize) 
— Efendim; Türk parasının kıymeti aleyhine 
müteveccih fiilleri kuvvetli bir şıekilde ve bugü
nün ihtiyaçlarına göre tamamen karşılayıcı bir 
şekilde halledebilmek için Hükümetçe teklif 

edilen mer'i kanunda değişiklik yapılmasına v< 
usul bakımından yeni esasların kabulüne dair 
olan kanun lâyihasını Encümenimiz büyük dik
katle tetkik etti. Bu lâyihada Hükümetin ye
ni bi kaza mercii ihdasına mütedair teklifini ka
bul etmedi. Memnu fiillerin yine bugün olduğu 
gibi nizami adli mahkemeler tarafından halle
dilip bir neticeye bağlanmasını uygun buldu. 
yalnız paranın kıymeti aleyhine müteveccih olan 
fiiller bugünün şartları içinde o kadar ince ih
tisasa taallûk eden esasları ihtiva etmektedir ki, 
hâkimi bu hususta bihakkin tenvir etmek ve tam 
kanaat sahibi olarak netice hakkında onun hü
küm vermesini temin edebilmek için Encümen 
Hükümet teklifinin kaza merciine taallûk eden 
kısmını kabul etmemekle beraber hâkimlerimi
zin mütehassıs zevattan mürekkep tanzim edile
cek listede isimleri muharrer olan ehlivukufa 
müracaat mecburiyetinde olmaları esası kabul 
edilmiştir. Bu şekil bir çok medeni memleketler
de kabul edilmiş olduğu gibi bizim mevzuatımız 
içine de muhtelif kanunlar çerçevesiyle girmiş
tir. Binaenaleyh, şimdiye kadar Meclisin kabul 
ettiği ana esaslara muhalif bir vaziyet yoktur. 
Bunda encümen bir fayda da mülâhaza etmiş
tir. Çünkü yeni sistemler para kıymeti üzerine 
müteveccih fiillerin hangisinin bu kıymeti azal
tıcı olduğunu takdir hususunda mütehassısla
rın fikrine müracaat usulünü ortaya çıkarmış
tır, Binaenaleyh, Türk mahkemeleri tarafın
dan halledilecek bu dâvaların memleketin bü
yük merkezlerindeki mahkemeler tarafından 
görülmesini tensip etmiş ve Maliye ve Ticaret 
vekâleti erince bu sahada mütehassıs olanlardan 
seçilerek ehlivukufların malûmatına müracaat 
esasını kabul etmiştir. 

Şimdi arkadaşım diyorlar ki, hâkimlerin ehli
vukufa müracaat hususundaki haklarını bu şekil 
takyit etmemiş midir. Bendeniz Feridun Fikri 
arkadaşımın suallerinden bunu anlamaktayım. 
arzettiğim gibi bu bir çok medeni memleketler
de kabul edilmiş olduğu gibi biz de de mevcut 
bir çok kanunlarımızda yer almış bir usuldür. 
Faraza misal olarak şimdi hatırıma gelen bir 
meseleyi arzedebilirim. Doktorların meslekî suç
larından dolayı haklarında takibat yaplılsa hâ
kimler bu hususta bir karara varmadan evvel 
Yüksek sıhhat şûrasının mütalâasını almak mec
buriyetindedir. Yani kanun sıhhat şûrasını hâ
kimler için mecburi bir ehli vukuf olarak tâyin 
etmiştir. Bunun gibi mevzuatımızdan bir takım 
misaller getirilebilir. Arzettiğim gibi işin ihti
sasa taallûku bakımından bunun tatbikmda hâ
kimlerin evvelden isimleri tâyin ve tesbit edilen 
her ehli vukuf listesine müracaat edip oradan 
seçecekleri isimlerin yani ehli vukufun malûma
tını aldıktan sonra bir karara varmaları esas
larını kabul ettik. Bu listeye müracaat mecbu
riyeti, hâkimlerin listelerden seçecekleri ehli vu
kufun raporları ve izahları kendileri için tam 
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kanaatbahs olmazsa şüphesiz ki hâkimler bunu J 
listenin içinde mukayyet isimlerden diğer ehli vu- j 
kufa müracaatta daima serbesttirler. Bu izah 
zannederim ki encümenimizin mazbatas'mdaki 
metinden de çıkmaktadır. Eğer Faik Ahmed 
Barutçu arkadaşımın bu mâna çıkmıyor fikrinde 
iso bunu tavzih için böyle bir kaydın konulma
sında bir mahzur görülmiyebilir. 

Hülâsa, mesele şudur ki; Ticaret ve Maliye 
vekillikleri bu kanun mer'iyete girer girmez bu 
gibi dâvalara bakabilecek olan beş merkez için 
bir ehli vukuf listesi tesbit edecekler, evvelden 
bu listeler Adliye vekâleti kanaliyle mahallî müd
deiumumilere tebliğ edecekler. Bu gibi bir dâva 
tahaddüs ettiği zaman mahkeme, ehli vukuf lis
tesini alarak o liste içinden seçtiği kimselerden 
rapor alacak, lüzum görürse mahkemeye celbede-
cek kendilerinden izahat alacak, yani tam bir 
kanaatle kararın! verecek. Bu kendisi için kana
atbahs değilse aynı listede muvakkat ikinci bir 
ehli vukuf seçerek tamamen kanaat getirmiş . 
olarak karannlı vermiş olacaktır. Faik Barutçu 
arkadaş bu arzettiğim hususlardan başka olarak 
diyorlar ki; bu ehli vukuf listesindeki adamların 
adedi ne olacaktır? Kanunda buna asgari bir 
hat konmamıştır. Biz bunu kanun içinde tesbit 
etmekte müşkülât olacağı mülâhazasiyle kanunun 
içine koymadık. Bu, on mu olacak, beş mi olacak, 
yirmi, otuz mu olacak? Bu mahkemelerin ierayi 
faaliyet edeceği merkez dahilinde tam ehliyet ve 
kifaveti haiz acaba kac kişi vardır? 20 kişi der
sek bu, orada bulunabilir mi, bulunamaz mı. Biz 
bunu bu şekilde kabul ettik ve arzettiğim mülâ
hazalarla miktarı tesbit etmek cihetine gitmedik. 
Şüphesiz maddenin umumî hükmünden çıkacak 
mâna şudur ki: I [akim listeden seçmiş olduğu 
ehli vukufun verdiği malûmat kendisi için ka
naatbahs olmadığı takdirde listeden ikinci bir 
ehli vukuf seçeceğine göre bu listedeki isimler 
üç beşle kalmıyacak, daha fazla olacaktır. Biz, 
kanunun bu umumî mânasından Ticaret ve Ma
liye vekâletinin ehli vukuf olarak listeye üç, beş 
kişi koymıyacağma kaniiz. Çünkü aksi halde 
kanunun esas ruhuna ınünafi şekilde hareket 
edilmiş olur. Arzettiğim gibi adedi tesbit imkâ
nına bulamadık. Eğer daha mâkul bir usul bulu
nur da teklif edilirse ona karşı da bir diyeceği-
ıriiz yoktur. 

NEVZAD AYAŞ ( Bursa ) — Mazbata mu
harriri arkadaşımızın izahlarından şunu anlıyo
rum. Hükümet teklifinde madde; mevzuun, 
ameldik ve ihtisasa uygunluk icabı noktasından 
bu nevi suçların idarî bir heyete tevdii yolunda
dır. Fakat Muvakkat encümenimiz, böyle idarî 
mahiyette bir heyet teşkil etmektense bu işin, 
meşhut suçlar usulü ile işlemekte bulunan, hü
küm vermekte olan mahkemelerce görülmesini 
tercih etmiş. Şimdi bir taraftan Hükümetin 
maddesindeki ameldik ve ihtisası, diğer taraftan 
adli bir makehmedeki incelikler ve takayyütleri 

telif etmek için bu mahkemelerin ihtisasa taal
lûk eden noktalarda ehli hibreye müracaata 
mecbur tutulması isteniliyor. Muhterem Feri
dun Fikri arkadaşımızın işaret buyurdukları gi
bi, umumî kaideye, bu noktai nazardan uygun 
düşmiyen bir vaziyet ihdas ediliyor. Böyle ya
pılacağına doğrudan doğruya Hükümetin tekli
finde olduğu gibi bu iş idarî bir heyete veril
seydi daha ameli ve ihtisasa daha uygun olmaz 
mıydı? Bu ciheti izaha muhtaç görüyorum. 
Çünkü Muvakkat encümen, mazbatasında bu ci
heti, pek açık göstermiyor. Sadece diyor ki; 
«Ancak bu maksadın lâyihada derpiş edildiği gi
bi idarî uzuvlardan teşkil edilecek heyetlere kaza 
salâhiyeti verilmek suretiyle temini encümeni
mize caiz görülmemiş ve bu dâvaların adli mah
kemeler tarafından niyet edilmesi esası muhafaza 
olunmuştur». 

Encümen eski kanundaki hükmü esas itiba
riyle muhafaza etmiş, fakat niçin muhafaza et
tiğini idarî heyeti niçin caiz görmediğini anlatma
mıştır. Evvelâ niçin cevaz vermediğini anlatma
lıdır ki, ehli hibre bahsinde kararımızı ve görüşü
müzü sarih olarak tesbit edebilelim. 

^ A Î K .AHMF,D BARUTÇU ( Trabzon 1 — 
Mazbata muharriri arkadaşımız, ehli vukuf liste
sinde asgari haddin gösterilmemesinin sebebini 
izah buyurdular. Hakikaten mahkemelerin bu
lundukları yerlerde iş ihtisasa taallûk ettiği için 
ebHveti haiz fazla kimsenin bulunamaması bunun 
bir sebebidir. Bu itibarla asgarî haddin gösteril
mesinde mahzur kendisini hissettirir. Bu doğ
ru. Fakat bunun mukabilinde şöyle bir mahzur 
da kendisini gösterir: Farz buyurun ki Mersin 
veva Samsun'da, mahkemelerin teşekkül edeceği 
yerlerin birisinde ihtisas ve ehliyeti haiz üçten 
fazla kimse bulunamazsa, demek ki liste ancak 
üç kişinin ismini ihtiva edecek. Halbuki malû
mu âliniz ehli vukuf olarak birden üce kadar hâ
kim seçebileceğine göre üç kişiyi seçince niha
yet listede başka kimsenin ismi bulunmadığına 
göre seçilen ehli vukufun ifadatı adetâ hâkimi 
takyit edecektir. Bu üç kişinin ifadatı hâki
mi takyit edecek mahiyette olursa, ki listeden 
ikinci bir ehli vukufun teşkiil mümkün olmazsa, 
bu mahzur da mühimdir. O bakımdan bu iki 
mahzuru önleyici bir şekil bulmak yerinde olur. 
Bendenizce listede ismi yazdı olacak ehli vukufun 
mutlaka o mahkemenin bulunduğu yerde mukîm 
olması şart değildir. Kısmen o mahalde mukim 
olur, kısmen de backa mahalde mukim olabilir. 
Başka mahalde mukim olanların fikrine de isti
nabe suretivle müracaat edilebilir. Esasen bir
den üçe kadar ehli vukuf seçilebileceğine göre 
asgari haddin üç misli olması doğru olur. Yani 
listenin 9 isimden aşağı olmaması mahzuru önle
yici olduğu için arkadaşlarımız kabul ederlerse 
bunun musir» olacağı kanaatindeyim. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Nevzad arkadaşı
mız Hükümetin ayrı bir kaza mercii tesisi ve 
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teşkili suretiyle Türk parasını koruma karar
namelerine aykırı hareketlerin rüyeti hakkındaki 
Hükümet teklifini niçin tasvip etmediğimizi ve 
bunun esbabı mueibesini soruyorlar. Biz belki 
mazbataya bu buyurdukları ve şimdi istedikle
ri uzun izahatı dereetmedik. Fakat bunu en
cümen kendi görüşüne göre o kadar üzerinde 
uzun boylu durup bertafsil izaha değer mahi
yette görmedi. Çünkü şimdiye kadar Cumhu
riyet idaresinin teşekkülündenberi böyle kaza 
salâhiyetini haiz idarî mercilerden alınmış bi
rer kişiden mürekkep heyetler kurulup bunla
ra, bu kanunda olduğu gibi, müebbeden mües
sesenin tatili, büyük para cezaları ve hapis ce
zasına hükmetmek salâhiyeti kabul edilmemiş
tir. Zaten bu şekil vahdeti kazayi kökünden 
kaldıran bir usul oİL.r. Esasen Hükümetin is
tediği bu dâvaların süratle, ihtisasla görülmesi-
dir. Hükümet bizden bunu istiyordu, Hüküme
tin bu kanun lâyihasını şevke sebep olarak ile
ri sürdüğü nokta bu iki esastır. Diyor ki, bu
günkü mevcut esaslardan dolayı bu dâvalar 
süratle görülmüyor, bana sürat temin edin. 
Bu dâvalar mahiyetleri itibariyle ince mesele
lerdir, ihtisasa taallûk eden mevzulardır, hâ
kimin huzuruna geldiği zaman bunların ihti
sasla görülebilmesini temin edin. Bizden iste
diği bu. Encümenimiz kazai vahdet esasını boz
madan bunu temin edebileceğimize kani oldu, 
bu metni hazırladı. Bu neticede Hükümet ve 
Maliye vekâleti bizimle mutabık kalmıştır. 
Hükümetin teklifindeki esas şu idi; bu gibi dâ
valar Türkiye'nin yalnız bir yerinde kurulacak 
olan ve kendilerine kazai salâhiyet verilecek olan 
heyet tarafından görülecektir. Bu heyet kimler
den mürekkep olacaktır? Maliyeden, Merkez 
bankasından bir memur ve millî banka memur
larından seçilecek diğer bir memurdan. 

Bu üç kişiyi Başvekil seçecektir. Bunlar top
lanacak ar, Türkiye'nin herhangi bir yerinde 
Türk parasını koruma hakkındaki kanunun ver
diği salâhiyete istinaden icra Vekilleri Heyetin
ce ısdar olunan karara muhalif bir hareket 
olursa bu heyete gidecek ve bu heyet hallede
cekti. Hükümetin teklifinde, bu heyetin ne su
retle hareket edeceği yani usulü muhakemesinin 
ne olacağı hakkında sarih bir hüküm yoktu. 
Murafaa şeklinde mi olacak, evrak üzerinde mi 
olacak, tahkikata lüzum görürse bunu kendi 
içinden birisini intihap ederek bu seçtiği zata 
yaptıracak fakat bu müstantik sıfat ve salâhi-
yetivle mi tahkikat yapacak? bunlar sarahaten 
gösterilmemiştir. Kaza sa.âhiyeti verilen ve 
bankalarla Maliyeden seçilecek memurlardan 
terekküp edecek olan bu heyetin dâvaları ne 
suretle rüyet edeceği hakkında Hükümetin tek
lifinde hiç bir sarahat yoktu. Encümenimiz zan
nediyorum ki, bihakkin böyle şimdiye kadar 
hiç bir yerde olmayan bir usul tahtında yeni 

kaza mercii ihdasında bir faide görmedi, bilâ
kis bunda mahzur mülâhaza etti. Maliyenin, 
Hükümetin istediği sürat ve ihtisası bugün mu
vaffakiyetle tatbik edilen meşhud suçlar hak
kındaki usulün tatbiki suretiyle sürati temin 
edilir. 

İhtisas hususunda da ve bunu temin için de 
şimdi uzun boylu üzerinde durduğumuz hüküm
ler bu dâvalarda mecburi olarak muayyen ehli 
vukufa müracaat hükmünü koyduk. Bununla 
zannediyorum ki Maliyenin, Hükümetin ve he
pimizin arzu ettiği telif edilmiş oldu. Bu suretle 
de adlî ve umumî mahkemelerin kaza salâhiyet
leri parçalanmamış oldu. Encümenin noktai na
zarı budur. Ve bu mülâhazalarla huzurunuza 
tesbit ettiği şekli getirmiştir. 

Faik arkadaşımızın ileri sürdüğü husus için, 
<!enincek arzı malûmat etmiştim, biz üç mü 
o sun, be-} mi olsun, on beş mi olsun, yirmi mi 
oV.un bir miktar bulamadık ve bunun için bize 
v esnet o'acak elimizde katı bir kıstas yoktu. 
Vrzettiğim gibi biz düşündük ki mahkeme ehli 
h" bren in vereceği raporla mukayyet olmadığına 
Te tekrar aynı liste dahilinde olmak üzere baş
ka ehli vukufa müracaat hakkını haiz b^undu-
îl;una göre bu husus listenin aşağı yukarı böyle 
üç, beş kişiden mürekkep olmıyacağmı gösteri
yor dedik. Beş mi olsun, dokuz mu olsun? Mer-
nin'de dokuz kişi bulunabilir mi? İstanbul için 
ise bu dokuz kişi belki azdır. Başka yerlere 
nazaran be ki İstanbul 30 kişilik liste çıkarabi
lecektir. Büyük merkezlerde listenin mahdut ol
masında mahzur vardır. Mahkeme o kimselerin rey 
ve mütalâasına müracaat mecburiyetinde olunca 
muayyen şahıslar elinde salâhiyetlerin toplan
masında ayrıca bir mahzur mülâhaza olunabi
lir. Sonra buyuruyorlar ki, bunu bir merkez
de yapalım. Diğer mahkemeler de o merkezde
ki ehli hibre listesinde ismi yazılı olana mü
racaat etsin. İstinabe suretiyle malûmatları ge
tirtilsin. Bunda da iki mahzur vardır. Bir 
kere bu şekil temin etmek istediğimiz sürati 
ihlâl eder. Çünkü Meşhut suçlar kanununa 
göre yapılacaktır diyoruz. Paranın kıymeti aley
hine müteveccih fiil ve harekette bulunanlar 
yakalanır yakalanmaz derhal muhakemesi ya
pılarak bir neticeye bağlanacaktır. Büyük şe
hirlerde bulunan -ehli hibre listesinde ismi ya
zılı bulunanlara istinabe suretiyle müracaat 
esasen kabul etmek sürati ve Cürmü meşhut 
kanununun tatbikini ortadan kaldırsın. Bu 
mülâhazalarla biz maddede aded zikrinden iç
tinap ettik. Amma arzettiğim gibi bu her şe
hirde ehli vukufa müracaat mevzuubahis değil
dir. Bu mahkeme beş yerde kurulacağından, 
İzmir, İstanbul, Ankara, Mersin, Samsun şehir
lerimizde kurulacağından bu listenin, 9 kişilik 
ehli vukuf listesinin tanziminde müşkülât yok
tur. Bu sebeple Encümenimiz asgari bir had 
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olarak dokuz kişinin kabulünde büyük bir mah
zur görmemektedir. Takdir Heyeti Celilenindir. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim esbaba binaen ehli hibre listesinin 

asgari dokuz zattan teşekkülünü arz ve teklif ey
lerim. 

Trabzon mebusu 
Faik Ahmed Barutçu 

REİS — Takriri yüksek reyinize arzeriyo-
rum. Nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Nazarı dikkate alınmıştır. Encümene... 

MUVAKKAT En. M. M. FUAD SÎRMEN 
(Rize) — Encümene göndermeye lüzum yoktur, 
burada o ibare maddeye eklenebilir. 

REÎS — Maddeyi takrire göre, tashih veçhile 
tekrar okuyoruz: 

MAÜDE 3. — 20. I I . 1930 tarih ve 1567 sa
yılı kanunun 3070 sayılı kanun ile değiştirilen 
4 ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

İcra Vekilleri Heyetince birinci maddeye 
dayanılarak ittihaz edilecek kararlara aykırı 
hallere ait takip ve duruşma meşhud suçların 
muhakeme usulü hakkındaki 8 haziran 1936 ta
rih ve 3005 sayılı kanun hükümleri dahilinde 
yapılır. Bu dâvaları rüyet salâhiyeti Ankara, 
İstanbul, izmir, Mersin, Samsun Asliye ceza 
mahkemelerine ait olup bunlardan her birinin 
kaza sahaları Adliye vekâletince tâyin olunur. 
Cumhuriyet müddeiumumileri kambiyo mura
kabe mercilerinin yazılı müracaatı üzerine mez
kûr kanun hükümlerine tevfikan takibe geçerler. 

