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liralik niiinakale yapilmasina dair 1/289 ve Di-
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ralik niiinakale yapilmasina dair 1/290 sayili ka-
nun layihalan ve Biitge enciimeni mazbatasi 13:14,16, 
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2 — Tiirkiyede hizmet eden ecnebilerle aile-
lerine inuhassas maaglann iadeten tahsisi hak-

Sayrfa 
kinda kanun layihasi ve Biitce enciimeni mazba
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3 — Giimruk umumi tarifesinin 2255 sayili 
kanunla degigtirilen 695 nci numarasinm D fik-
rasinin tefsiri hakkinda Basvekalet tezkeresi ve 
Giimruk ve inhisarlar, Maliye, Iktisad ve Biitce 
enciiinenleri mazbatalan (3/57) 19 

4 — Evkaf Ufflum miidurlugu 1932 yih bixtqe 
kanununun 5 nci maddesinin 2 nci fikrasinm de-
gi§tirilmesine dair kanun layihasi ve Butge en
ciimeni mazbatasi (1/287) 19:20 

5 — Posta, telgraf ve telefon merkezlerin-
den bazilarmda muvakkat ucretli imemur gah§-
tinlmasi hakkmda kanun layihasi ve But§e en
ciimeni mazbatasi (1/292) 20:21 

6 — Devlet demiryollan ve limanlan i§let-
me umum mudiirlugii memur ve miistahdemleri-
nin barem kanunu layihasi ve Nafia, Maliye ve 
Biitce encumenleri mazbatalan (1/270) 21:28 
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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Enciimenler secimi icin reyler toplandiktan sonra 

reylerin ayirdma kadar celse tatil edildi. 
Ikinci celse 

Seciih neticesi bildirildikten sonra cuma giinii top-

Layihalar 
1 — Akvam cemiyeti tarafmdan ittihaz ohman ted-

birlerin tatbiki hakkmda kanun layihasi (1/305) (Ha-
riciye ve Iktisad enciimenlerine) 

2 — Askeri ve miilki tekaiid kanununun 45 nci mad-
desine bir fikra eklenmesine dair kanun layihasi 
(1/306) (Milli Miidafaa, Maliye ve Biitce enciimenle
rine) 

3 — Arttirma, eksiltme ve ihale kanununun 41 nci 
maddesine bir fikra eklenmesine dair kanun layihasi 
(1/307) (Maliye ve Biitce enciimenlerine) 

4 —• 1935 yili muvazenei umumiye kanununa bag-
li « D » cetveline eklenecek kadro hakkmda kanun la- | 
yihasi (1/308) (Biitce enciimenine) j 

5 — Devlet memurlan ayliklarmm tevhid ve tea-
diiliine dair kanuna bagli 2 sayili cetvelin Sihhat ve 
ictimai muavenet vekaletine aid kadro kismma Ankara 
Niimune hastanesi icin 10 hastabakici eklenmesine dair 
kanun layihasi (1/309) (Biitce enciimenine) 

6 — Evkaf umum miidiirliigii merkezinde idare j 
enciimeni ve Istanbul, Beyoglu ve t)skiidar evkaf mii- I 
diiriyetlerinde ihale ve teffiz komisyonlari teskiline j 
ve vazifesine dair kanun layihasi (1/310) (Maliye ve 
Biitce enciimenlerine) 

7 — Hayvanlar vergisi kanunu layihasi (1/311) 
(Ziraat, Maliye ve Biitce enciimenlerine) 

8 — Iskan kanununun bazi maddelerinin degi^tiril-
mesine ve iskan islerinin Sihhat ve ictimai muavenet 
vekaletine devrine ve ayri biitce ile idare olunan bir 
iskan umum miidiirliigii teskiline dair kanun layihasi 
(1/318) (Dahiliye ve Sihhat ve ictimai muavenet encii-

BA§KAN — Celse agilmistrr. 
S. I .M. VEKlLl Dr. REFlK SAYDAM (Is

tanbul) — Malumu aliniz, go^men islerinin Sih
hat vekaletine devri dolayisile Hukumetge ya-
pilan bir layihai kanuniye, dim Meclise takdim 

lanilmaik iizere in kad bitirildi. 
Baskan Vekili Katib Katib 

T. Fikret Silay Coruh Bahkesir 
Ali Zirh Sabiha Gokciil 

menlerinden miirekkeb Muhtelit enciimenle Biitce en
ciimenine) 

9 — Kacakciliktan ba^ka inhisar suclarmdan dogan 
para cezalarmdan vazge^ilebilmesine izin verilmesine 
dair kanun layihasi (1/312) (Giimriik ve inhisarlar, 
Maliye ve Biitce enciimenlerine) 

10 — Konya ovasi sulama idaresi 1935 yili biitce 
kanununun 7 nci maddesinin ikinci fikrasmm degisti-
rilmesine dair kanun layihasi (1/303) (Biitce encii
menine) 

11 — Milli Miidafaa vekaleti 1935 yili deniz biit-
cesinde 3 255 liralik miinakale yapilmasma dair ka-

I nun layihasi (1/313) (Biitce enciimenine) 
j 12 — Munzur vilayeti teskilat ve idaresi hakkmda 

kanun layihasi (1/304) (Dahiliye, Milli Miidafaa, Ad-
liye ve Biitce enciimenlerine) 

13 — Niifus kanunu layihasi (1/314) (Dahiliye ve 
Adliye enciimenlerine) • 

14 — Posta, telgraf ve telefon umum miidiirlugii 
1935 yili biitcesinin muvakkat masraflar kismmm 23 

i ncii faslmin birinci maddesine aid muhassasatm (Ne-
l vi karsihgi) fikrasina eklenecek kelime hakkmda ka

nun layihasi (1/315) (Biitce enciimenine) 
15 — Sihhat ve ictimai muavenet vekaleti 1935 

yili butcesinde 20 000 liralik miinakale yapilmasma 
dair kanun layihasi (1/315) (Biitce enciimenine) 

16 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Romanya Kiralhgi 
| arasmda aktedilen transit mukavelesinin tasdikma da-
j ir kanun layihasi (1/316) (Hariciye ve Iktisad encii-
i menlerine) 
i 

edildi. Biiyiik formaliteyi icab ettirmemesi igin, 
Heyeti Celileden rica edecegim, bu layiha miista-
celiyetle Dahiliye ve Sihhat encumenlerinden 
miirekkeb miisterek bir encumende tetkik edil-
sin, bilahare Biitge encumeninde tetkik olunmak 

2 — HAVALE EDILEN EVRAK 

B I R I N C I C E L S E 
Ac. ilma saati : 15 

BALKAN — Refet Canrtez 

KATtBLER : Siireyya Tevfik Genca (Tokad), Ali Zirh (Coruh). 

— 12 — 
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suretile Yiiksek heyete arzolunsun. Bunu teklif 
ediyorum (Muvafik sesleri). 

BA§KAN — Bay vekil, iskan kanununun 
Dahiliye ve Sihhat ve igtimai muavenet encii-
menlerinden miirekkeb bir enciimende miizakere 
edildikten sonra Biitge enciimenine gitmesini ri-
ca ediyorlar. Bu talebi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Musaade buyurursaniz tesekkiilii hususunda 
karar verilmesi icab eden muvakkat enciimenler 
vardir, onlari sirasile reyinize koyacagim. 

Memurin kanunu muvakkat enciimeni: Ve-
kaletlere miitenazir enciimenlerden segilen iki-
ser azadan miirekkeb bir muvakkat enciimendi. 
Bu enciimenin yine ayni suretle teskilini kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 
Is kanunu muvakkat enciimeni : Bu da veka-

letlerle miitenazir enciimenlerle Biitge enciime-
ninden segilen tiger iiyeden miirekkeb bir encii
mendi. Bu enciimenin de tekrar bu suretle tes
kilini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

Vilayetler hususi idareleri muvakkat enciime
ni : Bu enciimen de Dahiliye, Iktisad, Maarif, 
Nafia, Sihhat ve igtimai muavenet, Biitge encii-
menlerinden segilen tiger azadan terekkiib et-
mekte idi. Yine bu suretle teskilini tasvib eden
ler ... Etmeyenler ... Tekrar bu suretle teski-
li kabul edilmistir. 

3 — RiYASET DlVANININ HEYETt UMUMIYEYE MARUZATI 

1 — Ankara - Irmak - Filyos demiryolu hat-
Unm .agilma toreninde bulwnacak saym iiyele-
re dair Biiyiik Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Heyeti umumiyeye 
Ankara - Irmak - Filyos demiryolu hattmm 

agilma toreninde saym uyelerden, yatakli va-
gonlar adedinin mahclud olmasi dolayisile, 18 
zatin hazir bulunmasi Nafia vekaletinden rica 
edilmistir. Dahili nizamnamenin 219 ncu mad-
desinetevfikan bu heyete reis vekillerile katip-
lerden ve idare amirlerinden birer zatm dahil 
olmasi ve miitebaki azanm kura ile intihabi la-
zimgelmektedir. 

Arzi keyfiyet ederim. 
Reis 

M. A. Renda 
BA§KAN — Bu hattm ktisadi munasebe-

tile, Hukumet, bu tbrene Biiyiik Millet 
Meclisinin de i^tirakini rica ediyor, Esas itiba-
rile tensip buyrulursa Divani riyasetten tig ve 
miitebaki 15 azayi da kura ile segecegiz. Bu 
sureti kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mistir. §imdi 15 arkadas igin kura gekiyoruz. 

Antalya Oelal Mengiiiborti, Erzincan Ab-
diilhak Firat, Antalya Cemal Tunca, Erzurum 
Nafi Atuf Kansu, Kars Memed Nazif Sirel, 

Maras Hasan Resit Tankut, Denizli Necip Ali 
Kugiika, Qoruh Fuad Bulca, Afyon Karahisar 
Berc Tiirker, Erzurum Aziz Akyiirek, Eskisehir 
Emin Sazak, Burdur Mustafa §eref Ozkan, Ba-
likesir Ismail Hakki Uzungarsili, (Yoktur ses
leri), Qankrri Ziya Esen, Giresun Muzaffer 
Kilig, Mugla Nuri Tuna, Denizli Mazhar Mtifid, 

2 —- Erzurum saylavi Tahsin Uzerin saylav-
liktan istifasi. 

Kamutay Yiiksek Baskanligma 
tiguncii umumi miifettisligine tayin edildi-

gimden Erzurum saylavligmdan istifamm ka-
buliinii yiiksek saygilanmla dilerim. 

8 - XI -1935 
Erzurum saylavi 

Tahsin Uzer 

Dr. CEMAL TUNCA (Antalya) — Gruptan 
iki arkadas istemislerdi. Onlardan birisi de be-
nim. §>imdi kurada da ismim gikti. Binaenaleyh 
baska bir arkadasm hakki zayi olmamasi igin 
benim yerime diger bir arkadasm segilmesini 
rica ediyorum. 

BALKAN — Bazi arkadaslarm burada olma
masi dolayisile fazla gektik. Ona gore idare 
ederiz. 

4 — MtfZAKERE EDtLEN MADDELER 

1 — $urayi devlet 1935 yilt biitgesinde 520 li-
mlik milnakale yapilmasma dair 1/285, Milli 

Mudafaa vekdleti 1935 yili kara biitgesinde 500 000 
liralik milnakale yapilmasma dair 1/289 ve Di-
yanet isleri reisligi 1935 yili biitgesinde 1 000 li
ralik milnakale yapilmasma dair 1/290 sayih ka-
nun layihalari ve Biitge enciimeni mazbatasi [1] 

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 

[1] 4 sayrii basmayazi zaptm sonundadir. 

soz var mi? 
Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmistir. 

1935 mali yili umumi muvazene kanununa bagli 
btitgelerde degisiklik yapilmasma dair kanun 

MADDE 1 — 1935 mali yili umumi muva-
zonesine giren bir kisim daire biitgelerinin ilisik 
cetvelde gosterilen fasillan arasmda 501 520 li
ralik miinakale yapilmistir. 

— 13 - . 
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F. Muhassasatin nevi Tenzil Zam 

§urayi devlet 
81 Memurlar maasi 520 

BALKAN — Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmistir. 

82 1683 numarali kanu-
nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek 
tekaud ikramiyesi 520 
BALKAN — Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edUmistir. 

Diyanet isleri reisligi 
131 Kurani Kerim ve eha-

disi serife tercume ve 
tefsir iicretlerile bun-
larm ve hutbelerin ta-
bi ve nesir masrafi 1 000 
BALKAN — Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmistir. 

119 Muvakkat tazminat 900 
BALKAN — Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmistir. 

129 Resmi telefon masrafi 
ve mukaleme bedeli 100 
BA§KAN — Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmistir. 

Milli Miidafaa vekaleti (Kara kismi) 
789 Miadli talim ve terbi-

ye malzemesi ve leva-
zimi harbiye ve fenni-
ye ve tahkimat ve bu
na muktazi nakil isle-
rini yapmak igin nakil 
vasitalan mubayaa ve 
bunlarm isletme mas-
raflari ve askeri fab-
rikalara verilecek si-
paris masraflan, giz-
leme malzemesi 500 000 
BA§KAN — Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmistir. 

Askeri fabrikalar umum mudiirlugu 
907 Amele iicretleri ve ih-

tisas yevmiyesi 500 000 
BALKAN — Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmistir. 

BASKAN — Birinci maddeyi reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Ikinci maddeyi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikmiinu icraya 
Maliye vekili menmr Jur. 

BALKAN — Uciincii maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye ar2!e-
diyorum. 

2 — Tiirkiyede hizmet eden ecnebilerle aile-
lerine muhassas maaslarin iadeten tahsisi hakkin-
da kanun layihasi ve JBiitge encmneni mazbatasi 
(1/249) [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkinda soz 
isteyen'var mi? Maddelere gegilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Maddelere gegilmistir. 

Bazi yabancilarm maasi hakkinda kanun 

MADDE 1 — Bag-li cetvelde isimleri yazili 
yabancilara evelce tahsis olunub 103 sayili 1336 
senesi muvazenei umumiye kanununun 23 ncii 
maddesi mucibince kesilmis olan ayliklarma mu-
kabil bir defaya mahsus olmak iizere mezkur 
cetvelde miktarlan yazili ceman 16 920 lira 85 
kurusun maktuan ve vergi tevkif atma tabi tutul-
maksizm tevsiyesile Hazinece alakalan kesilir. 

Bu para 1935 mali yih Diiyunu umumiye biit-
gesinin 220 nci faslmdan verilir. 

REFlK 1NOE (Manisa) — Encumenden 
bir sey sormak igin kiirsuye grktim. Eski Hii-
kumet tarafindan mukavele ile kullanilan bir ta-
kim ecnebi memurlar vardi. Bu ecnebi memur-
larm miinasebetleri, 1336 senesinde muvazenei 
umumiye kanununun 23 ncii maddesile Tiirkiye 
Biiyiik Millet Meclisi Hiikumeti kaldirmis. Fa-
kat esbabi mucibeye binaen mukavele hiikurn-
lerini bozmak dogru olmadigmi nazari dikkate 
alan Hiikumet, teklif ettigi bu layihada merbut 
cetvelde isimleri yazilan ecnebilere ve ailelerine 
mukavele mucibince tahsis edilib kesilen tekaud, 
eytam ve eramil maa^lan iadeten tahsis ve ika-
met ettikleri yerlerde miiterakimlerile birlikte 
tesviye olunur diye bir teklifte bulunuyor. 

Fakat buna mukabil Biitge enciimeni bu esa-
si kabul etmekle beraber bize teklif ettigi mad-
dei kanuniyede mezkur cetvelde miktarlan ya
zili ceman 16 920 lira maktuan ve vergi tevkifa-
tina tabi tutulmaksizm tesviyesile Hazinece ala
kalan kesilir diye bir sey teklif ediyor. 

Maktuan bu sekilde gikacak bir kanunun, ala-
kalilar iizerindeki tesiri ne olabilir. Yani onlarm 
muvafakatleri almmis, midir? 

Bir de, eger bizim memurlar gibi idiseler bun-
lar hizmetleri mukabilinde maas, alryorlar da ve 

[1] 1 sayili basmayazi zabtm sonundadir, 

— 14 — 



I : 3 8-11-1935 C : 1 
simdi toplanmis maaslarmi biz vermegi mukave-
le hukumlerine riayet noktai nazarmdan muva-
fik goriiyorsak her vatandasm tabi oldugu vergi 
miikellefiyetiiiden muaf tutulmasmm hikmeti 
nedir? Maas alan diger memurlar gibi bunlarm 
da vergi vermeleri lazmidir. 

Binaenaleyh sualim evvela maktuan keyfiye-
tinde anlasilmis. midir? 

Ikinci olarakta vergi almmamasmm sebebi 
nedir? Maktuan yapilmis. olmasmdan dolayi biz-
ce maddi olarak menfaat temini mevzubabisse 
bu da nedir? 

BtJTgE ENCtJMENt MAZBATA MUHAR-
RlRI SIRRI DAY (Trabzon) — Ewelce Osman
li Hiikumeti hizmetine alman ecnebilerin mii-
him bir kismi dogrudan dogruya Devlet kanun-
larma tabi tutulmus ve Devlet mevzuati onlar 
hakkmda da tatbik edilmistir. Tiirk memurlan 
gibi tekaiid aidati vererek Tiirk kanunlarma tev-
fikan tekaiid edilirler, bunlarm muhassasati mii-
tekaidin tertibinden verilirdi. 

Hududu milliye haricinde bulunan diger Tiirk-
ler gibi bunlarm maaslan bir aralik katedildi. 
Bilahare baska bir kanunla bunlarm maasi ia-
de edildi. Elyevm maaslarmi almaktadirlar. Bu-
nun haricinde bir ziimre daha vardir ki, onlar da 
dord kisiden ibarettir ve Alman tabiiyetindedir. 
Bunlar hususi mukavelelerle Devlet hizmetine 
girmislerdir. Kendileri hizmetten gekildikleri 
zaman - eski biitgelerde ecanib tertibi diye bir 
tertib vardi - bu tertibden maas veriliyordu. Yi-
ne eski biitge kanunlarmdan biri ile bu tertib 
kaldirildi. Digerlerinin maa§mm iade edilmesi-
ne ragmen bunlarmki iade edilmedi. Bunlar 
maaslarmm verilmesi igin miiteaddid miiracaat-
lerde bulunmuslar, Hiikumet te nihayet muka-
vele icabmdan dogan ve dord kisiye inhisar eden 
bir hak oldugu igin muvafik gbrmiis ve boyle 
bir teklif yapmistir. Enciimen de bu hususta tet-
kikat yapti. Fakat Hiikumet bir taraftan Al
man sefaretile temasa geldi. Kendilerine 30 tes-
rinisani 934 tarihine kadar olan maaslan tama-
men verilirse badema bu haktan feragat edecek-
lerini beyan ettiler. Enciimen, miizakeresi esna-
smda Maliye vekilinin bu beyanile karsilasti. El-
bette ki bu maaslan kesildikleri zamandan iti-
baren devamli bir surette vermekten ise bu sekil 
Hukumetin menfaatine daha uygundu. Yalniz 
miktan miifredat olarak 16 920 liradir. 17 000 
lira verilirse alakalan kesilir denilmis. Biz hesab 
ettik, eger kanun mevzuatma uygun olarak ver-
seydik bir de munzam tahsisat vermek lazimge-
lirdi ki, bu da paranm yarisi kadar zammi 
icab ettirirdi. Bu nazan itibare almmaymca yal
niz maasi aslinin tutarmi veriyoruz ve maktuan 
verilecegini ve vergi almayacagimizi soyliiyoruz. 
Bu para mevzuati kanuniye dairesinde verildigi 
zaman simdi verilenden daha gok olacakti. Bu 
itibarla 16 920 lira verilsin diyoruz. Bu §ekilde 

I munzam tahsisat da vermiyoruz. Bu, Devletin 
menfaatine uygun goruldiigunden layiha bu se-
kilde tanzim edilerek Heyeti Aliyenize sevkedil-
mistir. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Bir sual : Bazi 
mukavelelerle bagli olanlar iizerinde vergi kes-
memek salahiyeti Hiikumette varsa bu suretle 
vergiyi kesmemek, digerlerine de siimullenecek 
mi? Baska taahhiidler de vardir. Onlar da, bu-
nun igine girecek ve verilecek mi? 

BttTgE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bu, bir defaya mahsustur. Istisna cihetine gelin-
ce, o da Heyeti Celilenin kararma baglidir. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Oetvele girme-
yen baskalan da var midir? 

BtTTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Yoktur. 

