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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Devlet şûrası ikinci daire reisliği seçimi için 
ikinci defa reyler toplandır 

Devlet limanlan işletme; 
Ve Posta, telgraf ve telefon umum müdürlük

leri 1942 malî yılı bütçelerine munzam ve fevka
lâde tahsisat konulmasına; 

Devlet Demiryolları nakliyatındaki zıya ve 
hasarların tazmin suretine dair kanuna bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun lâyihaları kabul 
olundu; 

Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve 
Muhakemat umum müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine ve merkez 
ve vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler ya

pılmasına dair kanun lâyihasının muvakkat 
maddelere kadar olan kısmının birinci müzakeresi 
icra edildi; 

Devlet şûrası ikinci daire reisliğine mutlak 
ekseriyetle Hazım Türegün'ün seçildiği tebliğ 
olundu; 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Bursa Bingöl 

Refet Canıtez Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 
Hatay 

Hamdı Selçuk 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 
Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapılmasına 
ve Cumhur başkanlığı filârmonik orkestrası teş
kilâtı ve orkestra mensuplarının terfi ve teczi
yeleri hakkındaki 3045 sayılı kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

(1/913) (Maarif ve Bütçe encümenlerine); 

Mazbatalar 
2. — Jandarma subaylığından mütekait yüz

başı ve üsteğmenlerin kaza jandarma komutan
lıklarında mütekaiden istihdam edilecekleri hak
kındaki 3922 sayılı kanun hükmünün uzatılma
sına dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Millî Mü
dafaa encümenleri mazbataları (1/887) (Ruz-
nameye) ; 

3. — Malatya mebusu Mahmud Nedim Zab-
cı 'nm, Askerî ve mülki tekaüt kanununun 39 ncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve 
Millî Müdafaa, Bütçe, Sıhhat ve içtimai muavenet 
ve Maliye encümenleri mazbataları (2/32) (Ruz-
nameye). 

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

REİS — Şemsettin Günaltay 

KÂTİPLER : Vehbi Bilgin (Konya), Vedit Uzgören (Kütahya) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MARUZATI 

1. — Elâzığ mebusu Fuad Ziya Çiyiltepe'nin 
vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

REİS — Elâzığ mebusu Fuad Ziya Çiyilte
pe'nin vefat ettiğine dair olan Başvekâlet tez
keresini okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Elâzığ mebusu Fuad Ziya Çiyiltepe'nin ve

fat etmiş olduğu Dahiliye vekilliğinden alman 

14 . XII . 1942 tarihli ve 3157 sayılı tezkerede 
bildirilmiştir. Teessürle arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

REiS — Merhumun hâtırasına hürmeten 
iki dakika ayakta sükût edilmesini rica ederim. 

(îki dakika ayakta sükût edilmiştir.) 

REİS — Ruznameye devam ediyoruz. 
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4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1942 malî yılı muvazenei umumiye ka
nununa bağlı A ve B cetvellerinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/906) [1] 

REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı A, B, D ve E cetvellerinde değişiklik ya

pılmasına dair kanun 

MADDE 1. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen tertipleri 
arasında (847 161) liralık münakale yapılmıştır. 

F . 

[1] SAYILI CETVEL 

Tenzil. Zam. 

Devlet şûrası 
80 Memurlar maaşı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
105 Geçen yıl borçları karşı

lığı 

365 

365 

Matbuat umum müdürlüğü 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

115 Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

120 Yabancı memleketler har
cırahı 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

122 İşletme ve tamir 2 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

123 Melbusat 1 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

124 Tenvir ve teshin 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

130 Ankara Radyodifizyon is
tasyon ve stüdyoları 12 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

131 Mukaveleli yerli ve ya
bancı radyo mütehassıs
ları 19 950 
IİEÎS — Kabul edilmiştir. 

133 Beynelmilel Radyodifiz
yon birliğine verilecek iş
tirak hissesi 350 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F . Tenzil. Zam. 

İstatistik umum müdürlüğü 
145 Merkez mefruşat ve de

mirbaşı 100 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

146 Teshin 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

150 Vilâyetler müteferrikası 100 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

154 Ücretli muhabere ve mü
kâleme bedeli 50 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

155 Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 50 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

203 Merkez müteferrikası ' 300 

Diyanet işleri reisliği 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

205 Tenvir ve teshin 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

206 Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

207 İcar bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

300 

1 000 

400 

300 

[1] 56 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Düyunu umumiye 
316 25 milyon sterlinlik kredi-

dinin faiz ve itfa mürette
batı 150 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

323 4178 sayılı kanuna göre 
verilecek çocuk zammı 150 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
339 Vilâyetler müteferrikası 1 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
340 İcar bedeli 3 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
341 Daimî memuriyet harcırahı 1 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
342 Muvakkat memuriyet har

cırahı 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

343 Müfettişler harcırahı 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

346 Resmî telefon tesis ve mü
kâleme masrafı 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

352 Nakliye, bendiye, iaşe, ba
kım ve koruma masrafı 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

354 Pasif korunma umumî 
masrafları • 500 
REİS — Kabul edilmiştir, 
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360 Maaşatı umumiye 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 

361 1683 sayılı kanunun 58 
nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti 
391 Memurlar 50 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
392 1683 sayılı kanunun 58 

nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 
ve 1700 sayılı kanunun 3 
ncü maddesi mucibince ve
rilecek ikramiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

400 Vekâlet otomobili masraf
ları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

405 Daimî memuriyet harcı
rahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

406 Muvakkat memuriyet har
cırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

417 Mecmua masrafı . 3 786 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

418 Kursa iştirak edeceklerin 
yevmiyeleri 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

420 Motosiklet masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Emniyet umum müdürlüğü 
431 Memurlar maaşı 10 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
432 1683 sayılı kanunun 58 

nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Jandarma genel komutanlığı 
475 Tenvir ve teshin 21 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
476 Vilâyetler müteferrikası. 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
477 icar bedeli 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
478 Daimî memuriyet harcırahı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
479 Muvakkat memuriyet har

cırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

480 Müfettişler harcırahı 
REÎS — Kabul edikniştir. 

600 

50 000 

3 186 

10 000 

5 000 

600 

10 000 

2 000 

8 000 

50 000 

30 000 

2 000 
»*«*«*«. ̂ *«s«sc:v-7. " « ^ -^ 

F. 

481 

Tenzil. Zam. 

2 000 

75 000 

10 000 

8 000 

3 000 

1 000 

Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

484 Hayvan yem bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

485 Muytabiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

486 Levazım ve teçhizatı har
biye ve fenniye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

492 Memleket dahil ve hari
cinde ücretli sıhhi mües
seselerde tedavi ettirile
ceklerin masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

497 İdare masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti 
516 Nakli nukut 7 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
518 icar, arsa, bina satın 

alma ve inşa bedelleri 46 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

520 Daimî memuriyet har
cırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

521 Muvakkat memuriyet ve 
kurye harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

526 Gazete ve mecmua, kitap, 
risale, albüm ve klişe be
delleri 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
536 Memurlar maaşı 23 240 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
537 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verile
cek tekaüt ikramiyesi 13 240 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

559 Nakil vasıtaları tamir 
masrafı ve muvakkat me
muriyet harcırahı 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

562 Nakil vasıtalara, tamir mas
rafı ve nakil vasıtaları 
işletme masrafı 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

568 İnşaat, tesisat, tamirat 
ve "istimlâk 38 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

377 Nakil vasıtaları tamir 
masrafı 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

45 000 

10 000 
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1 000 
578 Nakil vasıtaları tamir 

masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Adliye vekâleti 
591 Memurlar maaşı 68 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
592 1683 sayılı kanunun 

58 nei maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 60 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro umum müdürlüğü 
625 Memurlar maaşı 12 000 

RElS — Kabul edilmiştir. 
626 1683 sayılı kanunun 

58 nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 12 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
656 Memurlar maaşı 40 500 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
657 1683 sayılı kanunun 

58 nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikrami
yesi 45 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

661 Müdür ve muavin ücretleri 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

663 Merkez mefruşat ve de
mirbaşı 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

671 Daimî memuriyet harcı
rahı 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

672 Muvakkat memuriyet har
cırahı 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

674 Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

677 3335 sayılı kanun muci
bince yapılacak tedavi, 
yol ve saire masrafları 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

678 Resim ve heykel sergile
rinin kuşat masraflarına 
yardım ile mükâfat ve 
mubavaa olunacak eser
ler bedeli 1 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

679 Tetkik masrafları 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

689 Maarif vekâleti (Hars 
ve meslek) 46 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Tenzil. Zam. 

695 Ders ücretleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

707 İstimlâk ve mubayaa 7 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

711 Kütüphanelerin tasnif, 
tesbit ve nakil masrafla
rı, seyyar tesbit komis
yonları azasının zaruri 
yol masrafları, yeni yap
tırılacak kütüphane pro
jeleri için müsabaka mas
rafı ve mükâfatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

718 Müstahdemler ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

719 Mahrukat, tenvirat, tele
fon mükâleme ve tesisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

724 İzmir arsıulusal fuarında 
yapılacak kültür pavyo
nu için fuar komitesine 
yardım ve sergi masrafı 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Nafia vekâleti 
742 Memurlar maaşı 3 720 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
743 1683 sayılı kanunun 58 

nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
750 Vekâlet otomobil mas

rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

765 Resim, hendese ve fotoğ
raf makineleri 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

İktisat vekâleti 
804 İcar bedeli 4 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
805 Daimî memuriyet harcı

rahı 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

806 Muvakkat memuriyet har
cırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

807 Müfettişler harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

810 Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

816 Harcırah ve sair zaruri 
masrafları 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

819 Krom madenleri ve Ereğ
li havzası ocakları ve 
diğer madenlerin ruhsat 
tezkeresi ve imtiyaz sahi-

000 

3 000 

18 000 

15 000 

3 720 

1 000 

7 000 

7 000 

4 000 

— 219 



t : 21 28.12.1942 O : 1 
F. Tenzil. Zam. 

bine 2818 sayılı kanunun 
6 ncı maddesinin A, B, 
C bentleri mucibince ve
rilecek tazminat ile aynı 
madenlerdeki tesisat kar
şılığı olarak ruhsat tez
keresi veya imtiyaz sa
hiplerine verilecek tazmi
nat 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

820 El ve ev sanatlarında kul
lanılan. bilûmum alât ve 
edevatın mubayaa, tevzi 
ve şevki, tesisatın inşası 
ve bunların işletme ve mu
rakabesi için kullanılacak 
lüzumlu memur ve ustala
rın ücret ve harcırahları 
ve bütün işletme, teşhir, 
propaganda masrafları ve 
bu hususta yapılacak her 
nevi yardımlar 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Münakalât vekâleti 
837 Vekâlet binasının tefrişi 

ve demirbaşı ve masarifi 
umumiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

838 Tenvir ve teshin 3 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

844 îear bedeli 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

848 Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masraflariyle üc
retli muhabere ve mükâ-
leme bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

851 Resim, fennî edevat ve 
âletler levazımı ve fotoğ
raf makine ve malzemesi 
mubayaa ve tamir masraf
ları 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

852 Meslekî mecmua, kitap ve 
harita mubayaası telif ve 
tercüme ücret ve mükâfat
ları, tabı, teclit, neşir 
bedeli ve masrafları, fi
lim ve filim makinesi mu
bayaası, filim dövelopman 
ve saire masrafları, istih
barat ve propaganda mas
raflariyle bu maksatlara 
müteferri alelûmum yar
dımlar 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1 000 

7 400 

F. Tenzil. Zam. 

Ticaret vekâleti 
878 Melbusat 2 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
882 Ecnebi memleketler har

cırahı 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

884 Ücretli muhabere ve mü-
kâleme bedeli 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

887 Hükümetçe iştirakine ka
rar verilecek dış sergiler 
masrafı 46 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

892 Daimî ve muvakkat me
muriyet harcırahları 25 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
987 Koruyucu malzeme mas

rafı 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

998 Kara kısmr 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
1092 Posta ve telgraf ücreti. 1 800 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
1102 iptidai ve müstehlek 

malzeme ve maddeler 1 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerin
den (43, 930) lira tenzil edilerek yeniden açı
lan ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

F . 

[2] SAYILI CETVEL 

Tenzil. Zam. 

Matbuat umum müdürlüğü 
108 Memurlar maaşı 600 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

354 Pasif korunma umumî 
masrafları 1 060 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

357 Merkez kursuna getirile
cek memurlara 3888 sa
yılı kanunun 5 nci mad-
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desi mucibince verilecek 
yevmiye 2 670 
REİS — Kabul edilmiştir. 

358 Geçen yıl borçları 3 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

Jandarma genel. komutanlığı 
475 Tenvir ve teshin 15 600 

REİS :— Kabul edilmiştir. 
491 Mubayaa 11 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 

568 inşaat, tesisat, tamirat 
ve'istimlâk 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

Mabuat umum müdürlüğü 
P. Lira 

600 108 Açık maaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti ' 
250 Jandarma genel komu

tanlığı ve Sıhhat ve iç
timai muavenet vekâleti 36 600 
REİS — Kabul edilmiştir. . 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti. 
A 

359 Ecnebi memleketler har
cırahı 6 730 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (4) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerine 
(15 600 900) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

[4] SAYILI CETVEL 

F. Lira 
Başvekâlet 

75 Melbusat 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

85 Tahtisatı mesture 500 000 
RElS — Kabul edilmiştir. 

istatistik umum müdürlüğü 
151 Melbusat 1 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 

1942 ti : İ 
F. 
157 3335 sayılı kanun mucibince ya

pılacak tedavi ve yol masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti 
225 işletme 

REİS — Kabul edilmiştir. 
228 Tenvir ve teshin 

REİS — Kabul edilmiştir. 
230 Melbusat 

REİS — Kabul edilmiştir. 
232 Muvakkat memuriyet harcırahı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
241 Vazifeleri haricinde eibayet iş

lerinde istihdam edilecek Güm
rük memurları aidatı ile tatil gün
lerinde ve mesai saatleri haricin
de çalıştırılacak Maliye memur
larının yevmiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

253 Tamirat 
REtS — Kabul edilmiştir. 

Jjira 

400 

1 500 

20 000 

3 500 

20 000 

14 000 

50 000 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
369 Daimî memuriyet harcırahı 5 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
374 3335 sayılı kanun mucibince ya

pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

376 Mubayaa ve kara ve deniz vası
talarının tamirleri, tamirata ait 
malzemeleri, yedek parçaları, de
mirbaş, mukannen ve mütefer
rik levazımına müteallik masraf
ları 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

378 Tayınat, yem, mahrukat, tenvir 
ve teshin masrafları ve 1615 sa
yılı kanunun 2 nci maddesi mu
cibince verilecek yemeklik bedeli 1 054 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

383 Nakliyat 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Buraya bir ilâve yapılacak efendim. 

F . Lira 
451 Nezaret altında bulunan ve hu

dut haricine çıkarılanların sevk 
ve iaşe ve iskân mıntakasıını 
terk edip haklarlmdaki karara 
müsteniden geldikleri yere sevko-
lunacaklarm ve muhafazasındaki 
memurların zaruri masrafları 8 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 
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F. 