Cumhuriyet müddeiumumileri ve mahkeme
lerce umumî hükümlere tevfikan takibat ifa
sına zaruret görülen hallerde takip ve du
ruşmaya üç günden fazla fasıla verilemez. 

Mükerrirler hakkında duruşma mevkufen 
cereyan eder. Mahkeme lüzumu halinde duruş
manın sonunu beklemeksizin maznunların mü
esseselerinin faaliyetten muvakkaten menine ka
rar verebilir. 

Cumhuriyet müddeiumumileri ve mahkeme
ler bu kanun hükümlerine tevfikan cereyan 
edecek takip ve duruşmalarda ehli hibre teşkiline 
lüzum gördükleri takdirde münhasıran resmî eh
li hibre listesinde isimleri yazılı zevattan seçecek
leri ehli hibrenin rey ve mütalâasını alıp başka 
ehli hibreye müracaat edemezler. Resmî ehli 
hibrenin listesi 9 kişiden aşağı olmamak üzere 
Maliye ve Ticaret vekâletlerince müştereken 
tesbit olunur. 

Maliye vekâletinin salahiyetli kılacağı me
murlar bu dâvalara müdahil sıfatiyle iştirak 
edebilirler. 

REÎS — Maddeyi tashih olunan şekliyle re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Türk parası kıy
metini koruma hakkındaki kararlara aykırı fiil
lerden dolayı halen yapılmakta olan takibata bu 
kanunun 3 ncü maddesinde yazılı usul dairesin
de devam olunur. 

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

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8. — Zonguldak mebusu Rifat Var dar'm 
yirmi dokuz yaşına girdikleri halde maiyet me
murluğu hakkım kaybetmemeleri icabeden yük
sek mektep mezunları hakkında kanun teklifi 
ve Dahiliye encümeni mazbatası (2/72) [1] 

RÎFAT VARDAR (Zonguldak) — Bugünkü 
ruznamenin bir defa müzakereye tabi mad
delerinden olup 5 numarayı taşıyan ve 29 yaşı
na girdikleri halde maiyet memurluğu hakkı
nı kaybetmemeleri icabeden yüksek mektep me
zunları hakkındaki kanun teklifinin müstace-
len müzakeresini teklif ediyorum. Kabulünü ri
ca ederim. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Reis Bey, Dahilî 
nizamnamemizde sarahat vardır. Müstaceliyet 
teklifi ya yazılı olarak verilecek veyahut tea-
mülen Hükümet tarafından yapılacaktır. Bina
enaleyh müstaceliyet teklifinin bu suretle yapıl
ması doğru değildir. 

REÎS — Nasıl Hükümet tarafından Hükü
met lâyihaları hakkında müstaceliyet teklifi ya
pılabiliyorsa teklif sahibi de aynı vaziyettedir. 
Teklif edebilir. Binaenaleyh müstaceliyet tekli
fini reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dahiliye memurları kanununun ikinci ve üçüncü 
maddelerini değiştiren 4089 sayılı kanunun bi

rinci maddesine ek kanun 

MADDE 1. — Dahiliye memurları kanunu
nun ikinci maddesini değiştiren 4089 sayılı ka
nunun birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Şu kadar ki Siyasal bilgiler okulu ile Hukuk 

[1] 33 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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fakültesinden mezun olanlar askerlik vazifesine 
çağırılmış olupta yirmi dokuz yaşını bu vazife
lerini ifa sırasında geçirmiş bulunurlarsa bu yaş 
durumları maiyet memurluklarına alınmalarına 
mâni teşkil etmez. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umıımiyesini reye arzediyo
rum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . .. . Ka
bul edilmiştir. 

9. — Devlet konservatuvarı tiyatro, opera ve 
balet şubelerinden mezun olanlara elbise veril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/882) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul buyu
ranlar . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Devlet konservatuvarmm tiyatro, opera ve balet 
şubelerinden mezun olanlara giyim eşyası veril

mesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet konservatuvarmm ti
yatro, opera ve balet şubeleri talebesinden Dev
lete hizmet taahhüt etmiş olanlara, mezun olduk
ları zaman bedeli 250 lirayı geçmemek üzere, 
Konservatuvar idaresi tarafından giyim ihtiyaç
ları temin olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Birinci madde 
mucibince tedarik olunacak giyim eşyası bedel
lerini karşılamak üzere 1942 malî yılı Maarif 
vekâleti bütçesinin 698 nci faslının 4 ncü (Der-
sane levazımı ve bilûmum ders aletleri, demirbaş 
ve mefruşat) maddesinden 3 750 lira tenzil edi
lerek 699 ncu faslın 3 ncü (melbusat) madde
sine nakledilmiştir. 

REÎS — Mütalâa var mı ? Maddeyi kabul bu
yuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

10. — Hava sınıfı mensuplarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki kanunun 10, 12 
ve 14 ncü maddelerini değiştiren kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/884) [1] 

REÎS — Heyeti umlumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul buyu
ranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hava smıfı mensuplarına verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki 3485 sayılı kanunun 10, 
12 ve 14 ncü maddelerinin değiştirilmesi hak

kında kanun 

MADDE 1. — 3485 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Haritacı subay ve haritacı askerî memur
lar ile havacılıkta daimî veya muvakkat olarak 
çalışan ve fakat uçucu olmayıpta icabında va
zife ile uçacak olan doktorlar, telsizci subaylar, 
elektrikçiler, tüfekçiler gibi fennî vazife erba
bına her uçuş saati için maaş veya ücretlerinden 
başka olarak üçer lira verilir. Şu kadar ki, ha
ritacı subaylar ile haritacı askerî memurlardan 
maadasına bu suretle verilecek paranın aylık 
yekûnu 40 lirayı geçemez. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Aynı kanunun 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Her hangi bir emir veya vazife dolayısiyle 
uçuş yaparken gerek sukut ve gerek uçuşun 
yerde ve havadaki esbabı sairesi sebebiyle ma
lûl kalan pilot olan ve olmıyan uçucularla hava 
sınıflarında müstahdem askerî memurlar ve 
uçuş yapan haritacı subay ve haritacı askerî 
memurlar tekaüt maaşlarının hesabında bir ma
fevk rütbe ve derece üzerinden ve erden gedik
liye kadar olanların tekaüt maaşları teğmen 
maaşına ve başgediklilerin tekaüt maaşları üs
teğmen maaşına göre hesap edilir. Yukarıdaki 
sebeplerle malûl kalan aylık ücretli sivil tay
yare mühendisleri, sivil pilot, sivil makinistler 
8 . II . 1341 tarih ve 551 sayılı bilûmum askerî 
malûllerin terfihi hakkındaki kanunun askerî 
mensuplar hakkındaki ahkâmından istifade 
ederler. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

1] 43 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. [1] 44 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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MADDE 3. — Aynı kanunun 14 ncü madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Hazarda ve seferde vazife ile uçuş esnasında 

düşen pilot olan veya olmıyan uçucularla hava 
sınıfında müstahdem askerî memurlardan ve 
uçuş yapan haritacı subay ve haritacı askerî me
murlardan şehit olanların maaşa müstahak aile
si efradına 12 nci maddedeki esas dairesinde bir 
mafevk rütbe ve derece üzerinden yetim maaşı 
tahsis olunur. 

Bu suretle şehit olanlarla aylık ücretli veya 
yevmiyeli sivil tayyare mühendisler ve sivil pi
lot ve makinistlerden ve erlerden aynı suretle 
şehit olanların maaşa müstahak ailelerine ve 
maaşa müstahak ailesi olmadığı surette miras
çılarına kanuni hisseleri nispetinde tevzi edil
mek ve bir defaya masus olmak üzere tazmi
nat olarak 2 500 lira verilir. 

REÎS — Mütalâa var mil Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel uçuş sırasında malûl kalan harita
cı subay ve haritacı askerî memurlar 12 nci 
madde, ve bunlardan şehit olanların maaşa 
müstahak aileleri veya kanuni mirasçıları 14 n-
cü madde hükümlerinden istifade ederler. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —- Bu kanun neşri tarihinden 
iner 'idir. 

REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

11. — Subay yüksek mühendis, askerî yüksek 
mühendis ve askeri mühendislere verilecek ihtisas 
ücreti hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/880) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Subay Yüksek mühendis, Askerî yüksek mühen
dis ve Askerî mühendislere verilecek ihtisas üc

reti hakkında kanun 

MADDE 1. — Subay Yüksek mühendis, As
kerî yüksek mühendis ve Askerî mühendis un
vanını kazanmış olanlara aylıklarından başka 
aşağıda yazılı esaslar dairesinde ayrıca ihtisas 

[1] 42 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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ücreti verilir. 

A) Subay Yüksek mühendislerle Askerî 
yüksek mühendislere maaşları tutarının % 25 -
50 si nisbetinde; 

B) Askerî mühendislere maaşları tutarının 
% 10 - 20 si nisbetinde; 

C) Subay yüksek mühendislerle askerî yük
sek mühendislere verilecek tahsisatın âzami mik
tarı, ancak doktora yapmak veya bir eser vücuda 
getirmek suretiyle emsalleri arasında temayüz 
edenlere verilir. 

D) Subay Yüksek mühendislerle Askerî 
yüksek mühendislerin % nisbetleri onar onar ve 
askerî mühendislerin beşer beşer olmak üzere, ait 
oldukları dairelerce mesai ve muvaffakiyetleri 
sicillen tasdik ve teklif edilmiş olanların Genel
kurmay başkanlığının muvafakatiyle Millî Mü
dafaa vekâletince arttırılır; 

E) Her derecedeki ihtisas ücreti en az iki 
sene geçmedikçe arttırılmaz. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzedivorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Askerî yüksek mühendislere ve 
askerî mühendislere bilfiil fabrikalarda çalıştık
ları müddet için 2853 sayılı kanun hükümlerine 
göre ihtisas yevmiyesi verilir. Şu kadar ki, bun
lara ve subay yüksek mühendislere birinci mad-
deve göre verilecek ihtisas ücretleri tutarı ile 
2853 savılı kanun hükmüne göre verilmesi ge
reken ihtisas yevmiyelerinin aylık tutarından 
hangisi fazla ise yalnız o verilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — Halen müstahdem 
bulunan subay yüksek mühendislere verilecek ih
tisas ücretinin % nispeti, kanunun neşri tari
hinde subav yüksek mühendisliklerinde geçmiş 
hikmet, müddetlerine göre ait oldukları dairelerin 
teklifi ve Genelkurmay backanlığının muvafakati 
üzerine Millî Müdafaa vekâletinde tâyin ve tes-
bit olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Reye arzedivorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — 2204 sayılı kanun hükmü kal
dırılmıştır. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 
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REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

12. — Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 
2884 sayılı kanun hükümlerinin iki yıl daha uza
tılmasına dair kanun lâyihası ve Adliye ve Dahi
liye encümenleri mazbataları (1/889) [1] 

DAHİLÎYE VEKİLİ RECEB PEKER (Kü
tahya) — Arkadaşlar; bugün hükmü yürürlükte 
bulunan Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 
kanunun mer'iyet müddeti önümüzdeki ayın 
başında bitiyor, önümüzde kanuni bayram tati
li de vardır. Bu sebeple bu lâyihanın da müsta
celen müzakeresini rica ederim (Muvafık ses
leri). 

REÎS — Dahiliye vekili bu lâyihanın müs
tacelen müzakeresini teklif etmektedir. Bu tek
lifi reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Lâyihanın müstacelen müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiye-si hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Maddelere geçilmiştir. 

Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 nu
maralı kanun hükümlerinin iki yıl daha uzatıl

masına dair kanun 

MADDE 1. — Mer'iyeti 3706 sayılı kanunun 
birinci maddesiyle 31 birinci kânun 1942 tarihine 

1] 41 sayılı basmayazı baptın sonundadır. 

kadar temdit edilmiş olan Tunceli vilâyeti ida
resi hakkındaki 2884 numaralı kanunun hüküm
leri mezkûr tarihten itibaren iki yıl daha uza
tılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık reyin neticesini arzediyorum. Yalova 
kaplıcaları işletme idaresinin 1940 malî yılı bi
lançosunun tasdikına dair kanuna, kanunu ka
bul etmek suretiyle (264) zat rey vermiştir. Bi
naenaleyh kanun (264) reyle kabul edilmiştir. 

Cuma ve pazartesi içtima günlerimiz bay
ram günlerine tesadüf etmektedir. Bu vaziyete 
göre çarşamba gününden evvel içtima etmemiz 
mümkün olmıyaçaktır. Müsaadenizle çarşamba 
günü içtima edelim. (Muvafık sesleri). O halde 
1 nci kânunun 23 ncü çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,25 

Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1940 malî yılı bilançosunun tasdikına dair olan kanuna 
verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir; 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

[Kabul edenler] 

Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğla 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Gl. Kemal D 
Halid Bayra 

Anka 
Arif Baytın 

429 
264 
264 

0 
0 

160 
5 

oğan 
£ 

ra 

Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
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Gl. Nihat Anılmış 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Kasih Kaplan 
Türkân örs 

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

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzuncar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gül ek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konul: 
Dr. Talat Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tmaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
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Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

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

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Tsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Ham di Berk man 
Emin Aslan Toka d 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edim t, 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih lif er 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Çöle 
Nafiz Dumhı 
Nakiyo Elgün 
Salim Altuğ 
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Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
M*,med Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. îhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

Hakkâri 
fzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berknr 
Rmin înankur 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ali Kâm i Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe övmen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Numan Menemencioğlu 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 

Şehime Yunuc 
Kars 

Cevat Dursunoğlu 
Fsad özoğuz 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hac er Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Hamdi Kuleli 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin ülkü 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cubesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadrı Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
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Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Bayda r 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosmaıı 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Rcşid Tanknl 
Mansıır Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemeneinğln 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Günev 

I : 18 
\runus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaral 
Dr. Rasim Ferid Ta] ay 
Faik Soylu 
Naim E rem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Bize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemal ettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörük er 
Naşit Fırat 
Rıışeni Barkın 
Sabi ha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ahmet Kutsi. Tecer 
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Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdnrrahman Naci De 
mirağ 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 

Sıtkı Atanç 
Trabzon 

Daniş Eyiboğhı 
E'aik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pckel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Emin Erişirgil 
Rîfat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenlerj 

Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esad Sümer 

Tayfur Sökmen (M.) 
Aydın 

Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu 

Bahktsir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpınar 

•Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

Çarıkın 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Rs.) 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
Eyüp Sabri Akgöl (M.) 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali Öngö
ren 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâziğ 
Fazıl Ahmed Aykaçj 
(M.) 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Safiyüttin Erdem 
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Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Memed Ali Ağakav 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Fikret. Atlı 
ismail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşüne 
Şevket Erdoğan 
YiıMit Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

İçel 
Feri d Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Ahmed Ham d i Di nizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 
(71. Kâzım Karabekir 
Gl. "Refet Bele 
ismail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz (M.) 
Salâh Cimcoğ (M.) 
Şükrü Âli Ögel 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hnlki Cura 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Memed Al d em ir 
(M.) 
Nazmı îlker 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 
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Kars 

Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Um ay 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Dıblaıı 
İbrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Gl. Âşir Atlı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M.) 
Muhlis Erkmen 
Receb Pcker (V.) 
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Malatya 

Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
trfan Ferid Alpaya 
( t Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgeneral îzzeddin Ça
lışlar 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
ismail Çamaş 

Rie$ 
Hasan Cavid 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 
Sinan TekelioŞln 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (M.) 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er
dem gil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Halid Nazmi Keşmir 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu (M.) 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 

>v«^< 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 33 
Zonkuldak mebusu Rıfat vardar' ın, y i rmi dokuz yaşına 
girdikler i "halde maiyet memurluğu hakkını kaybetme
meleri ıcabeden- yüksek mektep mezunları hakkında 
kanun teklif i ve".Dahiliye encümeni" mazbatası ' (2/72) 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye memurları kanununun 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4089 numa
ralı kanunun C. fıkrasında 29 yaşma giren Âli mektep mezunlarmin maiyet memurluklarına tâyin 
olunamıyacakiarı 'hakkındaki sarahata binaen bu gibilerden idare memuru olmak üzere mektepleri
nin son ::eneleri imtihanlarını bilâ ikmâl bitirenler bir ay sonra yedeksubay okuluna sevkolunmuş ve 
ikmale 1 alanları teşrin aylarında imtihanlarını vermek üzere mekteplerinde kalmışlardır. Yedek
subay ol ulunu ikmal edenler kıtalarında vazife görmekteler iken mezkûr kanun intişar etmiş ve 
normal ; ikldetlerini ikmal eden bu gibiler terhis olunamıyarak ahvali fevkalâde dolayısiyle kıtala
rında fa-la müddet alıkonulmuşlardır. Terhisten sonra maiyet memurluğuna tâyinlerini isteyenlere 
29 yaşımı girdikleri için maiyet memuru hakkını kaybettikleri cevabiyle karşılaşmışlardır. Sınıf ar
kadaşlarından ikmale kalanlar ise teşrinlerde imtihanlarını verince yedeksubay okul devresi orta
sına tesadüf ettiğinden mektebe sevkolunamayıp maiyet memurluklarına tâyinleri, hakkındaki arzu
lan is'af buyurulmuş ve eylül aynıda yedeksubay ma girip kıta hizmetini yaparken 29 yaşma girmiş
lerse de maiyet memuru olmak haklarını kazanmışlardır. Bilâ ikmal mektebini bitirenler ise ellerinde 
olmıyan bir sebepten dolayı bu haktan mahrum edilmeleri muvafık olamıyaeağmdan bu gibilerinde 
diğer sınıf arkadaslan gibi aynı haklardan istifadelerini temin için mezkûr kanuna ek olmak üzere 
Aşağıda yazılı maddenin ilâvesini teklif eder ve Dahiliye encümenine havalesini istirham ederim. 

Zonguldak 
Rıfat Vardar 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Dahiliye encümeni 9 . XII. 1942 
Esas No. 2/72 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

geçildi. 
1700 sayılı Dahiliye memurları kanununun 

ikinci ve. üçüncü, maddelerini değiştiren 4089 sa
yılı kanunun birinci maddesinin ;(C) f^rasjn^a; 
Siyasal bilgiler okulu ile Hukuk fakültesi me
zunlarından Dahiliyeye intisap edenlerin altı ay
lık namzetlik müddeti geçirecekleri ve bunlar
dan ehliyeti tasdik edilenlerin 29 yaşını geçir
memi» olmaları şartiyle memleketin her yerinde 
vazife görmeğe ve her vasıta ile seyahat etmeğe 
kabiliyeti olanların kaymakam olmak için maiyet 
memurluklarına tâyin olunacağı, yazılmaktadır. 

Âli tahsilini ikmal etmiş olanlardan askerlik 
Vazifesini ifa etmelerinden veya diğer meşru bir 
mazeretlerinden dolayı 29 yaşını geçirmiş bulu
nanların maiyet memurluklarına tâyin edilmek 
Hakkını kâybetmiyeceklerine- dair olup Zongul
dak mebusu Rif at Vardar tarafından 4X11.1942 
tarihiyle Yüksek Reisliğe sunulan bir maddeden 
ibaret kanun teklifi encümenimize havale edil
miş bulunduğundan Dahiliye vekilinin salahiyetli 
mümessili .Seyfi Tülümen ve teklif sahibi hazır 
oldukları halde okundu ve Rifat Vardar teklifi 
hakkında izahat verdikten sonra müzakeresine 



— 2 — 
Siyasal bilgiler okulu ile Hukuk fakültesini 

ikmal edenlerin imtihanlarını mütaakıp bir ay 
sonra, bu imtihanlarda ikmale kalanların da ik
mal imtihanlarını verebilmek üzere altı ay sonra
ki nisan devresinde askerî vazifeye çağırılarak 
Yedeksubay okuluna sevkedilmekte oldukları an
laşılmıştır. 