REFlK tNCE (Manisa) — Hukumetin ve 
sizin esbabi mucibenizde bu adamlarm muvafa-
kati almdigma dair bir kayid yoktur. Boyle 
bir sey yapmis olmak igin onlarm muvafakati 
almacaktrr. Bir defaya mahsus olarak tahsisat 
verirken onlar da muvafakat etmezse vaziyet ne 
olur? 

BtJTgE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Alman sefaretinin tahriri ve resmi talebi var
dir. Kendilerine 17 000 lira miiterakim maas 
tamamen verilirse her tiirlii haktan feragat edi-
yorlar. Tabii para verirken bir de ibra senedi 

ZlYA GEVHER ETILi (ganakkale ) — 
Butge encumeni bunlan tetkik etmis midir? Bir 
takmi mukavelelerle Osmanli Devletinin borcla-
nm tasfiye ettik. Osmanli Devleti zamanmda 
aktedilmis ve sonra tasfiye edilmis meselelerden 
dolayi hukukan bunlan vermek mecburiyetin-
de miyiz? Miiruru zaman meselesi cari degil mi
dir? 

BtJTgE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Butge encumeni meseleyi tabiatile tetkik etmis-
tir. Bu, 10 senedenberi iizerinde durdugumuz 
i^lerden biridir. Vaki olan miiracaat dolayisile 
uzun tetkikat yapilmis ve bunlarm verilmesi za-
rurea kabul edilmistir. Vekalet bir taraftan 
Alman sefaretinin temasmi muhafaza etmis, ve 
enciimen layiha ile arzettigimiz neticeleri tesbit 
eylemistir. 

ZiYA GEVHER ETlLl (ganakkale) — 
Ben Maliye vekaletinin tetkikatmi sormadim? 
Butge encumeni bu mukaveleleri kendi noktai 
nazarmdan tetkik etmis midir? 

SIRRI DAY — Butge encumeni mukaveleleri 
ferden ferda tetkik etmis degildir ve enciimenin 
mukaveleleri tetkik etmesi mutat degildir. Mev-
cud mukaveleler bu paralarm devamli olarak 
verilmesini icab ettirmistir. Bu layiha da bu 
sebeble gelmistir. 

REFlK tNCE (Manisa) — Zannederim 1513 
numarali kanun mucibince Tiirk vatandaslan-

I nm Hazineden matlubu su kadar zaman zarf mda 
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istenmezse bunlar miiruru zamana ugrar diye 
bir kayid vardir. Acaba, bu gibi hususi matlu-
bat bu kanundan miistesna mi oluyor, bunlar 
miiruru zamana ugramaz mi? 

SIRRI DAY (Trabzon) — Esasen bunlarm 
talebleri, maas kesildigi zamandanberi mevcud-
dur. Ve nihayet maastir, devamli olarak veril-
mesi lazimgelir. Malumu aliniz tekaiid kanu-
nunda bir hiikum vardir. Miiterakim maas hangi 
sene tahsis edilirse o sene biitgesinden verilir, 
diyor. Miiterakim maasm heyeti umumiyesi bu 
seneM butgeden verilmesi lazimgelirdi. Halbuki 
bundan sonraki maaslari da kendi nzalarile ke-
silecektir. 

BALKAN — Rey vermiyen zevat var mi? 
Rey toplaraia i^i bitmistir. 
MEMED SOMER (Kiitahya) — Kanun mad-

desi ve arkadaslarimizin verdikleri izahata 
gore bu ecnebilerin iki kisim oldugu anlasilryor. 
Birinci kisim, tekaiide miistehak olmuslar. Bun
larm tekaiid maaslarmi vermege mecburuz. Fa-
kat ikind kisma gelince, bunlara nevama bir 
tazminat veriyoruz. Halbuki Hiikumeti milliye 
teessiis ettigi zaman bir kanunla bu gibi muka-
veleleri feshetmistik. Onun igin Milli Hiikumet-
ten bu gibi adamlarin bir sey almaga haklari 
yoktur. Bendenizi asil soz soylemege sevkeden 
nokta vergi affi meselesidir. Bundan evvel bazi 
muhterem arkadaslarimiz mevzubahs etmisler-
di. Biz ecnebilerle yaptigimiz mukavelelerde 
vergi affediyoruz. Bundan vaz gegmeliyiz. Bun
dan iig, dord sene evvel de Istanbul belediyesi 
bilmem ne ibahgesinin vergisini affetti. Bunlar 
gok fena seylerdir. Vergiyi yalniz Biiyiik Mil
let Meclisi affeder. ( Biz affediyoruz ya ses-
leri). Evet vine bu is Millet Meclisine geliyor. 
fakat buna alismamalryiz. Hiikumetten rica ede-
rim, vergi affma yanasmamalidir. Qunkii biz 
bir Turk vatandasmdan big bir mazeret din-
lemeksizin vergileri tahsil ediyoruz. Sonra bir 
ecnebi geliyor, bilmem ne vergisinden muaf-
tir. Ondan vergiyi af ediyoruz. Boyle seyler 
Meclise gelmemelidir. Ecnebilerle mukayele yapi-
lrrken dus/iiniilmelidir, ona gore maas veya tic-
ret verilmelidir. Bu noktayi Hiikumetten bil-
hassa rica ederim. Vergi affi cihetine yanasma
malidir. Qunkii 90k fena tesir yapryor. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Saym 
arkadaslar, is, Ciimhuriyet Devletinin taahhiid et
tigi bir is degildir. 336 senesinde bir amiral ve 
bir takmi subaylarla, zannederim, bir miukavele 
yapilmis. Fakat bunlar da bu isi birakip git-
misler. Yani vazifelerine biz nihayet vermis 
degiliz. §imdi bunlara tazminat veriliyor. Ondan 
evvel akdettigimiz mukavelelerle Ciimhuriyet 
Devleti nasil taahhiidat yapacagmi her Devlete 
sarahaten bildirmistir. Yani gerek beynelmilel 
mukavelelerimiz ve gerek sonradan koydugu-
muz ahk&m vardir. Enciimenden sordum, agik 

olarak soylediler. Biitge enciimeninde bunlari 
tetkik etmedik, dediler. 

BttTgE ENCUMENi REIS VEKILi MtJ-
KERREM tJNSAL (Isparta) — Ne tetkik edil-
memis? 

ZIYA GEVHER ETILI — Bay Sirridan sor
dum, byle dediler. Kendisi zannederim, biitge 
enciimeninin mazbata muharriridir. 

Bunlar birakip gidiyorlar. Bunun adedi 4 
degil, bir kag bindir. Biz boyle bir emri vaki 
yaptigimiz zaman kapilarrmizi boyuna galacak-
lardir ve arkasi kesilmeyecektir. is tetkik 
edilmemistir. Bizim beynelmilel muahedelere 
taalluk eden bu meselede miiruru zaman var-
midir; bunu bir kere de Adliye enciimeni tet
kik etsin; bunu rica ediyorum. 

BtJTgE E. R. V. MttKERREM tJNSAL (Is
parta) — Kendilerine tazminat olarak 16 bin 
imsur lira verilecek ecnebiler, Osmanli tmpara-
torlugu zamanmda kendilerile hususi mukave-
leler yapilarak Devlet hizmetinde kullanilmis 
olan adamlardir. Bu yolda istihdam edilen 
adamlar cetvelde yazildigi gibi 4 - 5 kisiden 
ibaret degildir. Vaktile belki adedleri daha 
fazla idi. 336 senesi avans kanunu ile bun
larm butiin maaslari kesilmis ve iki sene sonra 
da yine Biiyiik Millet Meclisinin kabul ettigi 
bir kanunla - zannederim 340 veya 341 biitge 
kanunu ile - bu mahiyetteki 40 - 50 kadar en-
nebinin maaslarmm iadeten tahsisi kabul edil-
misti. 0 tarihten bu giine kadar bu esasla 
maaslari muhassasati zatiye biitgesinin tekaiid 
kismmdan verilmekte idi. Bu ecnebiler iki kis
ma ayrilir. Burada Ziya Gevher arkadasimi-
zm, Biitge enciimeni bunu tetkik etmemisstir, 
yolundaki sbziine karsi arzediyorum. Encii-
men bunun her tarafmi tetkik etmistir. Bu 
mukavelelerin bir kismmda, kendilerine su 
kadar maas verilecektir, hizmetten gekildikle-
ri zaman kendilerine^ ve vefatlan halinde aile-
lerine miilkiye tekaiid kanununa tevfikan te
kaiid tertibinden maas verilecektir kaydi ko-
nulmustur. Binaenaleyh 1341 biitge kanunu 
ile Biiyiik Millet Meclisi iadeten tahsisini ka
bul etti. 0 mahiyette olanlar, dogrudan dog-
ruya Tiirk Devleti hizmetini kabul eden Tiirk 
vatandasmm tekaiid maasinm tabi oldugu hiik-
me tabi olarak maasmi almaktadir. Bu kanun-
daki 4 - 5 kisiye gelince; bunlar, mukavele-
namelerinde, kendilerine tekaiid maasi de
gil, ecanib tertibinden maas verilmesi tesbit 
edilmis ve biitgeye de bu yolda konulagel-
mekteydi. Halbuki, Biiyiik Millet Meclisi te
essiis ettikten ve biitgeler de tasdik edilmege 
baslandiktan itibaren ecanib tertibi kalmaini§-
tir. Bunlar maaslarmi alamamis.lardir. Emsa-
line kanunu mahsuslan mucibince verilmis ol
dugu igin o tarihten itibaren miitemadiyen Hii-
kumet nezdinde sefaretler vasrtasile miiracaat-
ta bulunmuslardir. Onun iizerine Hukumet bu 
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layihayi tanzim ederek gegen sene Biiyiik Mec-
lise arzetti. Enciimen gegen sene layihaya va-
ziyed etti, tetkikat yapti, iadeten tahsisinde 
hayli tereddiid etti. Daha dogrusu bu maasla-
rm verilmesine taraftar ohnadi. Fakat alaka-
darlar, 16 bin kiisur liradan ibaret miitera-
kim paralarmi almak sartile diger her hangi 
bir talebde bulunmamagi ve biitiin haklarmdan 
feragat edeceklerini sefaretleri, Hariciye ve-
kaletine, Hariciye vekaleti de Maliye vekale-
tine bildirmislerdir. 

Maliye vekili enciimende bu yolda izahat 
vermis ve layiha bu suretle tanzim edilmistir. 

Vergiyi af meselesine gelince : Bu bir f or-
malite meselesidir. Yani bu adamlara toptan 
17 bin lira vermis olmakla bunlarm mazide, hal-
de ve istikbalde olan biitiin haklanni kendileri-
nin riza ve muvafakatlerile lskat etmis olaca-
giz. Bunu isterseniz vergi miikellefiyetinin affi 
seklinde telakki ediniz, isterseniz toptan bir 
tazminat olarak kabul ediniz. Bu itibarla vergi 
affinin her hangi bir sekilde suimisal olmasi 
mevzuubahs degildir. Bilmiyorum, baska ek-
sik bir sey kaldi mi? 

• ZlYA GEVHER ETtLl (Qanakkale) — 
Bu dort kisi midir? 

MttKERREM UNSAL (Isparta) — Evet, 
dort kisidir. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Evvela bu 
paralarm verilmesi igin her halde Lozan muahe-
desi ile taahhiid edilmis olmasi lazimdrr. Yaftud-
da her hangi bir Devletle kiil halinde uzun boy-
lu konustuktan sonra verilmelidir, Yoksa bnn-a 
her hangi bir sefaretin bir vekile tesirile verir-
sek arkasi gikmaz. Bunun gelisi giizel tetkik 
edildi^ini zannedivorum. Binaenalevh, bunun 
yeniden tetkik edilmesi lazim gelir kanaatinde-
yim. 

BtTTQE E. R. V. MttKERREM tJNSAL 
(Isparta) — Izahatim sirasmda arzettim. Bu ma-
hiyette olan bir gok ecnebilere B. M. Meclisi 
teessiis ettikten sonra yine B. M. Meclisinin I:a-
bul ettigi bir kanunla adetleri 25 - 30 olan.... 

EMtN SAZAK (Eskisehir} — 0 vakit bir 
defada getirilmeli idi. Yanhslik olmus, bir de-
fa daha vanlislik yapmavalim. 

REFlK tNCE (Manisa) — Arkadaslar, ben 
sahsan bir Devlet namma degil, bir sahis nami-
na dahi verilen sozlerin tutulmasinda bir ^evki 
vicdani duyarrm ve eminim ki, heyeti umumiye-
niz de ayni kanaati tasryan adamlarsmiz. 

Fakat, bu iste eksik tetkikat olduffuna, ka-
nunlar noktasmdan incelenmedigine kanaatim 
vardir. Nitekim suallerime verilen cevablar. bu 
kanaati bende artrrdi. 1336 senesinde yapilmis 
bir mukavelename var, o mukavelename muci-
bince galisan bir cok ecnebiler - bes, alti her ne 
ise - var. Bunlar hakkmda bir muzakere olmus-
tu. zabrtlari bulamadnn, fakat boyle bir miiza-
kereyi hatirlryorum. Sirn arkadasrmiz da buna 

bir az ilistiler. Bu adamlar harbi umumi biter 
bitmez bizim; Turk Devletinin emrinde bulun-
malari lazimgelirken birakib gitmisler. Mukave-
le mucibince; bu vaziyete gore T. B. M. M. 1336 
senesinde bunlara verilen tahsisati kesmis. Bunla-
ra verilen tahsisatrn kesilmesi meselesi nevama 
mukavelenamenin f eshi demektir. Sonra biz 1513 
numarali bir kanun <5ikarmisiz: Alacaklilar, fa-
lan zamana kadar gelsin, alacaklarmi istesinler, 
demisiz. Bunlar alacakli ise 1513 numarali ka
nun mucibince bir Turk gibi komisyona miira-
caat etmeleri lazim idi. 

Ondan sarfmazar, Butge enciimeni, Hukume-
tin teklifinden - bunlar mukavele icabindan de-
gildir demiyorum - Biitge enciimeni, Hiikumetten 
aldig-i izahati bir formiil halinde burada izah 
ediyorlar. Tensib buyurursaniz; gerek nesredil-
mis kanunlar dolayisile, gerek mukavelename
nin mahiyeti hususiyesini tetkik noktasmdan ve 
gerek burada hasil olan kanaate salim bir cere-
yan vermek igin bu gibi isleri, kavanini mev-
cudeve tetabuku noktai nazarmdan, tetkik etme-
si gok lazim olan Maliye encumenine de gonde-
relim, tetkikat yapsm, gelsin, daha gok tenev-
viir et.rais olalrni. 

BUTQE ENCtJMENl REtS VEKlLl MU-
KERREM tJNSAL (Isparta) — Arkadasim Re-
fik ince 1513 numarali kanundan bahsettiler. 1513 
numarali kanun, Devlet namma tahakkuk etmis 
olan borclardan tediyeye iktiran etmemis olan ki-
sim igindir. Bu kabil alacaklilar kanundaki miid-
det zarfinda alakadar teskilata miiracaat ede
rek vesika alirlar, bilahare bu vesikayi tahvilat-
la miibadele ederler. Mevzubahs 4 kisi ioin bu 
kanunun mahalli tatbiki yoktur. Bunlar 336 
avans kanunu ile kokiinden kesilmistir. Boyle 
bir kanuna dayanarak komisyona muracaatle 
hak taleb etmege imkan yoktur. Yalniz Huku-
met siyaseten buna liizum gormiis, Meclise bir 
kanun halinde sevketmistir. Bu isin 1513 numa
rali kanunla alakasi voktur. 

GENERAL NAOl ELDENlZ (Seyhan) — 
Bu paranm verilmesi veya verilmemesi, tecelli 
edecek yiiksek reylerinizin neticesine baghdrr. 
Yalniz kuciik bir miitalea arzetmeme musaade-
nizi dileyecegim. Bu 4 zatten Von Duffel Pasa 
zabitligim zamaninda tanidigmi ve kendisinden 
sahsan gok istifade ettigim, afif, necib ve bizim 
igin gok galismis bir zabittir. 1897 Tesalya mu-
harebesinde Milano daglarmda ve gegidlerinde, 
Fener Yenisehri oniinde ve Domeke muharebe-
sinde bu adam kendi sahsmm tesirile topgumuza 
gok biiyiik yardrm etmis ve o mevkilerin elde 
edilmesine amil olmustur. Hatrrasi benim igin 
muazzezdir. 1908 den ewel vefat etmistir. Bu 
kanunda onun zevcesi mevzubahistir. 

Ikinci Amiral Kalau Von Hofedir. Bu zati 
sahsan tanirim, fakat hizmeti nedir bilmiyorum. 
Eer halde hizmet etmis olmasi gerektir. 

Diger zat ise ismini biliyorum, zannederim 
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ki, iginizde de hiirmetle ve hiiziinle hatirlayanlar 
vardir, Fran Von Rieder nammdaki Dr. Rieder 
Pasadir. Dr. Rieder zannederim tababeti aske-
riyemize hizmet etmistir. Ihtimal bu tababetimi-
ze kismen viicud verenlerden bir zati alidir. Bu 
adam bizim hizmetimizde iken Tibbiye mektebi-
nin insaati sirasmda yukandan, sagaktan diis-
miis, yara here iginde kalmistir. Bunun netice-
si olarak biiyiik ameliyatlardan sonra vefat et
mistir. Vefati 1908 den oncedir. Burada bu za-
tin zevcesi mevzubahistir. Von Rieder, ismini 
isitmis olarak hiirmet ettigim bir zattrr. 

Prau Von, bunu bilmiyorum. Fakat bu da 
eski ve bize hizmet etmis adamlardan birisi olsa 
g-erektir. 

Von Duffel, bu zat topgu idi. Hizmet etmistir. 
Rieder tabib idi; hizmet etmistir. 
Amiral Kalau Von Hofe, Hofe Pasa bahriye-

de idi; iyi hizmetlerini isittim. Kendisile tema-
sim olmamistrr, pek bilmiyorum. 

Bu zevat hakkmda sahadet etmis olmak iize-
re bu noktayi arzetmegi kendim igin vazife bil-
dim ve buna zaruret gbrdum. 

B. E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — Zan
nederim, General Nacinin bu izahlan, vaziyeti 
biraz daha tenvir etmistir. Yani mukaveleler 
yeni degildir. 

ZlYA GEVHER ETILl (ganakkale) — Ar-
kadaslar, mesele ne bir his, ne de bir yardim me-
selesidir, ne de falanca mezayadan dolayi her 
hangi bir veris meselesidir. Is dogrudan dogru-
ya kanun ve hak meselesidir. Eger hislerimize 
gidersek ben de sevgili arkadaslarima ve muhte-
rem generala sunlari soylemek isterim: Domeke-
de kalmis nice vatandaslarimizm yetimleri var
dir ki, bunlara maas verilmiyor. Kaldi ki bunla-
ra vorelim. Kanun ve hak meselesi olan bu iste 
aiioak kanunu ve hakki gozetmek lazimdir. Biit-
ge enciimeni, bu biraz siyasi meseledir, diyor. 
Demekki bir takim emri vakiler olmasi ihtima-
li vardir. Bu dogru degildir. Bir kere de Mali-
ye enciimenine verib haklarmm olub olmadigi-
ni kanuni noktai nazardan aramak lazimdir. 

Ama, emri vakilerle, hatirlarla hareket ede-
cek olursak bunlarm arkasmdan gelecek yiizler-
ce miiracaati karsilamak bizim igin miimkun de
gildir. Zannederim ki, 310 senesinden bahset-
tiler. Bu, benim dog-dug-um senelere raslryor. 
Biz bu kadar eski islerle ugrasamayiz. Biz da
ha ziyade Cumhuriyet devrindeki islerle alaka-
dar olabiliriz. Ben bu kadar eski hesablara gl-
remem. Tiirkiye Ciimhuriyeti gok yeni bir dev-
lettir. 

MALtYE VEKILt FUAD AGRALI (Ela-
ziz) — Muhtelif arkadaslarin vermis oldugu 
izahatta, soyle veya boyle diyerek, meselenin 
seklinde biraz kansiklik oldugundan bendeniz 
de bir iki kelime arzetmege mecbur oldum. 