28.12 
Lira 

Emniyet umum müdürlüğü 
462 4220 sayılı kanuna göre verilecek 

er tayın bedeli 1 300 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Jandarma genel komutanlığı 
484 iaşe bedeli 6 500 000 

RElS — Kabul edilmiştir. 
485 Melbusat 400 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
487 Nakliyat 250 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

Adliye vekâleti 
602 Tenvir ve teshin 25 000 

RElS — Kabul edilmiştir. 
605 Daimî memuriyet harcırahı 15 000 

RElS — Kabul edilmiştir. 
617 Müşahedehane iaşe masrafı 3 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
618 Tayjmat ve idare masrafı 915 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
620 Mahkûm çocuk ıslah evleri umu

mî masrafları 8 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
692 3238 sayılı kanuna göre açılan 

köy eğitmenleri kurslarının bil
ûmum ücret ve masırafları ve Köy 
Enstitüerinin bilûmum ücret ve 
masrafları ve 789 sayüı kanuna 
göre verilecek teçhizat bedeli 1 690 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

693 İaşe ve melbusat 33 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

694 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvir, tathir, 
mualece masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

695 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvir, tathir, 
mualece, makine yağı, benzin, 
lâstik bedeli ve sair masraflardı 14 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

696 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti tathir, hayvan yem bedeli, 
benzin makine yağı ve lâstik 
bedeli 8 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

699 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvir, tathir, 
mualece 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

702 öğretmen okullarının mekûlât, 
mahrukat, tenvir, tathir, mualece 
hayvan yem bedeli, benzin ve tatil 
aylarında yemek ücreti 180 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

. 1942 d : İ 
F. Lira 
706 Mahrukat, tenvir, tathir, mualece, 

mekûlât, hayvan yemi benzin ve 
makine yağı, lâstik bedeli, tatil 
aylarında yemek ücreti 300 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

719 Hastanelere yapılacak yardım ve 
iaşe masrafı 40 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

723 Fakültelerin bütün masrafları 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

726 Talebe ve müstahdemlerle gece ve 
gündüz vazife başında kalacak 
memurların iaşe masrafı • 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

735 Teknik okulu masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

736 Meslekî ve teknik okullar açılması 
ve mevcutlarının büyütülmesi 
hakkındaki kanun mucibince ya
pılacak bilûmum hizmetler kar
şılığı 2 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti 
391 Orta ziraat mektepleri umumî 

masrafları ve ziraat alât ve ma
kineleri ihtisas mektebi ve maki
nist mektepleri umumî masraf
ları 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

953 Talebe ve müstahdemlerle gece 
gündüz vazife başında kalacak 
memurların iaşe masrafları 50 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(Üçüncü madde tekrar okundu) 
REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-

rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
yeniden açılan ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplere (8 987 000) lira fevkalâde tahsisat 
konulmuştur. 

[5] SAYILI CETVEL 

F. Lira 
Maliye vekâleti 

299 Hususi idarelerle belediyelere 
yardım, Hastaneler iaşe masrafla
rı için hususi idarelerle belediye
lere yardım ve 4306 sayılı kanun 
mucibince Devletçe parasız ve
rilecek giyim eşyası bedeli ve 
masrafları karşılığı olarak husu
si idarelerle belediyelere yai'-
dım 2 120 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
300 4306 sayılı kanun mucibince 

Devletçe parasız verilecek giyim 
eşyası bedeli ve bilûmum mas
rafları 4 350 000 
REÎS — Kabul-edilmiştir. 

301 Varlık vergisi tatbikatına mü
teallik bilûmum ücret ve mas
raflar 1 000 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
737 2005 sayılı kanun gereğince açı

lan pansiyonlarda kendi hesap
larına okuyan talebelerle Dev
letçe parasız okutulan talebenin 
iaşe masraflarına yardım 567 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Nafia vekâleti 
783 iskenderun limanındaki batak

lığın kurutulması ve doldurul
ması bilûmum masrafları 200 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Münakalât vekâleti 
864 Devlet Denizyolları umum mü

dürlüğü için yeniden yaptırıla
cak tersane ve gemilerin her tür
lü bedel ve masrafları 750 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(Dördüncü madde tekrar okundu.) 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun 4 ncü madde
siyle Maliye vekâleti bütçesinde (Varlık ver
gisi tatbikatına müteallik bilûmum ücret ve 
masraflar) adiyle yeniden açılan (301) nci fa
sıl 1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu
na bağlı (E) işaretli cetvele alınmıştır. 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Verlık vergisi hakkındaki 
4305 sayılı kanun mucibince alınacak vergi tah
sil edildikçe 1942 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
hususi bir fasla irat kaydolunur. 

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

MADDE 7. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin 
(Maarif vekâleti - İstanbul Üniversitesi) kıs
mına ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı kadro ilâ
ve edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı1? Maddeyi cetvelle 

birlikte yüksek reyinize arzediyorum. .Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerim icra
ya Maliye vekili memudrur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

Bu lâyihanın sonunda, Kazanç vergisi ka
nununa muvakkat bir madde eklenmesine dair 
bir lâyiha vardır, onun müzakeresine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kazanç vergisi kanununa muvakkat bir madde 
eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 22 . I I I . 1934 tarih ve 2395 
sayılı Kazanç vergisi kanununa aşağıda yazılı 
muvakkat 6 ncı madde eklenmiştir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Varlık vergisi, 
3840 sayılı kanunla muaddel 13 ncü madde hük
müne göre tanzim olunacak kâr ve zarar he
sabında zarar sütununa kaydolunamaz. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
m er'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve Ticaret vekilleri 
memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
DAHİLÎYE V. RECEB PEKER (Kütahya) 

— Arkadaşlar; bugünkü gelen evrakın ikinci 
numarasında, jandarma subaylarından emekli 
olanlarının kaza jandarma komutanlıklarında 
kullanılmalarına cevaz veren mevcut bir kanu
nun, bir müddet daha uzatılması hakkında bir 
maddelik bir lâyiha vardır. Bü arzettiğim ka
nunun hükmü, üç gün sonra bitecek olan tak
vim yılının sonunda bitecektir. Binaenaleyh 
yürürlükten hükmü çıkınca aynı subayların kul
lanılmasına imkân kalmıyacaktır. Bu imkânı te
min etmek üzere, bu gelen evraktaki lâyihanın 
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gelen evrak ıneya-
lây ihanm ruzna-

bugün ruznameye al ınarak 
zakeresini rica ediyorum. 

REÎS — Dahil iye vekili, 
n m d a bu lunan 2 numara l ı 
meye a l ına rak müstacel iyet le müzakeresini tek
lif ediyor. Evvelâ, ruznameye al ınmasını reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

2. — Jandarma subaylığından mütekait yüz
başı ve üsteğmenlerin kaza jandarma komutan
lıklarında mütekaiden istihdam edilecekleri hak
kındaki 3922 sayılı kaynın hükmünün uzatılma
sına dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Millî Mü
dafaa encümenleri mazbataları (1/887) f i ] 

REÎS — Heyet i umum iyesi hakk ında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler.. . Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Jandarma subaylığından mütekait yüzbaşı ve üs
teğmenleri kaza jandarma komutanlıklarında 
mütekaiden istihdam edilecekleri hakkındaki 
3922 sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair 

kanun 

MADDE 1. — J a n d a r m a subayl ığ ından mü-
tekaüt yüzbaşı ve üsteğmenleri kaza jandarma 
komutanlıklarında dahi mütekaiden istihdam edi
lecekleri hakk ındak i »Î922 sayılı kanun hükmü, 
31. bir incikânun 194G tarihine kadar uzatılmıştır. 

REÎS — Müta lâa var m ı ! Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir 

MADDE 2, — l>u k a n u n neşri ta r ih inden mu
teberdi r . 

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

M A D D E 3. — Bu kanun h ü k m ü n ü yürü tme
ğe Millî Müdafaa ve Dahil iye vekilleri memur
dur . 

R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti um ura iyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir 

3. — ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar hak
kındaki 1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve bu karnına bazı hükümler ilâvesine 

dair kanun lâyihası ve Adliye ve Sıhhat ve içtimai 
muavenet encümenleri mazbataları (1/629) 
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müstaceliyetle mü- Esas No. 1/629 

[1] 57 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 

Esas No. 
Karar No. 6 

24 . XI f . 1942 
Yüksek Reisliğe 

Evvelce encümenimizde tezekkür edilmiş 
ve bazı değişiklikler yapılmış olan ispençiyari 
ve tıbbi müs tahzar la r hakk ındak i 12(52 sayılı 
kanunun bazı maddeler in in tadi l ine ve bu ka
nuna bazı hükümler ilâvesine dai r kanun lâyi
hasının Heyeti umum iyede müzakeresi esnasın
da işbu kanunun -'5402 sayılı kanunun birinci 
maddesiyle tadil edilmiş olan İH nci maddesinin 
ayr ı bir madde olarak yazılmış olmasından do
layı bu cihetin bir kere daha te tk iki z ımnında 
lâyiha encümenimize tevdi buyurulmuş olmakla 
encümenimizde bu cihet te tkik edildi. 12(12 sa
yılı kanunun 18 nci maddesi daha evvel .'5402 
sayılı, kanunun birinci maddesiyle değiştiril
miş o lduğundan kanun metninde bu değişiklik
lerin yazılması icabettiği, aksi t akd i rde lâyihaya 
8402 sayılı k a n u n u n birinci maddesinin kaldır ı l 
dığına da i r bir madde ilâve edilmesi lâzım ge
leceği anlaşılmıştır . 

Çu kada r k i : Lâyihanın birinci maddesine bu 
tadil in ilâvesi suret iyle dahi bu mahzurun kal
kacağı kanaa t ine var ı ld ığından bu suret le lâyi
hanın birinci maddesi şu şekli almıştır. 

«Madde i. --• 12(52 «ayılı ispençiyari ve t ıb
bi müstahzar la r kanununun 2, 5, (i, 7, 8, 9, 12, 
1.3, .19 ncıı ve 8402 sayılı kanunun birinci mad
desiyle tadi l edilmiş olan !8 nci maddeleri aşa
ğıda yazılı şekillerde değiş t i r i lmiş t i r» : 

Duna göre lâyihanın ikinci maddesi kaldı
r ı la rak 18 nci maddenin diğer değiştirilen mad
deler aras ına alınması ve lâyihanın üçüncü 
maddesinin ikinci, dö rdüncü maddesinin üçün
cü, beşinci maddesinin dördüncü, altıncı mad
desinin beşinci madde olarak yazıldığını ar-
zeyler mazbatamızı Yüksek Reisliğe sunarız. 
Sıhhat ve îç . Mu. En. K. Bu M. A 

Ağr ı Maras 
Dr. II'. Kural Dr. K. Bayizit 
Bilecik Burdur 

Dr. M. Suner Dr. İt. Veşilyurd 
Kastamonu Kastamonu 

T. Aslan M. Riza Sa l tuğ 
Kocaeli 

Dr. h\ Sorağman Dı\ O. 

Kât, i]> 
Ed i rne 
F . M emik 
Bursa 
R. ( îüran 

Kırşehir 
Dr. İL Ülkü 
Konya 
S. Uludağ 

l)ı 

Dr 

REİS — Mazbata hakk ında mütalâa var mı? 
Mazbata birinci maddeyi tadil ediyor. Mütalâa 
yoktur. Encümen mazbatasında olduğu gibi bi
rinci maddenin tadi i edilmiş şeklini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. . Ka
bul edilmiştir. 

Mazbatadaki gibi rakam tashihi yapılacak. 
18 nci maddeye geçiyoruz. 

MADDE 18. 
lil neticesinde, 

— 10 ncıı maddede yazılı tah-
ınüstal ızarlarm terkibinde bulu-
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nân maddelerin saf olmadığı veya ruhsat almak 
için verilmiş olan formüle uymadığı veya müs
tahzarın tedavi vasıflarını azaltacak veya kay
bedecek surette imal edilmiş olduğu anlaşılırsa 
ruhsat sahibi ve müstahzarların bu şekilde imal 
edildiğini bilerek satan, satılığa arzeden veya 
sattıranlar temin ettikleri veya etmek istedik
leri menfaatin iki mislinden aşağı olmamak üze
re ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Şu ka
dar ki bu para cezası iki yüz liradan aşağı ola
maz. Tekerrürü halinde ruhsatname geri alınır. 

REÎS — Mütalâa var mı? 
ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon

guldak) — Efendim, İspençiyari ve tıbbi müs
tahzarlar kanununun geçen celsedeki müzakere
si sırasında Rasih Kaplan arkadaşımızın hak-
kiyle temas buyurdukları bir noktanın ıslahı 
için encümene tevdi edilmesine karar vermiş
tiniz. Encümene tevdi edilen 18 nci maddenin 
Yüksek Heyetinizde tezahür eden temayül da
iresinde tanzimini mütaakıp, 19 ncu maddede 
de bir tadil icrası icabetmektedir. Gerçi bu 19 
ncu matlde daha önce müzakere ve kabul edil
mişti. Fakat bu madde ile yakın alâkası itiba
riyle 19 ncu madde de yeni baştan tanzim edi
len bir metin suretinde Yüksek Riyasete takdim 
olundu. Burada, 18 nci maddede olduğu gibi, 
ağır para cezasının aşağı haddinden başka, 
temin ettiği menfaatin iki mislinden az olma
mak üzere ağır para cezası alınması iltizam 
edilmiştir. Bundan başka memleket dışında ya
pılmış olan müstahzarların ithalinde mücerret 
tedavi kasdı takip edilmiş ise bunun kaçak
çılık addedilmemesi iltizam edilmiş, Sıhhat ve 
içtimai muavenet encümeni de bu noktai naza
ra, Hükümetle beraber, iştirak eylemiştir. Bu 
itibarla bu maddenin de okunarak yüksek reyi
nize arzedilmesini Encümen namına teklif ediyo
rum. 