Bunlardan imtihanları mütaakıp bir ay son
ra askerliğe alınmış olanlar için de, bu askerlik 
vazifelerinde ahvali hazıra dolayısivle muayyen 
müddetten fazla alıkonulmuş bulunanların ter
histen sonra 29 yaşını geçirmiş olmaları dolayı
sivle maiyet memurluklarına alınmalarına 
yukarıda yazılı kanun hükmü müsait değildir. 
Halbuki bu gibilerin sınıf arkadaşı olup imtihan
larda ikmale kalmış olanlar, ikmal imtihanlarını 
verdikten sonra Dahiliye vekâletine müracaatla 
maiyet memurluklarına tâyin edilmekte ve ni
san devresinde de askerliğe alınarak sevkedildikleri 
yedeksubay okulunu ve askerlik hizmetlerini ifa 
ile terhis edilmelerini mütaakıp 29 yaşını geçirmiş 
oltalar dahi evelce maiyet memurluklarına alın
mış bulunmalarından dolayı tekrar bu vazifeye 
alınarak istihdam edilmekte bulunmalarına mâni 
kanuni bir kayıt yoktur. 

Bu vaziyet, yukarıda yazılı okullardan aynı 
yılda mezun bulunanlar arasında bir müsavat-

ZONGULDAK MEBUSU ElFAT VARDAR'IN 
TEKLlPÎ 

MADDE 1. — Âli tahsilini ikmal etmiş bu
lunanlardan askerî vazifesi yapmakta veya di
ğer bir meşru mazeretten dolayı 29 yaşına gir
miş ve hattâ bu sebeplerle bu yaşı geçirmiş 
olanlar mâniin zevalini mütaakıp altı ay zarfın
da müracaat ettikleri takdirde maiyet memur
luk hakkını kaybetmezler. 

sizlik yaratmakta ve imtihanlarını ikmalsiz vere
bilmiş olanlar için tmağduriyti tazammun eder bir 
mahiyet göstermekte bulunduğu için kanuni tek
lif esas itibariyle nazara alınmağa lâyik görülmüş 
ve yalnız yaş haddinin aşılmasının askerlikten 
başka sebeplere de teşmili uygun görülmemiş ol
duğundan 4089 sayılı kanunun ek olarak yeniden 
yazılan madde kabul edilmiştir. 

Umumî Heyette müzakere edilmek üzere i§bu 
mucip sebepler mazbatası kanun lâyihası ve diğer 
evrak ile birlikte Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Dahiliye En. 

Tekirdağ 
C. Uybadın 

Kâtip 
Niğde 

ü. Oral 
Antalya 

E. Kaplan 
Erzurum 

Rs. Rs. V. 
Çoruh 

Atıf Tüzün 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Bursa 

M. M. 
Zonguldak 

/ . E. Bozkurd 

Ankara 
F. DaldaZ 

Elâzığ 
Fatm Güvendiren S. Sağıroğlu 

Erzurum 
Gl. Zeki Soydemir N. Elgün 

Kars 
E. özoğuz 

Malatya 
E. Barkan 

Konya 
Şevki Ergun 

Sivas 
Mitat Ş. Bleda 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Kütahya 
Sadrı Ertem 

Tokad 
A. Galib Pekel 

Yozgad Zonguldak 
S. Korkmaz Rifat Vardar 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Dahiliye memurları kanununun ikinci ve üçüncü 
maddelerini değiştiren 4089 sayılı kanunun bi

rinci maddesine ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Dahiliye memurları kanunu
nun ikinci maddesini değiştiren 4089 sayılı ka
nunun birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir: 

Şu kadar ki Siyasal bilgiler okulu ile Hukuk 
fakültesinden mezun olanlar askerlik vazifesine 
çağırılmış olupta yirmi dokuz yaşım bu vazife
lerini ifa sırasında geçirmiş bulunurlarsa bu yaş 
durumları maiyet memurluklarına alınmalarına 
mâni teşkil etmz. 

MADDE 2. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

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

mm* 
( S. Sayım : 33 ) 



S. Sayısı: 36 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki kanun 
hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 

Muvakkat encümen mazbatası (1/894) 

T. G. 
Başvekalet 3 . XII . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4462 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki kanun hükümlerinin değiştirilmesine dair Maliye ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin3 . XII . 1942 tarihli toplantısında Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Türk parası kıymetinin muhafazası için alınacak malî ve iktisadi tedbirlerin yanı başında 
Millî para aleyhine müteveccih hareketlerin suç addiyle faillerinin cezalandırılması esası ilk defa 
1930 senesinde intişar eden 1567 sayılı kanun ile kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kanunun ilk beş altı senelik tatbikatı ceza lamı çoğaltılması ve muhakeme usulünde deği
şiklik yapılması lüzumunu gösterdiğinden 1936 senesinde tatbik mevkiine konan 3070 numaralı 
kanun o zamana göre gereken tadilâtı tahakkuk ettirmiştir. 

1939 yılında başlayan harbin uzayıp gitmesi bütün dünyadaki iktisadi düzeni bozarak milletler
arası para işlerinde spekülatif hareketlere ve sermaye kaçakçılığına ve iç pazarlarda millî para-
lara karşı muzır faaliyetlere çok müsait bir zemin yaratmış olduğundan hemen her tarafta bu 
gibi hareket ve faaliyetleri önliyecek yeni ve esaslı tedbirler alınmaktadır. Harbin dışında ve fa
kat tesirleri altında bulunan memleketimizde de yukarıda yazılı sebeplerle kambiyo takyidatı ve 
millî paranın korunması tedbirleri son derece ehemmiyet kesbettiği cihetle bu husustaki mevzua
tımızın hali hazırdaki şartlara uygun bir hale ifrağı icabetmiştir. 

Filhakika Türk parası kıymetinin korunması hakkındaki kanun bugünkü şekliyle Hükümete 
zamanın icaplarına göre kararlar almak salâhiyetini tanımak bakımından ihtiyaca uygun olmakla 
beraber Hükümetin alacağı kararlara ait müeyyidelerin kifayetsizliği ve suçlular aleyhindeki ta
kibatın tabi olduğu usul tatbikatta beklenen neticeyi almağa mâni olduğundan mer'i kanunun 
İni noktalardan tadiline lüzum görülmektedir. İlişik kanun lâyihası gerek kambiyo muamelelerinde 
gerekse dahilî pazarda Türk parası kıymetini zâfa uğratmak istidadmdaki hareketleri tenkil ede
bilmek için mer'i kanundaki cezaları çoğaltmak ve takip usulünü ıslah etmek maksadı aslisiyle 
ve bu meyanda tatbikata ait bazı müşkülâtı gidermek arzusiyle hazırlanmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi kanunun hükümleri nin tatbikini işkâl eden ilân şeklinin ıslahını istih
daf etmektedir. 

Diğer maddeleri cezaları çoğaltmak, takibatta ihtisas ve sürate yer vermek ve eski kanunun 
bazı hükümlerine vuzuh getirmek üzere teklif edilmiş bulunmaktadır. 



Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen 

Fiftas No. i/894 
Karar No. 2 

10 . XII , 1942 

Yüksek Reisliğe 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki ka
nun hükümlerinin değiştirilmesine dair Maliye 
vekâleti tarafından hazırlanıp icra Vekilleri Hey
etince 3 . XII . 1942 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanım lâyihası Umumî Hey
etin tensibiyle teşkil buyuruları Muvakkat encü
menimize; havale buyurulmuş olmakla Maliye ve 
Adliye vekilleri hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

.Yerilen şifahi izahlara ve mucip sebeplerde 
dermeyan olunan mütalâalara göre işbu kanun 
lâyihasiyle istihdaf olunan maksadın Türk para
sının kıymetini koruma hakkındaki kararlara 
aykırı hareketlerin sürat ve ihtisasla takip ve 
daha ağır cezalarla cezalandırılması olduğu anla
şılmış ve lâyiha esas itibariyle kabule şayan gö
rülmüştür. 

Ancak bu maksadın lâyihada derpiş edildiği 
gibi idari uzuvlardan teşkil edilecek heyetlere 
kaza salâhiyeti verilmek suretiyle temini encü
meni mizce caiz görülmemiş ve bu dâvaların Adli 
mahkemeler tarafından niyet edilmesi esası mu
hafaza olunmuştur. 

Matlup suretin temini iyin meşhut suçların 
takibi hakkındaki usulün tatbikmcla favda mülâ

haza edilmiş ve ihtisasa taallûk eden bu işlerde 
mahkemelerce Ticaret ve Maliye vekâletleri tara
fından tensip edilecek resmî ehlivukufun mecbu
ri istimaı esası kabul olunmuştur. 

Lâyihada Encümenimizce yapılan bu ana ta
dillerden başka esasa taallûk etmiyen diğer bazı 
tadiller de yapıldığı gibi cezaların artt ın İm asana 
dair hüküm de aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Muvakkat En. Rs. M. M. 

Tunceli 
Mithat Yenel 

Afyon K. 
Berç Türker 

Antalya 
N. E. Sümer 

Balıkesir 
S. Örgeevren 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kırşehir 
İzzet Özkan 

Manisa 
Kenan Örer 

Rize 
Fuad Sirmen 

Ankara 
M. Eriş 
Aydın 

A. Menderes 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
77. Dicle 
Kocaeli 

Suphi Artel 

Kâtip 
İstanbul 

/. II. Ülkmen 
Antalya 
İV. Aksoy 

Bilecik 
K. Gülek 
Eskişehir 
E. Sazak 
Kayseri 

Ö. Taşçıoğlu 
Malatya 

M. N. Zabcı 
Tokad 

II. Nazmı Keşmir 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki ka
nun hükümlerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1. — 20 . II . 1930 tarihli 1567 sayılı 
kanunun ikinci maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 2 : Bu kararlar (Türk parası kıyme
tini koruma) başlığı altında Resmî Gazete ile 
neşir ve ilân olunur. Mer'iyeti tarihi metninde 
yazılmayan kararlar Resmî Gazete ile neşredildi-
ğinin ertesi gününden itibaren Türkiye'nin her 
tarafında yürürlüğe girer. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİS'NRİKİ 

MADDE 1. — 20 . I I . 1930 tarih ve 1567 sa
yılı kanunun ikinci maddesi aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir: 

Bu kararlar (Türk parası kıymetini koruma) 
başlığı altında Resmî Gazete ile ve Maliye ve
kâletinin münasip göreceği diğer neşir vasıtala-
riyle neşir ve ilân olunur. 

Şu kadar ki kararların yürürlüğe girmesinde 
Resmî Gazete ile yapılacak neşir ve ilân esas 

( S. Sayısı : 36 ) 



Hû. 

MADDE 2. — 1567 sayılı kanunun üçüncü 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 3 : Birinci maddede yazılı hususlar 
hakkında İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edile
cek kararlara muhalif hareket eden hakikî ve 
hükmi şahıslar bin liradan iki yüz bin liraya ka-
d?,r a«ır para cezasiyle cezalandırılmakla bera
ber müesseseleri üç aydan üç seneye kadar faa
liyetten men ve tatil olunur. 

Bu hareketi tekerrür edenlerin cezaları iki 
kat olarak hükmolunur ve müesseseleri daimî 
olarak kapatılır ve bu gibi hallerde hakikî şa
hıslarla hükmi şahısların müdür ve fiilde işti
raki olan memurları ayrıca üç aydan üç seneye 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

tcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilecek ka
rarlara muhalif hareket, hükmi şahısların mer
kezleri tarafından yapılmış veya yaptırılmış ise 
tatil ve kapatma kararları o müessesenin Tür
kiye'deki bütün şube ve ajanslarına teşmil edi
lir. 

Kararlar hükmüne muhalefet şube veya 
ajansların kendileri tarafından vâki olmuşsa 
ceza yalnız o şube ve ajanslar hakkında tatbik 
olunur. 

Haklarında muvakkaten men ve tatil kara
rı verilmiş olan hakikî ve hükmi şahıslar mem-
nuiyet müddetince kendilerine menfaat temin 
edecek yeni muameleler yapmaktan memnudur
lar. Evvelce başlamış olan muamelelere devam 
olunabilmesi kambiyo murakabe mercilerinin iz
nine bağlıdır. 

Kararnameye aykırı olan fiil ithal veya ih
racı memnu veya müsaadeye tabi hsr türlü pa
raları, menkul kıymetleri, kıymetli madenleri, 
yabancı memleketler üzerine çekilmiş çek ve po
liçeleri memleket dışma kaçırmak veya kaçırma
ğa teşebbüs etmek veya memlekete sokmak veya 
sokmağa teşebbüs etmek suretiyle işlenmiş ise 
zaptedilen paralarla, menkul kıymetler ve kıy
metli madenler müsadere edilmekle beraber fa-

(S. Sa 

Muvakkat E. 

olup bu gazete ile neşredilen kararlar başkaca 
vasıtalarla neşir ve ilân edilmiş olsun olmasın 
metinlerinde mer'iyet tarihi varsa o tarihten yok 
ise Resmî Gazete ile neşredildiğinin ertesi günün
den itibaren Türkiye'nin her tarafında yürürlü
ğe girer. 

MADDE 2. — 20 . I I . 1930 tarih ve 1567 sa
yılı kanunun üçüncü maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

icra Vekilleri Heyetince birinci maddeye 
istinaden ittihaz edilecek kararlara aykırı hare
ket eden hakikî ve hükmi şahıslar hakkında üç 
aydan üç seneye kadar faalijretten men ve 1 000 
liradan 200 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmedilmekle beraber hakikî şahıslarla hük
mi şahısların müdür ve fiilde iştiraki olan me
murları ayrıca üç aydan üç seneye kadar hapis 
cezasiyle cezalandırılırlar. 

Mükerrirler daimî olarak faaliyetten mene-
dilmekle beraber haklarında verilecek para ve 
hapis cezaları iki kat olarak hükmolunur. 

icra Vekilleri Heyetince ittihaz edilecek ka
rarlara aykırı fiil hükmi şahısların merkezleri 
tarafından yapılmış ve yaptırılmış ise faaliyet
ten muvakkat veya daimî men kararları o mü
essesenin Türkiye'deki bilûmum teşkilâtına şâ
mildir. 

Faaliyetten muvakkaten veya daimî olarak 
menedilmiş olan hakikî ve hükmi şahıslar ımem-
nuiyet müddetince kendilerine menfaat temin 
edecek yeni muameleler yapamazlar. Şu kadar 
ki evvelce başlamış olupta üçüncü şahısların 
hukukunu alâkadar eden veya kanuni müdde
te tabi olan işlere kambiyo mercilerinin mura
kabesi altında devam olunur. 

Kararnameye aykırı olan fiil Türk ve ecnebi 
paralarını ve her türlü esham ve tahviller ile 
yabancı memleketler üzerine çekilmiş çek ve 
poliçeleri izinsiz memleket dışına çıkarmafk ve
ya kaçırmağa teşebbüs etmek suretiyle işlenmiş 
ise failleri yukarıda yazılı cezalara maihkûm 
edilmekle beraber yakalanan paralarm çek ve 
poliçelerin esham ve tahvillerin müsaderesine 
de hükmolunur. Bu hallerde hükmolunacak pa
ra cezası âzami had dahilinde kalmak şartiyle 
yakalanan veya yakalanmaksızm kaçırılan pa
ra, çek, poliçe, esham ve tahvillerin kıymetinin 

i : 36 ) 
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illeri hakkmda yukarıda yazılı para cezası da 
hükmolunur ve hükmün infazma kadar seyahat
leri menedilir. 

Türkiye'ye giren veya Türkiye'den çıkan 
yolculara Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki kararnamelerle ithal veya ihracı mene-
dilmiş veya müsaadeye tabi tutulmuş olan pa
ra, menkul kıymet ve kıymetli madenler bildi
rilir. Beyanları hilâfma üzerlerinde veya eş
yaları arasında bu nevi memnu veya müsaa
deye tabi para, menkul kıymet ve krymetli ma
denler bulunur ve bunların değeri 150 türk li
rasını geçmez ise bunlar müsadere edilerek tu
tulacak zabıt varakasının bir nüshası suçluya 
tebliğ, diğer nüshası müsadere olunan para, men
kul kıymet ve kıymetli madenlerle birlikte en 
yakın malmemurluğuna makbuz mukabilinde 
teslim olunur. Suçluların bu muameleye karşı 
hiç bir mahkemeye müracaat hakkı yoktur. 

MADDE 3. — 1567 numaralı kanunun 3070 
sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi kaldı
rılmıştır. 

4 — 
I Muvakkat B. 

iki katından aşağı olamaz. 
Yukarıda yazılı kıymetler ecnebi parasını 

nâtık ise Türk parasiyle tutarları yakalandıkla
rı veya kaçırıldıkları tarihe göre Maliye vekâle
tince gösterilecek makam tarafından tesbit olu
nur. 

Yakalanan para, esham ve tahvillerle çek ve 
poliçeler hakkında iki nüsha zabıt varakası tu
tulup bir nüshası suçluya verilir. 

Hükmolunan para cezası tahsil edildikten 
sonra çek ve poliçeler hâmillerine geri verilir. 

Türkiye'ye giren ve Türkiye'den çıkan yolcu
lara Türk parası kıymetini koruma hakkında
ki kararnamelere göre ithal veya ihracı mene-
dilmiş veya müsaadeye tabi tutulmuş olan kıy-

I metler bildirilir. Bu tefhimden sonra üzerlerinde 
veya eşyaları arasında beyanları hilâfına çıkan 
kıymetlerin tutarı 100 lirayı geçmezse bunla
rın müsaderesine ve kıymetlerinin on misli ağır 
para cezasına hükmolunur. Mezkûr kıymetle
rin hâmili para cezasmı Gümrük idaresine rıza-
siyle verirse keyfiyet tutulacak ve kendisine 
imza ettirilecek zabıt varakasına derç ile iktifa 
olunarak hakkında takibat yapılmaz ve kendisi
nin mahkemeye müracaat hakkı sakıt olur. 

I MADDE 3. — 20 . I I . 1930 tarih ve 1567 sa
yılı kanunun 3070 sayılı kanun ile değiştirilen 
4 ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir: 

I icra Vekilleri Heyetince birinci maddeye 
dayanılarak ittihaz edilecek kararlara aykırı 
hallere ait takip ve durursma meshud suçlarm 
muhakeme usulü hakkındaki 8 haziran 1936 ta
rih ve 3005 sayılı kanun hükümleri dahilinde 
yapılır. Bu dâvaları rüyet salâhiyeti Ankara, 
İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun Asliye ceza 
mahkemelerine ait olup bunlardan her birinin 
kaza sahaları Adliye vekâletince tâyin olunur. 
Cumhuriyet müddeiumumileri kambiyo mura-

| kabe mercilerinin yazılı müracaatı üzerine mez
kûr kanun hükümlerine tevfikan takibe geçerler. 

Cumhuriyet müddeiumumileri ve mahkeme
lerce umumî hükümlere tevfikan takibat ifa~ 

j sma zaruret görülen hallerde takip ve du
ruşmaya üç günden fazla fasıla verilemez. 

I Mükerrirler hakkında duruşma mevkufen 
j cereyan eder. Mahkeme lüzumu halinde duruş-
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rarlan ekseriyetle verilir. Heyetin kararları 
katî olup bu kararlar aleyhine hiç, bir mercie 
müracaat olunamaz. 