Orta yerde maaslarmm verilmesi mevzubabo 

olan adamlar, diger ecnebilerle nasil ki kontu-
rat yapilmissa bunlar da tamamile ayni sera-
iti haiz olmak iizere kontrat yapilmis olan kim-
selerdir. Bunlar vaktile Devlet hizmetinde kul-
lanilmis ve kendilerine bizim tekaiid kanunu 
mucibince tekaiid maasi bag-lanacak ve vefat-
larinda yetimlerine maas tahsis edilecektir. Mu-
kavelelerinde bu suretle sarahat vardir. Biit-
ce enciimeninin verdigi izahattan anlasildigi 
veghile tekaiid maaslarmdan avans kanunlarile 
kesilen miktarm bilahara verilmesi Biiyiik 
Meclisce kabul edildigi zamanda bu dord kim-
senin tekaiid maasi, maas tahsisatmdan veril-
meyip ecanib tahsisatmdan verildigi iqin haric 
kalmistir. Bu da bir formalite viiziindendir. 
dtekiler tekaiid maaslarmi hala almaktadirlar. 
Bu dbrd adamm maaslan bu yiizden kalmistir. 
Bunlar agikta kalmis olduklan igin defatle 
Cumhuriyet Hiikumetine miiraoaat etmislerdir. 
Cumhuriyet Hiikumeti de troki Ziya Gevher 
arkadasimizm dedifii gibi sirf bir adaleti tat-
bik etmek igin diger ecnebilerin hakki na
sil verilmisse bunlarm haklarmm da verilmesi 
igin bu lavihayi sevketmistir. ^ukadar ki sefa-
retle vaki temasrmizda sefaret demistir ki bu 
dord adamr ayrrmak doZrn deMldir, dip-erlerine 
lutfettiniz. bunlarm dahi simdiye kadar isle-
mis olan istihkaklarmi verecek olursani?; ati-
yen baska maas istemiveceklerdir. Di^erlerine 
yapilmis olan bir miisaadeden, lutiiftan. her ne 
derseniz, deyiniz bunlari istisna edecek bir se-
beb olmadior icin dio-erlprile miisavi t.utulma-k 
iizere bu yolda bir teklifle huzuru alinize ge-
linmistir. 

Tevkifat meselesine gelince: Enciimen maz-
batasmdan anlasildigi iizere bu mikdar bugiin-
kii tarihe kadar degil, 34 senesine kadar hesab 
edilmis 17 bin lira tutmustur. Bu 17 bin liranm 
ifadesinde, metni kanunda isterseniz tevkifat-
tan baska yani af olunuyormus degil de 
17 000 ne ediyorsa onu kovalim ki 23 bin 
lira ediyor. Boyle hesab edilmistir. 23 bin de-
riz, tevkifat giktiktan sonra 17 bin lira kalir. 
Yani orta yerde bir vergiyi af etmek meselesi 
mevcud degildir. Hiikumet bu noktada tetkikat 
yapmis, arzettigim sebebler tahtmda bu layi-
hayi sevketmistir. Heyeti celile nasil tensib 
ederse oyle olur. tster tekrar bir enciimene 
havale eder. ister burada karar verirsiniz. 

BALKAN — Baska soz isteyen yoktur. Tak-
rirler var, okunacaktrr. 

Baskanligu 
Meselenin durulmasi igin Adliye enciimenine 

verilmesini dilerim. 
Ziya Gevher Etili 

Yuksek Reislige 
Meselenin bir de Maliye encumeninde miiza-
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keresini teklif ederim. 

Refik luce 
BA§KAN — Meselenin Adliye ve Maliye en-

ciimenlerinde bir defa daha tetkikim teklif edi-
yorlar. 

Layihanm Adliye enciimenine gitmesini ka-
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmemistir. 

Maliye enciimenine gitmesini kabul edenler ... 
Etmeyenler .. Kabul edilmemistir. 

§u halde maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir 

SIRRIIQOZ (Yozgad) — Tayini esami ister. 

iKlNCl MADDE — Bu kanun nesri tarihin-
den muteberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir 

tJQtJNCtJ MADDE — Bu kanunun hukmiinii 
icraya Maliye vekili memurdur. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye arze
diyorum. 

3 — Gilmrilk umumi tarifesinin 2255 sayili ka-
nunla degistirilen 695 nci numarasmm D fikra-
smtn tefsiri hakkmda Basvekdlet tezkeresi ve Giim-
ruk ve inhisarlar, Maliye, Iktisad ve Biitge encii-
menleri mazbatalan (3/57) [1] 

(Biitge enciimeni mazbatasi okundu) 
BALKAN — Soz isteyen var mi? Mazbatayi 

reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

4 — Evkaf umum miidiirldigu 1932 ytli biitge 
kanununun 5 nci maddesinin 2 nci fikrasinm de-
gistirilmesine dair kanun layihasi ve Biitge en
ciimeni mazbatasi (1/287) [2] 

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda sbz 
isteyen var mi? (Yok sesleri) 0 halde maddelere 
gegilmesini kabul edenler .. Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

Cami ve mescidlerin tasnifine ve tasnif harici 
kalacak cami ve mescid hademesine verilecek 

muhassasat hakkmda kanun 

MADDE 1 — Evkaf umum mMiirliigimce 
cami ve mescidler hakiki ihtiyaca gore tadilen 
tasnif ve zaman ve mekan itibarile birlestiril-
mesi kabil olan vazifeler birlestirilmek ve hiz-
metlerin icablarma gore lazmigelen nakiller ya-
pilmak suretile hademe kadrolan tesbit olunur. 

Tasnif harici kalacak cami ve mescidler usul 
ve mevzuata gore kendilerinden baskaca istif ade 
edilmek uzere kapatilrr. 

[1] 6 sayili basmayazi zabtm sonundadir. 
[2] 260 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
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Kapatilan cami ve mescid hademesinin vazife 

ve tahsisatlan yeni bir vazifeye tayinlerine ka
dar nisif ve bunlardan yasi elliyi ve ayni zaman-
da hizmet miiddeti yirmi yili doldurmus olanla-
rm vazife ve tahsisatlan tarn olarak verilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

REFlK 1NCE (Manisa) — Evkaf muduriyeti 
umumiyesinin yazdigi esbabi mucibe gok giizel 
ve sayani takdirdir. Burada deniliyor ki; bu 
oamilerden bazilari ihtiyactan f azladn*. Binaen-
aleyh bunlardan su veya baska sekilde istifade 
etmek imkani vardir. Biz bunlari usul ve mev
zuata gore kendilerinden baskaca istifade edil
mek iizere kapatiyoruz, diyor. 

Bir defa bu sekilde kapatilan camilerden isti
fade icin mevcud olan usul ve mevzuat nedir? 
Yani Evkaf umum mudurlugimiin icrasile mii-
kellef oldugu mevzuat, bu usuller igerisinde bu 
gibilerden baska sekilde istimaline dair ahkam 
var midrr? Ahkam ne ise onun bize bildirilmis 
olmasi murakabe vazifemizi ileride yapmak igin 
faydali olmak noktasmdan esbabi mucibede gok 
giizel bir noktaya isaret etmek suretile noktai 
nazarimizi ifade etmek faydali olur. Orada de
niliyor ki; bu yikilacak ve kapatilacak camilerin 
hig birisinin tarihi veya mimari degeri yoktur. 
Binaenaleyh; tarihi ve mimari degeri olanlar bu 
akibete ugramryacaklardir, manasmi gikarmak 
gayet tabiidir. Hal boyle iken bunlari da mu
hafaza ve imarlan gerekli diger cami ve mescid
ler gibi cemaate agik birakmak ve baska yerlere 
naklen tayin olununcaya kadar hademesine tarn 
maas vermek biitge kanunundan beklenen fay-
dayi pek uzun sender geri vurmaktadn*. Bina
enaleyh bazi camilerde kullanilan adamlarm ma-
aslarmdan yapilacak tasarruf at igin - ki yekunu 
senede 70 bin liradir diyorlar - girdigimiz bu yol-
da dilegimiz; bu 70 bin lira tasarrufla bize mi
mari ve tarihi kiymeti haiz miiessesatm muha
faza edilmesi vadini vermelerine binaen bu va-
din tutulmasmi ve ikincisi de ibadetgah olan yer-
lerin baska seye naklolunurken bunun naklinde 
onlarm serefile miitenasib bir vaziyette bulun-
masi igin usul ve mevzuatm ne oldugu 
hakkmda verilecek izahatla bunlarm iyi 
kullanilacagi yolundaki teminatm takviye 
edilmesini ayrica rica ederim. Binaenaleyh 
simdi bir temennim var. Esbabi mucibe maz-
batalarmda soyliiyorlar. Tarihi ve mimari 

kiymeti haiz olan meabidi muhafaza edebilecekler, 
bunlara gok ihtiyacimiz vardir. Behemehal bir 
milletin seviyei igtimaiye ve vicdaniyesini en 
giizel bir sekilde temsil eden bu gibi kiymetli 
abidati muhafaza etmege ayak uydurmagi fariza 
telakki ederim. Kanunen bunlarm satildiklari, 
su veya bu sekle inkilab ettikleri takdirde para-
larmm ne sekilde kullanilacagma dair usul ve 
mevzuatm nelerden ibaret oldugu hakkmda bize 
izahat versinler. 
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MttKERREM ttNSAL (Isparta) — Bu tas-

nif maddesi bu sene gikmiyor. 1932 biitoe ka-
nununda esasen bu hiikiim vardir. Yani cam! 
ve mescidler fazla olan yerlerde bunlarm aderli-
nin ihtiyaca tekabiil eder sekilde tasnife tabi 
tutulmasi ve bu tasnif neticesinde, cevami ve 
mesacid hademesi ayliklari pek az oldugu icin 
ayliklari azaltmak suretile tasarruf edilen para-
lari miistahdemin ve hademei evkafm ayliklari-
nm artrrilmasi, onlarm mumkiin mertebe terfih 
edilmesi dusiiniildu. 1932 biitoe kanunund.a bu 
madde kabul edilmistir. Bu maddede tasnif ha-
ricinde kalan cami ve mescid hademesinin • mu
ezzin, hatib, imam, kayyum hepsi dahiHir. 
Bunlarn maaslarinm tarn olarak verilmesine de 
vam olunur, kaydi konulmus. Fakat ayni za-
manda tasnif harici birakilmis olan camilerin 
kapatilacagma dair bir hiikiim konmamis ve 
Evkafm bunlardan ne sekilde istifade edeceoine 
dair bir kayid de konmamistir. Evkafm biitce-
sinin hali hazir dolayisile biraz tasarruf a ihti-
yaci oldugunu ve tasarrufu cami ve mescidlerin 
tamiri ve sairesinin temini icin hademe aylikla-
rmi yariya indirmek ve tasnif harici birakila-
cak olan camilerin bedii ve tarihi kiymeti olm? -
yanlarm usul ve mevzuat dairesinde miizayede 
ile satilarak bedellerinin Evkafm diger hi?.met-
lerine tahsis edilmesi yolunda bir teklifle gele-
ceklerdir. 

Goriilecegi iizere encumenimiz bu nisif maas 
esasrni esas itibarile kabul etti. Fakat bu tas
nif harici birakilan hademelerin maar?i birden 
bire kesilmesin, 6 - 8 ay kadar miihlet verelim. 
1936 hazirani iptidasma kadar maas ve tabrd 
satlarmi tamam alsinlar. 1936 dan itibaren ni-
sif verelim. Ancak yaslari 50 yi ve hizmetleri 
20 senevi bulmus olanlarm vefatlarma veva 
baska bir vazifeye tayinlerine kadar eski sekil
de maas ve tahsisatlarmi tam alsinlar, diye J a 
yiha Biitce enciimenimizde kabul edilmistir. 

REFtK INCE (Manisa) — Burada tasnif 
harici kalacaklar, usul ve mevzuata gore baska 
sekilde istifade edilmek iizere kapatrlir, den.i-
yor. Bu usul ve mevzuattan maksad nedir? 
Hanoi usul ve mevzuattir. Kapatilir ve ba^ka 
sekilde istifade edilir, deniyor. Bundan mak
sad nedir? 

EVKAF UMUM MtTDtTRtJ FAHRf — 
Tasnif neticesinde liizum kalmayan cami ve 
mescidler satilrr. Bu satis muamelesi di^er me-
banii resmiyenin tabi oldugu usule tabidir. E«-er 
akara tahvil etmegi tensib edersek ve kar ge-
tirecek sekilde ise bunlardan bu sekilde istifa
de ederiz. 

2 ncisi; bundan hasil olacak parayi dio-er 
kudsel abidelere sarfetmek noktasidir. Buna 
ihtimam edecegiz. 

BALKAN — Baska sbz isteyen yoktur. Mad-
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Evkaf umum miidurliigu 1935 
mali yili biitge kanununun besinci maddesine 
bagli (H) cetvelinden 1932 biitge kanununun 
besinci maddesi gikanlmistir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE — Birinci madde 
mucibince vazife ve tahsisatlari yari olarak ve-
rilmesi lazim gelen hademenin vazife ve tahsisat
lari mayis 1936 nihayetine kadar tarn olarak 
verilmege devam olunur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hukmunu icraya 
Basvekil memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Kanunun birinci miizakeresi bitmistir. 
Tayini esami ile reye arzolunan layiha iqin 

rey vermiyen var mi? Rey toplama muamelesi 
bitmistir. 

5 — Posta, telgraf ve telefon merkezlerin-
den ba-zrfannda muvakkeit ilcretli mcmur rahs-
tirilmasi JiaJchmda kanun layihasi ve Biitce encii-
meni mazbatasi (1/292) [1] 

BASK AN — Heyeti umumiyesi hakkmda sos 
isteyen var mi? (Yok sesleri) .Maddelere gecil-
mesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

Posta, telgraf ve telefon umum mudurlugii 
1935 mali senesi biitge kanununa ek kanun 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon ida-
resi 1935 biitcesinin maas ve iicret tertiblerinin 
bos kalan giinler tasarrufatmdan ihtiyac go-
riilecek merkezlerde iicretli muvakkat memur-
lar istihdami icin Nafia bakanligma izin ve-
rilmistir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edneler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BASK AN — Maddeyi kabul edneler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukmunu Naiia 
bakani yurutiir. 

BtJTQE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Bu maddeye Nafiadan sonra (ve Maliye ) 
ibaresinin ilavesini teklif ediyorum. 

[1] 3 say ill basmayazi zabtm sonunda-dir. 
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BA§KAN — Madde: (Bu kanunun hukmii- ! 

nii Nafia ve Maliye bakanlari yiiriitur) seklin-
de tashih edilmistir. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmistir. 

Layihanm birinci miizakeresi bitrnistir. 

6 — Devict demiryollan ve limaitlan isletme 
umum mildurugu meiaur ve miisialtdcmlcrinin 
bar em kanunu Idyihasi ve Nafia, Maliye ve 
Biltee enriimencri muzbutedan (1/270) [ l | 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? 

Maddelere gegilmesini kabul edenler.. Et-
meyenler... Maddelere gegilinesi kabul edilmistir. 

Devlet demiryollan ve limanlan isletme umum 
mudurliiguniin memur ve mustahdemlerinin 

iicretlerine dair kanun 

MADDE 1 — Devlet demiryollan ve liman
lan Isletme umum miidiirlugunun daimi me
mur ve miistahdemlerinin seri ve derecelerile 
ayliklan ve bunlardan giindelik ile galisanla-
rrn ayhk tutan ilisik (1) numarali cetvelde 
gosterilmistir. 

REFIK INCE (Manisa) — Acaba bu gun 
miidiirii umumi ve umum miidiir muavini ne 
maas airy or, , bunlarm dereceleri nedir? 

BtiTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Heyeti umumiyenin her sene kabul ettigi b'dt-
gede merbut bir cetvel vardir, orada gbriiniir. 
Umum miiduriin halen aldigi maas 600 liradir. 

BALKAN — Maddeyi merbut cetvelle bera-
ber kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

MADDE 2 — Devlet demiryollan atolyele-
rinde saat hesabile daimi olarak galistrnlanlara 
verilecek ayliklarm en asagi ve en yukari mik-
tarlari ilisik (2) numarali cetvelde gbsterilmis-
tir. 

Bu cetvelde altrnci dereceden dokuzuncu de-
receye kadar olanlara kademe zammi verilmez. 

Stajiyer miistahdemlerle fevkalade ahvalde 
galistinlan muvakkat amele iicretleri ihtiyaca 
gore harigdeki amele iicretleri esasi iizerinden 
Isletme umum mudiirliigiince tesbit edilir. 

REFIK INCE (Manisa) — Ben kendi hesa-
bima bu Devlet demiryollarma aid olmak iizere 
gelen biitiin esbabi mucibeleri cok teknik yazil-
mis goriiyorum. §imdiye kadar mebuslugum za-
manmda ve Biitge enciimeninin miizakerelerin-
de edindigim intibalara gore, itiraf edeyim, he-
sabrni en iyi veren bu miiessesedir. Nitekim bu 
barem meselesinde dahi boyle yapilmistrr. Yal-
niz bir sey sormak istiyorum. Burada yeni bir 
metod goriiyorum. Bu, diger vekaletlerde ve 
miiesseselerde yapilmis bir is degildir. Orada bi-

[1] :"> sayih basmayazi zaphn sonundadir. 
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liyoruz ki, dereceler vardir. Burada derecelerin 
igerisinde ayni zamanda bir de kademeler var. 
Acaba bu usul nihayet bizim kendimize gore bir 
siyaseti maliyemiz olacaktir, bunun da miimes-
sili Biitge enciimeni olacak. Bu siyaseti maliye 
yalniz Devlet demiryollarrnda mi kalacak? Me-
sela, 600 den 700 e, 500 den 600 e. Yani bir dere
ceden dereceye terfi var, bir de bulundugu de-
rece igerisinde kademe zammi almak usulii var. 
Prensib itibarile bu gok eyidir. Hakikaten gali-
san adamlar igin gok yerindedir. Fakat bu ka
nun eyi, muvafik, ameli, avrupai bir sey ise, 
Biitge enciimeni bunu yalniz Devlet demiryollan 
idaresi igin mi tatbik edecek, ayni zamanda bu 
usulii kabul ettigimiz takdirde biitgemizin bu 
giinkii vaziyeti ile ne dereceye kadar kabili tat-
biktir? Buna dair izahata ihtiyacimiz vardir. 

BUTQE ENCUMENl M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Umumi muvazeneden maas almak-
ta olan memurlann tabi olduklan terfi esaslan 
malumu alinizdir. Kabul buyurulan kanunda 
bunlar tesbit edilmistir. Orada hakikaten bir 
derecede muhtelif maaslar yoktur. Devlet de
miryollan idaresinde ise, esbabi mucibede ar-
zedildigi ve malumunuz oldugu iizere simdiye 
kadar maaslar igin bir esas kabul edilmemistir. 
Devlet demiryollan idaresinin teknik bir idare 
oldugu nazari itibare almmis ve diger memleket-
lerden, miitehassislar getirilmis ve nihayet 
uzun tetkiklerden sonra isin icablarma uygun bir 
esas hazrrlamistrr. Refik ince arkadasimizm 
isaret ettikleri gibi her derecede hizmet miiddet-
lerine gore iki senede bir kere maasm arttml-
masi esasi kabul edilmisti. Binaenaleyh her me
mur kendi derecesinden yukanki bir dereceye 
terfi etmese bile iki senede bir kere ufak mik-
yasta da olsa bir zam gorecektir. 15 sene bir hiz-
mette kaldigi zaman onun azami maasmi ala-
caktir. Bu hakikaten Biitge enciimeninin de mem-
nuniyetle kabul ettigi ve isin icablarma uygun 
gordiigii bir esastrr. Bu esasi iimid ederiz ki sim
diye kadar baremi Yiiksek Heyetin tasdikine ar-
zedilmemis olan bazi diger miiesseselerce de ikti-
bas edilmis olsun. Devlet islerinde de bu esa-
sm tatbik edilmesi meselesi yeni ve biisbiitiin ay-
ri bir mevzudur. 

Devlet memurlan hakkrndaki esasm degisti-
rilmesi diisiiniilecek olursa o zaman bu mesele-
de nazari itibare alnirr. 

BALKAN — Baska soz isteyen var mi? Mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Birinci maddeye ilisik (1) nu
marali cetveldeki derecelere tekabiil eden hiz-
metler ilisik (3) numarali cetvelde gosterilmis-
tir. 

(A) serisindeki derecelere yiiksek mekteb, 
(B) serisindeki derecelere lise (veya muadili 
meslek mektebi ) ve (C) serisindeki derecelere 
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de orta mekteb mezunlan gegebilir. 

Yuksek tahsili olanlar ilk hizmete giriste 12 
nci ve yuksek bir mektebden mezun olmakla be-
raber yabanci memleketlerde yuksek bir ihtisas 
mektebinden diploma almis olanlar 10 ncu ve li-
se veya muadili meslek mektebi mezunlan 15 nci 
orta tahsil gorenler 17 nci dereceden hizmete ali-
nabilirler. Bunlardan 12, 15 ve 17 nci dereceye 
almacak olanlardan garb lisanlarmdan birine 
vukufu imtihanla belli olanlar bir derece daha 
yuksegine almabilirler. 

(D) serisindeki derecelere kabul olunabil-
mek igin en az turkge okur yazar olmak sarttrr. 