Fark şudur : Faraza yabancı bir memlekete 
tedavi için gitmiş olan bir zat, doktorun ken
disine tavsiye ettiği müstahzarları alıp getire
cek olursa, eski metne nazaran ruhsat istihsal et
memiş ise, bu hareketi kaçakçılık addedilerek 
kendisinin hapis cezasına mahkûm edilmesi ica-
bediyordu. Şimdi ticaret kasdı olmadığı tak
dirde böyle bir cezaya duçar olmıyacaktır. Bu 
tadil de bu noktada temerküz etmektedir. 

REÎS — Madde hakkında başka mütalâa var 
mı? 

FÜÂD SİRMEN (Rize) — Efendim, 19 ncu 
madde kabul edilmişti, bunun tadili ancak ikin
ci müzakeresi esnasında yapılabilir. Şimdi yal
nız 18 nci maddeyi müzakere edebiliriz. 

REÎS — 18 nci maddeyi yüksek reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1262 sayılı İspençiyari ve tıb-
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bi müstahzarlar kanununa aşağıdaki maddeler1 

ilâve edilmiştir: 

EK MADDE 1. — Müstahzarları taklit ede
rek bunların tedavi vasıflarını azaltacak veya 
kaybedecek surette imal edenler veya bu suretle 
imal edildiğini bilerek satan, satılığa arzeden ve
ya sattıranlar üç aydan bir seneye kadar hapis 
ve temin ettikleri veya etmek istedikleri! men
faatin iki mislinden aşağı olmamak üzere ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. Şu kadar ki bu 
para cezası 200 liradan aşağı olamaz. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum: Kabul 
buyuranlar . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul edil
miştir, 

EK MADDE 2. — Bu kanunun 18 ve 19 ncu 
maddeleriyle ek birinci maddesinde yazılı hal
lerde müstahzarlar, kullananların sıhhatine 
her ne suretle olursa olsun az veya çok zarar 
verecek şekilde yapılmış olursa bu maddelerde 
yazılı cezalardan başka Türk Ceza kanununun 
395 nci maddesi hükümleri de tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mil 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum: Kabul 
buyuranlar. . . Kabul etmiyenler. . . Kabul edil
miştir. 

EK MADDE 3. —- Bu kanunun 18 ve 19 ncu 
maddeleriyle ek birinci maddesinde yazılı hal
lerde müstahzarlar zaptolunarak mahkeme ka-
rariyle yokedilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum: Kabul 
buyuranlar . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Sıhhat ve içtimai muave
net encümeninin ek 3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

REÎS — Söz mü istiyorsunuz ? 
SIHHAT VE ÎÇTÎMAİ MUAVENET En. 

REÎS Dr. HÜSAMETTÎK KURAL ( Ağrr ) — 
Söz istemiyorum. Bu madde unutulmuş zannet
miştim. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 16 . X I I . 1940 tarihli ve 3940 
sayılı kanunun hükümleri mahfuzdur. 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerinin ic-
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fasına Adliye, Sıhhat ve içtimai muavenet ve 
Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

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

Layihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

4. — Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliği
yim ve Muhakemat umum müdürlüğünün vazi
felerine, Devlet dâvalarının takibi usullerine ve 
merkez ve vilâyetler kadrosunda' bazı değişiklik
ler yapılmasına dair kanun lâyihası ve Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/801) 

REİS — Encümene giden maddeler gelmiştir, 
müzakeresine başlıyoruz. Açık reye iştirak etmiyeıı 
arkadaşlar varsa lütfen reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Efendim; Maliye vekâleti Başhukuk 
müşavirliği ve Muhakemat umum müdürlüğü 
vazifelerine ait kanunun müzakeresi «ırasında 
Refik İnce arkadaşımız tarafından verilen bir 
takrir Umumî Heyetçe de kabul edilmiş ve 39 
neu madde encümene iade edilmişti. Takririn 
mevzuu şudur: Bu kanun hükümlerine dahil 
avukat ve müşavir avukatların dahi meslekî suç
lardan dolayı haklarında takibat icrası lâzım-
geldiği ahvalde baronun, Avukatlar kanunu
nun umumî hükümlerine tevfikan takibat yap
masını istihdaf etmekte idi. Encümenimiz de it
tifakla bu esası kabul etmiştir. Yalnz bu mad
dede yeri olmadığı neticesine vardık ve 19 neu 
maddeye ilâvesini tertip bakımından mu
vafık gördük. 19 neu maddenin müzakeresi 
geçmiş olmakla beraber o maddeye bir ilâve 
yapmak şeklinde... Bu itibarla kanunun ikinci 
müzakeresinde bu cihet yüksek tasvibinize arze-
dilecektir. 

Yalnız Refik Şevket arkadaşımızın yine ver
miş olduğu bir takrirle 12 nci maddenin tay-
yı Yüksek Heyetinizce tasvibedilmişti. Fakat 12. 
nci maddede, kendilerinin izah buyurdukları 
hususattan başka, maddenin tayyından, Maliye 
teşkilâtına intisabetmek için staj görmüş olan
lar staj muafiyetinden istifadeyi müteakip, 
imtihanda muvaffak oldukları takdirde, ruhsat
nameyi alıp bu teşkilâttan ayrılmak imkânı
nı elde etmişlerdir. Yani artık dışarda staj 
yapmak istemiyen her hangi bir avukat bu teş
kilâtla intisap edip ve meccani staj görü]) 
çekilecek olursa kanun hiç bir müeyyideyi ihtiva 
etmemektedir. Bu itibarla Maliye kadroları ve 
ihtiyaçları için alınmış olan namzetlerin birer 
birer bu vazifeyi terkettikl erinin görülmesi 
tabiidir. Çünkü malûmu âliniz dışarda staj 
yapıbnasr masrafa mütevakkıftır, ücretsizdir. Bu 
mahzuru bertaraf etmek için, Refik İnce arka
daşımız da iltihak ederlerse imtihanda muvaffak 
olamamak sebebile ayrılmış olanların veya inzi
bati takibat neticesinde kaydı silinenlerin bu 

| teşkilâtta yapmış oldukları stajın, avukatlık sta-
j jı sayılmaması bir müeyyidedir. (Çok doğru 

sesleri). Bu suretle o teşkilâta intisap için ora
da geçirecekleri müddet sayılacak, fakat mu
ayyen müddeti geçirdikten sonra dışarda avu
katlık yapmak istiyenler Avukatlık kanununun 
umumî hükümleri dairesinde staj yapmağa mec-

j bur olacaklardır. Birinci hüküm budur, zan
nederim ki kendileri de bunu kabul buyururlar. 

İkinci hüküm : Staj yapmıştır, ruhsatname 
almıştır. Bu anda ayrılırsa yine bir müeyyide 
yoktur. Gerçi kendisi orada bir hizmet ila et
miştir. Buna mukabil bir ücret de almıştır. 
Fakat Maliye vekâletinin bu kadroyu yapmak
tan esas hedefi bu namzetleri bilâhare avukat ye
tiştirmeğe matuftur. Y/etiştirmekte olduğu bu 
namzetler eğer kendisinden ayrılacak olursa, 
bu geçirmiş oldukları staj müddetine ait maaş
ların istirdadı muvafık olacağı neticesine varıl
mıştır. Çünkü Maliye vekâleti başka suretle avu
kat kadrolarını tanzime muvaffak oiamıyacak-
tır. Bu namzetler Maliyeye intisap edip imti
handa muvaffak olmalarını mütaakıp Jıiç bir 
müeyyide ve tazminata tabi tutulmadan ayrıla
cak olurlarsa artık avukatlık stajını yapmak 
istiyenler bu kanaldan gelerek bilâhare ayrılmak 
imkânını bulacaklardır. Bu itibarla staj yaptık
tan sonra bir ruhsatname istihsalini mütaakıp, 
esasen kanunun kabul buyuruian diğer bir mad
desine tevfikan, . muayyen bir müddet çalışma 
mecburiyetini, çalışma taahhüdünü istilzam et
miş olan namzetlerin bu taahhüdü ifa etmedik
leri takdirde staj devresine ait maaşlarının is
tirdadını encümen teklif ediyor. Şayet sizce de 
şayanı kabul görülürse bunun ek bir madde ola
rak kabulünü teklif etmekteyiz. (Muvafık ses
leri) . 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu ııoktai nazara 
iştirak ediyorum. Yalnız bir dakika evvel söy
ledikleri esbabı ınucibeye uygun değildir. Bu 
maddenin müzakeresi geçmiştir, ikinci müzake
resinde teklif ederiz, dediler. Nasıl ki 19 neu 
maddeyi tehir ediyoruz, bunun da tehir edil
mesi lâzımdır. Maddeye ait teklif ettikleri esasta 

i beraberim, yalnız usule muvafık değildir. 
I ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Müsaade buyurun Reis Bey. Efen
dim, bu bir usul meselesidir, tabii Yüksek He
yetiniz nasıl tasvip buyurursanız öyle olur. Yal
nız biraz evvel arzettiğim ilâve şekli ile bu şekil 
arasında bir fark vardır, Dahilî nizamname ba
kımından.- O madde bize gelmemiştir, o madde
yi tetkik ederek bir neticeye varmış olmuyoruz. 
38 nci maddeden sonraki maddeleri Encümene 
havale buyurdunuz, biz bu maddelerin mütalâ
asında bir noksanlık gördük ve bir madde ilâ
ve ettik. Bu itibarla zannederim Dahilî nizam
name hükümlerine de uygun düşer. Vakıa ben
demiz Refik İnce arkadaşımızın maddesine bil-

I vasıta temas etmiş oldum. Bir mucip sebep ar-
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zetmek mecburiyetinde kaldım. Bu müstakil bir 
maddedir. 

REFlK ÎNCE (Manisa) — Müstakil bir mad
de muvafıktır. 

Tazminat 
MADDE 39. — Avukatlık imtihanına girme

diklerinden veya giripte muvaffak olamadıkla
rından dolayı namzetlik kayıtları silinenlerle 
inzibati takibat neticesinde cezaen vazifelerine 
son verilenlerin Hazine avukat namzetliğinde 
geçirdikleri hizmetler avukatlık stajına mahsup 
olunmaz. Bunların avukat olabilmeleri Avukat
lık kanunu hükümleri dairesinde ayrıca stajla
rını yapmalarına ve avukatlık imtihanında mu
vaffak olmalarına bağlıdır. 

Hazine avukat namzetliğinde stajlarını yap
tıktan sonra Adliye vekâletince yapılan imti
handa muvaffak oldukları halde mecburi hiz
metlerini tamamlamadan vazifelerinden ayrılan
lardan namzetlikte çalıştıkları müddetçe almış 
oldukları aylıklar istirdat olunur. Geçen hiz
met seneleri için bu borçtan bir şey indirilmez 
ve bu kanunun yüklediği mecburiyetler için nam
zetlerden ayrıca taahhütname alınmaz. 

R E İ S — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muvakkat maddelere geçiyoruz. 
ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Efendim, muvakkat maddeleri de 
Adliye encümeninin tetkik etmesini tensip bu
yurmuştunuz. Bunların birinci maddesi ile ikin
ci maddesini takip edenler malî hükümlere mü
tedairdir. Bu itibarla Bütçe encümeninin tes-
bit etmiş olduğu metinlerin aynen kabulü husu
suna Encümenimiz de iştirak etmektedir. Yal
nız tabıda yapılan bir hatayı tashih ettik. İkin
ci muvakkat madde hukuki mevzuata aittir. Bu 
itibarla Adliye encümeni teklifini, muvakkat 
3 ncü madde Bütçe encümeninin aynen kabul 
ettiği Hükümetin üçüncü maddesidir, 4 ve 5 nci 
maddeler de Bütçe encümeninin maddeleridir. 
Bu itibarla malî hususlara ait olan kısımlarda 
Bütçe encümeni metninin okunmasını Adliye 
encümeni de teklif etmektedir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — 40 nci madde encümene verilmişti. Geldi, 
bunun da yeniden okunması lâzımdır. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — 40 nci maddede yapılan tavziha Ad
liye encümeni de iştirak etmektedir. Bu itibarla 
40 nci maddede, Bütçe encümeninin maddesinin 
esas tutulmasını encümenimiz teklif etmektedir. 

Muvakkat maddeler 

Yeni kadroların tedricen tatbiki 
MUVAKKAT MADDE 1. — Hazine avukat

lığı teşkilâtı tamamlanıncaya kadar bu kanun

la kabul edilen maaşlı müşavir avukat, avukat 
ve yardımcı avukat kadrolarına bu kadro ma
aşları karşılık gösterilmek suretiyle hariçten 
ücretli mukayyet ve serbest avukat tâyin olu
nabileceği gibi halen serbest ' olarak müstah
dem bulunan müşavir avukat ve avukatların da 
bu maaşlı kadrolarda kadro maaşları karşılık 
gösterilmek suretiyle serbset olarak ücretle is
tihdamlarına devam olunabilir. Bu salâhiyetin 
kullanılacağı müddet kanunun mer'iyete girdi
ği tarihten itibaren beş seneden fazla devam 
edemez. 

Bu salâhiyetin devamı müddetince yapılacak 
tâyinlerde 3656 say)ılı kanunun 6 nci maddesi 
hükümleri tatbik olunur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Müsaade ederse
niz buradan arzedeyim. «Beş seneden fazla de
vam edemez» diye katî bir kanun yapıyoruz. Son
radan ihtiyaç hâsıl oluyor, değiştiriyoruz. «Beş 
seneden fazla devam edemez» diyeceğimize «beş 
sene» diyelim kâfi. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — itirazlar^ muvakkat birinci maddeyedir. 
Okunan 40 nci maddedir. 

REİS — Hayır- muvakkat birinci maddeyi 
okuduk. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim; beş sene, ile beş seneyi geçemez, 
arasındaki fark şudur. Beş seneyi geçemez demek, 
beş sene zarfında bu iş mutlaka yapılır demektir, 
iki, üç, dört senede tatbikma çalışılacak, azamî beş 
seneye kadar itmam edilecek demektir. Hükümde 
hiç bir fark yoktur, ibare yerindedir. Yalnız mu
vakkat maddeden evvel bir maddeyi okumak lâ
zımdı, 40 nci maddeyi. 