İtiraz arzuhalleri mahallin en büyük mülkiye 
memuruna verilmekle müddet muhafaza edilir. 
Mülkiye amirleri bu arzuhalleri vakit geçirmek
sizin Maliye vekaletine gönderir. 

Komitece hüküm altma alman ve katileşen 
para cezalarının infazında Türk ceza kanununun 
19 ncu maddesi hükümleri tatbik ve tatil karar
ları mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
teııfiz olunur. Mükerrirleri hakkında takibat 
icrası ve bu kanunda yazılı hapis cezalarının 
hüküm altma alınması umumî hükümlere ta
bidir. 

Madde 2 : Bu kanun mucibince teşkil edile
cek heyet ve komiteye reis ve âza seçilecek olan
larla raportörlük edecek memurlara daireleri 
maaş tahsısatmdaki tasarruflardan ödenmek 
üzere tcra Vekilleri Heyeti karariyle ayda 250 
liraya kadar ücret verilebilir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun yürür
lüğe girdiği tarihte henüz neticelendirilmemiş 
ve karara bağlanmamış olan işler komitece tet
kik olunmak üzere Maliye vekâletine devrolu-
nur. 

MADDE 5. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 6. —- Bu kanun hükümlerini ye
rine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

3 . X I I . 1942 
Bş. V. 

Ş> Saraçoğlu 
Da. V. 

B. Peker 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H, Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ad. V. M. M. V. 
//. Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Ha. V. 
N. Menemencioğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı D ay 
Zr. V. 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

Dr. B. Uz 

Muvakkat $ . 

MUVAKKAT MADDE 1. — Türk parası kıy
metini koruma hakkındaki kararlara aykırı fiil
lerden dolayı halen yapılmakta olan takibata bu 
kanunun 4 ncü maddesinde yazılı usul daire
sinde devam olunur. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

>yt*<i 

( S. Sayısı : 36 ) 



- S -
Hü. 

MADDE 4. — 1567 sayılı kanuna aşağıda 
yazılı maddeler eklenmiştir: 

Madde 1 : — Türk parası kıymetini koru
ma hakkındaki kanuna müsteniden icra Ve
killeri Heyetince ittihaz olunacak kararlara 
muhalif hareket eden hakikî ve hükmi şahıs
lar hakkında Maliye müfettişleri, kambiyo 
müdür ve murakıpları, malmemurları ve bu 
işlerle tavzif edilecek diğer memurlar tarafın
dan yapılacak tahkikata ait raporlar veya tan
zim olunacak zabıt varakaları biri Maliye ve
kâletinden, biri Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankasından ve biri millî bankalardan biri
nin memurlarından olmak üzere Başvekilin se
çeceği üç kişilik bir komitede tetkik edilir. 
Komite âzası arasından birini reis olarak se
çer. Komite tahkikatı noksan gördüğü tak
dirde âzasından biri marifetiyle tahkikatı ik
mal ettirebileceği gibi tahkikatı yapan makama 
talimat vermek suretiyle de noksan tahkikatı 
tamamlattrrabilir. Komite, İcra Vekilleri He
yeti kararma muhalefeti sabit gördüğü takdirde 
bu kanunda yazılı para cezasiyle birlikte mu
vakkaten faaliyetten men ve tatil kararı verir. 
Kararlar ekseriyetle verilir. 

Komite kararlarına karşı tebliği tarihinden 
itibaren on gün zarfında itiraz olunabilir. Bu 
itirazlar Başvekil tarafından Temyiz mahkeme' 
si, Devlet şûrası ve Divanı muhasebat reislerin
den biriyle Maliye vekâleti memurlarından se
çilecek iki azadan mürekkep beş kişilik bir he
yet tarafından tetkik olunarak iki ay içinde ka
rara bağlanır. Heyete Temyiz mahkemesi reis
lerinden seçilecek zat riyaset eder. Heyet ka-

Muvakkat E. 

manm sonunu beklemeksizin maznunların faa
liyetten muvakkaten menine karar verebilir. 

Cumhuriyet müddeiumumileri ve mahkeme
ler bu kanun hükümlerine tevfikan cereyan 
edecek takip ve duruşmalarda ehlihibre teşkiline 
lüzum gördükleri takdirde münhasıran resmî eh
lihibre listesinde isimleri yazılı zevattan seçecek
leri ehlihibrenin rey ve mütalâasını alıp başka 
ehlihibreye müracaat edemezler. Resmî ehli
hibrenin listesi Maliye ve Ticaret vekâletlerin -
ce müştereken tesbit olunur. 

Maliye vekâletinin salahiyetli kılacağı me
murlar bu dâvalara müdahil srfatiyle iştirak 
edebilirler. 
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S. Sayisı: 37 
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 
hakkındaki 4178 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin so
nuna bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Na-

fia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/872) 

T. C. 
Başvekâlet 20 . VIII . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3303 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

4178 sayılı karnımın 9 ncu maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkında Münakalât vekil
liğince hazırlanan ve icra vekilleri Heyetince 7 . VIII . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar 
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Posta, telgraf ve telefon idaresince istihdam edilmekte olan hat başbakıcı ve başmüvezzilerle 
hat bakıcı ve müvezziler ayrı bir smıf teşkil edeıler. 

3656 sayılı kanun hükümleri haricinde kalan ve fakat terfi ve terfihleri teadül esasına göre 
yapıla bu memurlar hakkında 1683 numaralı Tekaüt kanunu hükümleri tatbik olunduğu gibi 
Devlet memurlarının haiz bulundukları hak ve menfaatlardan tamamen istifade etmektedirler. 

Maaşlarının az olmasına rağmen kendilerine tahmil olunan mühim ve yorucu vazifeleri büyük 
bir gayret ve muvaffakiyetle başaran bu zümrenin yakacak zammından mahrum bırakılmaları mu
vafık görülememiş ve idarenin 1942 malî yılı bütçesinin Yüksek Mecliste tetkiki sırasında bu kı
sım memurların da yakacak zammından istifade ettirilmeleri yolunda Bütçe encümeni tarafından 
gösterilen arzu ve temenni üzerine işbu kanun lâyihası tanzim edilerek Yüksek Meclisin tasvibine 
arzolunmuştur. 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 18 . XI. 1942 
Esas No. 1/872 
Karar No. 42 

Yüksek Reisliğe 

4178 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin sonu
na bir fıkra eklenmesi hakkında Münakalât ve
kâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
7 . V I I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka

rarlaştırılarak Başvekâletin 20 ağustos 1942 tarih 
ve 6/3303 numaralı tezkeresiyle Yüksek makamı
nıza arz ve encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihası ve esbabı mueibesi P. T. T. umum 
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müdürü huzuriyle müzakere edildi. 

Verilen izahattan kanunun mevzuu hat başba-
kıcı ve başmüvezzileriyle hat bakıcı ve müvezzile-
re de 4178 numaralı kanunun 9 ncu maddesine 
tevfikan yakacak zammı verilmesi olduğu anla
şılmıştır. 

lîakikatta tekaüdiyeye ve hususi bareme tabi 
olup yalnız tahsil kaydından hariç tutuldukları 
cihetle P. T. T. idaresinin 2822 numaralı Teş
kilât kanununun 28 nci maddesinde yazılı oldu
ğu veçhile kadro cetveline ithal edilmeyip bir sı
nıfı mahsus teşkil ettiği bildirilen hat başbakı-
cı, başmüvezzileriyle hat bakıcı ve müvezzilerin 
de ismi geçen 4178 numaralı kanunun 9 ncu 
maddesine göre yakacak zammı verilmesi encü-

menimizce muvafık görülmüş ve kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiştir. 

Bermucibi havale Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Na. En. Reisi 

Erzincan 
A. Samih llter 

Afyon K. 
A, Çetinkaya 

îzmir 
S. Epikmen 
Diyarbakır 
C. Çubukçu 

Ankara 
E. Demirel 

M. M. 
Eskişehir 

îzzet Arukan 
Ankara 

A. Baytın 
İsparta 

II. özdamar 
Urfa 

R. Soyer 
Malatya 

M. özpazarbaşı 

Kâtip 
Sivas 

A. N. Demirağ 
Eskişehir 

O. Işın 
Tunceli 

Sami Erkman 
Urfa 

Ş. JJluğ 
Malatya 
V. Çınay 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 15 
Esas No. 1/872 

Yüksek Reisliğe 

9 . XII . 1942 

4178 saygılı kanunun 9 ncu maddesinin sonuna 
bir fıkra eklenmesi hakkında Münakalât vekilli
ğince hazırlanan ve Başvekâletin 20 ağustos 1942 
tarih ve 6/3303 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihamı encümenimize havale bu-
yurulmakla Nafia encümeni mazbatasiyle birlikte 
ve Posta, telgraf ve telefon umum müdür mua-
viniyle Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî 
kontrol Umum müdürü hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi Teşkilât ka
nununun 28 nci maddesi mucibince hususi bir 
sınıf teşkil eden hat başbakiıcı ve bakıcılariyle 
başmüvezzi ve müvezziler aldıkları maaşın azlığı 
ve tahsilleri itibariyle 3656 sayılı Tekaüt kanu
nunun haricinde bulunmalarına rağmen daimî 
maaşlı ve tekaüt hakkına sahip memur olduk
ları cihetle Devlet memurlarının haiz olduklaıü 
hak ve menfaatlerden tamamiyle müsıtefit olmak
tadırlar. 

Yorucu hizmetler gören bu sıniıfm 4178 sayılı 
kanunla aynı idarede çalışan diğer memurlar 
için kabul edilen yakacak zammından müstefit 
olmaların!! encümenimiz de muvafık görerek lâyi

hayı esas itibariyle kabul etmiş, birinci maddeyi 
ibare değişikliği ile ikinci maddeyi de mer'iyet 
mebdeini tebdil etmek suretiyle yeniden yazmıştır. 

Ancak bu az maaşlı memurlarlm 1500 ve daha 
fazla rakımlı yerlerde kışın başladığı teşrinievvel 
ayından itibaren yakacak için fazla masraf ihtiyar 
etmeğe mecbur oldukların1! nazarı dikkate alan 
encümen teşrinievvelden kanunun neşri tarihine 
tesadüf edecek aya isabet eden zamların da ve
rilmesini madelete uygun görerek bunu ifade 
etmek üzere bir muvakkat madde tertip ve ilâve 
etmiştir. 

Bu kanun ile kabul edilen zammîm bütçede 
bir gCına değişiklik yapılmadan bir kısmının 
esasen bütçeye mevzu tahsisat ile ve bir kıs
mının da maaş tasarruflariyle karşılanacağa an
laşılmıştır. 

Yeniden kaleme alınan lâyiha, Umumî Hey
etin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 

Reis V. 
Kastamonu 

Tahsin Coskan 

M. M. 
Muğla 

II. Kitabcı 
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Kâtip 

istanbul 
F. öymen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 

Antalya 
N. Esat Sümer 

Giresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
H. Ülkmen 

Bursa 
A. Nevzat Ayaş 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kars 
C. Dursunoğlu 

Kayseri 
F. Baysal 

Ordu 
H. Yalman 

Tunceli 
M. Yenel 

Kırklareli 
B. Denker 

Sivas 
Remzi Çiner 

Yozgad 
A. Sungur 

Zonguldak 
Emin Erişirgil 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Yozgad 
S. tçöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4178 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin sonuna 
bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 

1. — 4178 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu madde hükmü, 2822 sayılı kanunun 28 n-
ci maddesinde tasrih edilen hat başbakıcı ve baş-
müvezzilerle hat bakıcı ve müvezziler hakkmda 
da tatbik edilir. 

2. — Bu kanun 1 . VI . 1942 tarihinden iti
baren muteberdir. 

3. — Bu kanunun hükümlerini icraya icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

7. VIII . 1942 
Bş. V. ve İla. V. V. Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu H. Menemencıoğlu A. R. Artunkal 

Da. V. 
A. F. Tuzer 

Mf.V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
S. Bay 

Zv.V. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ti. V. 
Dr. B. Uz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Memur ve müstahdemlere veilecek fevkalâde 
zam hakkındaki 4178 sayılı kanunun 9 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesine dari kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4178 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

14 . VI . 1942 tarih ve 2822 sayılı kanu
nun 28 nci maddesinde tasrih olunan Hat 
başbakıcı ve bakıcılariyle Başmüvezzi ve mü-
vezzilere yukarıki esaslar dairesinde ve (B) 
fıkrasındaki miktarda yakacak zammı verile
bilir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun mer'-
iyeti tarihine kadar geçen zamana ait 1942 yılı 
yakacak zamları, kanunun mer'iyeti tarihinde 
toptan verilebilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
mer'idir. 

neşri tarihinden 

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

• * * - « a » - M -
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S. Sayısı: 38 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü teşkilâtına 
dahil olan ve vazife icabı olarak hayvan tedariki mec
buriyetinde bulunan süvari müvezzilere yem bedeli 
verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/837) 

T. C. 
Başvekâlet 27 . V . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2033 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü teşkilâtına dahil olan ve vazife icabı olarak hayvan 
tedariki mecburiyetinde bulunan süvari müvezzilere yem bedeli verilmesi hakkında Münakalât 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 14 . V . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. JSayram 

Mucip sebepler 

Kadro mucibince istihdam edilmekte olan 1500 süvari müvezziine 1940 - 1941 bütçeleri esbabı 
mucibelerindeki kayda istinaden ayda onar lira hayvan yem bedeli verilmekte idi. 

Meselenin bir kanun mevzuu olmasına ve dünya vaziyeti dolayısiyle arpa ve saman fiyatların
da husule gelen yükselmeler bir hayvanın bu miktarla beslenmesi imkânını kaldırmış ve zaten az 
maaşlı olan bu zümreyi müşkül bir vaziyette bırakmış bulunmasına binaen işbu lâyiha hazırlan
mış ve hudusu muhtemel vaziyetleri önlemek için kanuna bir takım hükümler vazedilmiştir. 

Bu hükümler tediyenin mebde ve müntehasmı tâyin etmek, hayvanın iaşesine müteallik olan 
bu paranın borç için haczedilmemesini temin eylemek ve gerek müvezzilerin mezuniyet ve ölüm
leri, gerekse hayvanların hastalıklarıyle telef olmaları halinde yapılacak muameleleri tâyin etmek
ten ibaret bulunmuştur. 
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Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 18 .VI. 1942 
Esas No. 1/837 
Karar No. 29 

Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
teşkilâtına dahil olan ve vazife icabı olarak hay
van tedariki mecburiyetinde bulunan süvari mü-
vezzilere yem bedeli verilmesi hakkında Müna
kalât vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetince 14 . V . 1942 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 6/2033 sa
yılı ve 27 mayıs 1942 tarihli tezkereleriyle Yüksek 
makamınıza sunulup encümenimize havale buyu-
rulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Posta, 
telgraf ve telefon umum müdürü huzuriyle okun
du ve müzakere edildi. 

Verilen izahattan Posta, telgraf ve telefon 
idaresinin 1500 e baliğ olan süvari müvezzileri-
nin hayvan tedariki mecburiyetinin ve bunlar 
hakkında tatbik edilen muamelâtın ve bütçe 
kanunları hükümlerine göre bunlara tediye edil
mekte olan yem bedellerinin diğer vekâletlerdeki 
emsali hizmetlere kıyasen daimî bir hükme rapte-
dilmesi zaruri görülerek bu kanunun arz ve tek-

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
teşkilâtına dahil olan ve vazife icabı olarak hay
van tedariki mecburiyetinde bulunan süvari mü-
vezzilerine hayvan yem bedeli verilmesi hakkın
da Münakalât vekilliğince hazırlanan ve Başve
kâletin 27 mayıs 1942 tarih ve 6/2033 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyiha
sı Encümenimize havale buyurulmakla Nafia 
encümeni mazbatasiyle birlikte ve Posta, telgraf 
ve telefon umum müdür muaviniyle Maliye ve-

lif edildiği anlaşılmış ve encümenim izce müttefi-
kan muvafık görülmüştür. 

Maddelerin müzakeresinde birinci ve beşinci 
maddelerin yazılma tarzları tebdil edilmiş ve 
2, 3, 4, 6 ncı maddeler Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Bermucibi havale Bütçe encümenine tevdi 
Duyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Na. En. Reisi M. M. Kâtip 
Erzincan Eskişehir Sivas 

A. Şamili İlter îzzet Arukan 
Afyon K. Ankara Ankara 
M. Gönenç E. Demirel A. Baytm 
Eskişehir izmir Malatya 

O. Işın S. Epikmen M. Özpazarbaşı 
Manisa Urfa Diyarbakır 

O. Ercin R. Soyer C. Çubukçu 
Tunceli Urfa 

Sami Erkman Ş. TJluğ 

kâleti namına Bütçe ve malî kontrol umum mü
dürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğün
ce süvari müvezzilerine, mezkûr umum müdür
lük bütçelerinin esbabı mucibe mazbatalarındaki 
kayda istinaden ve bütçelerine konulan tahsisat
tan onar lira hayvan yem bedeli verilmekte idi. 
Umum müdürlüğün 1942 malî yılı bütçesinin 
müzakeresi sırasında meselenin bir kanun mev-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 10 , XII. 1942 
Mazbata No. 14 
Esas No. 1/837 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı.: 38 ) 



zuu olduğuna Encümenimizce işaret olunmuş ve 
esasen pahalılık sebebiyle hayvan yem bedelle
rinin de arttırılması zaruri bulunmuş olduğun
dan Münakalât vekâletince bu kanun lâyihası 
hazırlanmıştır. 

Maddelerin müzakeresi sırasında; Maliye atlı 
tahsildarlariyle, seyyar küçük sıhhat ve hayvan 
sağlık memurlarına hayvan yem bedeli verilme
sine dair olan 4287, 4291 ve 4192 sayılı kanun
larla hemahenk bir lâyiha tanzimi Encümence 
derpiş olunmuş ve bu maksatla metinde deği
şiklikler yapılmıştır. 

Hayvanı ölenlere veya yeni tâyin olunanla
ra hayvan alabilmeleri için bir avans verilmesi 
yolunda müzakere sırasında vâki olan temen
ni dahi emsal kanunların ihtiva ettiği hüküm
lerden olduğu cihetle kabule şayan görülmüş ve 
Encümenimizce 5 nci madde hazırlanmıştır. 

Arzolunan değişiklikleri ihtiva etmek üzere 
yeniden kaleme alman lâyiha, Umumî Heyetin 

tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 

Reis 
Çorum 

î. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 
Elâzığ 

M. F, Altay 
İsparta 

R. Ünlü 
Kayseri 

F. Baysal 
Ordu 

H. Yalman 

Reis V. 
Kastamonu 

Tahsin Coşhan 

Antalya 
N. Esat Sümer 

Giresun 
M. Akkaya 

istanbul 
H. Ülkmen 
Kırklareli 
B. Denker 

Sivas 
Remzi Çiner 

M, M. 
Muğla! 