Umum miidiir ve muavini ile hukuk i^leri mii-
durii bu kayidlerden miistesna oldugu gibi idari 
zaruretlere veya mesleki ihtisaslara binaen (B) 
ve (C) serilerindeki her dereceye Icra Vekilleri 
Heyeti kararile bidayeten memur almabilir. 

BtfTQE ENCUMENt M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — §u fikra hakkmda miisaade buyu-
rursaniz bir sey arzedecegim. 

BA§KAN — Tashih mi? 
SIRRI DAY — Tashih. 
BA§KAN — Buyurun! 
SIRRI DAY (Devamla) — Efendim, bu iic. 

numarali cetvelde Devlet demiryollarmda mev-
cud olan memurivetlerin dereceleri, unvalari ya-
zili bulunmaktadrr. 

Bu meyanda umumi miifettislik kaldirilmisti. 
Enciimenimiz, esas itibarile bunu liizumlu gordii 
ve Nafia bakanligi da bunu bu 3 numarali cet
velde nazari dikkate almmasmi tasvib ettiginden 
bu kanunda yer almasini istedi. Enciimenimiz 
layihanm tabmdan sonra isi tetkik etti ve mu-
vafik buldu. ikinci dereceden bir umumi mii-
fettis ve uguncu, dordiincii derecelerden iki mii-
fettis unvanile iig memuriyeti cetvele ilave etti. 
Bu tashihler Baskanliga takdim edilmi§tir. 

REFlK 1NCE (Manisa) — Mazbata muhar-
riri arkadasimizdan bir sual : A serisi birden 
itibaren altmci dereceyi ihtiva ediyor. Buna 
mukabil birinci derecede umumi idare ve li-
manlarm karsisma umumi miidiir gibi birinci 
derecede yol umum miidurii.... 

BUT(?E E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Onlar tashih edildi. 

REPlK 1NOE (Devamla) — 0 halde birinci 
derecede umum miidiirden maada kimse yok-
tur. §imdi yol, hareket, cer ve atelyeler ka-
lryor. 

BUTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Idare dord subeye ayrilryor. Her derece 
okundukga hizasma bakarak memur var mi, 
yokmu arastmlryor. Birinci derecede umum 
miidiirden baska kimse yoktur, tashih edil-
mistir. 

REFlK 1NCE (Manisa) — 0 halde evvelce 

tashihi lutfetmis olsaydmiz 50k iyi olacakti. 
ikincide, umumi idare ve limanlar : Yol, ha
reket, cer ve atelyeler karsismda umum mii
diir muavini yazryor. 

BtiTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Arzettigim hata tekerriir ediyor. Hiikumetin 
cetveli vardir. 

REFlK INCE (Devamla) — Bizim bundan 
haberimiz yoktur. Hiikumetin degil, bizim, 
millet vekili sifatile bundan haberimiz olmasi 
lazimdi. 

Bt^TQE E. BALKAN V. MtJKERREM UN-
SAL (Isparta) — Layihayi takdim ettik. La-
yiha Riyasete takdim edildikten sonra Riya-
set mazbatayi matbaaya vermektedir. Mat-
baanm tertibinden vaki olan bu hata enciimen-
ce yeniden tashih edilerek cetvel yapilmis ve 
Riyaset makamma takdim edilmistir. Binaen-
aleyh madde okunurken onun merbut oludugu 
cedvel de okunmus olsaydi arkada§rmizm te-
reddiidiine mahal kalmazdi. Yani enciimen tas-
hihatmi yapmistrr. 

REFlK INCE (Manisa) — Mazbata muhar-
riri arkadasrmiz bunu daha ewel izah etseler-
di gok iyi olurdu. 

Biitge enciimeninin degi§tiri§ine bagh 
[3] numarali cetvel 

Derece 
Umumi idare ve limanlar 
Yol 
Hareket 
Cer ve atelyeler 

Umumi miidiir 
» » 
> » 
» » 

ZIYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Bu-
rada umum miidiirden baska hepsi kalkmis,tir. 

Umumi idare ve limanlar 
Yol 
Hareket 
Cer ve atelyeler 

Umumi M. Mu. 
» » » 
» » » 
» » » 

REFlK INCE (Manisa) — Hareket kalryor. 
ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Bi

rinci ve iMncideki miisaviler gikryor. 

Umumi idare ve limanlar S. I. Isletme mii-
diirleri, ticaret 
ve hasilat reisi 

Yol Yol dairesi reisi 
Hareket Hareket dairesi 

reisi 
Cer ve atelyeler Cer dairesi reisi 

— 22 — 



I : 3 8-11-1935 C : 1 
Umumi idare ve limanlar S. II. isletme mii-

diirleri, muhase-
be mudurii, mal-
zeme miidiirii, 
hukuk isleri mii-

. diirii 
Yol Yol heyti f enni-

ye miidiirii 
Hareket Yol heyeti fenni-

ye miidiirii 
Oer ve atelyeler Oer heyti fen-

niye miidiirii 

ZlYA GEVHER ETtLt (Qanakkale) — Ha
reket kalryor. Hareketin karsismda iig tane 
geyime ver ya. Onlar kalkryor. 

REFlK INCE (Manisa) — Yine anlamis ol-
mak igiri sorayrm, belki faydali olur: 

Derece bir. Umumi idare ve limanlar denili-
yor, karsismda umum miidiir deniyor. Sonra 
altmda yol, Hareket, cer, atelyeler deniliyor. 
Bu ne demektir? 

NAFIA VEKtLt ALl QETtN KAYA (Af-
yon Karahisar) — Bunlar silindi. 

REFlK INCE (Devamla) — Umumi idare 
elemanlari karsismda cer ve atelyeden ne kas-
tediliyor? 

HAYDAR gERQEL (Afyon Karahisar) — 
Yanlis okudunuz iigiincii dereceyi okuyunuz. 

REFlK INCE (Manisa) — Bunlar ikinci de 
de var, iigiinciide de var. 

HAYDAR QERgEL (Afyon Karahisar) — 
Onlar kalkacak. 

REFl KlNOE (Devamla) — Srrri arkada-
smuzdan gok rica ederim, bunlari yazdrrrver-
sinler de ukde kalmasm. Bunlar kalktiktan son
ra diger bir meseleyi de arzedecegim: 

Uciincii maddede bir fikra var. Iste su ve su 
derecelere gelmek igin ali mekteb mezunu ol-
mak, orta mekteb mezunu olmak lazrm. Eger 
garp lisanlarmdan birisine vakif oldugu anla-
silrrsa bir derece, iki derece, yiiksek ihtisas sa-
hibi olursa su §u dereceleri alrr, dendikten son
ra, biitiin bunlarm heyeti mecmuasmi srfrr ya-
pan bir kayid var: Umumi miidiir ve muavini 
ile hukuk isleri miidiirii bu kayidlardan miis-
tesna oldugu gibi idari zaruretler veya meslek 
ihtisaslarma binaen B ve C serilerindeki her 
dereceye tcra Vekilleri kararile bidayeten me-
mur olabiliyor. 

§imdi bu madde ile; Umum miidiir ve mu
avini gibi biiyiik bir Devlet miiessesesinin basi-
na getirilecek ve hukuk isleri miidiirii gibi en 
miihim miitaleati hukukiyede bulunacak adam-
larm yiiksek mekteb mezunu dahi olmamalarma 
cevaz vermek dogru mudur? Buna ihtimal ver-
mek aklimdan gegmez. Muhakkak ki, burada 
bir ibare yanlisligi vardrr. 

Umum miidiir ve muavini hukuk miisavirini 

— 23 

arzettigim kayidlerden istisna edilib idari za
ruretler ve mesleki ihtisaslara binaen B. ve C 
serilerindeki her dereceye bidayeten me-
mur almryor. Halbuki, su ve bu sartlar lazimdir. 
diyoruz. Her memuru muayyen derece iginde 
muayyen miiddetle galistirryoruz, Ihtisas pey-
da ettiriyoruz. Seneler gegtikge kidem ve de
rece zammi veriyoruz. Bu sefer B. ve C serile-
rinde mesela B serisinde isletme miidiirleri tica-
ret ve hasdat reisligi yol, hareket, cer reisligi 
gibi, umum miidiir muavinligi gibi yiiksek ve 
hakikaten herkesin varmagi kendisine ideal edin-
digi makamlar vardrr. Bir taraftan kanuna za-
brta konurken diger taraftan bunu bozacak ma-
hiyette olan bu kayde, nihayet yiiksek mekteb 
mezunu olmayanlarm dahi girmesi ihtimalini 
doguracagi endisesine binaen bendeniz prensibin 
muhafazasmi istiyorum. Yukanda, esasen eger 
harigte yiiksek bir ihtisas kazanmissa kazandi-
gi ihtisasa binaen bulundugu dereceden iki de
rece yukansma kadar terfi igin kendisine bir 
imtiyaz verilmistir. Bu imtiyazi brrakibda ona 
biisbiitiin yiiksek bir imtiyaz verilmesini kendi 
hesabima diistura muvafik bulmuyorum. 

Harigten gelen adamlar ecnebi ise bunlar 
hakkmda ayri maddemiz vardir. Bu maddeyi, ge-
rek konulan mevzuati muhafaza noktai nazarm-
dan ve gerekse senelerce emek sarfederek ihti
sas kesbetmis olanlarm oniine adam getirerek 
onlarm infialine sebeb olmasma mani olmak 
noktai nazarmdan bunu dogru bulmuyorum. 
Muhterem Ali Cetinkayadan rica ediyorum, bu, 
Hiikumetin teklifinde de yoktur. Hiikumetin 
teklifinde dahi olmayan bu hususun kaldmlma-
sini Biitge enciimeninden de rica edecegim. 

BUTgE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Hiikumetin hazrrladigi 3 numarali cetvelle Biit
ge enciimeninin hazirladigi 3 numarali cetvel ara-
smda fark yoktur. Yalniz Hiikumetin tertib 
ettigi sekil ancak bir gok sahif elerden miirekkeb 
bir kitabi dolduracak kadar genisti. Biz, onu su 
sahifeler arasma girecek sekle soktuk. Bu iti-
barla her derecede umumi idare, yol, liman, ha
reket, cer ve atelye tabirleri tekerriir edebilir. 
giinkii bu idare tesekkiiliine nazaran dort kisma 
ayrilmistrr. Birisi umumi idarede miistahdem 
olanlar, birisi yolda, birisi harekette birisi de cer 
ve atelyelerde miistahdem olanlardir. 

Maddeye gelince: filhakika Hiikumetten ge
len maddede deniyor M, bu idareye bidayeten 
su derecelerde memur almabilir ve su 
vasiflan haiz olmalan lazimdir. Demek ki, 
umum miidiir her hangi bir sebeble gekilse onun 
yerine behemehal Devlet demiryollan teskilatm-
dan birisini alib miidiirii umumi yapmak lazim
dir. Bu miidiiriin de biitiin merhaleleri asmasi la-
zimdrr. Arkadasimizm teklif ettikleri esasi kabul 
edersek mesela hukuk isleri miidiirliigiinde ki, 
bu da oldukga miihim bir vazifedir, onun da 
asagidan yukarrya dogru miiteselsilen gelmesi 
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lazimdir. Halbuki burada hukuk islerile mes-
gul olan bir iki avukattan baska kimse yoktur. 

§>u halde bu avukatlardan birisini hukuk 
islerine getirmek ve behemehal sube reislerin-
den birisini miidiirii umumi yapmak zarureti 
vardir. Nihayet biiyiik bir siyaset takib ede-
cek ve gok miihim rolleri olan miidiirii umu-
milik makamma hatta onun muavinine keza-
lik gok miihim mevzuat iizerinde tetkikat ya-
pacak olan hukuk isleri mudiiriinim daha ge-
nis sahadan, biitiin Devlet miiessesatmda hiis-
nii hizmet etmis birini getirmek hakkmi Hii-
kumete vermek zarureti vardir. Eizim kendi-
sini istisna ettigimiz kayid ve dereceleri ta
kib etmemektir. Ali tahsil gbrmiis olmasin de-
gil, kaldi ki ali tahsile biiyiik krymet veren 
Hiikumet boyle miihim mevklleri isgal edeeek 
zevati Heyeti vekile kararile intihab ettigi za
man bu evsafi da siiphesiz nazari itibare ala-
caktir. Maahaza kanuna o mecburiyet kon-
mustur. Kastimiz yalniz bu dereceleri gegmek-
ten muaf tutmaktir. Kezalik Devlet demiryol-
lari idaresi yeni tesekkiil etmis her giin ehem-
miyetini arttiran bir miiessesedir. Mesela Na-
fia vekaletinde hiisnii hizmet etmis bir memur 
farzediniz, orada 10 sene hizmet etmis bu zati 
demiryollarma getirirken ilk memuriyete bas-
lar gibi kayidlere tabi tutmak hig bir zaman 
dogru degildir. Iztirari hallerde ancak Heyeti 
vekileden gegirmek suretile bu gibileri Devlet 
demiryollan idaresinde B smifina nakledilmesi 
ve azami 200 lira para verilmesi imkanmi te-
min ettik. Tabiidir ki bundan da zaruret ha-
linde istifade edilecektir. Nitekim bu esaslar 
Devlet memurluklari igin kabul edilen esasla-
n n haricinde degildir. Vaziyet bundan ibarettir. 

REFlK INCE (Manisa) — Maksad anlasil-
di. Kayidler tabiri yukarida zikredilen bii
tiin kayidlere samil olmak vaziyetinde idi. Bi-
anenaleyh boyle mutlak olarak kalirsa hatta 
mektebsiz bir adam da o makama gelecek gibi 
bir endise variddir. Bundan korkmustum. §im-
diki izahatmizdan bunun boyle olmadigi anla-
sildi. Binaenaleyh tensib edilirse, (Umum mii-
diir ve muavini ile hukuk isleri miidiirii de-
reee kayidlerinden istisna edilir) diyelim. 

BUTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Miisaade buyurursaniz buraya bir fikra ilave 
edelim: Ancak bunlar igin tahsil sartlari bakidir 
(Hayir, hayir sesleri). 

REFIK INCE (Manisa) — Derece kayidle
rinden istisna edilir diyelim. 

MITAT AYDIN (Trabzon) — Encumenden 
bir sey sormak istiyorum. Bu, miidiirii umu-
miler igin serbest kalsin. Fakat miidiir mua-
vinleri diinyanm her tarafinda miitehassislar-
dan tayin edilir. Hig olmazsa bunlar ihtisas 
sahibi olsunlar. 

BUTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Enciimen bu tetkikatmi gok ciddi yapmistir. 

| liiikumetle de uzun zaman temaslar yapti ve 
! biitiin bunlarin mahzurlarini, faydalarmi mu-

kayese ederek bu metni tertib ettik. Binaen
aleyh Hiikumetten gelen metinde mevcudu bu-
lunmamis olmakla beraber miidiirii umumi igin 
bu zarureti kabul ediyorsunuz. Bunu encii
men ilave etmistir. Eger Devlet demiryollan 
idaresi goktan dogmus, gok iyi tesekkiil etmis, 
asirdide bir miiessese olsaydi belki bu kayidle
re liizum kalmazdi. Devlet demiryollan igin 
muavin nafiada kendi branslan dahilinde bu-
lunanlardan segiiebilir. Bu giin zaruret nafia-
nm muhtelif subelerinde hizmet etmis bir ada-
min muavin olmasi icab ederse Hiikumeti bu 
salahiyetten mahrum etmek dogru degildir. 
Bu itibarla muavini de miidiir gibi istisnai va-
ziyette birakmak bu giin igin faydali oldugu ka-
naatindeyiz. 

MIT AT AYDIN (Trabzon) — Miidurii umu-
miler icin ihtisas meselesi mevzubahs olmaya-
bilir. Fakat 10, 15 seneden beri burada ga-
lisanlarm istikballeri vardir. Bunlar yavas ya-
yas yiikselerek ihtisas sahibi olarak miidiir mua
vini olabilecek dereceye geleceklerdir. Her hangi 
bir zati hig bir sey bilmedigi halde o mevkie 
oturtmak nasil ohir? Diger taraftan 10, 15 se
ne emek vermis ve bu isin erkaniharbi demek 
olan diger sahislar ne olacak? Hiikumet iste-
medigi halde buna enciimen neden liizum gbr-
miistiir. 

NAFIA V. ALI QETINKAYA (Afyon Kara-
hisar) — Bu, nazari dikkate almmistir. iki mu
avin ihdas ediyoruz. Birisi teknik cihetine 
bakacak, digeri idari kismi idare edecektir 
ve bunda zaruret vardir. Qiinkii 15 000 kisiyi 
idare edecektir, yeniden bir teskilat kuruyoruz. 

MlTAT AYDIN (Trabzon)' — Bakanin de-
dikleri dogrudur. iki kisim da ihtisas mesele-
sidir. Fakat hig teknikle alakasi olmayan bir 
zatin muavin olmasi hig bir zaman dogru ola-
maz. Teknik yavas yavas elde edilmis bir 
seydir. Onun igin ikinci miidiirliige orada on 
on bes sene galisanlardan birinin getirilmesi 
daha dogru olur. 

NAFIA V. ALI QETiNKAYA — Bu giin 
bulundugumuz vaziyeti arkadaslara biraz 
izah ecmekte fay da gorily orum. 1920 senesi 
istatistikinde elimize gegen simendiferin mev-
c ad lrilometresi 1352, 1924 -25 te 1378, 1925-

26 da 1464 ve bunun miitekabil cer memurlan, 
hareket memurlan falan da vardir. Onlan, 
ozatmamak igin neticede soyleyecegim. 

1926 - 27 de 1630, 1927 - 28 de 2251, 1928 -
29 da 2453, 1929 - 30 da 2766, 1930 - 31 de 
3261, 1931 - 32 de 3436, 1932 - 33 te 3878 
1933 - 34 te 3941, 1934 - 35 te 4733, 1935 - 36 da 
5767 ve buna miitenazrr olarak memur yeku-
nu bes binden basliyor. Arta arta bu giin eli-
mizde 13 615 memurumuz vardir. Kilometre 
basina 2,36 diisiiyor ki, normal olan derece-
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den de gok asagidir. Yani bununla idare et-
mek mecburiyetinde kalryoruz. Biliyorsunuz 
bu miiessese memleketimizde henus tesekkiil 
etmis vaziyette degildir. Seneden seneye elirni-
ze gegen bu simendiferleri mevcud personelle 
miimkun oldugu kadar takviye ederek giinii 
giiniine elimize gecen kisimlari idare etmekte-
yiz. Yani kurulmus bir vaziyet olmadigmdan 
ro.ihku.lat icindeyiz. Teknik ve memurlanmi-
zm tahsili ali gormesi cihetinden fevkalade si-
krnti igindeyiz. Binaenaleyh miiessese heniiz 
istikrar peydah etmemistir ve simendifer insa-
ati devam etmektedir. Xdari vaziyetin icabin a 
gore yuriimek ve bir taraftan da teknik ele-
manlari yetistirmek birinci derecede vazifemiz 
sirasmdadir. 

Bu giin icin mudiirii umumileri, muavinleri 
bu suretle tayin etmekte bir zaruret vardrr. Bu-
nu diisiinerek ve bilerek yapmisizdir. Bir taraf-
dan da idareye ihtiyac, oldugu igin hem tek^iri 
ve hem de idareyi ayni mukemmeliyetle yiiriite-
bilmek kasdile bir miidiirii umumi ve iki mua-
vin kullanmak mecburiyetindeyiz. 

Idare bozuk giinler gecirmistir. Simdi esas-
li olarak ele alryoruz. Giinden giine intizam 
altinda yiiriiyen kuvvetli ve Oiimhuriyele layik 
bir miiessese haline getirecegiz. 

MITAT AYDIN (Trabzon) - Enoiimfin-
den sual soracagim,. Teknik adam miihendis ve 
saire mi olacak, yoksa dogrudan do^ruya laalet-
tayin bir adam mi olacaktrr? 

BUTQE E. M. M. SIRRI DAV fTrabzo^ - -
Bay Bakan bir hayli izah ettiler. Teknik adam 
nerede bulunursa oradan almir. Nafiadan ve-
tismistir, harigte Avrupada tahsil etmistir. Bu-
lunca almacaktir. Hali tesekkiilde olan bir mii
essese iqin koydugumuz kayidler bile hayli siki-
dir. Binaenaleyh, Hiikumete salahivet vermek-
te tereddiide mahal gormuyoruz. 

Na. V. ALI QETlNKAYA (Afycm Karahisa,r> 
— Her halde bu ise layik ve temiz adam getiri-
riz, baska adam getiremeyiz. 