REİS — Onu muvakkat maddelerden sonra 
okuyacağız. 

Okunan madde hakkında başka mütalâa var 
mit Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Avukatlık imtihanlarının muvakkaten geri 
bırakılması 

MUVAKKAT MADDE 2 . - 9 ncu maddeye 
göre namzetlikte çalışmış olanların tabi olacak
ları avukatlık imtihanı mecburiyeti üç sene müd
detle geriye bırakılabilir. İki yıl namzetlikte 
çalıştıktan sonra ehliyetleri kâfi görülen ve 
yardımcı avukatlığa terfi ederek yardımcı avu
katlıkta veya avukatlıkta ceman dört sene hiz
met etmiş olanların bu hizmetleri avukatlık 
stajına mahsup olunur. Bu gibiler hizmetten ay
rıldıkları takdirde Baroya kaydolunmak için 
Avukatlık kanunu mucibince ayrıca imtihan 
geçirmek mecburiyetinden varestedirler. j 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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Ücretli avukatların maaş kadrolarına, nakil 

ve tâyinleri 
MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanun yü

rürlüğe girdiği tarihte, ücretli serbest Hazine 
avukatlığında müstahdem bulunanların -'5656 
numaralı kanunun muvakkat ikinci maddesin
deki esaslara göre dereceleri tesbit olunarak 
halen almakta oldukları ücret miktarına bakıl
maksızın tesbit olunan derecelerdeki maaşlı 
müşavir avukat, avukat veya muhakemat mü
dürlüğü kadrolarına nakil ve tâyinleri yapılabi
lir. Ancak bu suretle yapılacak tâyinler diğer 
memuriyetler için müktesep hak teşkil etmez. 

REFİK İNCE ( Manisa ) — Hangi madde 
okundu? 

REİS— Mükümetin teklifi. (Muvakkat mad
de 4) diye yazılmıştır ki her iki encümen de bu
nu kabul etmiştir. Adliye encümeni mazbata 
muharriri arkadaşımız burada izahat vermişti. 

Madde hakkında başka mütalâa var mı? Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

İşlerin tasfiyesi 
MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun 

40 ncı maddesinde yazılı müesseseler müşavir, 
müşavir avukat veya avukatlarından olup 
üçüncü şahıslar namına mezkûr maddede yazı
lı daire, müessese ve teşekküller aleyhine dâ
va kabul etmiş olanlar ellerindeki bu işleri altı 
ay zarfında tasfiye etmeğe mecburdurlar. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

ücretli memurların maaş kadrolarına nakli 
MUVAKKAT MADDE 5. — "Başhukuk mü

şavirliği kadrolarında halen ücretle müstah
dem bulunanların bu kanunla kabul edilen ma
aş kadrolarına nakil ve tâyinlerinde aşağıda 
yazdı esaslar tatbik olunur: 

Halen bulundukları ücret derecelerinde ter
fi müddetini doldurmuş olanlar ücretlerinin 
karşılığı olan maaş kadrolarına nakil ve tâ
yin olunurlar. 

Bulundukları ücret derecelerinde henüz terfi 
müddetini doldurmamış olanlar almakta ol
dukları ücret derecesini bir derece aşağısında -
ki maaşlı kadrolara veya bu esas dairesinde 
alabilecekleri maaş miktarım geçmemek şar-
tiyle yukarı derecedeki maaş kadrolarına nak
lolunabilecekleri gibi bunlardan ücrette kalmak 
istiyenlerin terfi müddetlerini dolduruncaya 
kadar kadro maaşları karşılık gösterilmek su
retiyle halen almakta oldukları ücretle istih
damlarına da devam olunabilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

Mülhak ve hususi bütçeli daire avukatlariyİe 
sermayenin yarısından fazlası Devlete ait nıü-
e;;;-;ese!er avukat lan hakkındaki memnuiyetler 

MADDE 40. — Maaş veya ücretleri mülhak 
bütçeli daireler ve hususi idareler ve belediye
ler ve Devletle bu dairelerin ve belediyelerin 
idare ve murakabeci altındaki daire, müessese 
ve teşekküller ve sermayesinin yarısından faz
lası Devlete ait olan şirket ve müesseseler ta
rafından verilen müşavir, müşavir avukat ve 
avukatlarla nıuhakeuıat müdürlerine ve bu 
mahiyette iş görenlere bu kanunla verilmiş 
olanlardan daha geniş haklar verilemiyeceği 
gibi yukarıda yazılı daire, müessese ve teşek
küller müşavir veya avukatlarından tâyin şart
ları hariçten iş almaya müsait olanlar, kad
roya dahil olsun veya olmasınlar, üçüncü şa
hıslar uamuuı yukarıda yazılı daire, müessese 
ve teşekküller aleyhine dâva kabul ve takip 
etmekten ve kabul edenlerle birlikte çalışmak
tan ve Devlet daire ve müesseseleri aleyhine 
rey vermekten ve istişare kabul etmekten mem
nudurlar. 

Bu memnuiyet hilâfına hareket edenlerin 
vazifesine dernal nihayet verilmekle beraber 
haklarında Türk ceza kanununun 240 ncı mad
desi hükmü tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Btmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

K al ılı rı I aı ı kanun lar 
MADDE 41. — 257.'] numaralı kanun ve 

diğer kanunların bu kanuna uymayan hüküm
leri mülgadır. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Bizim Adliye en
cümenimizin tertip ettiği bu maddenin, şimdiye 
kadar tuttuğumuz usule muhalif olduğunu söy
lemek mecburiyetindeyim. Filân numaralı ka
nun ve diğer kanunların bu kanuna uymıyan 
hükümleri mülgadır diye bu işlerin heyeti mec
muasını meçhulâta atfetmek yolundan vaz geç
tik, buna dair defaatla verdiğimiz kararlar var
dır. Vazn kanun herhangi bir kanunu ilga 
ettiğini gösterineyince hâkim, avukat, müdür
ler bunu nasıl bilecek? Metinle mukayeseler ya
parak muhtelif içtihatlara meydan vermektense, 
Maliye encümeninin yaptığı gibi bunları tasrih 
etmekte fayda vardır. (2573 numaralı kanun ve 
1050 sayılı Muhasebe! umumiye kanununun 136 
ve 137 ne i maddeleriyle 2996 sayılı kanunun 6 
ve 26 ncı maddeleri mülgadır) diye tasrih et
mekle çok iyi bir şey yapmışlardır. Yalnız ten
sip ederseniz bu maddeye, yani Maliye encümeni 
arkadaşlarımızın maddesine 4143 numaralı ka
nunu ilâve edelim. Zannederim ki bu 2573 nu
maralı Avukatlık kanununu tadil eden bir 
madde idi. Eğer bu maddenin içerisine 4143 
numaralı kanunu da ilâve edersek o halde hangi 
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kanunu ilga ettiğimizi sarahaten göstermek 
suretiyle amelî ve tuttuğumuz usule uygun bir 
harekette bulunmuş oluruz. Bilmiyorum Şinasi 
Bey arkadaşımız ne diyeceklerdir. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim, filvaki Refik înce arkadaşı
mızın izah buyurdukları gibi, ilga edilen kanun
ları ve o kanunların maddelerini zikretmek daha 
faydalı bir usuldür. Eğer Maliye encümeni ar
kadaşlarımız ve Refik tnce arkadaşımız ilgası 
lâzımgelen hükümlerin bundan ibaret olduğuna 
katî olarak kani iseler bir mesele yoktur. Biz 
bu kanunun şümulü ve geniş hükümleri muvace
hesinde böyle tahdidi bir ilganın zararlı olacağı 
neticesine vardık. Eğer bunlardan ibaret ise 
encümenimizce de itirazı mucip bir cihet yoktur. 

REFlK ÎNCE (Manisa) — Şimdi bendeniz 
bu kanunun Maliye encümeninin metnini oku
yunca oradaki yazıların heyeti mecmuasını 
karşılaştırdım ve bu karşılaştırmam neticesinde 
arzettiğim 4143 numaralı kanunun da buraya 
ilâvesi lâzımgeldiğini gördüm. Şimdi ne oldu
ğunu unutmuştum, öğrendim ki hakikaten ilâ
vesi lâzımgelen bir madde vardır. O da, Hazine 
avukatları, yani bu kanun çıkıncaya kadar Ha
zine avukatları artık muayyen bir müddetten 
sonra başka işle meşgul olamaz diye Avukatlık 
kanununa muvakkat bir madde koymuşuz. Üç 
sene müddet vermişiz. Üç seneden sonra artık 
Hazine avukatlığı teşekkül edecektir ve bu ka
nunun istihdaf ettiği maksat yerine gelecektir. 

Şimdi bu kanunu yapmazdan evvel bakmış, 
müddet geçmiş. Bu kanun da geleceği için tem
dit edilmiş. Şimdi o kanunun da hükmü kalmı
yor. Şu takdirde kendi kanaatimce Şinasi Dev
rin arkadaşımıza söylüyorum ki; Maliye encü
meni arkadaşlarımızın noktai nazarları ve bu 
«4143 numaralı kanunun» fıkrası da ilâve edile
cek olursa artık bu kanuna muhalif diğer bir ka
nun, bence, yoktur. 

Maliye encümeni bilmem ne mütalâada bulu
nurlar. Muhterem Heyetin, halkı müşkülâttan 
kurtarmak yolundaki tuttuğu yola göre bunun 
da kabulünü rica ederim. Bilmem ki bu husus 
için takrir vermek lâzım mıdır? 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim; müsaade buyurursanız bu 
maddeyi de encümene alıyoruz (Güzel, güzel 
sesleri). 

REÎS — Zaten encümende bir madde daha 
var, bu da gidiyor. Müzakereye devam imkânı 
yoktur. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum : 
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 

bağlı A, B, D ve E cetvellerinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanuna, kabul etmek suretiyle 
(294) zat rey vermiştir. Nisap vardır. Kanun 
(294) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
yoktur. Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak 
üzere inikada son veriyorum. 

Kapanma saati: 16,03 

DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 56 sayılı basınayazınnı 8 nci sayfasındaki Başvekâlet tezkeresi kaldı
rılmıştır. 
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1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı A, B, D ve E cetvellerinde değişiklik yapıl

masına dair kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştirj 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sunıer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topeoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

429 
294 
294 

0 
0 

129 
6 

[Kabul edenler] 

Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünül 
Necmeddin Sahir Sılan 

BUlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talat Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Refet Canıtez 
Çanakkale 

Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazlıar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdı Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirnb 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
lstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gaziantcb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Mtmed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

— 280 — 
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Öl. îhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Vusul Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

tçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdı Denizmen| 
Ahmed Şükrü Esmer I 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

hmir 
Benal Anman ı 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun I 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya | 

Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Talisin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

KtrMareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

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

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Besim Atalay 
Gl. Âşir Atlı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedît Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 

Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral İzeeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sim Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemal ettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun j 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat j 
Ruşeni Barkm 4 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ahmet. Kutsi Tecer 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin B*-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytıma 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
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Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mit at Yenel 

ürfa 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 

Sırrı îçöz 
Zıya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

ibrahim Etem Bozkurt 
Emin Erişirgil 
liifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Beyt iştirak etmeyenlerJ 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydtn 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levcnd 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 

Dr. Mazbar Cermen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Kasım Gül ek 
Memdnh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
Eyüp Sabri Akgöl (M.) 
Münir Çağıl 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr, İbrahim Tali öngö
ren 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

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

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Hasta) 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoğ (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hıılki Cura 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Memed Aldenıir 
(M.) 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Etem İzzet Benice 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayrı Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

A ncaeli 
İbrahim Dibi an 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Mustafa Ulusan 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M.) 
Muhlis Erkmen 

Manisa 
Kani Karaosmaıı 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 

Maraş 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
İrfan Ferid Al paya 
(î. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 

Kiee 
Hasan Cavid 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Salâhattin Çam (M.) 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinoh 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
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Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
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Galib Pekel 
Resai Erişken 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day (V.) 
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Tunceli 

Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuytcak 

m 
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S. Sayısı: 56 
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı A 
ve B cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/906) 

T. G. 
Başvekâlet 11. XII. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/4591 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1942 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı A ve B cetvellerinde değişiklik yapılması hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 9 . X I I . 1942 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Birinci madde : 

F. M. Lira 

Esbabı mucibe 

Başvekâlet 

75 2 2 000 Kumaş fiyatlarının artması dolayısiyle bu tertibe mevzu tahsisat ihtiyaca 
kâfi gelmiyecektir. 

85 2 250 000 Bu miktar tahsisatın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Devlet şûrası 
105 365 Bilfiil 30 sene hizmet ederek vefat eden bir azanın tahakkuk eden ikramiye

sinden senesi bütçesinde karşılığı bulunan 365 liranın Muvazenei umumiye 
kanununun 14 ncü maddesi hükmüne göre taalluk ettiği tertipten karşılık 
gösterilememiş olmasına binaen bu borcun tediye edilebilmesi için bu fasla 
zam yapılmasına lüzum görülmüştür. 

Matbuat umum müdürlüğü 
115 3 000 Ahvali hazıra dolayısiyle şehir dahil ve harici telefon mükâlemelerinin ço

ğalması; bu nisbette de telefon mükâleme ücretlerinin Millî Müdafaa vergi
sine tabi tutulması, görülen lüzuma binaen yeniden teşkil olunan bazı ser
vislere telefon makinesi konulması karşılığı olarak teklif olunmuştur. 

120 1 000 Radyo difizyon postaları için lüzumlu olup memleket dahilinden temini müra: 

kün olmayan malzemenin Mısır'dan mubayaası maksadiyle bu fasla ilâve 
edilmiştir. 