H. Kitabet 

Bursa 
A. Nevzat Ayaş 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kars 
C. Dursunoğlu 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Tunceli Yozgad 
M. Yenel A. Sungur 
Yozgad Zonguldak 
S. îçöz Emin Erişirgil 

( S. Sayısı : 38 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Posta jelgraf ve telefon umumî müdürlüğü 
teşkilâtına dahil olan ve vazife icabı olarak 
hayvan tedariki mecburiyetinde bulunan sü
vari müvezzilerine yem bedeli verilmesine dair 

kanun 

MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon umu
mî müdürlüğü teşkilâtında süvari müvezzii ola
rak istihdam edilen veya edilecek olanlardan : 

A) Yeni tâyin edilecekler tâyinleri zama
nında; 

B) Halen müstahdem olanlar, bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında; 

C) Hayvanı ölenler, öldüğü tarihten ve 
muhtelif sebeplerle hayvanını elden çıkaranlar, 
elden çıkardıkları tarihten itibaren bir ay zar
fında; 

Bineğe elverişli ve hastalıktan salim olduğu 
eşkâl ve evsafı veteriner veya ehlihibre tarafın
dan verilen rapor veya şahadetnamelerle musad-
dak birer zâti binek hayvanı (at veya katır) te
darikine mecburdurlar. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince hay
van tedarik edecek olan süvari müvezzilere ayda 
on beş lirayı geçmemek üzere Posta, telgraf ve 
telefon umumî müdürlüğünce tesbit edilecek 
miktarda hayvan yem bedeli aylıklarına ilâveten 
verilir. Bu bedel vergiye tabi değildir ve borç 
için haczedilemez. ı 

MADDE 3. — Mezun bulunan (hayvan sahi
bi) süvari müvezzilere mezuniyetlerinin üç ay
dan ve hayvanı hasta olanlara hastalığın başla
dığı tarihten itibaren bir aydan fazlası için ve 
hayvanı ölenlere, elden çıkaranlara yenisini te
darik edinciye kadar yem bedeli verilmez. 

MADDE 4. — Hayvan yem bedeli hayvanın 
tedarik edildiği tarihi takip eden ay başından 
itibaren verilir. 

Her ne suretle olursa olsun hayvanın elden 
çıkarılması veya ölmesi halinde de birinci fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

Üç aydan fazla mezuniyet veya bir aydan 
fazla hayvan hastalığı sebebiyle üçüncü 
madde mucibince kesilen hayvan yem bedeli 

NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü sü
vari müvezzilerine yem bedeli verilmesine dair 

kanun 

MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü teşkilâtında süvari müvezzii olarak 
istihdam edilenler bu kanunun neşri tarihinden 
ve hayvanı ölenler öldüğü ve muhtelif sebepler
le hayvanını elden çıkaranlar çıkardıkları tarih
ten itibaren bir ay zarfında, yeni tâyin edilen
ler ise» tâyin edildikleri zamanda bineğe elverişli 
eşkâl ve evsafta ve hastalıktan salim olduğu 
veteriner veya ehlihibre tarafından verilen 
rapor veya şahadetnamelerle musaddak birer 
zatî hayvan (at veya katır) tedarikine mecbur
durlar. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 38) 



— 5 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRiŞÎ I. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü süvari 
müvezzüerine hayvan yem oedeli verilmesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü teşkilâtında süvari müvezzii olarak 
istihdam edilenlerden: 

A) Yeni tâyin edilecek olanlar tâyinleri 
sırasında; 

B) Halen müstahdem olanlar, bu kanunun 
neşri tarihinden ve hayvanı ölenler hayvanları
nın ölümü ve muhtelif sebeplerle hayvanlarını 
elden çıkaranlar da elden çıkardıkları tarihten 
itibaren bir ay zarfında. 

Bineğe elverişli ve hastalıktan salim olduğu 
veteriner tarafından verilen raporla, veteriner 
bulunmıyan yerlerde ehlihibre şahadetnamesiyel 
tasdik edilmiş birer zatî hayvan (at veya katır) 
tedarikine mecburdurlar. 

Zaruret halinde bu müddetler Posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğünce uzatılabilir. 

Hayvan tedariki mecburiyetine riayet etmi-
yenler istifa etmiş sayılırlar. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince hay
van tedarik eden süvari müvezzilere ayda 15 li
rayı geçmemek üzere mahallî şartlara göre hay
van yem bedeli verilir. Bu bedel borç için hac
zedilemez. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifinin 3 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifinin 4 ncü 
maddesi aynen. 

(S. Sayısı: 88) 
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Hü. 

mezuniyetin hitanüyle vazifeye başlandığı veya 
hastalığın geçtiği tarihi takip eden ay iptida
sından itibaren ödenir. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 . VI . 1942 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun icrasma Münaka
lât ve Maliye vekilleri memurdur. 

15 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. B. Saydam H. Menemencioğlu 
Da. V. 

Dr. A. F. Tuzer 
Mi V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

W. V . 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
' Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. t V. 

R. Karadeniz 

V . 1942 
M. M. V. 

A. B. Artunkal 
Mal. V. 
F. Ağrah 
îk. V 

S. Doy 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

Na. E. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayıaı: 38 ) 



B. E. 

MADDE 5. — Yeni tâyin olunan veya hay
vanı ölüpte bir diğerini tedarik etmek mecbu
riyetinde bulunan süvari müvezzilere bir sene 
zarfında maaşlarından müsavi taksitlerle kesil
mek şartiyle (100) lira avans verilebilir. Hay
vanı ölenler keyfiyeti usulen ve resmî surette 
tevsik etmeğe mecburdurlar. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

»-•-« 

(S. Sayısı: 38 ) 





S. Sayısı: 39 
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 
hakkındaki 4178 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (1/892) 

T . C . "" " ' " " •""""'; 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 3 . XII. 1942 
Sayı : 6/4460 

Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı kanuna ek olarak Ma
liye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3 . XII . 1942 tarihinde Yüksek Meclise 
arzjı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe lâyihası 

999 sayılı kanuna tevfikan müfettişlere verilen seyahat ve ikamet yevmiyeleri bu günkü hayat 
şartlarının yüksekliği hasebiyle bunların mıntaka merkezleri haricinde iaşe ve ibateleri için ihtiya
rına mecbur oldukları masrafları karşılayamamakta ve bu vaziyet müfettişleri otel ve iaşe masraf
larını maaşlarından eklemek suretiyle temin etmek mecburiyetinde bırakmakta olduğundan, müfettiş 
ve müfettiş muavinleriyle vazifelerinin mahiyeti itibariyle aynı vaziyette bulunan kontrolör ve 
kontrol memurlarının yevmiyelerine bu günkü şartlar gözönünde tutularak % 50 nispetinde zam 
yapılması zaruri görülmüştür. 

ilişik kanun lâyihasa bu maksadı temin için hazırlanarak Yüksek Meclise takdim edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 10*XII. 194$ 

Mazbata No» 16 
Esas No. 1/893 

Yüksek Beisliğe 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde ve muvakkat surette bir yere tâyin edilen me-
zam hakkındaki 4178 sayılı kanuna ek olarak Ma- murların aldıkları yemiyeler için de bu sebepler 
liye vekilliğince hazırlanan v Başvekâletin 3 bi- ayniyle varit olduğundan Encümenimiz bu hük-
rinci kânun 1942 tarih ve 6/4460 sayılı tezkere- mü bütün harcırah yevmiyelerine teşmil etmeği za-
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası En- ruri görmüş ve Hükümetin dahi muvafakatiyle 
cümenimize havale buyurulmakla Maliye vekâleti maddeyi buna göre yazmıştır. 
namına Bütçe ve malî kontrol umum müdürü ha- Bu kanunun 4178 sayılı kanuna ek olacağına 
zır olduğu halde tekik ve müzakere olundu. göre fevkalâde zamanların devamı müddetince 

Lâyihanın tanzimine saik olan sebepler, bilâ câri olması ve yine aynı kanunun ihtiva ettiği 12 
münakaşa kabul ve teslim edilen hakikatlardır. nci madde hükmünün bu yevmiyeler hakkında da-
Bu itibarla müfettişlerin yevmiyelerine zam ya- hi mabihüttatbik olması tabii olduğundan birinci 
puması lüzumu aşikâr olmakla beraber daimî maddedeki kayıtla ikinci madde kaldırılmıgtu\ 



-i-
Encümenimiz lâyihanın heyeti umumiyesini Kâtip 

müzakere ettiği sırada bir yerden diğer bir yere İstanbul 
nakleden memurlar ile müfettişlerin almakta ol- F. öymm 
dukları yol masraflarının kifayetsizliği üzerinde Elâzığ 
durmuş ve bu hususta lâzımgelen incelemelerde M. F. Altay 
bulunarak ilıtiyacı karşılayacak hükümlerin biran İsparta 
evvel vaz ve tedvini emrinde Hükümete tavsiyede #. Unlu 
bulunmağı vazife telâkki etmiştir. Kayseri 

Üçüncü maddede küçük bir değişiklik yapıl- F. Baysal 
mak suretiyle yeniden kaleme alman lâyiha Umu- Ordu 
mî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek //. Yalman 
Reisliğe sunulur. Tunceli 

Reis Reis V. M. M. M. Ymel 
Çorum Kastamonu Muğla Yozgad 

/. Eker T. Coşkan TT. Kitabet S. îçöz 

Antalya Bursa 
N. Emi Sümer A. Nmmi Ayaş 

Giresun İsparta 
M. Akkaya Mükerrem Karaağa§ 

İstanbul 
İT. Ülkmen 

Kırklareli 
B. Denker 

Sivas 
Remzi Çiner 

Kars 
(7. Dursunoğlu 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Tokad 
E. N. Keşmir 

Yozgad 
A. Sungur 
Zonguldak 
Emin Erisirgil 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde 
zam hakkındaki 4178 sayılı kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE — Fevkalâde hallerin devamı 
müddetiace alelûmum müfettiş ve müfettiş mu-
avinieriyle kontrolör ve kontrol memurlarının 
teftiş ve kontrol vazifeleri dolayısiyle almakta 
oldukları yevmiyelere % 50 nisbetinde zam ya
pılmıştır. 

MADDE — 4178 sayılı 
maddesi hükmü bu kanunla 
hakkında da tatbik olunur. 

kanunun 12 nci 
yapılacak zamlar 

MADDE — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

3.XII.1042 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

$. Saraçoğlu TT. Menemencioğlu A. R. Ariunkal 
Ba.V. Ha. V. Mal.V. 

H. Peker N. Menemencioğlu F. Ağralı 
Mf. V. 
Ymel 

S. 1. M. V. 

Mü. V. 
F. Engin 

Na. V. tk. V. 
A. F. üebesoy * S. Day 

G-. 1. V. Zr. V. 
R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 

Ti. V. 
Dr:B. Vz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde 
zam hakkındaki 4178 sayılı kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1, — Bilûmum harcırah yevmiyele
rine (yabancı memleketlere daimî veya muvak
kat memuriyetle gönderilenlerin yevmiyeleri îıa* 
riç) % 50 nisbetinde zam yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

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

( S. Sayısı : 39 ) 



S. Sayısı: 4 i 
Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 sayılı ka
nun hükümlerinin ikr jrrf daha uzatrfmasına dair kanun 

lâyihası ve Adliye ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (1 889) 

2?. O. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
S'ayı: G/4341 

27 . XI. 1942 

Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki: 2884 saydı kananı hüteiHîaiemafoi ifai yıi daha* u^ıknaams 
dair D«Ml%e vekilligşata© hazırlanan ve İena Vekilleri We$9timm 23 . XI . ÎS42 taariMade Yüksek 
lise* asa» kararlaştırırı» kant» lâyihası»-esbab» muciibesiîvie' Mriitete- SB^^toa^ar. 

B&pekiL 
Ş. fHmamğtim 

Gerekçeler lâ^Ums» 

Tunceli mmtakasmda tatBik edilmekte olan 2884 numaralr faamıımm- meriyet mfrddeti, 3W& sa
yılı kanunun, birinci maddesinde yazılı 3Î birincikâmm Î942 tarihinde nihayet- bulacaktır 

Bu bölgede zikri geçen kanunun tatbdkı yüzünden şimdiye kadar gerek emniyet' re asayiş ve ge
rek imar bakımlarından alınan mühim neticelerin itmam ve takviyesi r e oramrınormalsurettertfa-
resi imkânının istihsali için mezkûr kanunun mer 'iyet mmfdîetrmır daha rM yit uzattBotesma- RESURI 
görülmüş ve bu maksadlteminen işbu kanun lâyihası îrazırlaımrıştır. 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 
Esâs No. 1/889 
Karar No. 7. 

3 . XII . 1942 

Yteek Reisîig©1 

Thnngelıvilâyetinim: ieteresi hakkındaki 2884 
anan hükim'Urinin» iki yıl daha, uzatıl* 

masmadair Dahiliye ısekâifttince hazıalaaarak 
tcr« Vekilleri Heyetuıiû. 23 . XI . lâ.42 tarihli 
toplantımda Yüksek Meoüse arzı kaaaslastırı-
laa kanaa lâyiha&HmK encümenimize havale ve 
teydfc feaparulması üzerinec ihtiva eylediği M-
kwnleı Etehiliye veküvEefieb- Peker'in. husuri^le 
tetkik ve mİEsakere olundu. 

M«ı%«# 2S06 sayılı kanunun, larijtci mad
desiyle 31 . X I . 1942 tarihine kadar uzatılmış, 
olan 2884 sayılı kanunun tatbikmdan elde edi* 
len iyi neticelerin itmam ye takviyesi maksadiy-

1&t#kü£ edikııkatum li^üıaaı enftünBftniaazûe: d r 
y&mâm g&rüUrftk, a^naa. kaimüin» jregtaia it-
tiiakiyle. karar verilmiştir. 

Adliye En. Reisi M. M. 
Çorum Zonguldak 

Antalya Balıkesir 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu 
BenMî ITmhcan 

ffjaydâr Güaver A. Fırat 
Kayseri Kocaeli 
JK ökioy Salâh Yargı 

Konya 
0. €&BMUn 

Borsa 
Atıf Akğüç 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Manisa 

A. Tümer 



Dr. Saim Ali Düemre 
Kocaeli 
S. Artd 

— t — 
Tokad Trabzon 

Sıtkı Atanç F. A .Barutçu 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/889 
Karar No. 6 

11. XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 
sayılı karnın hükümlerinin iki yıl daha uzatıl
masına dair olup Dahiliye vekilliğince hazırlan
mış ve îcra Vekilleri Heyetinin 23 . X I . 1942 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılmış olan kanun lâyihası havalesi gereğince en
cümenimizde Dahiliye vekilinin salahiyetli mü
messili Emniyet umum müdürü hazır olduğu hal
de mucip sebepler ve Adliye encümeni mazbatala-
riyle birlikte okundu ve konuşuldu. 

Bahsedilen 2884 sayılı kanun hükmü 3706 sa
yılı kanunun birinci maddesiyle 31 birinci kânun 
1942 tarihine kadar uzatılmıştı. Şümulü daire
sine giren bölgede, tatbikatından gerek emniyet 
ve asayiş ve gerek imar bakımlarından, elde edi
len faydaları tamamlamak için kanun hükümle
rinin iki yıl daha mer'iyette kalması lüzumuna 
kanaat getiren encümenimiz, Hükümetçe teklif 
ve Adliye encümeni tarafından kabul edilmiş 
olan kanun lâyihasını ayniyle kabul etmiştir. 

Umumî Heyette müzakere edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Da. En. Reisi 

Tekirdağ 
C. TJybadın 

Kâtip 
Niğde 

C. Oral 
Antalya 

R. Kaplan 
Erzurum 

Zeki Soydemir 
Kars 

E. özoçjuz 
Malatya 

E. Barkan 
Sivas 

Mitat S. Bleda 

R. V. 
Çoruh 

A. Tüzün 

Ankara 
E. Ergun 
Balıkesir 
Y. 8. Uzay 
Erzurum 
N. Elgün 
Konya 

Şevki Ergun 
Malatya 
M.öker 
Tokad 

A. Galip Tekel 
Zonguldak 

Rifat Vârdar 

M. M. 
Zonguldak 

t.'E. Bozkurt 

Ankara 
F. Daldal 

Bursa 
F. Güvendiren 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Kütahya 
S. Ertem 
Mardin . 

Edih Ergin 

S. Korkmaz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 nu
maralı kanun hükümlerinin iki yıl daha uzatıl

masına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Mer'iyeti 3706 sayılı kanunun 
birinci maddesiyle 31 birinci kânun 1942 tarihine 
kadar temdit edilmiş olan Tunceli vilâyeti ida
resi hakkındaki 2884 numaralı kanunun hüküm
leri mezkûr tarihten itibaren iki yıl daha üza-
tümı$taar. ;v 

v MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra

ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
R:Peker 

UtV. 
Yücel 

S. 1. M.V. 
Dr. St. Alataı 

Ad. V. 
H. Menemencioglu 

iV*. Menemencioglu 
7 :-"Na.--Vv-'r" 

A.F. CeSeioy 
' G . Î . V . 

R. Karadeniz 
Mü. V. 

F. Engin 

2 3 . X I . 1942 
' ''M.:m:v: 
A.R. Arfuükal 

Mal.V. 
' F.'AğraU -

•"•' ^ t e ^ - ^ o : -
Sirri Dayı -

Ş. R. HaHpoglü 
Ti. V. 

Dr. '&. Vz 
>V»-cM 
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S. Sayısı: 42 
Subay yüksek mühendis, askerî yüksek mühendis ve 
askerî mühendislere verilecek ihtisas ücreti hakkında 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe [encümen

leri mazbataları (1/880) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 20 . XI . 1942 
Sayı : 6/4208 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Subay yüksek mühendis, askerî yüksek mühendis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas ücreti 
hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 6 . XI . 1942 tarihinde 

tadilen yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş
tur. ' Başvekil 

Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe 

1. Millî Müdafaa vekâletinin fennî ve sınai müesseseleriyle birliklerinin ihtiyacı olan yüksek 
mühendis ve mühendisler iki şekilde yetiştirilmektedir: 

a) Balastik, top, tüfenk ,tank ve saire gibi taktik bilgi ile de mücehhez olmaları icabeden ve 2018 
sayılı kanunla yetiştirilmekte olan subay yüksek mühendisler : 

Subay yüksek mühendisler askerî liseleri, harp ve sınıf okullarını ve ayrıca asgari bir senelik 
kıta stajını muvaffakiyetle bitirmiş olan muhtelif sınıf subayları arasından müsabaka imtihanı 
ile seçilmektedir. Bu subaylar yüksek mühendis olduktan sonra da 110106 sayılı talimata göre 
yüksek mühendislik tahsil şubesi ve ihtisas kısmı ile alâkalı birliklerde her rütbede asgari altı ay 
îiiüddetie kıta stajını yapmaktadırlar. 

b) İnşaat, elektrik, kimya ve saire gibi taktik bilgi ile mücehhez olmaları icabetmiyen ve 
2016 sayılı kanunla yetiştirilmekte olan askerî yüksek mühendis ve mühendisler : 

Askerî yüksek mühendis ve mühendisler askerî liseleri ikmal ettikten sonra harp ve sınıf okul
larında okutturulmadan müsabaka imtihanı ile seçilmekte ve bunlar kıta stajına tâbi tutulmamakta
dırlar. 

c) Birinci maddenin a ve b fıkralarındaki yüksek mühendis ve mühendislerin istifa ve te
kaütlük müddetleri kanunu mahsusu mucibince yabancı memleketlerdeki tahsil ve staj müddetlerinin 
iki misli artmakta ve takriben 30 senede istifa ve takriben 4 senede tekaütlük müddetini doldur
maktadırlar. 

2. Birinci maddenin (b) kısmındaki askerî yüksek mühendisler lise tahsilinden sonra yaptık
ları yüksek mühendislik tahsiline mukabil ve yüksek mühendislik diplomasını alır almaz yüzbaşı 
rütbesi maaşının muadili olan beşinci sınıf askerî memurluğa terfi ettirilmek suretiyle lisedeki sı. 
nıf arkadaşlarından asgari dört sene ileri geçmekte ve bu suretle doğrudan doğruya asgari dört se
ne kıdem ve aynı zamanda 2204 sayılı kanun ile de askerî yüksek mühendisler % 25 - % 50 nisbetin-
de ihtisas zammı almaktadırlar. 
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Birinci maddenin (a) kısmındaki subay yüksek mühendisler lise tahsillerine'ilâveten iki sene 

harp ve 2 sene sınıf okulları tahsilini de yaptıktan sonra askerî yüksek mühendisler gibi yaptıkları 
yüksek mühendislik tahsiline mukabil ve yüksek mühendislik diplomasını alır almaz 3 sene ve ay
rıca doktora tahsilini yapmak ve bir eser vücuda getirmek suretile de bir sene yani muayyen kayit 
ve şartlar altında yalnız dört sene kıdem zammı almaktadırlar. 