TAHSIN SAN (Aydm) — Bir takim insan-
lar vardrr ki, yaradilislan iktizasi mektebten ci-
karlar ve kabul edilen kanunlar mucibince ta
yin edildikleri memuriyetin ilk tabakasmdan 
baslamak suretile derece ^erece: hasil ettikleri. 
miimarese ve meleke nisbetinde, yukselmege ca-
hsirlar. 

Fakat yine bazi insanlar vardrr ki, f itratm ve 
Cenabi Hakkrn bahsettisi bir inavet mahsulu ol-
mak iizere deha sahibidirler, bu «ibileri senel.erce 
bu kademeleri asmak iizere bekleyecek ve c-tirn-
yecek, nihayet kaybolacak vaziyete sokmak hak-
sizlik olur. 

Demiryollari idaresinin yiiklendiqi isler cok 
muazzam islerdir. Bu muazzam isler, bbyle, 
bir terfi icin iic, sene, bes sene beklemege mm-
tahak adamlarla idare olunamazlar. Bu kanim 
hakikaten isabetli ve ancak bu kadar seneden 

sonra Hiikumetin diisiiniib getirdigi ve hakk 
olarak Meclisi Alinize sevkettigi bir kanundur. 

Malumu alinizdir ki, Anadolu simendiferle
ri yapildigi vakitte o isleri basaran Hiiknen is-
minde bir Alman vardi. 0 zaman yapilan bu 
yollar 1 200 kilometreden ibaretti. Qogu ter-
kedilen memleketlerde kaldi. Bu yapilan yolla-
rin uzunlugu bu giin mevcud olanlarm ancak 
uc.te biri oldugu halde o adam altm para ile 
senede alti bin lira sarab parasi sarfederdi ve o 
zaman tekmil Almanlar gibi cok muktesit olan 
Vilhelmde buna karsi semih davranirdi. 

Binaenaleyh bu giin mevcud olan hatlarm 
iigte birini idare eden o adamm yalniz sarap 
parasi 6 bin lirayi gecerdi. Artik siz tasavvur 
edin ne kadar cok israf yapilryordu. 

§>imdi biz bir taraftan bu simendifer hatla-
rini yaparken ve harikalar gbsterirken, bilhassa 
az memurla biitiin hatlari idare etmek kabili-
yetini gosteren bu arkadaslara az para vermek 
dogru degildir. Bir takim genclerimiz Avru
pada tahsil edib buraya geliyorlar. Barem ka-
nunu mucibince ilk alacaklari maas 30 liradan 
basladigi icin memuriyet kabul etmiyorlar, bu 
yiizden, biiyiik istidadlar gosteren gengleri-
mizi is basrna getiremiyoruz. 

S,imdi mesele sudur: Bizim kabinemize ve-
recegimiz bu salahiyeti hiisnii istimal edecegine 
emniyetimiz var midrr, yok mudur? (vardrr ses-
leri). Mademki onlara emnivetimiz vardrr bu 
salahiyeti verelim ki memlekette elemanlar ye-
tissin, 5, 6 bin kilometre yolu idare eden bir da-
ire reisine 600 lira veriyoruz. Cok yaziktir ya-
hu. Bu isi idare ed.emiyece.5iz. Tesekkiir olu-
nur ki Qetinkaya geldi de bir parga isi tonladi. 
Binaenaleyh bu idare islerinden. cer islerinden 
hatta hukuk islerinde d e . . . . Diyorlar ki me-
sela simendifer idaresinde Nafia dairesinden ye-
tismis, idarede bulunan hukuk musarvirleri var-
dir onlar dururken disardan nasil baskasi ali-
nir? Efendiler; bizim milyonluk bir davamiz o-
lursa o davavi mutlaka disardan daha iktidarli 
daha becerikli bir avukata veriyoruz. Ciinkii 
onlar haricte daha iyi yetisiyorlar, iizerlerine 
aldiklan davayi muhakkak kazanmak para, 
mevki sahibi olmak gavesile calisryorlar. Biz 
burada o dairede olanlar terfi eder gider der-
sek biiyiik isler, biiyiik davalar cikmca yine ha-
ricten cok degerli avukatlar bulmak mecbu
riyetinde kaliriz. Bir dava icin yiiksek avukat 
lara 10 bin lira vermek mecburiyetinde kali-
yoruz. Binaenaleyh sunu soylemek isterim ki 
disarda oyle avukatlar vardir ki senede bes 
bin lira versek daha fazla versek yine bize ge-
lip baglanmazlar. Ciinki onlar 50k daha fazla 
kazanryor ve kazanmak icin de biitiin gayret-
lerile calisryorlar. Binaenaleyh Hiikumete bu 
salahiyeti vermek zarureti vardir, eger onlara 
itimadimiz varsa. ( giiliismeler ) kanunun kabu-

— 25 — 

http://ro.ihku.lat
http://ed.emiyece.5iz


I : 3 8-11-1935 C : 1 
liinde zaruret vardir. ( Alkislar ). 

BALKAN — Maddenin (D) fikrasi miizakere 
esnasmda tashihe ugradi. Miisaadenizle tekrar 
okutuyorum: 

« Umumi mudur ve muavini ile hukuk isleri 
miidiirii derece kayidlerinden miistesna oldugu 
gibi .... » (D) fikrasmm tashihi budur, merbut 
cetvellerde de tashihat vardir. Merbut cetveller-
le birlikte bu maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Icabmda hizmete almacak ec-
nebi miitehassislar, Vekiller Heyetinin muvafa-
katile ve azami aylik hususunda bu kanun hii-
kumlerine baglanmaksizin, hususi bir mukave-
le ile kabul edilebilirler. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — 1452 numarali kanun ile Dev-
let memurlarma verilmekte olan mesken tazmi
nati ayni hukiim ve sartlar dairesinde Devlet 
demiryollari memur ve miistahdemlerine de veri-
lir. Bu tazminatin verilmesinde memur ve miis-
tahdemlerin ayligi degil, bulundugu derece na-
zari itibare almir. 

Bu kanuna ilisik (2) numarali cetveldeki miis-
tahdemlerden birinciden dordiincii dereceye ka-
dar olanlara (1) numarali cetvelin 14 ncii dere-
cesinin mesken tazminati ve 5 nci ve daha asa^T 
derecelerde bulimanlara da kezalik (1) numarali 
Devlin 18 nci derecesinin mesken tazminati ve-
rilir. 

FEFtX INCE (Manisa) — Zannederim Dev
let demiryollari biitgesi miizakere olunurken, 
Devlet demiryollarma aid binalarda kimlerin 
oturacaklanna dair liste vardi. Bu tazminatin 
verildi»ine paore bu evlerde oturanlarrn haklari 
kalaca.k mi. kalmayacak mi? vahud oturanlardan 
icar almacak mi a.ltnma.vacak mi? 

BttTCE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon^ -
Metindeki izahatta denilivor ki, 1452 numarah 
tearful kanunile kabul edilen esas ve sartlar 
bunlara da samildir. Devlet memurlan icarla-
da olsa Devlet binasmda oturunca bu tazminati 
almazlar. BM sebeWe bu memurlardan Dev
let binalarrnda oturanlara da mesken tazminati 
verficeklerdir. 

BALKAN — Maddeyi reye koyuyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Biyadeten tayin olunaca,k me
mur ve mustahdemlere almacaklan derecenin 
ve bir kaq kisma ayrilan derecelerde her kismm 
en az ayligi tahsis olunur. 

Her dereceye tekabiil eden aylik o derecedeki 
vazife igindir. 

Inzibati kararlar veya idari kabiliyetsizlik 
yahud kendi arzularile bulunduklan dereceden 
asagi bir vazifeye kaldirilanlar igin evvelki dere-
celeri mukteseb bir hak teskil etmez. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul etmeyenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Bir derecede iki sene kalan me
mur ve mustahdemlere asagidaki esaslara gore 
kademe zammi verilir: 

a - Sicilli miisaid olan ve bulundugu derece
de iki seneyi dolduran her memur ve mustahde-
me ayligi; derecesinin en yuksek miktarma va-
rmcaya kadar Oiimhuriyet bayrammda (1) nu
marali cetvele gore her iki senede bir kademe 
zammi verilir. Kademe zammmda sene kiisura-
ti hesaba katilmaz. 

b - Bu suretle verilecek kademe zamlari Ctim-
huriyet bayramini takib eden ikinci tesrin ayi-
nm basmdan muteberdir. 

c - Iki sene iginde alti aydan ziyade isten ay
rilan memur ve miistahdemlerin kademe zammi 
ertesi seneye birakilir. Vazife icabi olan kaza 
ve hastalik halleri bu hukumden miistesnadir. 

d - Kademe zamlari cezai tedbir olarak tehir 
edilebilir veya verilmeyebilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Terfi eden her memur ve miis
tahdemlerin yeni ayligi asagidaki esasa gore 
tayin edilir. 

a - Miiseccel hizmeti on seneyi gegmeyenlere 
terfi ettigi derecenin en azi verilir. 

b - Hizmeti on seneyi gegenlere terfi ettigi 
derecenin en az miktari ile on seneden fazla 
olan her tarn hizmet senesi igin o derecenin bir 
senelik kademe zammmm mecmuu verilir. 

Yirmiden fazla hizmet seneleri hesaba ka
tilmaz. 

c - Yukari dereceye terfi igin bulundugu de-
recede en az iig sene hizmet sarttir. Yuksek 
mekteb mezunlan igin bu miiddet iki senedir. 

Memur namzedleri bu hukumden miistesna
dir. 

Miiddetini doldurmadan yukari dereceye ve
ya birden fazla yukari derecelere terfi edenler 
eski ve sirasile aradaki derece ayliklarmi hirer 
terfi miiddetince almadan gegtikleri derece ay
liklarmi alamazlar. 

REFlK INCE (Manisa) — Gerek Hukumetin 
teklifinde ve gerekse Maliye enciimeninin terti-
binde bir « terfi zamlari » serlevhasi vardir. Bu-
radan nigin kaldinlmistir? 

SIRRI DAY (Trabzon) — Maddeler haricin-
de boyle baslik yapmayi muvafik gormedik. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Harcirah, fazla mesai seyyar 
personelin kilometre tazminati, vekalet tahsisa
ti ile hastalik, kaza, askeri hizmet igin ayrilis-
ta, mezuniyette, kadro tensikatmda ve vefatta 
verilecek tazminat ile gise, hizmet evi, f ena hava, 

I temsil, gamasir,, su tahsisati ve diger munzam 
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tahsisat Nafia vekaletince tayin edilecek esas-
lar dairesinde verilir. 

Devlet demiryollarmda verilecek harcirahlar, 
Devlet memurlarma verilen harcirahtan artik 
olamaz. Fazla mesai iicreti ancak umum mudiir 
tarafmdan zaruri ahvalde tensib kilmmak sarti-
le tatil giinlerinde veya mesai saatleri disinda 
g-oriilecek hizmetler igin verilebilir. 

REFlK INCE (Manisa) — Bu maddede bir 
kag anlamadigim nokta var. Birincisi; fena 
hava, temsil, gamasir, su tahsisati. Karine 
ile mana gikarryorum. Fena havadan maksad 
havasi fena olan yerlerde galisanlardir. 

MttKERREM ttNSAL (Isparta) — Sitmali, 
bataklik yerlerde vazife gorenler. 

REFlK tNCE (Devamla) — Temsil keyfiye-
ti gok esasli hukuki bir ifadedir. Yukarida ikinci 
satirda, vekalet tahsisati diye yazdiktan sonra, 
ondan daha az ehemmiyetli imis gibi, temsil sd-
ziinii kullanmakta hukuki bir fayda yoktur. 
Temsil, malumu aliniz bir miiessese veya bir 
sahis olur. Yukarida vekalet tabiri kalsin, ten
sib buyurursaniz buradaki temsil sbziinii kal-
diralim. 

Yalniz gok ehemmiyetli bir sey daha varsa 
o da bu maddede, vekalet tahsisatile hastalik, 
kaza, askeri hizmet igin ayrilis, mezuniyet, 
kadro tensikatmda ve vefatta verilecek tazmi
nat, gise, ev, fena hava gamasir, su tahsisati 
ve dig-er munzam tahsisat Nafia vekaletince 
tayin edilecek esaslar dairesinde verilir gibi ka-
yidlardir. 

Nafia vekaleti dogrudan dogruya bir veka-
lete tevdi edilen vazifeleri yapmakla miikellef 
bir miiessesedir. Yapilacak isler ya bir kanunla 
gosterilir, ya bir nizamname ile gosterilir. Dog
rudan dogruya biitgeden para vermege taalluk 
eden fena yerlerde oturanlara verilecek tazminat, 
hastalik munasebetile ayrilmasi lazmigelen me-
murlara hastaligi gok devam ederse su kadar ya-
hud sakat olanlara verilecek tazminat gibi tak-
diri her adamm kaf asma, telakkisine bag-li mese-
lede Nafia vekaleti kendisini miiskiilata sokar. 
Eger vekalet bu miiskiilattan kendisini kurtar-
mak isterse ya, bu isi kanuna yazdirmali yahud 
yine Nafia vekleti tarafmdan verilecek formiil-
le herkesge vacibiilitaa bir nizamnameye bagla-
malidir. Her vatandasm hukukunu nizamname 
ile tesbit noktasmdan hatira g-elecek ihtilafla-
rm halli igin kendilerine memsek bulmus olur. 
Onun igin muhterem Vekilden rica ediyorum, bu-
nun sonuna su ve bu tazminat dedikten sonra, 
nizamname ile tayin edilecek esaslar dairesinde 
verilir» diyelim. Nafia vekaleti bunlari tesbit 
eder, Heyeti Vekile kabul eder ve §urayi dev-
letten gegerek kanuna miistenid bir nizamname 
olur. Enciimen tensib ederse bence mesele kal-
maz. 

Na. V. ALt QETlNKAYA (Afyon Karahisar) 
— Buyurduklan dogrudur. Yalniz vekaletin 

sahsan verecegi emirle olmayacaktir. Bu, tali-
matnameye veyahud nizamnameye raptedilecek-
tir. Nizamnamede bir mahzur vardir. Gunler 
flfecer. Halbuki, burada giinu giiniine yapilmasi 
lazim olan isler vardir. 

REFtK INCE (Manisa) — Bilakis nizam-
namenin gok faydasi vardir. Yapilmcaya kadar 
zahmet gekilir amma, yapildiktan sonra bu, va-
cibiirriaye olmak iizere tatbikatta kolaylik tes-
kil eder. 

BASKAN — Bir takrir vardir, okunacaktir. 

Yiiksek Reislige 
Arzettieim sebeblere binaen maddenin (ni

zamname ile tayin edilecek esaslar dairesinde ve
rilir) suretinde tadilini teklif ederim. 

Manisa saylavi 
Refik Ince 

BtfTOE E. M. M. SIFRI DAY (Trabzon) — 
— Maddenin teklif ettikleri tadil dairesinde gik-
masmi muvafik gforiivoruz. 

BASKAN — Maddeyi bu tadil vechile revinize 
kovuvornotn. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Bu kanunda vazili hizmetler: 
Devlet rtemirvollari idaresinin teskil edildiei 25 
mart 1990 tarihinden sonra bu idarede miisec-
cel olarak g-ecirilen hizmetlerdir. 

Ancak sonradan bu idareye intikal eden ve 
edecek olan demirvollarT meinur ve miistahdem-
leri-"i-n M^metleri intikal tarihinden baslar. 

REFlK tFCE rManisa'J — Bu madde Hii-
kumetin ve Maliye enciimeninin maddesinin ayni 
midir. 

SIRRI DAY (Trabzon) — E^et, bu mad
de tamamen Hiikumetin maddesinin avnidir? 

REFlK INCE (Manisa) — 0 halde iki 
madde arasmdaki fark nedir? Ciinkii orada 
(X^ ler vardir. 

SIRRI DAY (Devamla) — 0 terfi zam-
mma, ai^ olan maddedir. ayrica erelecektir. 

MttKERREM WNSAI. asnarta^ — Onlar 
diist^rla gbstermisler, biz dogrudan dogruya 
yazdik. 

REFlK INCE (Manisa) — Maliye enciime
ninin 10 ncu maddesine mukabil hangi maddeniz 
vardir? 

SIRRI DAY (Devamla) — Muvakkat birinci 
madde. 

REFlN INGE (Manisa) — Peki. 
BALKAN — Maddeyi reye arzedivorum. Ka

bul edneler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 11 — Yiiksek bir mektebten me-
zun olmayan(B) serisindeki halen mevcud me-
murlardan ehliyet ve liyakatleri g-orulenler (A) 
serisinin altmci derecesine kadar terfi edebi-
lirler. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka-
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bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun me-
riyete girdigi tarihte mevcud olan memur ve 
miistahdemlerin unvanlari ve dereceleri ilisik 
(3) numarali cetvele gore tesbit ve ayliklan 
asagidaki esaslar dairesinde tayin olunur. 

Her memur ve mustahdeme bulundugu dere-
nin en az miktari ile o dereceye gegtigi tarihten 
kanunun meriyeti tarihine kadar gegen her 
tarn hizmet senesi igin o derecenin birer senelik 
kademe zammi yekunu verilir. 

Ancak bu kanunun meriyeti tarihine kadar 
Devlet demiryollari idaresindeki miiseccel hiz
met miiddeti on seneyi gecen her memur ve 
miistahdemin 8 nci maddenin (B) fikrasi muci-
bince tayin edilecek ayligi fazla ise kendisine 
bu avlik tahsis edilir. 

REFlK INCE (Manisa) — Deminki sualimi 
simdi rica ediyorum. Gerek Huikumetin ve ge-
rek Maliye enciimeninin hesablarile Biitce encii-
meninin hesablan arasinda kabul edilen vahidi 
kryaside fark vardrr. 

BUTQE ENCUMENl M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Hiikumetin teklifile enciimenimi-
zin kabul ettigi esas arasinda hie bir fark yok-
tur. Yalniz ifade farki vardrr. Onlar rakam ve 
diisturlarla ifade etmisler, biz yazi ile ifade et-
tik. Bir de sene kiisuratmi nazari dikkate alma-
dik. Binaenaleyh baska hie bir farkrmiz yok-
tur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Eger eski aldigi 
miktar kanunun hiikiimlerine gore memur ve 
miistahdemin bulunacagi derecenin azami mik-
tarmi tecaviiz ederse, memur ve miistahdemin 
fazlasmi bir sene daha alir ve senesi iginde yapi-
labilecek terfi zammma mahsub edilir. Bu faz-
lalik tekaiid sandigi aidatma dahil degildir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Memur ve miis
tahdemin almakta oldugu eski iicretin bu kanu-
na gore tesbit olunacak yeni iicrete nazaran gbs-
terdigi fazlalik, bulundugu derecenin azami mik-
tarrni tecaviiz etmiyorsa bu gibilerin muteakib 
senelerdeki kademe zamlari bu fazlalik bertaraf 

oluncaya kadar verilmez. 
Bu fazlalik bir terfi zammma da mahsub edi

lir. 
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Devlete intikal 
eden ve edecek olan hatlarm memur ve mustah-
demleri ehliyet ve vukuflarma gore bu kanun-
daki tahsil kayidlerine bakilmaksizm bir defaya 
mahsus olmak iizere Nafia vekaleti tarafindan 
Devlet demiryollari baremine intibak ettirilir. 

REFlK INCE (Manisa) — Bir defaya mah
sus olmak iizere ne demektir? Lutfen izah et-
sinler. 

BUTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Yani bir defaya mahsus olmak iizere istisnai 
bir kayid koyuyoruz. Ondan sonra terfi eder-
lerse, Devlet demiryollari memurlarmm ter
fi hiikiimleri onlar hakkmda da cari olacaktir. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 1936 ta-
rihinden muteberdir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 13 — Bu kanunun tatbikma Nafia 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Layihanm birinci miizakeresi bitmistir. 
Verilen reylerin neticelerini arzediyorum: 
1935 yili muvazenei umumiye kanununa 

bagli cetvellerde degisiklik yapilmasma dair 
olan kanuna 230 zat rey vermistir. Muamele 
tamamdir. Binaenaleyh kanun 230 reyle kabul 
edilmistir. 

Turkiyede hizmet eden ecnebilerle ailele-
rine muhassas maaslarm iadeten tahsisi hak-
kindaki kanun layihasina 218 zat rey ver
mistir. Muamele tamamdir. 215 zat kabul ve 
3 zat reddetmistir. Kanun 215 reyle kabul edil
mistir. 

Ruznamemizde miizakere edecek baska 
madde kalmamistrr. Pazartesi giinii saat 15 te 
toplanmak iizere celseyi kapatryorum. 