122 2 1 600 Benzin ve yağ fiyatlarının artması nakil vasıtalarının faaliyetlerinin çoğal
ması münasebetiyle bu fasla mevzu tahsisatın kâfi gelmiyeci anlaşılmıştır, 



Lira 

_ a _ 

Nakil vasıtalarının mubayaa tarihlerine ve fazla faaliyet sarfetmelerine bi
naen sık sık tamire ihtiyaç göstermeleri münasebetiyle teklif olunmuştur. 
Kumaş bedelleri ve dikiş ücretlerinin çok fazla artmış olması dolayısiyle 
teklif olunmuştur. 
Ahvali hazıra dolayısiyle umum müdürlük servislerinin geceleri de çalış
makta bulunması hasebiyle bu fasıldaki tahsisat kâfi gelmiyeeektir. 
Ahvali hazıra dolayısiyle her türlü malzeme ve eşya fiyatlarının yükselmesi 
neticesinde radyo işletme masraflarının tezayüdu hasebiyle teklif olunmuştur. 
İsviçre'de kâin beynelmilel radyo difizyon birliğine Hükümetimiz de dahil 
bulunduğundan bu büronun 1942 bütçesinin meriyet mevkiine girdiği ta-
tihten sonra bildirilen müşterek masraflarına bütçeye mevzu tahsisat kâ
fi gelmediğinden noksanının ikmali için teklif edilmiştir, 

İstatistik umum müdürlüğü 
Bu sene nakliye ve odun fiyatlarının yükselmesi üzerine zam yapılmasına 
lüzum görülmüştür. 
Merkez, taşra müvezzi ve odacılariyle gece bekçilerine 3 seneden beri pal
to yaptırılamadığmdan 23 kişinin bu ihtiyacı karşılanacaktır. 
3 ay müddetle sanatoryomda tedavisine lüzum görülen bir memurun te
davi ücreti verilecektir 

Diyanet işleri Reisliği 
1 000 Fiyatların yükselmiş olması dolayısiyle bu tertibe mevzu tahsisatın ihti

yaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

Maliye vekâleti 

Bu tertibe konulan tahsisatın kısmen fiyatlarında tereffüü dolayısiyle 
ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

Askere çağırılanların yerlerine mahallen vekil tâyinine imkân olmaması 
dolayısiyle başka mahallerden vekil tâyinine zaruret hâsıl olmuş ve sine
ma ve tiyatro kontrol işlerinde mesai saatleri haricinde çalışan memurla
rın yevmiyeleri için bu tertiplerdeki tahsisat bakiyeleri kâfi gelmemiştir. 
Bütçe ile verilen tahsisat tamamen taahhüde bağlanmış ve bazı Devlet 
gayrimenkullerinin yeniden tamirine zaruret hâsıl olmuştur. 

Düyunu umumiye 
150 000 Bu tertibe mevzu tahsisat tamamen tediye emrine bağlanmıştır. Sene so

nuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaç için L50 000 liraya ihtiyaç olduğu 
anlaşılmıştır. 

Gümrük ve inkisarlar vekâleti 
1 000 Beynelmilel vaziyetin geçirdiği ahval dolayısiyle bütçenin tanzimi sırasın

daki rayiçlerin bir kaç misli artmış olmasından. 
1 000 Yaşama şeraiti ağır olan uzak mahallerde bulunan bazı memurların gerek 
2 000 müddetlerinin dolması, gerekse vaziyetleri bulundukları mahallerde vazife 

ifasına müsait olmaması yüzünden diğer mahallere nakil ve tâyinleri ve her
hangi bir sebeple vazifelerinden ayrılanların yerlerine mahallen vekil tâyi
nine imkân bulunmaması dolayısiyle başka mahallerden vekil gönderilmesi 
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Bu tertiplere mevzu tahsisatın malî yıl sonuna kadar ihtiyaca .kâfi gelmiye-
ceği anlaşılmıştır. 

zaruretine mebni bu tertiplere mevzu tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeceğı ân-* 
laşılmıştır. 
Mükâleme miktarı çoğalmış ve buna % 10 müdafaa vergisi de zammedilmiş 
olmasından bu talep yapılmaktadır. 
Bu tertibe mevzu tahsisat malî sene sonuna kadar ihtiyaca kâfi gelmiye-
cektir. 
Bütçeye mevzu tahsisatın tekaüt edilenlerin ikramiyelerini karşılamamış ol
masından zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
Yerleri tebdil edilen ve tekaüde sevkedilen memurlar tahmine göre fazla ol
duğundan bunların zatî ve aile harcırahları tediye edilecektir. 
Bu tertibe mevzu tahsisat hasta memurların tedavilerine kâfi gelmiyecektir. 

Dahiliye vekâletiyle 
45 000 Bilfiil 30 sene hizmet edenlerden tekaüt edilenlerle malî yıl sonuna kadar 

tekaütlük talebinde bulunacakların ikramiyelerini karşılamak üzere bu mik
tar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

2 000 
1 186 

300 
300 

10 000 Yeniden yapılan tâyin \e tahviller dolayısiyle bu tertiplere mevzu tahsisat 
5 000 tamamen sarfedilmiş olduğundan malî yıl sonuna kadar vukubulacak hizmet

ler karşılanacaktır. 

Emniyet umum müdürlüğü 
10 000 Tahdidi sinne uğramadığı halde normal olarak 30 yılı doldurup tekaütlük

lerini arzulariyle talep edenlerin ikramiyelerinin tediye edilebilmesi için 
bu miktar zam teklif edilmiştir. 

Jandarma genel komutanlığı 
2 000 Gazete ile yapılan ilânlar çoğalmış, bazı birlikler için fazla su paraları te

diye edilmiştir. 
8 000 Yeniden teşkil edilen ambar ve konaklarla askerî hastane bulunmıyan yerler

de tesisine zaruret görülen revirlerin icar bedelleri karşılanacaktır. 
50 000 Muayyen ve gayri muayyen tarifeli nakil vasıtaları ücretlerinin 1941 sene

sine nazaran çok yükselmiş bulunması hasebiyle, jandarma subay ve muame
le memurlariyle gedikli erbaşların gerek nakil ve tâyinleri ve gerek terfi 
icabatı yerlerinin değiştirilmesi yüzünden daimî memuriyet harcırahının ta
mamı ve teftiş, tahkik, staj ve kurslara gidecekler için muvakkat memuri
yet harcırahı tertibine k nulan tahsisatın altıda beşi sarf edilmiştir. 

30 000 Malî yıl sonuna kadar vukubulacak masrafları karşılamak üzere bu tertip
lere zam yapılmasına bu sebeple zaruret hâsıl olmuştur. 

2 000 Muayyen ve gayrimııayyen tarifeli nakil vasıtaları ücretlerinin artmış olma
sından birliklerin nakit veayniyat hesaplarını mahallen tetkik ve teftiş ede
ceklerin harcırahları için mevcut tahsisat kâfi gelmiyecektir. 

2 000 Bu tertibe mevzu tahsisat sene sonuna kadar ihtiyaca kâfi gelmiyecektir. 
8 000 Malzeme ve teçhizat fiyatlarının yükselmesi yüzünden daha bu miktar tah

sisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
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3 000 Müessesatı sıhhiyede tedavilerine lüzum gösterilenlerin çoğalmış obuasından 
bu miktarın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

1 000 Satmalma komisyonlarınca yeniden açılmasına lüzum gösterilen ambarların 
idare masrafları karşılanacaktır. 

Hariciye vekâleti 
45 000 Bazı elçilikler arasında nakil ve tâyinler yapılmasına ve bu meyanda yeniden 

bir konsolosluk ihdasına zaruret hâsıl olduğu gibi bugünkü şartlar altında 
seyahatlar uzun ve masraflı bir hal almıştır. 

10 000 Vekâletle elçilikler arasındaki münasebat ve muhaberatın selâmet ve inti
zamla temini için muhtelif istikametlerde tahrik edilen siyasi kuryelerin se-
yahatları bugünkü şartlar altında fazla masrafı ieabettirmektedir. 

Sıhaht ve içtimai muavenet vekâleti 
13 240 Mevcut tahsisat şimdiye kadar tekaüt edilenlerle malî yıl sonuna kadar te

kaüt edileceklerin ikramiyelerini karşılamağa kâfi gelmiyecektir. 
600 Salgın zuhuru dolayısiyle umumî aşı tatbiki için gönderilen memurların har-

19 400 cırahlariyle nakil vasıtalarında zuhura gelen sakatlıkların tamiri bedelleri 
karşılanacaktır. 

7 500 Sene sonuna kadar bütçeye mevzu tahsisatla idareye imkân olmıyacak-
7 500 tır. 
2 000 Bu tertiplere mevzu tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmış-
1 000 tır. 

Adliye vekâleti 
60 000 1942 malî yılı içinde 65 yaşını ikmal edecek olanlarla 30 sene hizmet eden

lerden tekaütlük talebinde bulunacakların tekaüt ikramiyelerini karşılamak 
üzere 32 000 lira tahsisat konulmuştu. Ancak 30 sene hizmet edenlerden 
tekaütlük talebinde bulunanların adedi bütçenin tanzimi sırasında tahmin 
edilen miktarı tecavüz etmiş olduğundan bu gibilerin tekaüt ikramiyeleri 
karşılanacaktır. 

25 000 Mahrukat ve nakliye fiyatlarının yükselmiş olması dolayısiyle bu tertibe 
mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

15 000 Şark'ta muayyen müddetlerini ikmal eden hâkim ve müddeiumumilerin nakil 
leri yapılmış olmasından zam icrasına lüzum görülmüştür. 

3 0001 İaşe madeleri ve eşya fiyatlarının yükselmesinden dolayı bu tertiplere mef-
15 000 j zu tahsisatın kifayet etmiyeeeği anlaşılmıştır. 

8 0001 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
12 000 Sene içinde 65 yaşını ikmal edeceklerin ve 30 seneyi dolduranlardan tekaüt

lüklerini isteyenlerin miktarı tahmini alınmıştır. 

Maarif vekâleti 
45 000 Bütçe ile verilen tahsisat tamamen sarfedilmiştir. Bugüne kadar emekliye 

çıkarılanların tahakkuk etmiş ikramiyeleri karşılanacaktır. 
1 000 Bu tertibe mevzu tahsisatın 4121 sayılı kanunla ihdas edilen meslekî ve tek

nik öğretim müsteşarlığı teşkilâtının sene içinde yeniden kurulan bazı 
dairelerin ihtiyacını karşılamıyacağı anlaşılmıştır. 

15 000 4121 sayılı kanunla yeniden teşkil edilen meslekî ve teknik öğretim müste-
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şarlığmın faaliyete geçmesi ve bir çok okulların yeniden açılması dolayısiyle 
bu fasıllara konan tahsisat kâfi gelmiyecektir. 
Merkez teşkilâtının genişlemesi dolayısiyle bu tertibe mevzu tahsisatın yetiş-
miyeceği anlaşılmıştır. 
Bu tertibe konulan tahsisat hasta memurların adedine ve bunlar için! ya
pılmakta olan masraflara göre sene sonuna kadar ihtiyaca kâfi gelmiyecektir. 
Yeniden mubayaa edilecek bazı eserlerin bedeli tediye edilecektir. 
Bu tertibe mevzu tahsisat okulların imtihan evraklarını tetkik edeceklerin 
ücretlerinin tediyesine kâfi gelmemiştir. 

695 10 8 000 Bu tertibe konulan tahsisat tamamen sarfedilmiştir. 3888 sayılı kanun mu
cibince mayıs 1943 sonuna kadar tahakkuk edecek ders ücretlerine tediye edi
lebilmesi için bu miktar zam yapılmasına lüzum görülmüştür. 

711 2 3 000 Kütüphanelerin tasnifi işlerinde çalıştırılan komisyonun reis ve azalarına; 
tertibinde miktarı kâfi tahsisat bulunmadığından 4178 sayılı kanun muci
bince verilmesi icabe'den fevkalâde zamlar tediye edilememektedir. Bu zam
ların tediyesi temin edilecektir. 

718 6 18 000 Teklif edilen kadrolar karşılığıdır. 
719 1 15 000 Üniversiteye bağlı yeniden açılmış kliniklerin teshin masrafları karşılana

caktır. 

Nafıa vekâleti 
743 3 720 1942 malî yılı içinde 90, 50 ve 40 lira maaşlı ve 30 seneyi doldurmuş ve ikra

miyeye istihkak kesbetmiş 3 memurun tekaütlük ikramiyelerinin tediye edile
bilmesi için bu miktar zammın yapılmasına mecburiyet hâsıl olmuştur. 
Hali hazır vaziyet dolayısiyle her türlü malzeme ve işçilik fiyatlarındaki te-
reffüden bu tertiplere mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

İktisat vekâleti 
Fevkalâde ahval dolayısiyle memleket dahilindeki sınai müesseseleri daimî 
surette murakabe ve kontrol etmek ve Millî korunma kânununun icabettirdiği 
tedbirleri mahallinde almak üzere sanayi müfettişlerinin sık sık yer dolaş
malarına ve bazı memurların fazla seyahat yapmalarına zaruret hâsıl ol
muştur. 

810 1 000 Sanayi ve maadin bölgeleriyle ve diğer müessese ve teşekküllerle mütemadi 
surette muhabere icrasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Münakalât vekâleti 
Bu tertiplere mevzu tahsisatın yeni vekâlet binasının tefrişi ve binada tele
fon tesisi dolayısiyle ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

Ticaret vekâleti 
Bu tertibe konulan tahsisat fiyatların artması dolayısiyle ihtiyaca kâfi gel
memiştir. 
Bağdat'a müfettiş izamı gibi vukuu derpiş edilmemiş olan bazı masrafların 
ihtiyari zaruretinin tevellüt etmiş olmasından zam yapılması lüzumlu gö
rülmüştür. 

884 4 000 Mevcut dıs ticaret ataşeleri yabancı memleketlerle muhabere hacmini arttır
dığı gibi bir kısım memleketlerle de telgrafla muhabare yapılmasından bu 
tertibe mevzu tahsisatın malî yıl sonuna kadar yetişmiyeceği anlaşılmıştır. 

( S. Sayısı : 56 ) 
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8f)2 2 25 000 Mevcut mevzuatımıza nazaran ticaret ataşesi tâyin ve nakilleri müş 
arzetmekte olduğundan yabancı memleketlerde zuhur eden işler en yakın 
merkezlerdeki ataşeler muvakkat memuriyetle mahalline izam edilerek tedvir 
edilmekte olduğundan zam yaplılması zaruretle hâsıl olmuştur, 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
998 1 100 000 Görülen mühim ve müstacel lüzuma binaen Mamakta yaptırılacak depoların 

inşaat bedeli karşılanacaktır. 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
1092 1 800 Posta telgraf ücretinin maktuiyete bağlanmış olmasından dolayı bu miktar 

tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

İkinci madde : 

Matbuat umum müdürlüğü 
108 3 600 1942 malî yılı bütçesinde açık maaşı ııamiyle bir tertip mevcut olmadığın

dan açığa çJıkarılaıı memurların açık maaşlarının tediye edilebilmesi içindir. 