Her ne kadar subay yüksek mühendislere, askerî yüksek mühendislere nazaran harp ve sınıf 
okullarında dört sene fazla okumuş olmalarına rağmen askerî yüksek mühendislerin otomatik ola
rak almakta oldukları dört sene kıdem zammı muayyen kayıt ve şartlar altında verilmekte ise de; 
askeri yüksek mühendislerin 2204 sayılı kanunla' almakta oldukları % 25 - (/c 50 miktarındaki ihtisas 
ücreti, bu kanunda subay yüksek mühendis kaydı olmadığından dolayı, subay yüksek mühendislere 
verilememektedir. 

13 . X I I . 1932 tarihinde Yüksek Başvekâletin Büyük Millet Meclisi Reisliğine 2016 sayılı kanunun 
kabulü için takdim ettiği esbabı mucibe lâyihası yüksek mühendislere neden dolayı ihtisas ücretinin 
verilmesi icabettiğini izah etmekte ve 2204 sayılı kanunda da ihtisas ücretinin askerî yüksek mühendis 
ve mühendislere ne miktarda ve ne şekilde verileceğini göstermektedir. 

Askerî yüksek mühendisler ve mühendislere gösterilen bu mucip sebepler, yukarıda arz ve izah edil
diği üzere tahsil müddetleri dört sene fazla olan subay yüksek mühendisler için evleviyetle varittir. 

Orduların fennileşmesinin ve sanayileşmesinin lâzmıgeldiğini görmek için içinde bulunduğumuz 
dünya harbini gözden geçirmek kâfidir. 

Ordumuzun da kendisine düşecek vazifeyi yeni harp icaplarına ve isteklerin uygun olarak ifa 
edebilmesi için fenni! eşi nesine ve sanayileşmesine kati zaruret bulunduğu aşikârdır. 

Miktarları pek mahdut olan subay yüksek mühendislere, 2204 sayılı kanuna yapılması bu de
fa teklif edilen ilâve ile verilecek ihtisas zammı Devlet ve Vekâlet bütçesinde mühim bir yekûn 
tutımyacaktır. 

Buna mukabil 2204 sayılı kanımla askerî yüksek mühendislere verilmekte olan ihtisas zammı
nın, ayni yüksek mühendislik tahsilini yapan ve ayrıca harp ve sınıf okullarını da bitirmek su
retiyle tahsil müddetleri dört sene fazla olan, subay yüksek mühendislere de teşmil edilmesi mez
kûr kanunun ve esbabı mucibesinin ruhuna uygun olacağı gibi aynı yüksek mühendislik tahsili
ni yapmış olan askerî veya subay yüksek mühendislere de seyyanen muamele edilmek suretiyle su
bay yüksek mühendisler için mevcut olan mağduriyetin de önüne geçilmiş bulunulacağı kanaatinde
yiz. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M.. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 27 .XI. 1942 

Esas No. 1/880 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Subay Yüksek mühendis, Askerî yüksek mü- hazır olduğu halde Encümenimizce incelenerek 
hendis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas ittifak ile kabul edilmiş olduğundan havalesi mu-
ücreti hakkında Millî Müdafaa vekâletince hazır- cibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek 
lanıp Yüksek Başvekâletin 20 . X . 1942 tarih ve Reisliğe sunulmuştur. 
6/4208 numaralı yazısiyle Büyük Millet Meclisine M M E n - ^ M M K â t i 

gönderilen ve Encümenimize havale edilen kanun 
lâyihası ve mucip sebepleri Millî Müdafaa vekâ- D i y a r b a k ı r Tekirdağ S ı n c a n 
, . . . , , , . . , * • , . , . , K. Sevüktekin B. Apak Ş. Sokmensuer 
letı ile Maliye vekaletinin salahiyetli memurları 

( S. Sayısı : 42 ) 
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Ağrı 

Gl. K. Boğan 
Çorum 

E. Sabrı Akgöl 
(îümüşane 

Bursa 
Gl N. Tınaz 

Erzincan 
A. Akyürek 
İstanbul 

Y, Ziya Zarbım Ş, Â. ögel 

Çankırı 
Dr, A. Arkan 

Gümüşane 
Ş. Erdoğan 

Kayseri 
N. Toker 

Kayseri 
S, Turgay 

Muğla 
S. Güney 

Kütahya 
Gl A. Atlı 

Manisa 
K. N. Duru 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Esas No. 1/880 
Mazbata No. 19 

12 . XIJ . 1942 

Yüksek İle isliğe 

Subay Yüksek mühendis, Askerî yüksek mü
hendis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas 
ücreti hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazır
lanan ve Başvekâletin 20 ikinci teşrin 1942 ta
rih ve 6/4208 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası encümenimize tevdi bu-
yurulmakla Millî Müdafaa encümeni mazbata-
siyle birlikte ve Millî Müdafaa ve Maliye vekâ
letlerinin salahiyetli memurları hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

2204 sayılı kanun askerî mühendislerle askerî 
fen memurlarına ihtisas ücreti verilebileceğini 
mutazaınmindır. Kanunun metninde subay yük
sek mühendislerin zikredilmemiş olması bu sınıfın 
ihtisas zamlarmdan mahranı kalmalarını intaç 
etmekte ve bu ise aynı yüksek ihtisas tahsilini 
kendi sınıf tahsil ve sıtajlarina zamimeten yapmış 
olan bu sınıl' mensuplarının mağduriyetlerini 
mucip olmaktadır. Buna mukabil 2853 sayılı ka
nun Askerî fabrikalarda çalışan subay ve fen er
babına ihtisas yevmiyesi verilmesi hükmünü va
zetmişken maddede askerî mühendislerin zikir 
ve tasrih edilmemesi bu sınıfı ihtisas yevmiyesin

den mahrum etmektedir. 
Encümenimiz; aynı yüksek meslekî tahsili 

yapmış olan bu iki sınıf mensupları arasındaki 
ikiliğin izalesini temin etmek ve emsal kanun
lara muvazi olarak unvanlarda değişiklikler yap
mak maksatlariyle hazırlanan kanun lâyihasını 
ikinci maddeyi, tavzih maksadiyle yapılan ibare 
tashihi ile ve diğer maddeleri ehemmiyetsiz bazı 
değişiklikler yapmak suretiyle kabul etmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 

Bursa 
A. Nev zad 
(iiresun 

M. Akkaya 
Kayseri 

F. Baysal 
Sivas 

Remzi Çiner 

M. M. Kâtip 
Muğla İstanbul 

// . Kitabcı F. Öymen 
Diyarbakır 

Ayaş Rüştü Bekit 
İsparta İsparta 
R. Ünlü M. Karaağaç 

Mardin Muş 
R. Erten Ş. Ataman 

Tunceli Zonguldak 
M. Yenel Emin Erişirgil 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI I 

I 

Subay yüksek mühendis, askerî yüksek müher,- \ 
dis ve askerî mühendislere verilecek ihtisas \ 

ücreti hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1. — Subay yüksek mühendislik, j 

askerî yüksek mühendislik ve askeri mühendislik I 
unvanını kazanmış olanlara maaşlarının tuta
rından başka aşağıda yazılı esaslar dairesinde 
ayrıca ihtisas ücreti verilir : 

A) Subay yüksek mühendislerle askerî 
yüksek mühendislere maaşları tutarının 
% 25 - 50 si nispetinde : 

B) Askerî mühendislere maaşları tutarının 
% 10 - 20 nispetinde : 

O) Subay Yüksek mühendislerle askerî yük
sek mühendislere verilecek tahsisatın âzami mik
tarı, ancak doktora yapmak, veya bir eser vü
cuda getirmek suretiyle emsalleri arasında tema
yüz edenlere verilir. ı 

D) Subay yüksek mühendislerle askerî yük
sek mühendislerin yüzde nispetleri onar onar 
ve askerî mühendislerin beşer beşer olmak üze
re ait oldukları dairelerce mesai ve muvaffaki
yetleri sicillen, tasdik ve teklif edilmiş olanların | 
Genelkurmay başkanlığının muvafakatiyle Millî 
Müdafaa vekâletince arttırılır. 

E) Her derecedeki ihtisas ücreti en az iki ! 
sene geçmedikçe arttınlmaz. 

MADDE 2. — Askerî yüksek mühendisler
le Askerî mühedislere bilfiil fabrikalarda j 
çalıştıkları müddet için 2853 sayılı kanım | 
hükümlerine göre ihtisas yevmiyesi veri- j 
lir. Şu kadar ki} 1 nci maddede yazılı ih- I 
tısas ücreti alanlardan bilfiil fabrikalarda 
çalışacak olanlara, ihtisas ücretleriyle 2853 sa
yılı kanun hükümlerine göre verilecek ihtisas 
yevmiyelerinin aylık tutarlarından hangisi fazla 
ise o verilir. 

MUVAKKAT MADDE. — Halen müstah
dem bulunan subay yüksek mühendislere verile
cek ihtisas ücretinin % nisbeti, kanunun neşri 
tarihinde subay yüksek mühendisliklerinde geç I 
miş hizmet müddetlerine göre ait oldukları dai

relerin teklifi ve Genelkurmay başkanlığının mu- j 
vafakati üzerine Millî Müdafaa vekâletinde tâ
yin ve tesbit olunur. j 

EÜTÇE ENCÜMENİNİN ÜECİlŞTİRİŞl 

tiubuy Yüksek mühendis, Askerî yüksek mühen
dis ve Askerî mühendislere verilecek ihtisas ücreti 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Subay Yüksek mühendis, As
kerî yüksek mühendis ve Askerî mühendis un
vanını kazanmış olanlara aylıklarından başka 
aşağıda yazılı esaslar dairesinde ayrıca ihtisas 
ücreti verilir: 

A) Subay Yüksek mühendislerle Askerî 
yüksek mühendislere maaşları tutarının % 25 - 50 
si nispetinde; 

B) Askerî mühendislere maaşları tutarının 
% 10 - 20 si nispetinde; 

C) Subay yüksek mühendislerle askerî 
yüksek mühendislere verilecek tahsisatın âzami 
miktarı, ancak doktora yapmak veya bir eser 
vilcude getirmek suretiyle emsalleri arasmda te
mayüz edenlere verilir. 

D) Subay Yüksek mühendislerle Askerî 
yüksek mühendislerin % nispetleri onar onar ve 
askerî mühendislerin beşer beşer olmak üzere, ait 
oldukları dairelerce mesai ve muvaffakiyetleri 
sicillen tasdik ve teklif edilmiş olanların Genel
kurmay başkanlığının muvafakatiyle Millî Mü
dafaa vekâletince arttırılır; 

E) Her derecedeki ihtisas ücreti en az iki 
sene geçmedikçe arttınlmaz. 

MADDE 2. — Askerî Yüksek mühendislere ve 
Askerî mühendislere bilfiil fabrikalarda çalıştık
ları müddet için 2853 sayılı kanun hükümlerine 
göre ihtisas yevmiyesi verilir. Şu kadar ki, bun
lara ve Subay Yüksek mühendislere birinci mad
deye göre verilecek ihtisas ücretleri tutarı ile 
2853 sayılı kanun hükmüne göre verilmesi ge
reken ihtisas yevmiyelerinin aylık tutarından 
hangisi fazla ise yalnız o verilir. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen. 
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MADDE 3. — 2204 sayılı kanun hükmü kal
dırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5. 
rütmeğe Millî 
murdur. 

Bş.V. 
8. Saraçoğlu 

Da. V. 
B. Peker 

Mf. Vt 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V.' 
F. Engin 

— Bu kanunun hükümlerini yü-
Müdafaa ve Maliye vekilleri me-

6 
Ad. V. 

II. Menemencioğlu 
Ha. V. 

İV. Menemencioğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. I. V. 

B. Karadeniz 

KE 

X I . 1942 
M. M. V. 

A. B. Artunkal 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

Sim D ay 
Zr. V. 

Ş. B. Hatipoğlu 
Ti. V. 

Dr. B. üz 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 
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S, Sayısı: 43 
Devlet konservatuvarı tiyatro, opera ve balet şubele
rinden mezun olanlara elbise verilmesi hakkında kanun 

Ki' 

lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1882) 

T. C. 
Başvekâlet 25. XI. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
myv: 6/4314 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Konservatuvarının tiyatro, opera ve balet şubelerinden mezun olanlara elbise verilmesi 
hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 17 . X I . 1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
. Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Devlet Konservatuvarının tiyatro opera ve balet şubelerinden mezun olan talebelerin; meslek ha
yatlarının icabettirdiği giyim hususiyetlerine lâyıkiyle uyabilmeleri zaruri görülmektedir. Mezunlar
dan hemen hiç birinin, bu giyimi kendi maaşlarından temin edebilmelerine imkân olmadığından; 
içinde bulunacakları içtimai muhite intibakları zaruri olan bu gençlere, Devlet Konservatuvarından 
mezun oldukları zaman lüzumlu bulunan elbiselerin yaptırılabilmesi maksadiyle bu yolda bir ka
nun lâyihası hazırlanmıgtır. 

Maarif encümeni mazbatası 

&B.M.M. 
Maarif encümeni 1 . XII . 1942 
Esas No. i/882 
Karar No. 2 

Yüksek Eeisliğe 

Devlet konservatuvarınm tiyatro, opera ve müdürü de hazır olduğu halde mütalâa ve mü-
balet şubelerinden mezun olanlara elbise veril- zakere edildi. 
mesi hakkında Maarif vekilliği tarafından ha- Devlet Konservatuvarı mezunlarına meslek 
zırlanarak Büyük Meclise takdim edilen ve En- hayatlarına girdikleri zaman kendilerini yetişti-
cümenimize havale buyurulan kanun lâyihası ren müessese tarafından giyecek temini hem ih-
Maarif vekilliği Güzel sanatlar dairesi umum tiyaca, hem de Maarifin ve askerî müessesele-
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rin 484, 1030, 2843 ve 338 sayılı kanunlarla tes-
bit edilen teamülüne muvafık olduğundan teklif 
heyeti umumiyesiyle uygun görülmüş yalnız bi-
rinci maddeye (elbise) kelimesinden sonra (ve 
sair ihtiyaçları) tabirinin ilâvesi faydalı görü
lerek lâyiha ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
Duyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maarif En. Reisi Na. M. M. Kâtip 
İstanbul İstanbul izmir 

1. Alâettin Gövsa 1. Alâettin Gövsa Ş. Yunus 
Ankara Antalya Çanakkale 

B. Baykan îmzada bulunmadı. Ziya G. Etili 
Çanakkale İstanbul Giresun 

Reşat N. Gültekin Kami Akyüz T. Onay 
İzmir Ordu Urfa 

Nazmı îlker Selim Sırrı T ar can Refet Ülgen 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 18 
Esas No. 1/882 

12 . XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Konservatuvarmm tiyatro, opera ve 
halet şubelerinden mezun olanlara elbise veril
mesi hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve 
Başvekâletin 25 ikinci teşrin 1942 tarih ve 
(5/4314 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası encümenimize havale buyurul-* 
malda Maarif encümeni mazbatasiyle birlikte ve 
Maaril' vekili Hasan Âli Yücel ile Maliye vekili 
T^uad Ağralı hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Devlet Konservatuvarmm tiyatro, opera ve 
balet şubelerini bitirmiş ve Devlete hizmet taah
hüt etmiş olanlara mesleke girişleri sırasında 
sanatlarının hususiyetleri ve içinde bulunacakları 
muhitin icapları gözönüne alınarak en lüzumlu gi

yim ihtiyaçlarını tem'n etmek üzere iki yüz elli lira 
masraf yapılmasını derpiş eden teklif encümeni-
mizce de yerinde görülmüş ve birinci madde Ma
arif encümenince kastedilen mânaya tekabül 
edecek ibare değişikliği yapılmak ikinci madde 
usule uygun bir selde konulmak suretiyle kabul 

edilen lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis M. M. Kâtip 
Çorum Muğla İstanbul 
/. Eker II. Kitabet F. 

Antalya 
N. Esat Sümer A. 

I Myarbakır Elâzığ 
Rüştü Beldi M. F. Alta 

İsparta İsparta 
M. Karaağaç R. Ünlü 

Kasr Kayseri 
Dursunoğlu F. Baysal 

Kütahya Maraş 

Öymen 
Bursa 
Nevzad Ayaş 

Giresun* 
y M. Akkaya 

İstanbul 
77. Ülkmen 
Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
A. Tiridoğlu M. Bozdoğan R. Erten 
Muş Ordu 

Ş. Ataman II. Yalmanı 
Tokad Tunceli 

II. N. Keşmir M. Yenel 
Zonguldak 

Emin Erişirgü 

Sivas 
Remzi Çiner 

Yozgad 
S. Içöz 

( S. Sayısı : 43) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Devlet konservatuvannın tiyat
ro, opera ve balet şubelerinden 
mezun olanlara elbise verilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet konser
vatuvannın tiyatri, opera ve 
balet şubeleri talebesinden 
Devlete hizmet taahhüt etmiş 
olanlara, mezun oldukları za
man bedeli 250 lirayı geçmemek 
üzere, Konservatuvar idaresi ta
rafından elbise temin olunur. 

MUVAKKAT MADDE — Bi
rinci madde mucibince tedarik 
olunacak elbise bedellerini kar
şılamak üzere 1942 malî yılı 
Maarif vekâleti bütçesinin 698 
nci faslmm 4 ncü (Dersane le
vazımı ve bilûmum ders alet
leri, demirbaş ve mefruşat) 
maddesinden 3 750 liranın ten
zil edilerek 699 ncu faslın 3 ncü 
(melbusat) maddesine nakledil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye ve 
Maarif vekilleri memurdur. 

20 . X I . 1942 
B§. V. Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu 
' M. M. V. Da. V. 

A. R. Artunkal R. Peker 
Ha. V. Mal. V. 

N. Menemencioğlu F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 
Ik. V. S. I. M. V. 

Sırrı Bay Dr. H. Alataş 
G. 1. V. Zr. V. 

R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 
Mü. V. ' Ti. V. 
F. Engin Dr. B. Uz 

- 3 — 
MAARİF ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTÎRİŞİ 

Devlet konservatuvannın tiyat
ro, opera ve balet şubelerinden 
mezun olanlara elbise verilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet konser
vatuvannın tiyatro, opera ve 
balet şubeleri talebesinden Dev
lete hizmet taahhüt etmiş olan
lara, mezun oldukları zaman 
bedeli 250 lirayı geçmemek ü-
zere, Konservatuvar idaresi ta
rafından elbise ve sair ihtiyaç
ları temin olunur. 

MUVAKKAT MADDE— Hü
kümetin muvakkat maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİKİŞİ 

Devlet konservatuvannın Uy at' 
ro, opera ve balet şubelerinden 
mezun olanlara giyim eşyası VÛ-
r ilmesi hakkında kanun lâyihast 

MADDE 1. — Devlet konser'-
vatuvariiim tiyatro, opera ve 
balet şubeleri talebesinden Dev
lete hizmet taahhüt etmiş olan
lara, mezun oldukları saman 
bedeli 250 lirayı geçmemek ti-
zere, Konservatuvar idaresi ta
rafından giyim ihtiyaçları te
min olunur. 