Kapanma saati : 17,15 
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1:».>5 yili imivazenoi uinumiyc kaiiiinuiia bayli cctvellcrde deyisiklik yapil-

niasi hakkmdaki kaiiiiiia verilen royloriii iioticesi 
( Kanun kabul edilmistir ) 

Afyon Karahisar 
Berc Turker 
Cemal Akgm 
Haydar Qergel 
Mebrure Gonenc, 

Amasya 
Ismail Hakki Mumeu 

Ankara 
Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Celai Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 
Tiirkan Bastug 

Aydtn 
Nazmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 
Tahsin San 

Balikesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Memed Demir 
Osman Niyazi Bureu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokgiil 

Bayaztd 
thsan Tav 

Aza adedi 
Reye i§tirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Mustenkifler 

Reye istirak etmeyenl er 
Miinhaller 

399 
230 
230 

0 
0 

163 
9 

/ Kabul edenler ] 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalin 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
$ukrii Giilez 

Burdur 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Atif Akgug 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Patin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
§ukrii Yasin 
Ziya Gevher Etili 

Qanktn 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 

Qoruh 
A.kif Akyiiz 
Ali Zirh 
A.tif Tuziin 
Fuad Bulca 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 

[ Miinir Qagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
General §efik 
Mazhar Mufid Kansu 

Diyarbekir 
General Kazim Seviik-
tekin 
Huriye Oniz 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Agrali 
Fuad Ziya Qiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih liter 
Hikmet Isik 

Erzurum 
Fuad Sirmen 
Nakiye Elgiin 
§ukrii Kogak 

Eskisehir 
Emin Sazak 
Istamat Ozdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Nuri Conker 
Memed §ahin 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
General lhsan Sokmen 

Miinir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Giimu§ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakki §inasi 
Erel 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Fakihe Oymen 
General §ukrii Gokberk 
Ilalil Etem Eldem 
Sadettin Uraz 
Yasar Yazici 
Ziya Karamuisal 

Izmir 
Benal Nevzad Istar 
General Kazim InanQ 
Halil Mentese 
Hasan Ali Yiicel 
Hiisnii Qakir 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal Unal 
Miikerrem Unsal 

Kars 
Bah a Ongoren 
Esad Ozoguz 
General Muhittin Akyiiz 
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Kastamonu 
Dr. §ukrii §enozan 
Nuri Tamac, 
Sami Erkman 
§erif llden 
Tahsin Coskun 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Siileymau Demirezen 
Veli Yasin 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 
Ziihtii Akin 

Kirsehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Siirel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Tjncr 
Mustafa Ulusan 
Ressam §evket Dag 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Ayimrd 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Giinduz 
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Tevfik Fikret Silay 

Kiitahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
lbraliim Dalkilic, 
Memed Somer 
Nasid Ulug 
Omer Dine, 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortacj 
Emrullali Barkan 
Mihri Pektas 
Osman Taner 
Vasif Oiray 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kazim Nami Duru 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Refik Ince 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 
Yasar Ozey 

Mara§ 
Nuri Ural 

Mar din 
Abdurrezzak §atana 
Or. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Osman Dinger 

Mugla 
Hiisnii Kitabei 
Nuri Tuna 

J §ukrii Kaya 

[Beye i§tirak 

Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Miisfik Ayasli 
Rasim Aktar 
§akir Kinaci 
Yahya Galib Kargi 

Aydvn 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
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Mu§ 

$evki Qiluglu 
$ukru. Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulueay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Tahty 
Faik Soylu 
Kamil irdelp 

Ordu 
J .imed ihsan Tokgoz 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalrnan 
Ismail Qamas 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulas 
Memed Giinesdogdu 
Ruseni Barkin 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
tbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydin 
Ismail Miistak Mayakon 
§evki Siisoy 

Sinob 
Dr. Galib Usttin 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirsenk 

etmeyenler] 

Baltkesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzun<jar-
sili 

Orge Evren 

Bayaztd 
Halid Bayrak 

(LA.) 
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Sivas 
Mitat §iikrii Bleda 
Necmettin Sadik 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
^emsettin Gunaltay 
Vasfi Rasid Sevig 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hiisnii Konay 
Nazim Poroy 
Siireyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Danis Eyiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
S i m Day 

Urfa 
Behcet Giinay 
Refet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Sirn Igoz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

Oheydullah 
Bilecik 

tbrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
Ismail Hakki Uzmay 

Burdur 
Halid Onaran 



Ibrahim Necmi Dilmen 
Bursa 

Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

Qankxrx 
Ziya Esen 

Qoruh 
Asim Us 
Hasan Cavid 

Qorum 
Ali Riza Ozenc, 
Ismet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanh 
Haydar Riistii Oktcm 
Necib Ali KuQiika 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Riistii Bekit 
Tevfik Bilge (Izinli) 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Mecdi Boysan 
§eref Aykut 

Elaziz 
Fazil Ahmed Aykac, 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Saffet Arikan 
(Bakan; 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Necib Asim Yaziksiz 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Osman Ism 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali Kilic. 
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Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Giresun 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
Muzaffer Kikg 

Gumusane 
Ali §evket Ondersev 
Hasan Fehmi Atag 

Igel 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Abdiilliak Hamid 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Sadettin Epik-
men 
§iikrii Saracoglu 
(Bakan) 

Kars 
Hiisrev Kiziidogan 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 
M. Fuad Kopriilii 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Kirantay 
Sitki $erif Ekon 

Kayseri 
Re§id Ozsoy 

Kirklareli 
§evket Odiil 
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Ktrsehir 

Lutfi JMiifid Ozdes 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
Salah Yargi 
Siireyya Yigit 

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
Kazim Giirel 
Mustafa Eken 
Nairn Hazim Onat 

Kutahya 
Dr. Liitfi Kirdar 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
General Ismet Inonii 
(Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabei 

Manisa 
Kani Akeken 
Sabri Toprak 

Maras 
Hasan Re§id Tankud 
Kemal Kusun 
Mitat Alam 
Memed Erten 

Mardin 
Irfan Ferid Alpaya 
(I. A.) 
Krza Erten 

Mugla 
I r. Hiiseyin Avni Ercan 
Yunus Nadi 

Mus 
Hakki Kilicoglu 
Naki Tiicekok 

Nirjde 
Cavid Oral 
Ha'id Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yontem 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yoruker 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Damar Arikoglu 
Hilmi Uran 
Omer Biger 

Siird 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 

Sivas 
Hiisrev Gerede 
Ismail Memed Ugur 

Tekirdag 
Cemil Uybadin 
§akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
General Sitki t)ke 
(Izinli) 
Hiirrem Ergun 
Resai Erisken 

Trabzon 
Hamdi t)lkiimen 
H?Asan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydm 
Siileyman Sirn Gedik 

Vrfa 
Ali Saib Ursavas 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Memed Emin YurdakrJ 
Muhittin Dingsoy 

Van 
Ibrahim Arvas 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekei 
Omer Evci 

Zonguldak 
Celal Sahir Erozan 
Dr. Mitat Altiok 
Halil Karatavsu 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Ziihtu Soyak 
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Tiirkiyede hizniot eden ecuebilerle ailelerine muhassas maaslarin iadeten 

tahsisi hakkiiidaki kemina verileu reylerin notices! 
( Kanun kabul edilmistir ) 

Afyon Karahisar 
Cemal Ak§m 
Haydar Qerc,el 
Mebrure Giinenc, 

Ankara 
Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
Tiirkan Bastug 

Aydvn 
Nazmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 
Tahsin San 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Haeim Kezer 
Meraed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selcjuk 
Sabiha Gokciil 

Bayazid 
Ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalm 
Salih Bozok 

Aza adedi : 399 
Reye i§tirak edenler : 218 

Kabul edenler : 215 
Reddedenler : 3 

Reye i§tirak etmeyenler : 175 
Munhaller : 6 

/ Kabul edenler ] 

Bolu 
Dr. Emm Cemal Suda 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 

Burdur 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Atif Akgiic, 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferdd Talay 
$ekibe Insel 

Qanakkale 
§iikrii Yasin 

Qankiri 
Mustafa Abdulhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
AH Zirh 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
tsmail Kemal Alpsar 
Miinir Qagil 
Nabi Riza Yildirrm 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
General i^efik 
Mazhar Miifid Kansu 

Diyarbekir 
Huriye Oniz 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Agrali 
Fuad Ziya Qiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet Isik 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§iikrii Koqak 

Eskisehir 
tstamat Ozdamar 

Gazi Anteb 
Nuri Conker 
Remzi Giires 
Memed §ahin 

Oiresun 
General Ihsan Sokmen 
Muzaffer Kilic, 
Miinir Akkaya 

Gumu§ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

Igel 
Hakki Saydam 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakki §inasi 
Erel 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Fakihe Oymen 
fleneral §iikru Gokberk 
Halil Etcm Eldem 
Sadettin Uraz 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Nevzad tstar 
General Kazim Inane, 
Halil Mentese 
Hasan Ali Yiicel 
FTiisnii Qakir 
Kamil Dursun 
Rnhmi Koken 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal Unal 
Miikerrem tlnsal 

Kars 
Bah a Ongoren 
General Muhittin Akyiiz 
M. Fuad Kopriilii 

Kastamonu 
Dr. Qiikrii §enozan 
Nuri Tama§ 
§erif tlden 
Tahsin Coskun 
Veled tzbudak 
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Kayseri 
Ahmed llilmi Arga 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Siileyman Demhvzen 

. Tirklareli 
Dr. Fuad Umay 
Ziihtii Akin 

Kir$ehir 
Ali Riza Escn 
Hazim Borekcj 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Nodim Bozatik 
Ragrb Akca 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Siirel 
Behirc Bediz 
Comal Tokin 
Dr. Osman Revki Ulu-
dag 
Gl. Ali Fnad Ocbesoy 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Vv.er 
Mustafa Ulusan 
Ressara ^evket Dag 

Kiitnhya 
Dr. Sakir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalkilic, 
Memed Somer 

Ma 
Rrfik luce 

t : 3 8-11-1935 C 
Nasid Ulug 
Omer Ding 

Mai atija 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortac, 
Enirnllah Barkan 
Mihri Pektas 
Osman Taner 
Vasrf Qmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kazim Nami Duru 
Kenan Orer 
Osman Ercjn 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 
Yasar Ozey 

Mara$ 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Riza T>vent 
Edib Ergin 
fTilmi fWrk 
Osman Dinger 

Muqla 
Husnii Kitabci 
Nuri Tuna 
§iikrii Kaya 

Mn$ 
Sevki Oiloglu 
Siikrii Ataman 

Redde 

nisa Oazi u 
Gl. Ali Hiki 

: 1 
Nigde 

Ahmed Vefik Ulugay 
Dr. Abravaya 
Ka.mil Irdelp 

Ordu 
Ahmed thsan Tokgoz 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi. Yalman 
Ismail Camas 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asim Sircl 
Etem Tuncel 
Mcliha Ula§ 
Memed Giinesdogdu 
Ruseni Barkxn 
Ziihtii Dnrnkan 

Seyhan 
Esma Naymnn 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ismail Mur.tak Mayakon 
§evki Siisoy 

Sinob 
Dr. Galib Ustiin 
Huliisi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Sivas 
Mitat $ukrii Bleda 
Rasim Basara 

denier 

<Lnteb 
net Ayerdcm 

Remzi Ciner 
Sabiha Gorkey 
^emsettin Giinaltay 
Vasfi Rasid Sevig 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Faik Oztrak 

Tokad 
Hiisnii Konay 
Nazim Poroy 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Danis Eyiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Hiza! 
S i m Day 

Urfa 
Behcet Giinay 
Refet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Em in Draman 
Sungur 

Zonguldoh 
Esad Cakmakkaya 
Hasan Karabaeak 
Rifat Vardar 

Yozgad 
Srrn feoz 

Afyon Ka ra h isa: 
Ali Cetinkaya 
(Bakan) 
Berc Tiirker 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 

[Reye i$tirak etmeyeriler] 

tsmail Hakki Mumcu 

Nafiz Aktm 

Ankara 

Ahmed Ulus 

Aka Giindiiz 

Dr. Taptas 

Falih Rifki Atay 

Kamal Ataturk (R. C.) 
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Miisfik Ayasli 
Rasim Aktar 
§akir Kinaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Tevfik Anean 

Ay dm 
Adnan Ertekin 

Dr. Mazhar Gormen 

Bahkesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
FTayrettin Karan 
tsmail Hakki Uzuncar-
sili 
Orge Evren 

http://Ka.mil


Bayazid 
Halid Bayrak 
(I. A.) 
Ubeydullah 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 

Bolu 
Cevad Abbas Gliner 
Hasan Oemil Qambel 
Ismail Hakki Uzmay 
§iikrii Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Nccmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr, Sadi Konuk 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengis^v 
nilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Qoruh 
Asim Us 
Atif Tiiziin 
Fund Bui on 
Hasan Oavid 

(Jorum 
AH Riza Ozeng 
lsinet. Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. KazTm Samanh 
Haydar Riistii Oktem 
Noeib Ali Kiiqiika 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Gl. TCazim Seviiktekin 
Riistii Bekit 
Tcvfik Bilge 
(tzinli) 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Mecdi Boysan 
$eref Aykut 

Elaziz 
Fazil Ahmed Aykac, 

Erzincan 
Saffet Arikan 
(Bakan) 

I : 3 8-11 
Erzurum 

(reneral Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Necib Asim Yaziksiz 

Eskisehi" 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
Osman Isin 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali Kilic. 
Bekir Kaleli 
Omer Asim Aksoy 

Oiresun 
ilakki Tank Us 
ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Quay 

Giimusane 
Ali Sevket Ondersev 
Hasan Feb. mi Atac, 

liiTiin lnankur 
For id Cola.1 Giiven 
Kikri Mutlu 
Ifamdi Ongun 

Istanbul 
Abdiilhak TTamid 
Ahmed Hamdi Doniz-
men 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
(Jenera! Rt.fet Bele 
Hamdi Giirsoy 
riayrullah Ergin 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozknrd 
Memed Sadettin Epik-
men 
§iikrii Saracoglu 
(Bakan) 

Ears 
Esad Ozoguz 
Hiisrev Kizildogan 

1Q35 C : 1 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kamil Kiintay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Karantay 
Sami Erkman 
Srtki Serif Eken 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm 

Ktrklareli 
Sevket Odul 

Kirsehir 
Liitfi Miifid Ozdes 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 

Hasan Hayri Tan 
Konialettin Olpak 
Salah Yareri 
Siireyya Yigit 

Knnija 
Ali Muzaffer (Joker 
Kazim Giirel 
Mustafa Eken 
Nairn llazim Onat 
Tevfik Fikret Srlay 
(Oruntak) 

Kutnhyn 
Dr. Lutfi Kirdar 
Mu hi is Erkmen 
(Bakan) 
Reeeb Peker 

Mnlahia 
General Ismet Inonii 
(Basbakan) 
Gl. Osman Knptajrel 
YTahmud NTedim Zabci 

Manisa 
Kani Akeken 
Sabri Toprak 

Marn$ 

Hasan Resid Tankut 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitat Alain 

Mar din 
Abdiirrezza'A Satana 

Irfan Ferid Alpava 
(I. A.) 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Huseyin Avni Rrean 
Yunus Nadi 

Mu? 
Hakki Kihcoglu 
Naki Yiicekok 

Nigde 
Oavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talny 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yontem 
Selim S i m Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yoriiker 

SeyJian 
Ali Miinif Yegena 
Damar Ankoglu 
JTilmi Uran 
Omer Bicer 

Surd 
Hulki Aydm 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Tncedayi 

Yusuf Kcrral Tongirsonk 
Fivax 

Hiisrev Gerode 
Ismail Memed Ugur 
Neemettin Sadik 

Tckirdnq 
Gemil Uybadrn 
Rahmi Apak 
$akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyafb 

Tokad 
Galib Pekel 
Hiirrem Ergiin 
Gl. Sitki tike 
(tzinli) 

Trabzon 
Hamdi Ulkiimen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Suleyman S i m Gedik 
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Vrfa 
All Saib 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 

t : 3 8-11-1935 C : 1 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin 

Yozgad 
Avni Dogan 

Ekrem Pekel 
Omer Evci 

Zonguldak 
Celal Sahir Erozan 

Dr. Mitat Altiok 
Halil Karatavsu 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Zuhtu Soyak 

»•-<< 
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S. Sayisi: 4 
§urayi Devlet 1935 yili butgesinde 520 liralik miinakale 
yapilmasma dair 1/285, Mill? Mudafaa vekaleti 1935 yili kara 
butgesinde 500 000 liralik miinakale yapilmasma dair 1/289 
ve Diyanet i§leri reisligr 1935 yili butgesinde I 000 liralik 
munakale yapilmasma dair 1/290 sayili kanun layihalan ve 

Butge encumeni mazbatasi 

{•furayi devlet 1935 yili biitgesinde 520 liralik munakale yapilmasma dair kanun layihasi (1/285) 

T. G. 
Ba§vekdlet 

Kararlar mildurlugu 10 - X - 1935 
Sayi 6/3071 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

1935 mali yili §urayi devlet biitgesinde 520 liralik munakale yapilmasi hakkinda Maliye vekil-
ligince hazirlanan ve Icra Vekilleri heyetince 1 - X - 1935 te Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan 
kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/. Inonil 

Mucib sebebler layihasi 

§urayi Devlet butgesinin 82 nci tekaiid ikramiyesi faslina mevzu tahsisat bu sene tekaud 
olanlann istihkakim tediyeye kafi gelmediginden sonradan tekaud olan azadan Ali Rizanin 
tekaud ikramiyesi verilebilmek iizere 81 nci memurlar maa§i tertibinden tasarruf edilecegi 
anlasilan 520 liranin tenzilile tekaud ikramiyesi faslina miinakalesi uygun goriilerek bu mak-
sadi teminen ilisik kanun layihasi tanzim kilinmislir. 

Surayi devlet 1935 biitgesinde 520 liralik munakale yapilmasi hakkinda kanun 
layihasi 

MADDE 1 — 1935 mali yili §urayi devlet butgesinin bagli cetvelde yazili fasillari arasinda 520 
liralik munakale yapilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mutefc erdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hiikmiinii yerine getirmege Maliye vekili memurdur. 

1 - X - 1935 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mai. V. 

1 Inonil S, Saracoglu K. Ozalp S. Kaya §. Kaya F. Agrah 
Ml V. ' Na. V. Ik. V. S. 1. M. Y. Gk t V. Zr. V. 

S. Arikan A. Qetinkaya C. Bayar Dr. R. Say dam Rana Tarhan 
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F. M. Muhassasatin mvi Tenzil Zam 

81 AAemurlar maa§i 520 
82 1683 numarali kanunun 58 inci maddesi muci-

bince verilecek tekaiid ikramiyesi. 520 

MUi Miidafaa vekaleti 1935 yili kara biitgesinde 500 000 liralik miinakale yapilmasma dair 
kanun layihasi (1/289) 

T. G. 
Ba§veMlet 16 - X - 1935 

Kararlar mudurlugu 
Sayt 6/3097 

Biiyiik Millet Meelisi Yiiksek Reisligine 

Milli Miidafaa 1935 kara butgesinden 500 000 liranin indirilerek Askeri fabrikalar biitcesine 
eklenmesi hakkmda Milli Miidafaa vekaletince hazirlanan ve Icra Vekilleri heyetince 8 - X -1935 
te Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
1. Inonu 

Esbabi mucibe layihasi 

Askeri fabrikalara gerek imal ve gerek tamir igin verilen sipariflerin paralannin temini 
igin kara biitcesinin 789 uncu faslinin 2 nci miadh talim ve terbiye ila... maddesinden 
500 000 liranin indirilerek Askeri fabrikalar biitcesinin Q07 inci faslinin 2 nci amele 
ucretleri ve ihtisas yevmiyesi maddesine eklenmesine zaruret hasil olmustur. 

MUM Miidafaa vekaleti 1935 biitgesinde 500 000 liranin munakalesi hakkmda 
kanun layihasi 

MADDE 1 —• Milli Miidafaa vekaleti kara ImtQesinin 789 ncu faslinin 2 nci miadli talim ve ter
biye maddesinden 500 000 liranin indirilerek Askeri fabrikalar biitcesinin 907 nci faslinin 2 nci 
amele iicretleri ve ihtisas yevmiyesi maddesine eklenmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hiikmiinii icraya Maliye vekili memurdur. 

8 - X - 1935 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mai. V. 

/ Indnii S. Saracoglu K. Ozalp S. Kay a S. Kaya F. Agrali 
Mf. V. ' Na. V'. Ik. V. S. I. M. V. G. I. V. 