Maliye vekâleti 
250 7 26 600 Jandarma Genel komutanlığı için alınacak 3 kamyon ile İstanbul emrazı 
250 8 10 000 akliye ve asabiye hastanesine malzeme nakil işlerinde kullanılmak üzere 

satın alınacak kamyonetin mubayaa bedelleri karşılanacaktır. 

Nafia vekâleti 
738 200 000 Haricî ticaret bakımından gün geçtikçe ehemmiyet kesbeden İskenderun 

limanının daha ziyade şayanı istifade bir hale getirilmesini temin için mev
cut bataklık kurutulacak ve doldurulacaktır. 

Üçüncü madde: 

376 

378 

383 

462 
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1 
2 
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4 

15 000 
10 000 
900 000 
100 000 
50 000 
4 00C 
25 000 

484 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Gıda maddelerinin ve diğer malzeme bedellerinin bütçenin tanzimi sırasın
daki fiyatlarının artmış olmasından sene nihayetine kadar olan ihtiyacın 
mevcut tahsisata ilâveten bu miktar fazla ile temin edilebileceği anlaşıl
mıştır. 

Ofisten yapılan mubayaaların uzak mahallerden nakillerine zaruret hâsıl 
olması ve erat naklinin fazlalaşması bu miktar munzam tahsisat talebine sa
ik olmuştur. 

Emniyet umum müdürlüğü 
4220 sayılı kanun mucibince Emniyet memurlarına verilmekte olan eı1 tayın 
bedellerinin mahallî rayiçlere müsteniden tahakkuk ettirilmesi ve mahallî 
fayiçlerin ise bütçenin tanzimi tarihindekilere nazaran bir misline yakın art
mış bulunması hasebiyle sene sonuna kadar ihtiyacı karşılayabilmek üzere hu 
miktar fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

Jandarma gen d komutanlığı 
İ 6 500 000 Giyim eşyası ile gıda maddeleri bedelleri ve bunlara istinaden tanzim edil-

1 300 ÖÖÛ 
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400 000 mekte olan mahallî rayiçler çok artmış ve sene sonuna kadar olan ihtiyacın 
ancak bu miktar munzam tahsisat verilmesi halinde karşılanabileceği anla
şılmıştır. 

250 000 Ahvali hazıra dolayısıyla «erek erat nakliyatı, gerek erzak, eşya ve malzeme 
nakliyatı artmış bulunmaktadır. 
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Adliye vekâleti 
Mahpus ve mevkuflara verilmekte olan ekmek bedelleri karşılığı olup buğ
day fiyatlarının artmış ol masından ve bu ihtiyacın serbest piyasadan temin 
edilmekte bulunmasından bütçe ile verilen tahsisatın sene sonuna kadar kâfi 
gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

Maarif vekâleti 

Gıda maddeleri fiyatlarının artmış olması hasebiyle kamilen iaşeye taallûk 
eden bu tertiplere hizalarında gösterilen miktarlarda tahsisat ilâvesine lü
zum hâsıl olmuştur. 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkındaki 
4304 sayılı kanun mucibince yapılan ve yapılacak olan işler için malî yıl ba
şında verilen bir milyon liraya ilâveten bir milyon liranın daha verilmesi 
icap etmiştir. 

Ziraat vekâleti 
Yiyecek maddeleri fiyatlarının artmış bulunmasından iaşe karşılıkları 
olan bu tertiplere hizalarında gösterilen miktarlarda tahsisat ilâvesine 
ihtivac hâsıl olmuştur. 

Dördüncü madde : 

299 1 600 000 Hususi idarelere^ belediyelere bağlı hastanelerin iaşe ihtiyaçları yiyecek 
maddeleri fiyatlarının yükselmesi dolayısiyle çok artmış ve kendi bütçeleri 
dahilinde karşılanamıyacağr anlaşılan bu ihtiyacın umumî muvazeneden 
yardım yapılması suretiyle temini muvafık görülmüştür. 

299 2 1 520 000 4306 sayılı kanun mucibince Devletçe bir defaya mahsus olmak üzere para
sız verilecek giyim eşyasından hususi idare ve belediye memur ve müstah
demlerine verilecek olanlarının hususi idare ve belediye bütçelerinden karşı-
lanamıyacağı anlaşılması üzerine fevkalâde zam kanununun tatbikmda oldu
ğu gibi, bunun da umumî muvazeneden bu bütçelere yardım yapmak sure
tiyle temini uygun görülmüştür. Miktar bu malî yıl için de yapılabilecek 
tevziat esas tutularak tesbit edilmiştir. 

( S. Sayısı : 56 ) 
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300 4 350 000 4306 sayılı kanun mucibince Devletçe parasız verilecek giyim eşyasından bu 
sene tevzii yapılabilecek olanların bedelleri ile bunların celp ve tevziine ve 
kuponlarının tab ihzar ve şevkine ve bunlara müteferri hizmetlerin görülme
sine müteallik masraflar karşılanacaktır. 

Maarif vekaleti 
737 600 000 2005 sayılı kanun gereğince açılmış olan pansiyonlardan gerek kendi hesap

larına gerek Devlet hesabına okumakta olan talebe için Mfuvazenei umumiye 
kanununa bağlı M. cetvelinde yazılı ücretler fevkinde talepte bulunulamıya-
cağından bunların iaşe masraflarına yardım yapılması maksadiyle konul
muştur. 

Münakalât vekâleti 
864 750 000 Hususi kanununa göre Devlet Denizyolları umum müdürlüğü için yeniden 

yaptırılacak tersane ve gemilerin her türlü bedel ve masrafları karşılana
caktır. 

Beşinci madde 

Altıncı madde 

4305 sayılı kanun mucibince alınacak vergi tahsil edildikçe B cetvelinde açı
lacak hususi fasla alelusul irat kaydını temin maksadiyle teklif olunmuşjtur. 
Beyannameye tabi kazanç mükelleflerinden bilanço tanziminine mecbur tu
tulmuş olanların bilânçolarına raptedecekleri kâr ve zarar cetvelinde ka
zanç vergisinden maada olan vasıtasız vergilerin zarar sütununa kaydı 2395 
numaralı kanunun 13 ncü muaddel maddesinin 2 nci bendinin (A) fıkrası 
mucibince kabul edilmiş bulunmaktadır. Varlık vergisi de bu meyanda za
rar sütununa kaydedilebildiği takdirde, servetlerle fevkalâde kazançlar üze
rinden bir defaya mahsus olmak üzere alman bu verginin ihdasiyle takip 
edilen maksada münafi bir neticeye varılacağından, normal kazanç mevzuu 
dışında bir membadan alman bu verginin zarar sütununa dercedilmemesini 
temin maksadiyle varlık vergisi hakkındaki maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

İstanbul Üniversitesinde yeniden açılan pavyon ve kilinikler ihtiyacı için 
teklif olunmuştur. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dariesi müdürlüğü 
Sayı: 6/4603 

14 . XII . 1942 

Büyük Millet Meslisi Yüksek Reisliğine 

Mebus seçimi masrafı karşılığı olarak Dahiliye vekâleti bütçesinde yeniden açılacak bir ter
tibe 250 000 lira fevkalâde tahsisat konulması Maliye vekilliğinden istenilmektedir. 

Mevzııubahis tahsisatın 11 . XII . 1942 tarihli ve 6/4591 sayılı tezkere ile arzedilmiş olan 
kanun lâyihasının müzakeresinde nazarı dikkate alınmasını rica ederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 29 
Esas No. 1/906 

24 . XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı A ve B cetvellerinde değişkilik yapılmasına 
dair Maliye vekâletince hazırlanıp icra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve 
Başvekâletin 6/4591 sayılı ve 11 . XI I . 1942 ta
rihli tezkeresiyle sunulan kanun lâyihası ve mer
butları ile mebus seçimi masrafı karşılığı olarak 
Dahiliye vekâleti bütçesinde yeniden açılacak 
bir tertibe 250 000 lira fevkalâde tahsisat konul
masının Maliye vekâletince istenilmekte olduğuna 
ve lâyihanın müzakeresi sırasında nazarı dikkate 
alınmasına dair Başvekâletin 6/4603 sayılı ve 
14 . X I I . 1942 tarihli tezkeresi encümeni
mize havale buyurulmuş olmakla, Maliye ve
kâleti mümessili hazır bulunduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Kanun lâyihasının : 
1. Muhtelif vekâletler bütçelerinin fasılları 

arasında 1 264 161 liralık münakale yapılması; 
2. Bazı daireler bütçelerindeki tertiplerden 

tasarruf edilerek, mezkûr daireler bütçelerinde 
yeniden açılan fasıllara 237 200 liralık fevkal
âde tahsisat verilmesi; 

3. Bazı daire bütçelerine 14 875 000 lira
lık munzam tahsisat itası; 

4. Bazı daire bütçelerine 7 820 000 lira 
fevkalâde tahsisat konulması; 

5. İstanbul Üniversitesi Tıb fkaültesinde 
yeniden açılmış olan üç klinik ile Zeynephanım 
konağının yanması yüzünden müteferrik yerlere 
taşman Edebiyat fakültesi için (100) odacı kadro
sunun D cetveline ilâvesi; 

Maksatlariyle tanzim edilmiş olduğu, 
munzam ve fevkalâde tahsisat olarak 
verilmesi istenilen 22 695 000 lira ile mebus 
seçimi masrafı olarak istenilen 250 000 li
ranın 1942 malî yılı varidat fazlasiyle karşılana
cağı Hükümetin mucip sebepler lâyihasının mü
talâasından ve encümende verilen izahattan an
laşılmıştır. 

A) Tahsisat talepleri : 
Hükümetin mucip sebepler lâyihasında da 

belirtildiği gibi münakale, munzam ve fevkalâde 
tahsisat taleplerinin, içinde bulunduğu fevkal
âde vaziyet dolayısiyle erzak, eşya, malzeme fi
yatlarında ve nakliyat masraflarında bütçenin 
tasdiki zamanındaki miktarlara nazaran hâsıl 
olan yükselmeler yüzünden sene sonuna kadar 
tahsisatın yetmiyeceği anlaşılması ve bütçenin tas-
dikmdan sonra, memurlara parasız kumaş ve 
ayakkabı vermek gibi bazı yeni masraflar ihtiya
rına zaruret hâsıl olması sebeplerine müstenit 
bulunduğu ve ikinci teşrin 1942 ayı sonuna ka
dar, varidat muhammenatmdan yapılan tahsi
latın geçen malî seninin aynı devresine nazaran 
45 319 576 lira fazlalık arzettiği ve binaenaleyh 
istenilen tahsisatı karşılayacağı anlaşılmış ve 
gösterilen sebepler encümenimizee de varit gö
rülerek lâyiha esas itibariyle kabul edilmiş ve 
mebus seçimi masrafı olarak talep edilen 250 000 
liranın da fevkalâde tahsisat cetveline ilâvesi 
muvafık bulunmuştur. 

Lâyihanın müzakeresi sırasında bazı daire 
bütçelerinde yapılan münakalelerde, sonradan 
hâsıl olan zaruri ihtiyaçlara binaen ufak bazı 
değişiklikler yapılması alâkadar vekaletlerce 
talep ve Maliye vekâletince de vâki taleplere 
muvafakat edilmiş olduğundan, bunların da 
cetvellere ilâvesi tensip olunmuştur. Bu meyan-
da varlık vergisi tahakkukat ve tahsilatı için 
yapılacak masraflarla borçlarını zamanında öde-
miyenlerm çalışma yerlerine şevkleri, çalıştırıl
maları, ibateleri ve bu işlerle tavzif olunacakla
rın harcırah ve ücretleri ve yapılacak sair bi
lûmum masrafların karşılanması için de bir mil
yon lira fevkalâde tahsisat verilmesi talep edil
mekte her tarafta vergi cetvellerinin asılmasına 
başlandığını ve yakrnda takibata geçilmesi 
icabedebileceğini nazarı itibara alan encümeni
miz bu tahsisatın da kabulünü muvafık görmüş 
ve vergi borçlarını ödemediklerinden dolayı 
çalışma mecburiyetine tabi tutulacakların iaşe-
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leriııi de kendilerinin temin edecekleri ve bun
ların Devletçe iaşe edilmelerine mahal bulun
madığı ve istenilen tahsisat meyanında, iaşe 
masrafının dahil olmadığı verilen izahattan an
laşılmakla keyfiyetin mazbatada işaret edilme
sini faydalı telâkki eylemiştir. 

Hükümetçe teklif olunan lâyihaya bağlı (1) 
sayılı cetvelde muhtelif daire bütçelerinin ter
tipleri arasında yapılması teklif edilen 1 264 161 
liralık münakale ile (2) sayılı cetveldeki 237 200 
liralık fevkalâde tahsisatı karşılamak üzere, 

diğer tertiplerden yapılan tasarruflardan 785 000 
lirası Düyunu umumiye bütçesine mevzu tertip
lerden tasarruf edilmiştir. Düyunu umumiye 
bütçesine mevzu tahsisatın, Devlet borçlarının 
itfasma karşılık olduğunu nazarı dikkate alan 
encümenimiz bu tertiplerden, diğer masraf ter
tiplerine münakale yapılmasını muvafık bulma
mış ve bunlardan tasarruf edilmesi kabil olanla
rın dalgalı borçların itfasına tahsis edilmesini 
bütçenin samimiyetine daha uygun görerek 
karşılığı Düyunu umumiye bütçesine mevzu 
tahsisatla temin edilmiş olan münakalelerden 
yine Düyunu umumiye bütçesine mevzu 323 
ncü fasla nakli istenilen 150 000 liradan maada
sının, varidat fazlasiyle karşılanmasını temin 
için bunları (1) ve (2) sayılı cetvellerden çıka
rarak (4) sayılı cetvele ithal eylemiştir. 

Bu suretle yapılan değişiklikler neticesinde 
(1) sayılı cetvel yekûnu 847 161 liraya ve (2) 
ve (3) sayılı cetveller yekûnu da 43 930 liraya 
tenezzül etmiş ve buna mukabil (4) sayılı cetvel 
yekûnu 15 592 900 ve (5) sayılı cetvel yekûnu 
da 9 237 000 liraya yükselmiştir. 