MUVAKKAT MADDE — Bi
rinci madde mucibince tedarik 
olunacak giyim eşyası bedelle
rini karşılamak üzere 1942 ma
lî yılı Maarif vekâleti bütçesi
nin 698 nci faslmm 4 ncü (Der
sane levazımı ve bilûmum ders 
aletleri, demirbaş ve mefruşat) 

maddesinden 3 750 lira tenzil 
edilerek 699 ncu faslın 3 ncü 
(melbusat) maddesine nakledil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı : 43 ) 





S. Sayısı: 44 
Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve tazmin
ler hakkındaki kanunun 10, 12 ve 14 ncü maddelerini 
değiştiren kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/884) 

T. C. 
Başvekâlet 26. XI. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4315 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3485 sayılı Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki kanunun 10, 12, 14 
neü maddelerinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 16 . X I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe 

1. Harita Genel müdürlüğü fotoğrametri şubesinde uçuş yaparak havadan fotoğraf almakta olan 
subay ve harita memurlarına şimdiye kadar 3485 sayılı kanunun 10 ncu maddesi mucibince yalnız 
uçuş yaptığı beher saat için üç lira verilmekte ve bu paranın yekûnu bir ayda 40 lirayı geçrse fazlası 
da verilmemekte idi. 

Halbuki, uçuş yapan haritacılar hava müsait olursa ekseriya bir ayda daha fazla uçuş yapıp işle
rini bitirmekte olduklarından vazifenin zamanında süratle ikmali için haritacılardan uçuş yapanların 
kanundaki bu tahditten hariç tutulması f evaidi mucip olacağı düşünülmüş ve kanundaki bu madde
nin bu suretle değiştirilmesi; 

2. Haritacı subaylar gayri müsait ve fevkalâde müşkül şartlar altında ve beş binden daha fazla 
yükseklerde uçuş yaptıklarından ve bu vazifeleri daimî.olduğundan hava teşekkülleri kadrolarındaki 
memurlar gibi bunlarında bir sukut neticesinde yaralanmak veya ölüm neticesinde tekaüdiye ve 
ailelerine ikramiye ve maaş tahsisinin aynı suretle yapılması esas kanunun ruhuna muvafık olacağı 
esbabı mucibesiyle 3485 sayılı kanunun değiştirilmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

3. Fotoğrametri şubesinden önyüzbaşı Hakkı örgin, Yüzbaşı Cevat Dağgeçen ile 5. S. Haritacı 
Nebil Bayraktar vazife ile uçarken düşerek şehit olmuşlardır. Kanunun neşrine kadar vazifelerine 

devam etmeleri tabii bulunan uçuş yapacak subay ve memurların da bu gibi tehlikeye maruz ve ma
lûl kalmaları muhtemel bulunduğundan, kanunun neşrinden evvel malûl kalanlarla şehit olanların 
maaşa müstehak aileleri veya kanuni mirasçılarının dahi maaş ve tazminattan müstefit olmaları adalet 
ve nasafet kaidelerine uygun olacağından lâyihaya bu husus için muvakkat bir madde ilâvesi mu-
vafı görülmüştür. 
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Mîllî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/884 
Karar No. 6. 

2.XI1.1942 

Yüksek; Reisliğe 

3485 sayılı ve hava sınıfı mensuplarına veri
lecek zamlar ve tazminler hakkındaki kanunun 
10, 12 ve 14 neü maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetinin 16 . X I . 1942 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte 
sunulduğuna dair olan Başvekâletin 26 . XI . 
1942 tarihli ve 6/4315 numaralı tezkeresiyle En
cümenimize tevdi buyurulan kantin lâyihası ve 
mucip sebepleri 30 . XI , 1942 tarihinde Millî 
Müdafaa ve Maliye vekâletlerinin salahiyetli me
murları huzuriyle müzakere olundu. 

Bu memurların izahatı dinlenmiş ve Hükü
metin mucip sebepleri ile bu memurların izahatı 
Encümenimizce de muvafık görülerek kanun lâ

yihamı âyhöri kaini' evleniştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril

mek üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Millî Mü. En. Rs. Bu M. M. Kâtip 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Bursa 
İV. Tınaz 

Erzurum 
'A." A$^rek 

kel, 
R, Koraltan 
Kütahya 

A. Att% 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 

Erzincan Erzincan 
Ş. Sökmensüer Ş, Sökmensüer 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan 
İstanbul 

^Ş.ÂÖgel 
Manisa 

K. N. Duru 

Edirne 
Fuad Balkan 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 
Kayseri 
N.Toker 
Muğla 

S. Güney 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 20 
Esas No. 1/884 

12 . XII . 1942 

Yüksek Reisfîğe 

3485 sayılı hava sınıfı mensuplarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki kanunun 10, 12, 
14 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve Başve
kâletin 26 . XI . 1942 tarih ye (6/4315 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
encümenimize tevdi buyurulmakla Millî Müdafaa 
encümeni mazbatasiyle birlikte ve Millî Müdafaa 
ve Maliye vekâletlerinin salahiyetli memurları 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha, haritacı subaylar ile haritacı askerî 
memurların saat başına almakta oldukları uçuş 
zammını ayda 40 lira ile tahdit eden hükmün 
kaldırılmasını ve bunların vazife esnasında bir 
sukut neticesi olarak yaralanmaları veya vefat
ları halinde kendilerine ve ailelerine hava teşek

külleri kadrolarındaki memurlar gibi tekaüdiye 
ve ikramiye tahsis edilmesini istihdaf etmekte ve 
bir muvakkat madde ile de bu hükmün kanunun 
neşrinden evvel şehit veya malûl olmuş olanlara 
teşmil eylemektedir. 

Gördükleri vazifenin ehemmiyeti ve daimî bu
lunması bakımından haritacı subaylarla askerî 
memurlara yukarıda yazılı hakların verilmesini 
muvafık bulan encümenimiz maddelerin müzake
resine geçnriş ye birinci maddenin ihtiva ettiği 
10 ncu maddeyi ibare değişikliği ve maejdenin 
aslında mevcut «Elektrikçiler» kelimesinin ilâve
si ile 12 ııci maddeyi aynen ve 14 ncü maddedeki... 
«kanuni mirasçılarına irsî...» ibaresi «... Mirasçı
larına kanuni...» şeklinde maksada ve Medeni 
kanun hükümlerine daha uygun görülen kelime 

( S. Sayısı : 44 ) 
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4&sHiftîeriyle ve; muvâkkat mâdâ^yî &ynen,'•'ttfcün-
M^fatoctöeyr ^üsüle' üygürr bir şekilde y£zm&k•' Su
retiyle hazırladığı lâyihayı Umumî Heyetin--İ&s-
vibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 

Reis M. M. 
Çorum Muğla 

- /. Eker H. Kiîabcı 

Kâtip 
istanbul 
F. öymen 

Bursa 
A. Nevzad Ayaş 

İsparta 
M. Karaağaç 

Mardin 
72. Erten 

Tunceli 
**M. Yenel 

EÖyfi*fetekır ÖMesun 
Rüştü Bekit M. Akkaya 
İsparta Kayseri 

R. Ünlü F. Baysal 
Muş Sivas 

Ş. Ataman Remzi Çirier 
Zonguldak 

Emin Erişivgü 

<£•£*• 

' HÜKÜMETİN rMLÎFİ 

3485 sayılı hava sınıfı mensupl'âİ^na''\fi'Ml¥iİek 
-Wnfiar %i lMmfoıter'1ia1âM;dÜki JiâVûüMırv'İO, 12, 

'14' Ûcüf mİtâid&UrHfor devittiren 'kaftunLİ%$0âtst 

MADDE 1. — 3485 sayılı-kanunim 10, İ2, 
14 ncü maddeleri aşağıda gösteriliiği şekilde d V 
ğiştirilmiştir: 

(Madde 10. — Haritacı subay ve^aritacF as
kerî memurlar ile havacılıkta daimî veya mu-

v yakalat*' oHruk *'çaîişân ve Ifalcat lîgucû \>lm$yıpta' 
icabmda vazife ile uçacak olân/'dcIkİtoHâr, tel
sizci subaylar, tüfekçiler gibi fennî vazife erba
bına her uçuş saati için maaş eya ücretlerinden 
başka olarak üçer lira verilir. Bu suretle veri
lecek paarnm aylık yekûnu 40 lirayı geçemez. 

"Ancak bunlardan uçuş; yapsın ha^Üacf'su^ay ve 
haritacı askerî memurlar 13 saatten ÜHararça-j 
rak istihkakın aylık yekûnu 40 lirayı tecavüz 
etseTele^yihe saatbaşma üç lira yeviöîyeRri uç
tukları saat kadar tam olarak verilir.) 

(Madde 12. — Herhangi bir emir veya vazife 
dolayısiyle uçuş yaparken gerek sükut ve gej-
rek uçuşun yerde ve havadaki esbabı sairesi 
hasebiyle malûl kalan pilot olan ve olmıyan 
uçucularla hava sınıflarında müstahdem askerî 
memurlar ve uçuş yapan haritacı subay ve hari
tacı askerî memurlar tekaüt maaşlarının hesa
bında bir mafevk rütbe ve derece üzerinden 
ve erden gedikliye kadar olanların tekaüt ma
aşları teğmen maaşına ve başgediklilerin tekaüt 
maaşları üsteğmen maaşına göre hesap edi
lir. Yukarıdaki sebeplerle malûl kalan ücreti 
şehriyeli sivil tayyare mühendisleri, sivil pilot, 
sivil makinistler 8. I I . 1941 tarih ve 551 sayılı 
bilûmum askerî malûllerin terfihi hakkındaki 
kanunun askerî mensuplar hakkındaki ahkâ-

BÜTÇE E N G Ü M E M N Î N DEĞİŞTÎKİŞl 

H^m^iHMmtm^ * &^i0rmmst^mwma?%a-
*mrtfiâ$m&st 

ncu MAMmir--«485 «ayılı.Jaumautt 10 
maddesi aşağıdaki şekildff değiştirilmiştir: 

Haritacı subay ve haritacı askerî memurlar 
ile havacılıkta daimî veya muvakkat olarak 
çalışan ve fakat uçucu olmayrpta icabında 
vazife ile uçacak oîân^SoT^rTarî telsizcîsübay-

*lar; l e l e l c ^ | îb î fennî vlİEfe %r-
"tfaBma^Kefliçüş saatTiçıri maâf veya üc¥e€teîîn-
* l e n ^ k a % â ı î i r ü | e i m-â^îur.^Şu"kİ,aarki, 
' î i â ^ â c i l t o a ^ # n e ' Earitaci m^rtmm^mr-
dan maadasıhİM'sürlitle ^trUe^eK "pmttSM ây-

' &k1y»ekûnu^4& l̂ixay»^ça6ez. 

- MAM)E 2. — Ayn* kanunun 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

~Heı*Aangi bir emir >veya vazife dela^siyle 
uçuş. yaparken, ger ek sukut ve gerek* uçuşun 
yerde-ve havadaki esbabı sairesi hasebiyle ma
lûl kalan pilot olan ve olmayan uçucularla hava 
sınıflarında müstahdem askerî memurlar ve 
uçuş yapan-haritacı subay ve haritacı askerî 
memurlar "tekaüt maaşlarının hesarbmdA bir ma
fevk ürtbe ve« derece üzerinden ve t erden ge
dikliye kadar olanların tekaüt maaşları teğmen 
maaşına ve başgediklilerin tekaüt maaşları üs
teğmen maaşına göre hesap edilir. Yukarıdaki 
sebeplerle malûl kalan aylık ücretli sivil tay
yare mühendisleri, sivil pilot, sivil makinist
ler 8 . II . 1341 tarih ve 551 sayılı bilûmum 

t & Sayısı r^M) 
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mmdan istifade ederler.) 

(Madde 14. — Hazarda ve seferde vazife ile 
uçuş esnasında düşen pilot olan veya olmıyan 
uçucularla hava sınıfında müstahdem askerî me
murlardan ve uçuş yapan harita subay ve harita
cı askerî memurlardan şehit olanların maaşa 
müstahak ailesi efradına 12 nci maddedeki esas 
dairesinde bir mafevk rütbe ve derece üzerinden 
yetim maaşı tahsis olunur. 

Bu suretle şehit olanlarla ücreti şehriyeli ve
ya yevmiyeli sivil tayyare mühendisler ve sivil 
pilot ve makinistlerden ve erlerden aynı suret
le şehit olanların maaşa müstahak ailelerine ve 
maaşa müstahak ailesi olmadığı surette kanuni 
mirasçılarına irsî hisseleri nispetinde tevdi edil
mek ve bir defaya mahsus olmak üzere tazminat 
olarak 2500 lira verilir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel uçuş sırasında malûl kalan harita
cı subay ve haritacı askerî memurlar 12 ci mad
de, ve bunlardan şehit olanların maaşa müsta
hak aileleri veya kanuni mirasçıları 14 ncü mad
de hükümlerinden istifade ederler. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

16 . XI . 1942 
Bş.V. Ad.V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da.V. Ha. V. Mal. V. 
R. Peker N. Menemencioğlu F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy S. Bay 

S. I. M. V. G . t V . Zr. V. 
Dr, H. Alataş E. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V . Ti. V. 
; F.Engin Dr.B.Uz 

askerî malûllerin terfihi hakkındaki kanunun 
askerî mensuplar hakkındaki ahkâmından istifa
de ederler. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 14 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Hazarda ve seferde vazife ile uçuş esnasında 
düşen pilot olan veya olmayan uçucularla hava 
sınıfında müstahdem askerî memurlardan ve 
uçuş yapan haritacı subay ve haritacı askerî me
murlardan şehit olanların maaşa müstehak aile
si efradına 12 nci maddedeki esas dairesinde bir 
mafevk rütbe ve derece üzerinden yetim maaşı 
tahsis olunur. 

Bu suretle şehit olanlarla aylık ücretli veya 
yevmiyeli sivil tayyare mühendisler ve sivil pi
lot ve makinistlerden ve erlerden aynı suretle 
şehit olanların maaşa müstehak ailelerine ve 
maaşa müstehak ailesi olmadığı surette miras
çılarına kanuni hisseleri nispetinde tevzi edil
mek ve bir defaya mahsus olmak üzere tazminat 
olarak 2 500 lira verilir. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 5. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 
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S. Sayısı : 45 
Yalova kaplıcaları idaresinin 1940 malî yılına ait bilan
çonun sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Riyaseti 

tezkeresi ve Divanı Muhasebat encümeni 
mazbatası ( 3 5 2 4 ) 

T.C. 
Divanı Muhasebat 

Sayı: 203427 
2342 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3653 sayılı kanunla teşkil edilen Yalova kaplıcaları işletme idaresinin ikinci çalışma yılı olan 
1940 malî senesine ait bilançosu Divanı muhasebatça tetkik edilerek tanzim olunan raporun bilanço 
ve merbutu cetvellerle birlikte takdim olunduğunu saygılarımla arzeylerim. 

D. M. Reisi 
8. Oran 

Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1940 malî yılı bilançosu üzerinde yapılan tetkikat neticesini 
gösteren rapordur. 

Mülga Denizbank idaresine bağlı iken 3653 sayılı kanunla teşkil edilen Yalova kaplıcaları işlet
me idaresinin ikinci çalışma yılı olan 1940 malî senesine ait olup 17 . X I I . 1941 tarihli tahriratla 
Divana gönderilmiş olan bilançosu üzerine mezkûr 3653 sayılı kanunun 10 ncu maddesi hükmüne 

tevfikan ve mevcut kayıtlara ve müspet evrakına müsteniden mahallinde yaptırılan tetkikatm neti
cesi, tertip sırasiyle aşağıdaki maddelerde arzolunmuştur. 

Mukaddeme 
Bu müessese muamelâtı 3653 sayılı kanunun 10 ncu maddesi mucibince Divanı muhasebatın 

murakabesine tabi tutulmuş olmakla beraber esbabı mueibesi 1939 malî yılı bilançosunun tetkikat 
neticesini ihtiva eden mazbatada taf silen arzedildiği üzere noksan tahsilat veya fazla ve usulsüz 
tediyattan dolayı muhasibin mesuliyetini icabettiren paraların Divanı muhasebatın kaza salâhiye
tine dahil olmayıp bunlar hakkında lâzımgelen muamelenin ifası için Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâletine yazılması ve diğer idarî noksanların da o husustaki mütalâa ile birlikte Meclisi Âliye 
arzı heyetimizce muvafık görülmüş ve bu noktai nazar Meclisi Âlice de tasvip buyurulmuş olduğun
dan 1940 malî yılı bilançosu hakkında da bu esasa göre muamele yapılmış ve fazla tediyat ile nok
san tahsilata ait paralarla bütçedeki tertibine nazaran tahsisat harici görülen sarfiyat hakkında 
lâzımgelen muamelenin ifası Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine yazılmıştır. 

(Bilanço tetkikatı) 
1. Sermaye : 
Bilançoda sermaye olarak gösterilen 1 280 315 lira 29 kuruş 1939 senesinden aynen devredilmiştir. 
2. Amortisman sermayesi : 
Bu hesapta görünen 177 446,94 liradan 910,92 lirası 1939 malî yılından devredilmiş olup 1940 
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malî senesi nihayetinde; 

Lira K. 

16 689 18 lirası oteller ve banyolar kıymetinden % 5 ve % 2 hesabiyle; 
5 681 51 lirası sair binalar banyolar kıymetinden % 5, 4 ve 2 hesabiyle; 
8 298 77 lirası tesisatlar banyolar kıymetinden % 5 hesabiyle 

26 866 56 lirası demirbaş banyolar kıymetinden % 10 hesabiyle ceman; 

45 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kıymeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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e kayıtlı A. pavyonu 
Bizans hamamı 
telsiz odası 
istim: dairesi 
istim makine dairesi 
istim kazanı 
park lokantası 
pavyon lokantası 
polis karakolu 
memurin evi 
Etüv binası 
Plaj soyunma yeri 

57 536 02 lira amortize edilerek bu hesaba alınmıştır. 
Ancak otel ve banyolar partisinde 1 846 
Sair binalar » 500 

151 
252 
500 
234 

1 000 
3 840 

300 
500 
400 

1 900 
fiilen mevcut olmadığından bunların kıymetinden amortisman tefrik edilmediği görülmüştür. 

Kayden devredilip fiilen mevcut bulunmayan bu on iki parça gayrimenkul geçen sene hesabı 
münasebetiyle takdim edilen raporun 3 ncü maddesinde mevzuubahis edilmiş olup mezkûr hesabın 
tevkifi sırasında bunların kayıtlarının terkini hususunda Sıhhat vekâletiyle Maliye vekâleti ara
sında muhabere cereyan etmekte olduğu ve bunlardan mesuliyetleri olanlar bulunduğu takdirde 
haklarında kanuni takibat yapılacağı dermeyan kılınmıştı. 

Bu muamelenin cari sene içinde behemehal ikmal ve intaç olunacağı Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâleti namına verilen izahattan anlaşılmış olmasına ve aradan uzun bir zaman geçmemiş bu
lunmasına göre yapılacak bir cihet olmadığından başkaca mütalâa arzına lüzum görülmemiştir. 

3. ihtiyat sermaye : 
Bu nam ile bilançoda görülen 6 224,90 lira mülga Denizbank'tan devren gelen mebaliğ olup 

bu sermayenin devamına lüzum olup olmadığının ikmal edilmek üzere bulunan hesap usulü talimat
namesinde halledileceği kezalik Sıhhat vekâletince beyan edilmiştir. 

4. Nâzım hesaplar : 
Bu hesapta görülen 1300 liranın, Mimar Sedad ve Hakkı namına teminat olarak Türkiye İş ban

kasından verilmiş banka mektubu olduğu tesbit edilmiştir. ( 

5. Sabit kıymetler - Otel ve banyolar : 
Mülga Denizbank'tan müdevver kaydiyle 1939 malî senesinden aynen devredilmiş olan ve müf

redatı bilançoya bağlı (VI) sayılı cetvelde gösterilen 13 kalem gayrimenkul kıymeti 714 607 lira 
4 kuruşa baliğ olmakta ise de kayden görülüp de fiilen mevcut olmıyan A pavyonuna ait 1 846 

lira 45 kuruşun vekâletçe kaydının silinmesine tevessül edildiği amortisman hesabı münasebetiyle 
ikinci maddede arzedilmiştir. 