S.Arikan A. Qetinkaya G.Bayar Dr. B. Saydam Rana Tarhan 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

( S. Sayisi : 4 ) 
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Diyanet isleri Reisligi 1935 yili biitgesinde 1000 liralik miinakale yapilmasma dair kanun la-

yihasi (1/290) 

T. C. 
Basvekalet 

Kararlar rniidiirlugii 
Sayi 6/3133 

18 - X - 1935 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Eeisligine 

Diyanet isleri 1935 mali biitgesinde 1 000 liralik miinakale yapilmasi hakkmda Maliye vekilli-
gince hazirlanan ve icra Vekilleri heyetinin 14 - X - 1935 toplantismda Yiiksek Meclise arzi ka-
rarlastirilan kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/. tnonii 

Esbabi mucibe 

2800 sayili tesjdlat kanunile Riyaset memurlannin dereceleri yukseldiginden 935 mali 
senesi Riyaset biitcesinin n g ncu muvakkat tazminat faslina ve 129 ncu resmi telefon 
faslina konulan tahsisatlann ihtiyaca kafi bir derece de olmamasina binaen tediye edilememek-
tedir. Bu paralann biitcemizin tasarruf icrasi kabil goriilen 131 nci kurani kerim ve ehadisi 
serife terciime ve tefsir iicretile bunlann ve hutbelerin tabi ve ne§ri masrafi faslindan 
1000 liranin tenzil edilerek salifulSrz 119 ncu muvakkat tazminat faslina 900 
liranin ve 129 ncu resmi telefon faslina da 100 liranin tahsisat olarak ilavesile ihtiyacin 
bu suretle tediyesinin temini muvafik goriilerek ekli kanun layihasi tanzim ve takdim kilindi. 

Diyanet isleri reisligi 1935 biitgesinde 1 000 liralik miinakale yapilmasi hakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 — Diyanet isleri 1935 mali yili biitcesinin ilisik cetvelde yazili fasil ve maddeleri 
arasinda 1 000 liralik miinakale yapilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun ncsri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun huk-miinu icraya Maliye vekili memurdur. 

14 - X -1935 
Bs. V. 

/ . tnonii 
Mf. V. 

S. Arikan 

Ad. V. 
S. Saracoglu 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Ik. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
§. Kaya 

S. 1. M. V. 
Dr. R. Saydam 

Ha. V. V. 
8. Kaya 
G. I. V. 

Rana Tarhan 

Mai. V. 
F. Agrali 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Fasil Madde 

131 

119 
129 

Miinakale cetveli 

Muhassasatin nevi 
Kurani kerim ve ehadisi §erife terciime ve tefsir 
iicretlerile bunlann ve hutbelerin tabi ve ne§ri 
masrafi 
Muvakkat tazminat 
Resmi telefon masrafi ve miikaleme bedeli 

Yekun 

Tenzil 
Lira 

1 000 

1 000 

Zam 
Lira 

900 
100 

1 000 

( S. Sayisi : 4 ) . 
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Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge encumeni 31 - X -1935 

Karat No. 168 
Karar No. 1/285, 289, 290 

Yiiksek Reislige 

1935 mali yili umumi muvazenesine giren da-
ire butgelerinin bazi fasillan arasmda miinakale 
yapilmasma dair olub baska baska tarihlerde 
enciimenimize havale oilman iic, kanun layihasi 
ilgili isyarlardan bazilari hazir olduklari halde 
okundu ve konusuldu. 

Kanun layihasma bagli mueib sebebler, tek-
liflerin ihtiyag sonucu olarak sunuldugunu gos-
terdiginden olduklari gibi kabul edilmis ve hep-
si birlestirilmek suretile yeniden hazirlanan ka
nun layihasi Umumi heyetin tasvibine konmak 

MADDE 1 — 1935 mali yili umumi muva
zenesine giren bir kisim daire biitgelerinin ilisik 
cetvelde gbsterilen fasillan arasmda 501 520 li-
ralik miinakale yapilmistir. 

iizere Yiiksek Reislige sunulmustur. 

Reis V. M. M. 
Isparta Trabzon 

Mitkerrem XJnsal Sim Day 
Ka. 

Istanbul Balikesir Bayazid 
F. Oymen E. Adakan Ihsan Tav 

Qorum Giimiisane Istanbul 

M. Cantekin D. Sakarya 8. TJraz 
Izmir Manisa Mardin 

K. Inang T. Tiirkoglu R. Erten 
Sivas Tokad 

Rcmzi (liner S. Genca 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikmimu icraya 
Maliye vekili memurdur. 

1935 mail yili umumi muvazene kanununa bagli 
biltQelerde degisiklik yapilmasma dair kanun 

layihasi 

( S . Sayisi : 4) , 
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Butge enciimeninin teklifine bagh cetvel 

Muhassasatin nevi Tenzil 

$t!RAYl DEVLET 

Memurlar maa§i 520 

1683 numarali kanunun 58 nci maddesi mueibince verileeek teka-
M ikramiyesi 

DlYANET l$LERl REtSLWl 

Kurani Kerim ve ehadisi serife terciime ve tcfsir iicretlerile bun
larin ve hutbelerin taibi ve nesir masrafi 1 000 

Muvakkat tazminat 

Resmi telefon masrafi ve miikaleme bedeli 

MlLLl Mt/DAFAA VEKlLETl (KARA KISMI) 

Miadli talim ve terbiye malzemesi ve levazimi harbiye ve fenniye 
ve tahkimat ve buna muktazi nakil islerini yapmak igin nakil 
vasitalari miibayaa ve bunlarin isletme masraflari ve askeri 
fabrikalara verileeek siparis masraflari, gizleme malzemesi 500 000 

ASKERI FABRlKALAR UMUM MVDVRLV&V 

Amele ucretleri ve ihtisas yevmiyesi 

YEKtfN 501 520 

( S. Sayisi : 4 ) 





S. Sayisi: 1 
« 

Tiirkiyede hizmet eden ecnebilerie ailelerine muhassas 
maa$lar n iadeten tahsisi hakkinda kanun layihasi ve Butge 

enctimeni mazbatasi (I/249) 

r. c. 
Ba§vekdlet 

Muamel&t mudurlugu 
Say i 6/2123 

B. M. M. Yiiksek Reisligine 

Tiirkiyede hizmet eden ecnebi ve ailelerine muhassas maaslarimn iadeten tahsisi hakkinda 
Maliye vekaletince haznianan ve Icra Vekilleri Heyetince 22-V1I- 931 tarihinde Yiiksek Mec-
lise arzi kararia§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikde takdim olunmu§tur. 

Muktazasmin ifasina miisaade buyurulmasini rica ederim efendim. 
Ba§vekil 

Ismet 

Esbabi mucibe layihasi 

Hiikumeti sabikaca bamukavele istihdam edilen ecanibin mukavelenameleri mucibince 
tahsis edilen tekaiid ve eytam ve eramil maasjan 1336 tarihli muvazenei umumiye kanununun 
23 ncii maddesi mucibince katedilmi§ti. 

Vaktile Tiirkiye hizmetinde bulunan ecnebi lere, Hiikumetle al&kalan katedildikten sonra 
mukaveleleri hiikmiine tevfikan tahsisi kabul edilen tekaiid ve eytam ve eramil maasjannin 
devami itasi zaruri bulunmaktadir. 

Ahk&mi cari bulunan mukavelelerin bahsettigi hukuku kendilerinden nezetmek hukukan 
caiz bulunmayan ecanibin kesilen tekaiid, eytam ve eramil maasjannin iadeten tahsisi ve tarihi 
katindan itibaren miiterakimlerile birlikte Diiyunu umumiye biitgesinden ikamet ettikleri yer-
lerde tesviyesi teemmiil olunmu§tur. Bu suretle tekaiid ve yetim maasjannin iadeten tahsis 
ve itasi kabul edilen ecnebilerin vefati halinde maasjannin zevcelerine ve zevcelerin de vefa-
tinda yetimlerine intikali mukavele hiikiimleri dairesinde icra edilmesi zimninda merbuten 
miitekaddem layiha tanzim kilmmi§tir. 

Biitge enctimeni mazbatasi 

'28 - X - 1935 

Yiiksek Reislige 

Tiirkiyede hizmiet eden ecnebilere ve allele- olup gegen devrede Basvekaletin 22 - VII - 1931 
rine muhassas maaslarm iadeten talisisine daiir tarih ve 6/2123 sayili tezkeresile Yiiksek Meclis© 

T. B. M. M. 
Biitge enctimeni 
Karar No. 166 
Esas No. 1/249 



sunulan kanun layihasi dahili rrizamnamenin 69 
ncu maddesi huknviine tevfikan bu kere encii-
menimize verilmis olroakla Maliye vekili Fuad 
Agrali hazir oldugu halde okundu ve konusuldu: 

Sakit Hukumet zamamnda Turkiye hizmc-
tinde bulunan ecnebilere mukaveleleri mucibin-
e,o Diiyunu umurniye biitgesinin ecanib terti-
binden tahsis edilen tekaiid, eytam ve eramil cma-
aslari 103 sayili 1336 senesi muvazenei umurniye 
kanununun 23 ncii maddesi mucibinee bu terti-
bin kaldirilmasi yuziinden kesilmis olmasi sebc-
bile mukavelelerine binaen bu ecnebilerden isim-
leri layihaya bagli cetvelde yazili olanlarcn ma-
aslarinm kesildigi tarihten itibaren iade ve tah-
sisi hakkinda vaki olan miiracaatlar muhik go-
riilerek HukumetQe bagli layihanin hazirlan-
digi anlasilmaktadir. 

Bu layihanin teklifinden sonra Dis isleri 
bakanligi lie Almanya Eleiligi arasinda yapilan 
temas neticesinde bunlara imaaslarinin kesildi
gi tarihten Fon Dufel zevcesinin vefatina mii-
sadif 30 nisan 1928 tarihine ve digerlerinin 
30 tesrinisani 1934 tarihine kadar muterakim is-

tihkaklarina mukabil 17 000 lira vcnilmok sure-
tile biitiin alakalarmm kesilmiosi kabil olabile-
ceginin kararlastirilmis oldugu ve bilhesab ya-
zilan miiddete aid alacaklarinin da 16 920 lira 
85 kurusa balig bulundugu anlasildigindan bu 
paranin kondileritu1 tesviyesii suretile alakalarr-
nin kesilmesi ve bunun 1935 mali yili Diiyunu 
umurniye biitcjesinin 220 nci faslindan verilmcsi 
muvafik gorulmus ve layiha bu esasa gore yeni-
den hazirlanmistir. 

Urnumi Heyetin tasvibine konmak iizere Yuk-
sek Reislige sunuldu. 

Jteis V. M. M. Ka. 
Isparta Trabzon Istanbul 

Miikerrem Tfnsal Sim Day F. Oymen 
Bayazit Qorum Diyarbekir 

Ihsan Tav M. Cantekin R. Bekit 
Edirne Gumusane Istanbul 

F. Kaltakkiran D. Sakarya S. JJraz 
Izmir Sivas Mardin 

K. Inang Remzi Qiner R. Erten 
Manisa 

T. Turkoglu 

( S. Sayisi : 1 ) 
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HttKtTMETlN TEKLtFl 

Tiirkiyede hizmet eden ecnebi ve ailelerine mu-
hassas maaslarinm iadeten tahsisine dair kanun 

layihasi 

BlRlNOt MADDE — Merbut cetvelde isim-
leri yazrii ecnebilere ve ailelerine mukaveleleri 
mucibince tahsis edilib kesilen tekaud, eytam 
ve eramil maaslan iadeten tahsis ve ikamet et-
tikleri yerlerde miiterakimlerile birlikte tesviye 
olunur. 

iKlNGt MADDE — Bu kanun ne§ri tarihin-
den muteberdir. 

UgtJNCtJ MADDE — Bu kanunun hukmiinu 
icraya Maliye vekili memurdur. 

22-VII-1931 
B9. V. Ad. V. M. M. V. 
Ismet Yusuf Ksmal Zekdi 

Da. V. Ha. V. Mai. V. 
#. Kaya Dr. T. Rii§t% M. Abdulhalik 
Ml V. Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Esad Hilmi Dr. Refik 

BtlTQE BNCtlMENlNtN DE&I§TlRl§I 

Bazi yabancilarm maast hakkmda kanun 
layihasi 

MADDE 1 — Bagli cetvelde isimleri yazili 
yabancdara evvelce tahsis olunub 103 sayili 1336 
senesi muvazenei umumiye kanununun 23 ncii 
maddesi mucibince kesilmis olan ayliklarma mu-
kabil bir defaya mahsus olmak uzere mezkur 
cetvelde miktarlan yazili ceman 16 920 lira 85 
kurusun maktuan ve vergi tevkifatma tabi tutul-
maksizm tesviyesile Hazinece alakalari kesilir. 

Bu para 1935 mali yili Diiyunu umumiye biit-
gesinin 220 nci faslmdan verilir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmistir. 

( S. Sayisr : 1) 
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Hilkumetin teklifine bagh cetvel 

Amiral Kalau Von Hofe Pasa 
Von Duffel Pasa zevcesi 
Von Riedel Pasa zevcesi 
Von Grumbkof Pasa zevcesi 

Butge encumeninin degistirisine bagh cetvel 

Maasi 

Is m i 

Amiral Kalau Von Hofe 
Von Duffel zevcesi [1] 
Prau Von Rieder zevcesi 
Frau Von Grumbkow zevcesi 

Lira K. 

48 
29 
15 
15 

Lira 

15 lkanuimsani 1920 : 30 tesrinisaiii 1934 8 618 
32 » » : 30 nisan 1928 2 932 

» » : 30 tesrinisani 1934 2 685 
» » : 30 tesrinisani 1934 2 685 

16 920 

[1] Kendisi 30 nisan 1928 tarihinde vefat ettiginden bu istihkakt gocuklarina verilecektir. 

• • • • ^ w »G<i 

( S. Sayisi : 1 ) 



S. Sayisi: 6 

Gumruk umumi tarifesinin 2255 saysh kanunla degi§tinlen 
695 nci numarasmm (D) fikrasinm tefsiri hakkinda Ba§ve-
ka^et tezkeresi ve Gumruk ve Inhisarlar, Maliye, Iktisad ve 

Bulge encurnenleri mazbatalan (3/57) 

T. C. 
Ba§vekalet 30-V1-1934 

Kcii'cirlar miidiirliigii 

Sayi : O/J034 

B. M. M. Yiiksek Reisligine 

1499 numarali Gumruk umumi tarifesinin 2255 numarali kanunla degisen 695 nci nuina-
rasumi (U) fikrasiiun lefsiri hakkmda Gumruk ve inhisarlar Vekiiliginden ali.nan 26-VI-934 
tarih ve 1190/345 sayili tezkere suivti lakdiin oIunmu§tur. 

isiu tefsir yolu ile hallino mi'isaade buyurulmasini rica ederim efendim. 
Ba§vekil 
/. i no nil 

(iiimriik vc inlusarlar vekilliginin 26 -VI -1934 tarih ve 1190/345 sayili tezkeresi surctidir 

1499 luimarah giimriik umu-mL tarifesinin 2255 numarali kanunla degisen 695 nci numarasm-
da yazili mayi madeni mahrukat ve mudeni yaglar (Petrol, sist yaglan, liynit vc diger madeni 
yaglar) atideki tasnife gore resme tabi tutulmaktadir: 

A - J Tarn, tasfiye edilmemis, temizlcnmemis: 
1 - 270 ha rarel dereeosinden evvel takattur edon hafif yaglar nisbeti (Benzin, petrol 

vo saire) % *>7 L bulmadigi takdirde hoveli umumiyesinden 1,00 
•2 . <y(! 3 7 - % 50 ye kadar, % 37 den f'azlasnidan 4,90 
(% 37 ye kadar olan lcrsimlardan birinci frkra-laki resim alimr). 
3 - r/r 50 den daha yukari olursa hoyet.i moon uasmdan 13,20 
B - Tasfiye edilmis yahud temizlenmis, 160 dereeeden evvel takattur edon hafif yaglar 

(Benzin ve bonzerlerinden) 13,20 
C - Tasfiye edilmis yahnd temizlenmis 160-270 liararet dereoeleri arasiuda takattur 

(Mien hafif vc orta yaglar (Cfazyagi vc bonzorleriuden) 12,60 
D - Agir maden yaglan ve tortulan (Makine yaglan. mazot, motorin gibi mahrukat ve 

tortular, katranlar) «270 dcroeeden owe! lakattur eden hafif kismr % 10 u teeaviiz etmeye-
eektir» 1,00 

(D) fikrasindakine aid resim haddi ioindoki hafif yag nisbeti % 10 miktarmda olanlara miin-
li-isir olub, bnnlardan hafif kismi % 10 dan fazla olan ioin kanun sakit kalmistir. 

(D) fikrasmdaki bu kaydi kanuniyo nazaran 270 dereceden evvel takattur eden % 10 u mii-
teoaviz hafif kisimlan muhtcvi mazot vc motorin gibi mahrukat hakkinda yapilaeak muamele 
ilctisad vokrdetinden sorularak alman S639/6 numarali vc 15 - VI -1933 tarihli cevabda : (Maadin 
umum mudiirlugti Fen heyetinin noktai nazanm bildirir vazidaki 695/A da mevzubahs olan ham 
vo tasfiye edilmemis petrollardan 270 deroeodon asagida takattur eden orta ve hafif yaglarin nis
beti % 37 ila % 50 arasinda bulunanhirdan % 37 den fazla orta ve hafif yaglar icin yapilmak-
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ta, olan muameleyc kiyasen 61)5/1) ye dahil olanlarinin da. r/c 10 nisbet ini leeaviiz eden 270 dere

ceden asa&i 1 aUnttur eden miklari i(.;'m (J95/( • tarifesi iizerine rcstm tahakkuk el tirilmelidir) de 

liilnu'si iizerine bu miitalea dehilinde bu t>*iiii i>'iimruk I erde rnuamele tntbik edilmcktedir. 

Ancak, 270 dereceden evvel t aka t tur eden ha fir kismi O/'IO u tecaviiz eden ai>i i- ninden ya£-

1 ai• i ve tortulari ha.kkmda kanunun sakit. buliimuasi bazi kimselerin bundati llazinc aleyhine isti-

fade clmt'lt'i'itie meydan birnkti&i j>'il)i simdiki tatbik seklinin kanunun iinaksadina lamamcn ny-

IH'iin olduigu da tcyidc mulitae ubriilmektedir. 

Mcsclcnin tel'siren halli i(;in Biiyiik Millet Meek iiic :;evki Viiksck takdirlerine arzolunur i i'eudi \ 

(Jiimriik ve inhisarlar vekili 

Ali Uana Z. 

Giimriik ve inhisarlar enciimeni mazbatasi 

T. R. M. M. 
(r. vc t. Encmneni 9 - IV - l!):i~> 

Karar No. .7 
Ksas No. r>/57 

Yiiksek Reisli&e 

1499 nuinaralr giimriik £>enel tarii'esiuin 2255 vilerinden disari t u tu lmustur . 

nuniarali kanunla delist irilen (595 nei maddesi- Yiizde onii, tecaviiz edemez, ederse bu fikra-

nin « i) » f tkrasmm tefsiri h a k k m d a k i Hiiku- da. yazilr yag la rdau saydamaz, hiikniiitiiiu acik-

metin talebi bu kere yeniden ^aieiitnenimize lia- II&I ile, 270 dereceden evvel yani .1.(50 - 270 hara-

vale edilmis olmakla, (Himriik ve inhisarlar veka- ret dereeeleri a rasmda t a k a t t u r eden vc ((!) I'ik~ 

let! miistesari ve Hukuk miisaviriniu de bulun- i-asinda tarif oilman gaz ya£' lan ncvinc kalddigi 

du ldar i toplant ida konusuldu : kuskusuz anlasTldig'Tiidan ar t ik (I)) fikmsmiii 

Hiikumetin tefsirini istedi^i « I) » fikrasi su- tefsirine ihtiyac, kalnianus vc mcsclcnin lef'sir yo-

d u r : lilc hallinc liizuui ^briilniemistir. 