B) Lâyihanın metni: 
Hükümet teklifinin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri 

bu tadillere göre değiştirilmiştir. Varlık vergisi 
tatbikatına ait bilûmum ücret ve masraflar na-

HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

1942 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı A ve B cetvellerinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1942 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı A cetvelinin ilişik (1) sa
yılı cetvelde gösterilen tertipleri arasında 
(1 264 161) liralık münakale yapılmıştır. 

miyle Maliye vekâleti bütçesinde açılan 301 nci 
faslın 1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanu
nuna bağlı E cetveline alınması lüzumlu görül
düğünden bu maksatla beşinci madde tertip ve 
lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Hükümet teklifinin beşinci maddesi, biri var
lık vergisi tahsilatının varidat bütçesinde açıla
cak hususi bir fasla varidat kaydedileceğine, di
ğeri de bu verginin, Kazanç vergisi kanunu mu
cibince verilen kâr ve zarar hesabında zarar kay-
dedilemiyeceğine dair iki fıkrayı ihtiva etmekte
dir. Bunlardan birinci fıkranın lâyihaya derci 
lâzım ise de kazanç vergisini alâkalandıran ikin
ci fıkranın, Münakale ve munzam tahsisat ka
nununa derci, yerinde görülmemiş, bu hükmün 
muvakkat bir madde halinde Kazanç vergisi ka
nununa eklenmesi kanun tekniğine daha uygun 
bulunarak bu madde lâyihadan çıkarılmış ve ay
rı bir lâyiha haline getirilmiştir. 

Hükümet teklifinin 6, 7 ve 8 nci maddeleri 
aynen kabul olunarak 7, 8 ve 9 ncu maddeler 
haline konulmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

/ . Eker 
Kâtip 

istanbul 
F. öymen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

istanbul 
77. Ülkmen 

Muş 
Ş. Ataman 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Antalya 
N. E. Sümer 

Giresun 
M. Akkaya 

Kars 
C. Dursunoğlu 

Ordu 
77. Yalman 

M. M. 
Muğla 

77. Kitabcı 

Bursa 
Dr. Sadi Kot 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Samsun 
M. Ali Törüli 

Tokad Zonguldak 
77. N. Keşmir E. Erişirgil 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRÎŞl 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı A, B, D ve E cetvellerinde değişiklik yapıl

masına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen tertipleri 
arasında (847 161) liralık münakale yapılmış
tır. 

«•» 
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MADDE 2. — 1942 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı A cetvelinin ilişik (2) sa
ydı cetvelde gösterilen tertiplerinden (237 200) 
lira tenzil edilerek yeniden açılan ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplere fevkalâde tahsisat 
olarak konulmuştur. 

MADDE 3. — 1942 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı A cetvelinin ilişik (4) sa
yılı cetvelde gösterilen tertiplerine (14 875 000) 
lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 4. — 1942 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı A cetvelinde yeniden açı
lan ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı tertiplere 
(7 820 000) lira fevkalâde tahsisat olarak ko
nulmuştur. 

MADDE 5. — 4305 sayılı kanun mucibince 
alınacak vergi tahsil edildikçe 1942 Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı B cetvelinde açılacak 
hususi bir fasla irat kaydolunur. Bu vergi ka
zanç vergisi kanunu mucibince verilecek kâr 
zarar hesabında zarar gösterilemez. 

MADDE 6. — 1942 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı D cetvelinin Maarif vekâ
leti istanbul Üniversitesi kısmına ilişik (6) nu
maralı cetvelde yazılı kadrolar ilâve olun
muştur. 

MADDE 7. —- Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

9.XII.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. Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel Sırrı Bay 

S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin Dr. B. üz 
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MADDE 2. — 1942 malî yüı Muvazenei 

umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerin
den (43 930) lira tenzil edilerek yeniden açı
lan ilişik (3) sayüı cetvelde yazılı tertiplerine 
fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (4) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerine 
(15 592 900) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 4. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
yeniden açılan ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplere (9 237 000) lira fevkalâde tahsisat 
konulmuştur. 

MADDE 5. — Bu kanunun 4 ncü madde
siyle Maliye vekâleti bütçesinde (Varlık ver
gisi tatbikatına müteallik bilûmum ücret ve 
masraflar) adiyle yeniden açılan (301) nci fa
sıl 1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu
na bağlı (E) işaretli cetvele alınmıştır. 

MADDE 6. — Varlık vergisi hakkındaki 
4305 sayılı kanun mucibince alınacak vergi tah
sil edildikçe 1942 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
hususi bir fasla irat kaydolunur. 

MADDE 7. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin 
(Maarif vekâleti - İstanbul Üniversitesi) kıs
ınma ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 
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Bütçe encümeninin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Muhassasatm nev i 

DEVLET ŞÛRASI 

Memurlar maaşı 

Geçen yıl borçları karşılığı 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

Yabancı memleketler harcırahı 

İşletme 
Tamir 

Tenzil edilen Zammedilen 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 

Tenvir ve teshin 

Ankara Radyodifizyon istasyon ve stüdyoları 

Mukaveleli yerli ve yabancı radyo mütehassısları 

Beynelmilel Radyodifizyon birliğine vei'üccek iştirak hissesi 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Teshin 

Vilâyetler müteferrikası 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

Merkez müteferrikası 

365 

19 950 

100 

100 

50 

50 

300 

365 

3 000 

1 000 

1 600 
500 

2 100 

1 200 

300 

12 000 

350 

300 
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Muhassasatm nev'i Tenzil edilen Zammedilen 

205 1 Tenvir ve teshin 

206 Vilâyetler müteferrikası 

207 1 İcar bedeli 

DÜYUNU UMUMÎYE 

316 2 25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürettebatı 

323 4178 sayılı kanuna göre verilecek çocuk zammı 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

339 Vilâyetler müteferrikası 

34Q 1 İcar bedeli 

341 Daimî memuriyet harcırahı 

342 Muvakkat memuriyet harcırahı 

343 Müfettişler harcırahı 

346 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

352 4 Nakliye, bendiye, iaşe, bakım ve koruma masrafı 

354 Pasif korunma umumî masrafları 

360 1 Maaşatı umumiye 

361 1683 sayılı kanunun 58 nei maddesi mucibince verilecek te -
kaüt ikramiyesi 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

391 1 Memurlar maaşı 

392 1683 sayılı kanunun 58 nei maddesi mucibince verilecek te -
kaüt ikramiyesi ve 1700 sayılı kanunun 3 ncü maddesi mu
cibince verilecek ikramiye 

400 

300 

150 000 

8000 

3 000 

500 

600 

50 000 

1 000 

150 000 

1 000 

1 000 

2 000 

500 

2 000 

600 

50 000 
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Muhassasatın nev'i Tenzil edilen Zammedilen 

400 Vekâlet otomobili masrafları 
1 İşletme 
2 Tamir 

405 Daimî memuriyet harcırahı 

406 Muvakkat memuriyet harcırahı 

417 Mecmua masrafı 
1 Tabı ve klişe ücreti 
2 Kâğıt, tahrir ücreti, nakliye ve müteferrika masrafı 

418 3 Kursa iştirak edeceklerin yevmiyeleri 

420 Motosiklet masrafı 
1 îşletme 
2 Tamir 

• ; 

ısıl yekûnu 

lasrafı 

Fasıl yekûna 

1 893 
1 893 

3 786 

15 000 

2 000 
1 186 

3 186 

10 000 

5 000 

Fasıl yekunu 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

431 1 Memurlar maaşı 

432 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

475 1 Tenvir ve teshin 

476 Vilâyetler müteferrikası ' 

477 1 îcar bedeli 

478 Daimî memuriyet harcırahı 

479 Muvakkat memuriyet harcırahı 

480 Müfettişler harcırahı 

481 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

10 000 

21 000 

300 
300 

600 

10 000 

2 000 

8 000 

50 000 

30 000 

2 000 

2 000 
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Muhassasatm nev'i Tenzil edilen Zammedilen 

484 2 Hayvan yem bedeli 

485 3 Muytabiye 

486 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 

492 Memleket dahil ve haricinde ücretli sıhhi müesseselerde te
davi ettirileceklerin masrafı 

497 2 idare masrafı 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

516 2 Nakli nukut / 

518 1 icar, arsa, bina satm alma ve inşa bedelleri 

520 Daimî memuriyet harcırahı 

521 Muvakkat memuriyet ve kurye harcırahı 

526 2 Gazete ve mecmua, kitap, risale, albüm ve kilise bedelleri 

75 000 

10 000 

7 000 

46 000 

2 000 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKÂLETİ 

536 1 Memurlar maaşı 

537 

23 240 

1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te 
kaüt ikramiyesi 

559 2 Nakil vasıtaları tamir masrafı 
3 Muvakkat memuriyet harcırahı 

562 1 Nakil vasıtalar* tamir masrafı 
2 Nakil vasıtaları işletme masrafı 

568 inşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk 

577 5 Nakil vasıtaları tamir masrafı 

578 5 Nakil vasıtaları tamir masrafı 

8 000 

3 000 

1 000 

45 000 

10 000 

verilecek te-

Fasıl yekûnu 

/ 

Fasıl yekûnu 

38 000 

13 240 

600 
19 400 

20 000 

7 500 
7 500 

15 000 

2 000 

1 000 
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M. Muhassasatm nev'i Tenzil edilen Zammedilen 

ADLÎYE VEKÂLETİ 

1 Memurlar maagı 68 000 

1683 sayılı kanunun oö nci maddesi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi \ 60 000 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1 Memurlar maaşı 12 000 

1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 12 000 

MAARİF VEKÂLETİ 

1 Memurlar maaşı 40 500 

1683 sayılı kanun-un oo nci maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 45 000 

1 Müdür ve muavin ücretleri 10 000 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 000 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Resim ve heykel sergilerinin kuşat masraflarına yardım ile 
mükâfat ve mubayaa olunacak eserler bedeli 

1 Tetkik masrafları 

1 Maarif vekâleti (Hars ve meslek) 46 500 

10 Ders ücretleri 8 000 

2 İstimlâk ve mubayaa 7 500 

15 

15 

1 

000 

000 

000 

2 000 

1 

2 

500 

000 
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Muhassasatm nev'i Tenzil edilen Zammedilen 

711 2 Kütüphanelerin tasnif, tesbit ve nakil masrafları, seyyar 
tetkik komisyonları azasının zaruri yol masrafları, yeni yap
tırılacak kütüphane projeleri için müsabaka masrafı ve mü
kâfatı 

718 6 Müstahdemler ücreti 

719 1 Mahrukat, tenvirat, telefon mükâleme ve tesisatı 

724 tzmir arsıulusal fuarında yapılacak kültür pavyonu için fuar 
komitesine yardım ve sergi masrafı 

NAFtA VEKÂLETİ 

742 1 Memurlar maaşı 

743 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 

750 Vekâlet otomobil masrafları : 
1 İşletme 
2 Tamir 

765 2 Resim, hende.se ve fotoğraf makineleri 

İKTİSAT VEKÂLETİ 

804 1 İcar bedeli 

805 Daimî memuriyet harcırahı 

806 Muvakkat memuriyet harcırahı 

807 Müfettişler harcırahı 

810 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

816 2 Harcırah vesair zaruri masrafları 

819 Krom madenleri ve Ereğli havzası ocakları ve diğer maden
lerin ruhsat tezkeresi ve imtiyaz sahibine 2818 sayılı kanu
nun 6 neı maddesinin A, B, 0 bentleri mucibince verilecek 
tazminat ile aynı madenlerdeki tesisat karşılığı olarak ruh
sat tezkeresi veya imtiyaz sahiplerine verilecek tazminat 

4 000 

3 720 

4 000 

1 000 

2 000 

3 000 

18 000 

15 000 

serilecek teka-

Pasıl yekûnu 

1 000 

3 720 

500 
500 

1 000 

7 000 

7 000 

4 000 

3 000 

( S. Sayısı : 56 ) 
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F. ît.' Muhassasatın nev 'i Tenzil edilen Zammedilen 

820 1 FA ve ev .sanatlarında kullanılan bilûmum ahit ve edevatın 
mubayaa, tevzi ve şevki, tesisatın inşası ve bunların işletme 
ve murakabesi için kullanılacak lüzumlu memur ve ustaların 
ücret ve harcırahları ve bütün işletme, teşhir, propaganda 
masrafları ve bu hususta yapılacak her nevi yardımlar 8 000 

1/ ÜN AK A LA VEKÂ LETÎ 

837 Vekâlet binasının'• tefrişi ve demirbaşı ve masarifi ııımı-
miyesi 1 000 

838 1 Tenvir J 000 
2 Teshin 2 400 

Fasıl yekûnu 3 400 

844 1 t par bedeli 2 000 

848 Resmî telefon tesis ve mükâleme masraflariyle ücretli muha
bere ve mükâleme bedeli 7 400 

851 Plesim, fennî edevat ve aletler levazımı ve fotoğraf makine 
ve malzemasi mubayaa ve tamir masrafları 1 000 

852 Meslekî mecmua kitap ve harita mubayaası telif ve tercüme 
ücret ve mükâfatları, tabı, teclit, neşir bedeli ve masrafları 
filim ve filim makinesi mubayaası, filim dövelopman ve saire 
masrafları, istihbarat masraf lariyle bu masraflara müteferri 
alelûmum yardımlar 2 000 

TİCARET VEKÂLETİ 

878- 3 Melbusat 2 000 

882* Ecnebi memleketler harcırahı 

884 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

887 2 Hükümetçe iştirakine karar verilecek dış sergiler masrafı 

892 2 Daimî ve muvakkat memuriyet harcırahları 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

987 1 Koruyucu malzeme masrafı 100 000 

46 000 

15 000 

4 000 

25 000 

( S. Sayısı : 56) 
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F. M. Muhassagfttraınev'i Tenzil edilen Zammedilen 

998 ,1 Kara kısmı 100 000 

ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1092 Posta ve telgraf ücreti 1 *990 

1102 1 İptidai ve müstehlek malzeme ve maddeler 1 800 

Jkfcân 847 161 -847JU61 

[2] SAYILI CETVEL 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

i 108 1 Memurlar maaşı 6Û0 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

354 Pasif korunma umumî masrafları 1 060 

357 2 Merkez kursuna getirilecek «&e»tt¥4ar* -î$i§8 »»sşgBİı kanunun 
5 nci maddesi mucibince verilecek yevmiye 2 670 

:M8 Geçen yıl borçları 3 000 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

475 1 Tenvir ve teshin 15 600 

•**».! 1 Mubayaa U 000 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

568 İnşaat, tesisat, tamirat ve istimlak 10 000 

Yekûn 48 

{S. Sayısı : 56.) 
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[3] SAYILI CETVEL 