6. Sabit kıymetler - Sair binalar: 
Mülga Denizbank'tan müdevver kaydiyle 1939 malî senesinden devredilmiş olan ve müfredatı bi

lançoya bağlı (VII) numaralı listede gösterilen 38 kalem gayrimenkulun yazılı kıymeti 240 627 lira 
89 kuruş tutmakta ise de kaydı olupta fiilen mevcut bulunmıyan on bir kalem gayrimenkulun tutar 
kıymeti olan 9 577 liranın vekâletçe kaydının silinmesi cihetine gidildiği amortisman hesabı münase
betiyle 2 nci maddede arzedilmiştir. 

( S. Sayısı : 45 ) 
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, 7 : Sabit kıymetler - Tesisler: 

Bu hesapta görülen 165 975 lira 45 kuruştan 165 436,15 lirası 1939 malî senesinden devredilmiş 
olan ve müfredatı bilançoya bağlı (VIII) sayılı cetvelde gösterilen 15 kalem gayrimenkulun kıyme 
ti olup 1940 malî senesinde İşletme idaresince epuration — Epürasyon havuzlarına yaptırılan 
elektrik tesisatı ve motörlerinin kumanda tertibatı bedeli olan 536 lira 30 kuruşun ilâvesi suretiyle 
kıymet tutarının bu miktara çıkarıldığı anlaşılmıştır. 

8. Sabit kıymetler - Demirbaşlar: 
Bilançoya bağlı (IX) sayılı cetvelde görüldüğü üzere demirbaş eşya bedeli olarak: 
26i 748 01 Liranın mülga Denizbank bilançosu mucibince devren alındığı ve bundan; 

5 552 64 Liralık demirbaş eşyanın 1939 malî senesinde mubayaa olunduğu ve baliği olan; 

267 300 65 Liranın 1940 malî senesine devrolunduğu ve bundan; 
14 570 63 Liralık terkin, tazmin ve sair suretle 1940 malî senesinde ıskat olunduğu ve mü

tebaki; 

252 730 02 Liralık kıymete 1940 senesinde satın alman; 
15 935 59 Liralık envanter eşya bedelinin ilâvesi suretiyle bu hesabın zimmet yekûnu; 

268 665 61 Liraya çıkarıldığı anlaşılmıştır. 

3653 sayılı kanunun 16 ncı maddesi mucibince mülga Denizbank'tan kayden devredilmiş olanlar 
ile işletme idaresince yeniden mubayaa olunan demirbaşlar Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletin
ce ihzar olunan numunelere göre yaptırılan defterlere aynen kaydedilmişlerdir. 

9. Kasa : 
Malî senenin son gününde kasa mevcudu 2720 lira 94 kuruş olup zabıtla tevsik edilmiştir. 
10. Bankadaki mevduat : 
Malî sene sonunda bankadaki mevduat bakiyesinin 2 019 lira 97 kuruştan ibaret olduğu anlaşıl

mıştır. 
11. Stoklar hesabı : 
A) Bilançoda bu hesabın malî sene sonundaki zimmet bakiyesi : 

373,53 lirası yenecek ve içilecek eşya ambarında; 
' 2 314,29 » kömür ve yanıcı maddeler ambarında; 

5 375,22 » levazım ve inşaat malzemesi ambarında; 
2 449,68 * tıbbi eczalar lâboratuvarmda "Vö, 

! 54,65 » boş kaplar, ambarında olmak üzere ceman; 

10 567,37 lira olarak görünmekte ise de; 
Ayniyat muhasebesi kaydında : 

110,27 lirası yiyecek ve içecek ambarında; 
1 881,02 » kömür ve yanıcı maddeler ambarında; 
6 289,76 » levazım ve inşaat malzemesi ambarında; 
2 468,12 » Tıbbi ecza lâboratuvarmda ve 

62,35 » boş kaplar ambarında olmak üzere ceman; 

10 811,52 liranm 1941 malî senesine derolunduğu görülmekte ve şu suretle bilançoya göre 
iaşe ambarında 263 lira 26 kuruş ve yanıcı maddeler ambarında 433 lira 27 ku
ruş eksiklik ve levazım ambarında 916 lira 54 kuruş tıbbi ceza lâboratuvarmda 
18 lira 44 kuruş ve boş kaplar ambarında 7 lira 70 kuruş fazlalık görülmüş oldu
ğundan bu fark ve mübayenet sebepleri hakkında işletme müdüründen yapılan istizaha verilen 
cevapta: 

(1) iaşe ambarına ithal edilen ve daima fire vermeğe müsait bulunan sabun ve emsali ile peynir 
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ve benzeri maddelerin tabii fire farkından ve istimale salih olmayan sulu maddeler ile boşalan 
kaplarından mütevellit olup bir sene zarfında binlerce kilo bu kabîl fire vermeğe müsait me-
vaddı ithal ve istihlâk eylemiş olan bir müessesede bu gibi farkların vukuu zaruri bulunduğu; 

(2) Yanıcı maddelerde nazarı dikkati celbeden noksanlık da kalorifer dairesinde mevcut iken 
tadad ve tesbit sırasında her nasılsa görülmemiş ve bu yüzden devir cetveline alınmamış olan 
kömürden ileri gelmekte olup bu kömürün mevcudiyeti bilâhara tesbit edilerek 1941 senesinde di 
ğerleri meyanmda istihlâk edilmiş olduğundan hakikatta bu ambarın eksikliği olmadığı; 

(3) Diğer üç ambarda görülen fazlalıklara gelince: Bunlardan levazım ve inşaat malzemesi 
ambarından muhtelif servislere verilerek çıkış muamelesi yapılmış olan bazı malzemenin tamamının 
istihlâkine lüzum görülmeyerek bir kısmının ambara iade edilmesinden; tıbbi ecza laboratuvarın
dan ihraç olunan malzemenin hastalara % 20 kâr ile satılmasından; boş kaplar ambarında görülen 
farkın da mubayaa olunarak levazım ambarına girmiş olan malzemeden boşalan sandıkların bu 
ambara maledilmiş olmasından ileri gelmiş olduğu ve bu ambar fazlalarının muhasebe kaydına ilâ
vesi suretiyle bilanço ile ayniyat muhasebe kayıtlarında mutabakat teminine tevessül edilmiş bu
lunduğu beyan edilmiş ve Sıhhat vekâletince de badema kayden görülen miktarın ambarlardaki 
mevcutla mutabık bulundurulmasına dikkat olunmasının ve bu gibi fazlalık ve noksanlığa meydan veril
memesi hususunun müessese müdürlüğüne tebligatta bulunulacağı beyan edilmişir. 

B - 1939 senesi hesabına ait raporun 12 nci maddesinde yiyecek ambarmdaki mevcutların 
tefessühten vikayesi için müstecire bedeli mukabilinde devir işinin yapılması icabettiği halde 
ve bu hulusun tevsik olunmadığı arzolunmuştu. Bu kere yaptırılan tetkikatta iaşe ambarında 
mevcut görülen 1 371 lira 26 kuruş kıymetindeki eşyanın evrakı müspitesine tevfikan müstecir Adnan 
Naim Mevlivan'a tevdi ve mukabili muhtelif borçlular hesabına mumaileyh namına zimmet kaydo-
lunduğu ve 216 lira 76 kuruşluk erzak ve muhtelif içki vesairenin de ambarda mevcut bulunduğu ib
raz olunan mazbata suretinden anlaşılmıştır. 

12 — Muhtelif borçlular: 
Bilançoda bu hesabın zimmetinde görülen 51 250 lira 99 kuruştan 22 663 lira 45 kuruşu 1939 

malî yılından müdevver ve 28 587 lira 54 kuruşu 1940 malî yılı muamelâtından mütevellit bulun
duğu ve bundan 1940 malî senesi zarfında 42 023 lira 23 kuruş tahsil edilerek 9 227 lira 71 kuruşun 
1941 malî senetine devredildiği anlaşılmıştır. ' "* '* : . . . . 

İşbu zimmet bakiyesinin müfredatını gösterir bi'ânço sayıt'a (XI) listede (takip ve tahakkuk edile-
ck emtia) namiyle gösterilen ve mülga Denizbank bilançosunda tranzituvar hesapları namiyle dev-
rolunup 1939 senesi hesabına ait olarak takdim olunan raporun 13 ncü maddesinde mevzuubahis 
edilen ve ne muamele yapıldığı tevsik olunmayan 1 272 lira 53 kuruşluk eşya ve emtia hakkında bu 
kere yapılan tetkikatta bunların demirbaş kaydına geçirildikleri ve muhasebece de ilgili hesaplara 
nakil suretiyle tasfiye edilmiş olduğu ve bundan başka yirmi iki kalem borçlular hakkında da ka
nuni takibata tevessül edilmiş olduğu ibraz olunan dosyaların tetkikinden anlaşılmıştır. 

13. Muhtelif alacaklılar : 
Bu hesabın matlubunda görülen 83 063 lira 98 kuruştan 15 712 lira 61 kuruşu 1939 senesinden 

devredilmiş olup buna 1940 malî senesinde muamele gören 67 351 lira 37 kuruşun ilâve olunduğu ve 
bundan malî sene zarfında 73 951 lira 86 kuruş reddedilerek 9112 lira 12 kuruşun 1941 malî sene
sine devredildiği tesbit olunmuştur. 

14. Kâr ve zarar: 
İşletme idaresinin bir senelik ücret, masraf ve mubayaa! bedeli olarak 92 718 lira 54 kuruşla 

1939 bilançosundan müdevver 12 915 lira 2 kuru'-s zarar bakiyesi ve 57 536 lira 2 kuruş amortisman 
bedeli ki ceman 163 169 lira 58 kuruşa mukabil varidatı, 44 482 lira 31 kuruşu muhtelif gelirlerden 
ve 60 000 lirası umumî muvazeneden yapılan yardımdan hâsıl olan ceman 104 482 lira 31 kuruştan 
ibaret olmasına binaen bilançoya nazaran idarenin bir senelik muameleden 58 687 lira 27 kuruş zararı 
görülmektedir. 

Ancak bu zarar işletme muamelâtından mütevellit hakikî bir zarar olmayıp aynı kıymetlerden 
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muayyen nispetlerde tefrik edilerek bilançonun passif tablosunda amortisman sermayesine ilâve 
olunan 57 536 liranın bu hesaba zimmet verilmesinden ve aynı suretle 1939 senesi kâr ve zarar he
sabının zimmet bakiyesi olan 12 915 liradan ileri geldiği anlaşılmıştır. 

15. • Umumî varidat : 

6 508 33 lirası müstecir tarafından işletilen otellerin gayri safi hasılatından yüzde 
yirmisi; 

6 932 17 lirası müstecir tarafından işletilen lokanta ve büfelerin gayri safi hasılatın
dan yüzde on beşi; 

15 590 66 lirası muhtelif işletme gelirleri; 
15 451 15 » müteferrik gelirler; 
60 000 00 umumî muvazeneden yardım olmak üzere ceman; 

16. 
104 482 31 

Umumî masarif; 
43 962 
7 716 
2 262 

30 789 
1 135 
2 017 

195 
4 127 

99 
412 

11 
22 
59 
66 
61 
40 
60 
14 
61 
60 

liradan ibarettir. 

Lirası ücretler; 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

personeller masrafı; 
harcırahlar masra fi; 
işletme masarifi 
müşterek işletme masarifi; 
nakil vasıtaları masrafı; 
inşaat, tamirat masarifi; 
müteferrik masraflar; 
Tıbbi ecza mubayaası; 
propaganda masarifi olmak üzere ceman; 

92 718 54 Liraya baliğ olmaktadır.' 
3653 sayılı kanunun 10 ncu maddesine istinaden işbu raporun tanzim, bilanço ve ilişiği kâr ve 

zarar cetveli ve diğer cetvellerle birlikte takdim kılındığını arzeyleriz. 
"Birmci reis D. 1. Reisi D. 2. Reisi 

S. Oran F. Eke A. Yurdakul 
Âza Âza Âza 

C. Dinçer M. Menemencioğlu R. Bakuy 
Âza Âza Âza 

E. R. Ayla F. özbudun Z. Akif Orbay 

D. 3. Reisi 
A. özgen 

Âza 
M. İhsan Erenli 

Âza 
M. Apak 

D. 4. Reisi 
F. Erinç 

Âza 
H. D emir soy 

Âza V. 
Â. A. Hemen 

Âza 
Z. Aslan 

Âza 
İV. Başak 

Müddeiumumi 
Enver Arkun 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 

Esas No. 3/524 
Karar No. 11 

12. XII .1942 

Yüksek Reisliğe 

Yalova kaplıcaları işletme idaresinin ikinci 
çalışma yılı olan 1940 malî senesine ait bilan
çosu üzerinde yapılan tetkikat neticesini gös
teren ve Divanı muhasebat reisliğinin 2 1 . X I . 

1942 tarih ve 203427/2342 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Reisliğe sunulup encümenimize hava
le buyurulmuş olan raporu okundu. 

Mülga Denizbank idaresine bağlı iken 3653 
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sayılı kanunla teşkil edilmiş olan mezkûr ida
renin 1940 malî senesi işletme muamelâtını ih
tiva eden bilançosu üzerinde aynı kanunun 10 
ncu maddesi gereğince mevcut kayıtlara ve 
müspit evraka istinaden Divanı muhasebat ta
rafından mahallinde yaptırılmış olan tetkikat 
neticesinde tanzim kılınan ilişik raporun müta-
leasındân dahi müsteban Duyurulacağı üzere 
fazlai tediyat ile noksan tahsilata ait paralarla 
bütçedeki tertibine göre tahsisat harici görü
len sarfiyat hakkında lâzım gelen muamelenin 
ifası Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine bil
dirildiği ve 177 446 lira 94 kuruş amortisman 
sermayesinden 57 536 lira 02 kuruş amortize 
edilerek otel ve banyolar partisinde kayıtlı 
(Denizbank'tan devredilip kayıtlarda bulunan 
ve fakat fiilen mevcut olmıyan) 12 kalem gay
rimenkulun bedeli olan 11 423 lira 45 kuruş
tan amortisman tefrik edilemediği anlaşılmış
tır. Bu hususta 1939 senesi bilançosu münase
betiyle evvelce takdim eylediğimiz mazbatada 
dahi işaret edildiği veçhile fiilen mevcut olmı
yan mevzuubahis gayrimenkullerin biranevvel 
kayitlerinin terkini tavsiyeye şayan bulunmuş
tur. İşletme idaresinin ücret ve masraf ve mu
bayaa bedeli olarak bir senelik masrafı 92 718 
lira 54 kuruştur. 1939 bilançosundan müdev-
ver 12 915 lira 02 kuruş zarar bakiyesiyle 

57 536 lira 02 kuruş amortisman bedelinin ilâ
vesi halinde ceman 163 169 lira 58 kuruşa ba
liğ olmaktadır. Varidatı ise 44 482 lira 31 ku
ruş muhtelif gelirlerden ve 60 000 lirası da 
umumî muvazeneden yapılan yardımdan ibaret 
olmak üzere ceman 104 482 lira 31 kuruştan 
ibarettir. Şu hale nazaran idarenin 1 senelik 
muameleden 58 687 lira 27 kuruş zarar ettiği 
anlaşılmakta ise de bu zarar, işletme muamelâ
tından mütevellit hakikî bir zarar olmayıp 
aynî kıymetlerden muayyen nispetlerde tefrik 
edilerek amortisman sermayesine ilâve olunan 
57 536 lira ile 1939 senesi kârü zarar hesabının 
zimmet bakiyesi olan 12 915 liranın bu hesaba 
zimmet verilmesinden ileri geldiği tezahür et
mektedir. Keyfiyet, bilançoya ait olarak kale
me alınmış olan kanun lâyihasiyle birlikte 
Umumî Heyetin tetkik ve tasdikına arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Di. Mu. En. Rs. M. M. 

Niğde Çanakkale 
R. Bulayırh 

Bolu 
Cemil Özçağlar 

Burdur 
M. Sanlı 

Faik Soylu 
Balıkesir 

/ / . Şeremetli 
Burdur 

/. N. Dilmen 
Malatya 

Mihri Pektaş 

Kâtip 
Kastamonu 
_Nuri T amaç 

Bolu 
E. Yerlikaya 

Erzincan 
S. Erdem 

Sivas 
M. Gürleyük 
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DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TEKLİFİ 

Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1940 mali 
yılı bilançosunun tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Yalova kaplıcaları işletme ida
resinin ilişik cetvelde gösterilen 1940 malî yılı 
bilançosu ve kârü zarar hesabı tasdik olunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Sıhhat ve içtimai muavenet ve Mü
nakalât vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 45 ) 
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Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 31 .V. 1941 tarihli 1940 malî yılı hilançosudur. 

AKTîF PASİF 
Müfredat Yekûn Yekûn 

Sabit kıymetler: 
Oteller ve banyolar 
Sair binalar 
Tesisatlar 
Demirbaşlar 

714 607 04 
240 627 89 
165 975 45 
268 665 61 1 389 875 99 

Mütedavil kıymetler: 
Kasa 2 720 
Bankalardaki mevdua-

94 

timiz 
Stoklar 
Muhtelif borçlular 

Nâzım hesaplar 
Zarar 

2 019 
10 567 
9 227 

Yekûn 

97 
37 
71 24 535 

1 300 
58 687 

1 474 399 

99 

27 

25 

Sermaye 
Amortisman sermayesi 
ihtiyat sermaye 
Muhtelif alacaklılar 
Nâzım hesaplar 

1 280 315 
177 446 

6 224 
9 112 
1 300 

Yekûn 1 474 399 

Yalova kaplıcaları işletme müdürlüğünün 31 . V . 1941 kâr ve zarar hesabı 
Zarar veren hesaplar . Kâr veren hesaplar 

Müfredat Yekûn Müfredat Yekûn 

1939 malî yılı bilan
çosu mucibince 
Masraf hesapları: 
Ücretler 
Diğer personel mas
rafları 
Harcırahlar 
İdare masrafları 
Müşterek işletme 
masrafları 
Nakil vasıtaları 
masrafları 
İnşaat ve tamirat 
Müteferrik masraflar 
Eczayı tıbbiye 
Propaganda masrafları 

Ayrılan amortisman: 
Otel ve banyolar' 
Sair binalar 
Tesisatlar 
Demirbaşlar 

43 962 

7 716 
2 262 

30 789 

1 135 

2 017 
195 

4 127 
99 

412 

16 689 
5 681 
8 298 

26 866 

11 

22 
59 
66 

61 

40 
60 
14 
61 
60 

18 
51 
77 
56 

12 915 

92 718 

57 536 

02 

54 

02 

Varidat hesapları: 
Otel ve lokantalar 
müsteciri Adnan Na-
im Molvan'dan alı
nan gayrisafi hası
lat % leri 
Muhtelif işletme 
gelirleri 
Müteferrik gelirler 
Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti 
bütçesinden yardım 

Zarar 

13 

15 
15 

60 

440 

590 
451 

000 

50 

66 
15 

104 482 

58 687 

Yekûn 163 169 58 Yekûn 
( S. Sayısı : 45 ) 

163 169 
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Amortisman cetveli 

Lira Lira 

1939 malî yılı bilan
çosu mucibi devir 119 910 
1940 malî yılmda ay
rılan: 
Otel ve banyolardan 16 689 18 
Sair binalardan 5 681 51 
Tesisatlardan 8 298 77 
Demirbaşlardan 26 866 56 57 536 

Yekûn 177 446 

I I '*»»i • • 
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