Muhassasatm nev'i 

Açık maaşı 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ-

MALİYE VEKÂLETİ 

Jandarma genel komutanlığı 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

Ecnebi memleketler harcırahı 

Lira 

600 

26 600 
10 000 

Fasıl yekûnu 36 600 

6 730 

YEKÛN 43 930 

[4] SAYILI CETVEL 

BAŞVEKÂLET 

Melbusat 

Tahsisatı mesture 

2 000 

500 000 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Melbusat 

3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi ve yol masrafları 

MALİYE VEKÂLETİ 

işletme 

Tenvir ve teshin 

Melbusat 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

( S, Sayısr : 56 ) 

1 500 

400 

1 500 

20 000 

3 500 

20 000 



Muhassasatın nev'i Lira 

Vazifeleri haricinde cibayet işlerinde istihdam edilecek Gümrük memurları 
aidatı ile tatil günlerinde ve mesai saatleri haricinde çalıştırılacak Maliye 
memurlarının yevmiyesi 14 000 

Tamirat 50 000 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

Daimî memuriyet harcırahı 5 000 

3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları 1 000 

Mubayaa 10 000 
Kara ve deniz vasıtalarının tamirleri, tamirata ait malzemeleri, yedek par
çaları, demirbaş, mukannen ve müteferrik levazımına ait masraflar 15 000 

Fasıl yekûnu 25 000 

Tayınat 900 000 
Yem 100 o | ) 
Mahrukat, tenvir ve teshin masrafları :>50 000 
1615 sayılı kanunun 2 nci maddesi mucibince verilecek yemeklik bedeli 4 000 

Fasıl yekûnu 1 054 000 

Nakliyat 25 000 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

4220 sayılı kanuna göre verilecek er tayın bedeli 1 300 000 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

îaşe bedeli 6 500 000 

Melbusat 400 000 

Nakliyat 250 000 

* ADLİYE VEKÂLETİ "V( , . ; -

Tenvir ve teshin -: 25 000 

Daimî memuriyet harcırahı 15 000 

( S. Bayisi : 56 ) 
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M. Mufaasssasatın nev'i Lira 

617 1 Maşafoed İ̂MMie iaşe masrafı 3 000 

n6i8 1 Tayınat 900 000 
3 İdare masrafı 15 000 

Fasıl yekûnu 915 000 

620 Mahkûm çocuk ifttah wte r i «miimî am&miİMn 8 000 

MAARİF VEKÂLETİ 

"#92 2 3238 sayılı kanuna göre açılan köy eğitmenleri kurslarının bilûmum üc
ret ve masrafları 90uöQ0 

4 Köy'Enstitftierrnin MMfnunı »«ret v-e Mtasr-afiarı .v«, 7^9 «ayılukaauaa gö
re verilecek "teMiîzat feed#i 1 600 000 

693 1 iaşe ve melbusat 

W4 1 Mekûlât, tatil aylarında yemek ücreti, «»«İnikat, tenvir, fatikk-, tusmiece 
masrafları 

<5$5 1 Mekûîât, t«tll aylarında yemek ücreti, mahrukat, tenvir, tathir, mualece, 
makine yağı, benzin, lâstik bedeli ve sair masrafları 

'686 1 Mekûlât, tatil aylarında yemek ücreti tathir, hayvan yem bedeli, benzin 
makine yağı ve lâstik bedeli 

3ÜJ9 1 Mekûlât, tatil aylarında yemeküe»etJİ, mahrukat, tenvir, tathir ve mualece 

702 3 Öğretmen okullarının mekûlât, mahrukat, tenvir, tathir, mualece hayvan 
yem bedeli, bensin vve t tafcHl jagfiartndi, yymaok ücreti 

70(j 1 Mahrukat, tenvir, tathir, mualece, mekûlât, hayvan yem bedeli, benzin, ve 
makine yağı, lâstik bedeli, tatil aylarında yemek ücreti 

719 .2 Hastanelere yapılacak yardım ve iaşe masrafı 

723 Fakültelerin bütün masrafları 10 000 
(Yatılı talebenin iaşe ve sair. masrafları da dahildir.) 

/3®6. 1 Talebe ve müstahdemlerle gece ve gündüz vazife başında kalacak Jûemurların 
iaşe masrafı 10 000 

1 690 000 

33(910 

5 000 

14 000 

8 000 

4,000 

180 000 

300 000 

40 000 

745 Teknik okulu masrafları 10 000 

(IS. Say*sı : 56 ) 
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Muhassasatm ırer'i L i r^ 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve- memt t i annm büyütülmesi hakkın
da!» kanattı na>M*eib*»te: yapılacak bilûmum hizmetler karşılığı 2 000.000 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Orta ziraat mektepleri umumî masrafları 80 000 
Ziraata lâ t ve'-makineleri-ihtisas-, mektebi ve-makinist mektepleri umumî 
masrafları 20 000 

Fasıl yekûnu 100 000 

Talebe ve müstahdemlerle gece gündüz vazife başında kalacak memurların 
ia$e masrafları 50 000 

YEKÛN 15 592 900 

[5] SAYILI CETVEL 

MALİYE VEKÂLETİ 

Hususi idarelerle belediyelere yardım 
Hastaneler iaşe masraflferı için hususi idarelerle belediyelere yardım 600 000 
4306 sayılı kanun mucibince Devletçe parasız verilecek giyim eşyası bedeli 
ve masrafları karşılığı olarak hususi idarelerle belediyelere yardım. 1 520 000 

Fasıl yekûnu 2 120 000 

4306 sayılı kanun mucibince Devletçe parasız verilecek giyim eşyası bedeli 
ve bilûmum masrafları 4 350 000 

Varlık vergisi tatbikatına müteallik bilûmum ücret-vermasraflar 1 000 000 

DAHtLt&EVBKMml 

Mebus seçimi masrafı 250 000 

MAARİF VEKÂLETİ 

2005 sayılı kanun gereğince açılan pansiyonlarda kendi'hesaplarına okuyan 
talebelerle Devletçe parasız okutulan talebenin, iaş^ masraflarına yardım 567 000 

( S. Sayısı: 56;) 
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Muhassasatın nev'i Lira 

NAFIA VEKÂLETİ 

İskenderun limanındaki bataklığın kurutulması ve doldurulması bilûmum 
masrafları 200 000 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

Devlet Denizyolları umum müdürlüğü için yeniden yaptırılacak tersane ve 
gemilerin her türlü bedel ve masrafları 750 000 

Hükümetin teklifine bağlı 
[6] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Hademe 
> 
» 
> 

5 
15 
15 
65 

100 

60 
35 
30 
20 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Kazanç vergisi kanununa muvakkat bir madde 
eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 22. III. 1934 tarih ve 2395 
sayılı Kazanç vergisi kanununa aşağıda yazılı 
muvakkat 6 ncı madde eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Varlık vergisi, 
3840 sayılı kanunla muaddel 13 ncü madde hük
müne göre tanzim olunacak kâr ve zarar he
sabında zarar sütununa kaydolunamaz. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve Ticaret vekilleri 
memurdur. 

YEKÛN 9 237 000 

( S. Sayısı : 56 ) 



S. Sayısı :57 
Jandarma subaylığindan mütekait yüzbaşı ve üsteğ
menlerin kaza jandarma komutanlıklarında müteka
iden istihdam edilecekleri hakkındaki 3922 sayılı 
kanun hükmünün uzatılmasına dair kanun lâyihası 

ve Dahiliye ve Millî Müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/887) 

T. C. 
Başvekâlet 27 . XI . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Say t :.6/438 i 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Jandarma subaylığından mütekait yüzbaşı ve üsteğmenlerin kaza jandarma komutanlıklarında 
mütekaiden istihdam edileceklerine dair olan 3922 sayHlı kanun hükmünün uzatılması hakkında Da
hiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 25 . XI . 1942 tarihinde Yüksek Meclisıe arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe 

Jandarma subaylarının mevcut kadro ihtiyacına kâfi gelmediğinden yaş haddine uğramış veya 
uğrayacak olan yüzbaşı ve üsteğmenlerden dosya vaziyetleri müsait olanlardan mütekaiden kaza 
jandarma komutanlıklarında istihdamları hakkında 3420 ve 19 . IX . 1940 tarih ve 3922 sayıri kanun
larla bu kabîl emekli subayların 1942 senesi nihayetine kadar kaza jandarma komutanlıklarında 
istihdam edilebilmeleri hakkında salâhiyet alınmıştı. 

Yetiştirilmekte olan jandarma subayları halen kaza jandarma komutanlığı boşluğunu kapayacak 
miktarda olmadığından bizzarur yaş haddinden dolayı tekaüt edilerek ihtiyata geçmiş olan jan
darma yüzbaşı ve üsteğmenlerinin kadro ihtiyacı nispetinde (ve Dahiliye vekâletince) 1945 yılı niha
yetine kadar kaza jandarma komutanlıklarında ti ahi istihdamlarının muvafık olacağı düşünülmüş 
ve o suretle kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/887 

Karar No. 7 

16 . XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Jandarma subaylığından mütekait yüzbaşı 
ve üsteğmenlerin kaza jandarma komutanlıkla
rında mütekaiden istihdam edileceklerine dair 
olan 3922 sayılı kanun hükmünün uzatılması 
hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlauarak 
İcra Vekilleri Heyetinin 25 . XI . 1942 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası havale edilmiş bulunduğu 
Encümenimizde Dahiliye vekilinin mümessili 
sıfatiyle Umum jandarma komutanı hazır ol
duğu halde okundu. 

Jandarma subaylarının kadro ihtiyaçlarım 
kai'şdryamamasından dolayı yaş haddi yüzün
den tekaüde sevkedilmis veya sevkedileeek 
olan yüzbaşılarla üsteğemnlerden vaziyetleri 
müsait görülenlerin kaza jandarma komutan
lıklarında tekaüt vaziyetler iyle istihdamları 
imkânı 3240 sayılı kanunla üç sene için temin 
edilmiş ve ihtiyacın devamı hasebiyle 3922 sa
yılı kanunla- bu müddet 1942 yılı sonuna kadar 
uzatılmıştı. 

Yetiştirilmekte olan jandarma «ilbayları ka
za jandarma komutanlıkları boşluğunu doldu
rabilecek bir hadde hâlâ varamamış bulunduğu 
için yaş haddini doldurmuş olmaktan dolayı 
tekaüt edilerek ihtiyata geçmiş bulunan yüz

başılarla asteğmenlerden jandarma hizmetin
de işe yarıyanları kadro açığı nispetinde ola
rak kaza jandarma komutanlıklarında dahi 
istihdam edilebilmek üzere J942 yılı sonunda, 
hitama erecek olan müddetin üç sene daha 
1945 yılı sonuna kadar uzatılması zaruri, gö
rülmüş ve teklif olunan lâyiha aynen kabul 
edilmiş olduğundan havaleleri veçhile Milli 
Müdafaa encümenine tevdi edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Dahiliye En. Rs. R. V. M. M. 
Tekirdağ Çorum Zonguldak 
C. Uybadm Atıf Tüzün I. E. Bozkurt 
Kâtip 
Niğde Ankara 

(1. Oral Ekrem Ergun 
Balıkesir Bursa 
$. Uzay F. Güvendiren 
Elâziğ Erzurum 

/S'. Sağıroğlu Zeki Soydemir 
Gazianteb Kars 

])r. A. Melek E. Özoğuz 
Malatya Maraş 

R. Barkan Z. Kayran 
Tokad Yozgad 

A. Galin Pekel #. Korkmaz 

Antalya 
K. Kaplan 
Çanakkale 

Tl. Ergeneli 
Erzurum 
N. Elgün 

Kütahya 
Hadri Ertern 

Sivas 
Mitat Ş. Bleda 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

( S. Sayısı : 57 ) 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/887 

Karar No. 9 

25 . XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Jandarma subaylığından mütekait yüzbaşı ve 
üsteğmenlerin kaza jandarma komutanlıkların
da mütekaiden istihdam edileceklerine dair olan 
3922 sayılı kanun hükmünün uzatılması hakkın
da Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle birlik
te sunulduğuna dair olup Dahiliye encümenince 
müzakere edilerek yapılan mazbata ile encü
menimize verilen Başvekâletin 27 . XII . 1942 ta
rih ve 6/4381 sayılı tezkeresi ve kanun lâyiha
sı yi e mucip sebepleri ve Jandarma umum komu
tam huzuriyle okundu ve icabı görüşüldü. 

Verilen izahata göre mevcut jandarma su
baylarının kadro ihtiyaçlarını daha bir müddet 

karşılayamayacağı anlaşılmış olduğundan encü-
menimizce kanun lâyihası aynen kabul edilmiş 
olmakla Umumî Heyetin tasvip nazarına arzo-
lıınmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
M. M. En. Reisi 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Ağrı 
K. Doğan 
Erzurum 

A. Akyürek 
Kayseri 
N. Toker 

Samsun 
R, Barkın 

M. M. 
Tekirdağ 

R. Apak 
Bursa 
N. Tınaz 

Günıüşane 
Ş. Erdoğan 
Kayseri 
S. Turgay 

Kâtip 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
İstanbul 
Ş. Â. Ögel 
Kütahya 

A. Atlı 
Seyhan 

Sinan Tekeliöğlu 

HÜKÜMETIN TEKLIFÎ 

Jandarma subaylığından ynütekait yüzbaşı ve üs
teğmenlerinin kaza jandarma komutanlıklarında 
mütekaiden istihdam edilecekleri hakkındaki 39S9 

sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Jandarma subaylığından mü
tekait yüzbaşı ve üsteğmenlerinin kaza jandar
ma komutanlıklarında dahi mütekaiden istih
dam edilecekleri hakkındaki 3922 sayılı kanun 
hükmü, 31 birincikânun 1946 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

MADDE 2. 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü yürütme
ğe Millî Müdafaa ve Dahiliye vekilleri memur

dur. 
Bş. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

R. Peker 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

25 . XI . 1942 
Ad. V. M. M̂  V. 

II. Mcncmencioğlu A. R. Artunkal 
Mal. V. 
F. AğraU 

Na. V. 

Ha. V. 
N. Menemencioğlu 

A. F. Cebesoy 
G. t V. 

R. Karadeniz 

îk. V. 
Sırrı Doy 

Zr. V. 
S. R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

Dr. B. Uz 

( S. Sayısı : 57 ) 