Ay;ir maden yaglarr ve tor tu la r (Makinc ya£>'- Havalesi niucibince ilisik evraki ilo Maliyc ve 

lari, mazot, motorin ^ibi mahruka t vc tor tu lar , Biitce enniiinienlei'ine verilmek iizere Yiiksek 

k a t r a n l a r : 270 dereceden evvel t a k a t t u r eden ha- Baskanli&a sunulur . 

fif kisnn yiizde onu tecaviiz edemeyeeekt i f) . U. ve I. K. Reisi M. M. Katib 

Bu frkraiun tefsir noktasi (Tlafif kisnn yiiz- (Jorum Koeaeli Kskisehii-

de onu tecavtiz etmeyccekii ') eiimlesidir. Teca- L Hirer All DiklUCU fsf. OzdariHir 

viiz ederse no olur ve hanj.>;i madeni mayi yaR'- Aza Aza Aza 

lardan sayilrr? Sinob Mu^la, Ainasya 

Oc'irijluyor ki, bu fikrada sign- yaglar ve tor- / / . Onicofjlu If. Avil) Krcaii Nafi? A 1,11II 

tula.r ('iimlesi bir kere icinde ve 270 dereceden Aza Aza Aza 

evvel t a k a t t u r eden haf'if kisnn yiizde onu te Trabzon Aydrn Seyhan 

eaviiz etrneyeu makinc yn&larr, mazot, moiorin Dailis IJlfibofjhl Nliri (idlitcpc I. Mete 

•••ibi mahrukat ve tortulai% ka t ran la r diye tasrih Aza 

edilorek vo liaf'if kisnn yiizde ondan fazla olan Bolu 

vn^lar bu f rkradaki a&ir yn^lnr ve tor tular i nc- J)j\ A/;"/y/ Cental Sncl(( 

( S, Say INI : (5 ) 
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Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye Enciimeni 

Karar No. 19 
Esas No. 3/57 

17 - IV - 1935 

Yiiksek Reislige 

1499 sayili giimriik tarifo kanununun 2255 
sayili kanunla degistirdlen 695 nei maddesinin 1) 
fikrasmin tefsiri hakkindaki Basvekalet tezkere-
si yeniden encumenimize havale edilmekle (ium-
riik ve inhisarlar vekaleti miistesan bulundugu 
halde tetkik ve miizakere ohmdu: 

Tefsiri istenilen fikra, agir maden vagi an ve 
tortularma aittir. Fikrada (270 dereceden evvel 
takattur eden hafif kismin yiizde onu teoaviiz 
edemiyecegi) tasrih edilmistir. Bunu gee.en mik-
tarlar ie,in tatbik edileeek hiikiim, tarifo kanu-
iiimiin umumi prensipleri ie-inde bun dan evvolki 
fikraya tabi olmaktadir. Giimriik ve inhisarlar 
eneiimenincc do tefsire muhtae goriilen einslo-
rin bundan ewelki C fikrasmin hiikmiine gire-
eegi izah edilmis ve tefsire mahal olmadigi mii-

talea edilmistir. 
Encumenimiz do, evvolec oldiigu gibi, bu mev-

zuun tofsire muhtae, olmadigma karar vermistir. 
Yiiksek Reislige sunulur. 

Maliye En. Reisi M. M. 
Giimiisane Isparta 

H. Fm Atag Kamdl Vnal 
Aza Aza 

Qankin 
S. Colgegen 

Aza 
Giimiisane 

S. Ondersev 
Aza 
Izmir 

K. Darsun 

Adnan 
Aza 

Malatya 
M. N. Zabci 

Br 

Ka, 
Qankiri 

M. Onsai/ 
Aza 

Bursa 
G. Kahravian 

Aza 
Ankara 

M. Ayash 

Iktisad enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
iktisad enciimeni 
Karar No. 49 
Esas No. 3/57 

Yiiksek Baskanliga 

Id - VI - 1935 

1499 sayili Giimriik umumi tarifesinin 2255 
sayili kanunla degisen 695 nei numarasmm (1)) 
fikrasmin tefsiri hakkmda Basvekaletten .gonde-
rilen tezkorc ile Giimriik ve inhisarlar eneiimeni 
mazbatasi encumenimize havale edilmekle Giim
riik ve inhisarlar vekaleti miistesan hazir oldugu 
halde okundu ve goriisiildii. 

Meseleyi tetkik eden eneiimenimiz, alakadarlar 
ile giimriik arasinda bu yiizden cjkan ihtilafin 
tofsir yolile halline imkan olmadigini gormiis vo 
Iktisad vekaleti madon muduriyoti miitohassisla-
rinin izahatini dinleyerek (I)) fikrasinda yiizde 
ondan fazla hafif yagi havi olan yaglarm yiizde 
kirka kadar olanlanni ayri bir hiikme tabi tut-

mayi ve hafif yag nisbeti bundan fazla olanlan (C) 
fikrasma almayi alakadar vekaletlerin muvafakat-
lerile kararlastirmistir. Buna gore hazirlannns 
olan kanun layihasi Yiiksek Reislige sunulur. 

Tk. E. R. 
Tekirdag 
8. Kesebir 

Aydin 
N. Topcuoglu 

Gazi Anteb 
B. Kaleli 
Konya 

C. Tekin 

M. M. 
Giresun 

/. Sabuncu 

Katib 
Nigde 

Dr. R. Ferid Talay 

Edirne 
Mecdi Boysan 

(iazi Anteb 
7?. Gilres 
Maras 

Kemal Kusun 

Eskisehir 
It. Selcuk 
Giimiisane 
Edib Tor 

Mus 
8. Ataman 

( S. Sayisi : 6 ) 
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Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 

Bulge enciimeni 

Karar No, 169 

Esas No. 3/57 

•it X - /.9.V/5 

Ytiksek Reisli&e 

1499 sayili kanuna ba.&lr giimi'uk umunni 1a-

rifesiuin 2255 sayili kanunla de&islir'den 695 nci 

numaras inm (D) f ikrasmm tefsirine dair olan 

30 haziran 1934 t a n k ve 6/2034 sayili BasvekalH 

tezkeresi lie giimruk v<' inhisarlar ve Maliye on-

eumenleri taraf indan hazirlanan mazbaiakir eneii 

menimizc verilmis idi. 

BIT mesclo hakkrnda bir ka ra r abnazdan evvel 

k i r kere do Tktisad eneiimeninin mutaleasmiii 

alrnmasi .eneiimonimizee miinasib goriilmiis vc bu 

maksadla Iktisad enciimenine sunulan dosya bu 

enciimen ta ra f indan hazirlanan mazbata ilc bir--

likte tekrar enciimenimizo verilmiN olmakla (li'im-

riik umum miidurii vokili Ma.li.mi id Nedim, Va-

ridaf iimnm miidurii Kenan ve Iktisad vcka.let'm-

den gonderilen memur kazir oldu&'ii b.alde okun-

du ve konusnldu. 

Ohmriik innumi tarifesinin 22.55 sayili kanun

la degistirilen 695 nei numarasmm (I)) frkrasm-

da, ai>ar maden ya^k in ve tortularr (Makina yn.v;~ 

larr, mazot, motorin gibi mahrukat ve lortubir, 

ka t ranlar 270 dereeeden .ovvel taka t tur edon hafif 

kismi % 10 u teeaviiz otmoyeeoktii' ) denilmekte 

ve bunlarm kilpsu bir kurus giimruk resmine tfibi 

t i i tulmaktadir . 

A.neak bu ya&lai-rn muhtevi oldugu hafif yap; 

miktari % 10 u geeer-so liatuvi madoni mayi yaj>-

lardan saydaea&i ve tarife kanunumm kanj>i fik-

rasma tabi tutlaeagT belli edilmemis oldug'iindan 

yapilacak Tnuamelede tereddiid edildigi ve tk1 T-

sad vekaletile yapilan muhabere nctieesinde bun-

larin. % 10 dan fazla, okm hafif yaft mik-

t a r n n ayni numaranin , (O) frkramna tabi 1 utmak 

ve bn surotlo yalniz farkmdan kir kurus yen-

no 12,60 kurus hosabile resim almak yoluna o;i-

dildigi esbabi mucibe layihasindaii anlasdmak-

tadir . Ancak bn nevi yaglarm beyeti umumi-

yesinden (0) fikrasma. tevfikan resim almdijj'i 

ve bu resiiinden yukarida yazrlr nisketteki ntik-

tar in i rad ve Tniitobakislnin meselenin lefsii-en 

hallino- kadar dopozito olarak kayid edildi&i 

euciimeniinize izak edilimistir. 

( luinnik ve inbisat'Iai' enciimeni lnazbalasm-

da, (D) frkrasnidaki saraliata, nazaran % ondan 

fazki hafif yaj>;i ildiva edon aj>'ir yag lann bu 

fikraya tabi tutnlmasi jniimkiin olarnryaoagi v<> 

b u n k u m (I)) I'Tkfasndan evvelkl fC) fikrasi 

kiiknuino t;lbi lutulmasi ioab edecegi vo bu ili-

barla, tofsir yolilo li. alii no laziim giiiM'ilim-digi 

boy an olunmakta v(̂  Maliyo onciiTiioninco do bu 

mutaleaya istirak edilniektodir. 

Ikt isad onelimoni, meselenin tofsir yoln ilo 

halli miimkiin olanriyaoagi kakkindaki onoiimon-

lor miitaleasma istirak (Mni.el̂ lo berabor liafif 

ya£? nisboti % onu tocaviiz oderso % ondan % 

ki rka kadar okm miktarmm vo bn nishot % kirki 

o'(;oorso o 1;a.kdird-o ta.rna.minm (C) frlcrasindaki 

rosmc tabi tu tu lmasma dair })ii- layiha. hazir-

lamnistir . 

Encum(;riiniiz, % ondan ziyade hafif yaglaia 

inubtovi olan a&ir maden? yag lann lafil'o kanu-

uumin. 695 noi numarasrinn (D) frkrasma tabi 

tutiilaiiuiya,oai>i liakkrnda diger onoiimcnlercc va-

i-dan kanaato 'istirak etui is vo, movoud kauun 

kiikiimlorino "('ire bu yagkii'in ayni numaranin 

(U) fnkrasina tabi tutularak bokei' kilosu 12,60 

kurus res mo tabi. okm lion/in ve «';nz vagi yibi 

muamc'lo yapdmasinr muvafrk bulumsfur. 

Yapdaoak l.etkikaf nclioosindc liafif ya;l; 

nisbeti % 10 dan fazla olan ya&kirm 2 kisma 

a\'iala,rak niuayyo'ii bir (kii'ecoye. kada.r olanla-

r"i yalniz farbunn vo bu d'Oroocvlon fazbi 

hafif yavi bulunanlarrn da tamaiminn 

( C ) f'dvrasi hiikmiine lalii lululmasi 

il;1 isaiTT vo sinai Irikimdan -fayda.b ola-

<'a.f>:i <tahakkuk odm-se Uiikumetoo hi: \ (>!• hi iok--

!i!'!e bulunulmasi her zanian ioin niiimkiiu ohlu-

»'iin;i vo oHast'ii mosolo Yiiks<4< Mecliso tel'sir nok-

lasnida.n bir k a r a r i baglnniak iv/jyw, «'eknis bu-

limduguna .<i(")ro onoi'imoninilz yalniz bu nokla. 

Iiakkmda karar itt ibazmi muvafik Q'brniiisl iir, 

( S. Sayisi : 6 ) 
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Umumi heyetin tasdikma konulmak iizere 

Ytiksek Reislige sunuldu. 

Reis vekili 
Isparta 

Miikerrem Unsal 

M. M. 
Trabzon 

Sim Day 

Katib 
Istanbul 

F. Oymen 

Balikesir Bayazid Qorum 
E. Adakan thsan Tav M. Cantekin 
Gumiisane Istanbul Izmir 
D. Sakarya S. TJraz K. Inang 
Mianisa Mardin Sivas Tokad 

T. Tilrkoglu B. Erten Bemzi Ciner S. Genca 

IKTISAD ENCtlMENlNlN TEKLlFl 

Gumruk tarife kanununu degistiren 
2255 numarah kanuna ek kanun layi-

hasi 

MADDE 1 — Gumruk tarife kanununu de
gistiren 2255 numarali kanuna bagli cetvelin 
695 sayismdaki «D» fikrasma asagidaM fikra 
eklenmistir: 

Yiizde onunu tecaviiz ederse yiizde ondan faz-
lasi (Yiizde on haric) ve yiizde kirki tecaviiz 
ederse (Yiizde kirk haric) biitiinu « C » fikra-

smdaki resme tabi tutulur. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini icra-
ya Dahiliye, Maliye, Gumruk ve inhisarlar vekil-
leri memurdur. 

\>0<i 

( S. Sayisi : 6 ) 





S. Sayisi : 2 6 0 
Evkaf umurn mudiirlugu 1932 yi'i bulge kanununun 5 nci 
maddesinin 2 nci fikrasimn degi§tirilmesine dair kanun 

layihaai ve Butge encumeni mazbatasi (1/287) 

7. C 
Ba§vekalet 15 - X - 1035 

Kararlar miidurliigii 

Sayi 6J30Q3 
B. M. M. Yiiksek Reisligine 

1032 yili Fivkaf hiUce kanununun 5 nci maddesinin 2 nci fikrasimn degi§tirilmcsi hakkinda 
Evkaf umuin muJi'irlugunce hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 8-X-93 5 te Yiiksek 
Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/. I no nil 

1932 senesi Evkaf hiitre kanununun besinei maddesinin ikinei fikrasimn tadili hakkindaki kannn 
layihasma aid esbabi mucibe 

1932 senesi l>iitee kanununun hiikmii yiiruyen besinei maddesi cami ve meseitlerin hakibi ihti-
yaca gore tadilen tasnifi ve zaman ve in oka n itibarile cemi kabil olan vazifeler birlestirilmek 
ve hizmetlerin ieablarma nazr.ran la.zim gelen nakiller icra edilmek surctile hademe kadrolarmm 
tesbit olumnasini amir olmasile bu hususun ne suretle tatbik ve icra edilecegi hakkinda Heyeti 
Vekilece talimalnamc yapilmis ve buna tevfikan cami ve mescitler hakiki ihtiyaea "-ore tasnif ve 
liademe kadrolan da tesbit edilmistir. 

Bu maddenin ikinei fikrasmda, tasnif hariei kalacak eami ve meseitlerin hademesi baska yer-
lere naklen tayin edilineeye kadar hizmetlerine devam ve muhassasatlarinr istifa edecekleri de 
m-rk olarak yazdmis olmasile yapiian tasnifte kadro hariei birakilan cami hademesi hakkinda bn 
hukiim tatbik edilmekte oldu&'u *_viJ>i vazifelerine devam edecekleri itibarile 1m cami ve mescitler de 
tasnif dahili camiler gibi hademesi baska yere nakil olununcaya kadar acik birakdmaktadir. 

k>u suretle ihtiyac ve kadro hariei kalan bu cami ve mescitler ya cemaatsizdir, ya pek yakiii-
larrnda daha mamur baska bir cami veya m esc it vardir, yahnd haral) veya ileride yola gidecek bir 
durumdadir. Hie birisinin tarihi veya mimari degeri yokfur. Hal boyle ikon bunlari da, muhafaza 
ve im avian gerokli dither cami ve mescitler gibi cemaate acik birakibnak ve hadeinesine. baska, 
yerlerine naklen tayin olununcaya kadar tarn maas ve tahsisat vevmek butee kanununun tasniften 
bekledip,"'' t'aydayi pek uzun sender 'iein gevi vuimaktadir. 

Diger laraftan bu kabil kadro liarici cami ve meseitlerin imar ve idare niasraflannrlan tasar-
ruf teminile berabcr ayinlarinrn paraya cevrilm-si snretile ammenin baska hayir hizmetlerine 
talisisi ve iclevindeki esya ve levazimm tarihi kiymeti haiz olmayanlavnun da sahlmasi veya ihtiyaci 
bulunan baska cami ve mescitlere tevzii gibi kanuimn baslica »ayelevile de ayni suretle uzun bir 
zaman iein gevi kalmis bulunmaktadiv. 

fste hem bu gayeleri bivanevvel temin etmek, hem de kadro hariei kalan gayri faal memurlara 
yavim maas verilmesi hakkindaki mevzuata uygun bir nmameleyi bu hademeye de tatbik etmek 

maksadile besinei maddenin ikinei fikrasimn teklif olunan sekilde tadili miinasib goriilniektedir, 



Esasen yanmis, yikilmis, veya muhtelif sebeblerle kapanmis olan cenai ve mescitlerin hadeniesine 
kanunuevvel 1325 tarihli kararnamenin sekizinci maddesi mucibince yanm maas ve tahsisat veri-
legelmekte oldugundan simdi kadro harici birakilan ihtiyac, fazlasi cami ve mescitlerin de kapati-
larak hadeniesine baska yerlere naklen tayin olununciya kadar yarini maas ve tahsisat verilmesi 
yolunda tatbiki dusuniilen muamele, evvelce kapanmis eamiler hakkmda senelerdenberi tatbik 
edilegelen hiikmun bunlara da tesmilinden baska bir sey olmiyacaktir. 

Yapilan hesaba gore bilfiil vazife gcrmiyecek hademeye bu suretle yanm verilecek tahsisat 
yiizunden biityede yetmis bin liraya yakin bir tasarruf temin olunacak ve cami ve mescitlerin 
ayinlanndan aynca elde edilecek varidat ile birlikte bu paralar, bir <joklari essiz tarihi abidele-
rimizden olan camilerimizin tamirlerinde but^emize yeni imkanlar temin etmis olacaktir, 

Biit<je encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge encumeni 

Karar No. 163 
Esas No. 1/287 

24 - X - 1935 

Yuksek Reislige 

1932 yili Evkaf but^esi kanununun besinci 
maddesinin ikinci fikrasinin degistirirmesine 
dair olup Basvekaletin 15 tesrinievvel 1935 tarih 
ve 6/3093 s&yili tezkeresile Yuksek Meclise sunu-
lan kanun layihasi encumenimize verilmis olmak-
la Evkaf umum miidurii hazir oldugu halde 
okundu ve konusuldu: 

1932 yili Evkaf biitijesi kanununun besinci 
maddesile verilen ve bundan sonraki biitge ka-
nunlarile de temdidi teyid olunan salahiyetc 
dayanarak cami ve mescitlerin hakiki iihtiyaea 
gore tasnif] erine ve hademe kadrolarinin da tes-
bitine aid muamele Evkaf umum mudurlugunee 
yapilmakta ise de bu maddenin son fikrasinda 
tasnif harici kalacak cami ve mescidler hadc-
mesinin baska yerlere naklen tayinlerine kadar 
hizmetlerine devam ve muhassasatlarini tam ola-
rak istifa edecekleri tasrih edilmis oldugundan 
bunlann muhassasatlarmm verilmesine eskisi 
gibi devam edilmekte oldugu gibi bunlann bas
ka yerlere tayinlerine kadar tasnif harici kalan 
cami ve mescitlerin ac,ik bulundurulmasi leap 
ettigi ve bu sebeple bu cami ve mescitlerden ta-
karriir eden ieablanna gore istifadeleri eihetine 
gidilemedigi ve tasnif yapilmis olmasina ragmen 
masrafin da azalmadigi enciimene verilen iza-
hattan anlasilmistir. Bu sebeblerden otiiru bu 
durumun devamini mahzurlu goren Hiikumet, 
bu layiha ile tasnif harici kalan cami ve mescit-

leri hademenin yeni yerlere tayinini beklemeksizin 
tamamen kapatmaik icin mezuniyet istemekte ve 
diger taraftan da kapanacak cami ve moscit 
hademelerine yanm tahsisat vermek suretile e-
sasen sikintili bir vaziyette bulunan Evkaf but-
Qesinde 70 000 liraya yakin bir tasarruf temi-
nini dusunmektedir. 

Tasniftcn beklenen neticeyi elde etmek ve 
Evkaf biitc-esi iejn onemli bir yekun sayilabilecek 
olan bu tahsisati tasarruf edebilmek ic,in boyle bir 
tadil yapilmasinin maksada uygun olacaginda 
siiphe yoktur. Bu itibarla teklifin esasini Encii-
menimiz muvafik bulmus ise de asagida gosterilen 
sebeplerle bunda bazi tadilat yapmak liizumuiiiu 
gormustur. 

A - 1932 senesinden itibaren 3935 mail senesi 
so nun a kadar cari hukumlere gore tasnif harici 
kalan cami ve mescit hademesine yeni bir ise ta
yinlerine kadar vazife ve tahsisatlan tam olarak 
verilmekte olmasina gore bu hukmun birden hire 
degistirilmesi muvafik gorulmemis ve esasen 
miktari az olan bu tahsisatin i(*inde bulundugumuz 
mali sene sonuna kadar tam. olarak verilmesine 
devam edilmesi ve ondan sonra yariya indiril-
mesi muvafik goriilmustiir. 

B - Bwdardan hizmet miiddeti yirmi sen eye 
ve ayni zamanda yasi da elliye balig olan bazr 
emektar hademenin tekaiid haklari da mevcut 
olmadigina gore maisetlerini busbiituii darlas-

( S. Sayisi : 260 ) 



tirmamak emelile bunlarm tahsisatinin eskisi 
gibi verilmesine devam edilmesi miinasib olacak 
dusuniilmustur. Bu iki nokta kararlastirildrktan 
sonra layihanm sekli tanziminde durulmustur: 

Tadili istenilen mezkur madde daimi hiikum-
lerden olmasina ragmen 1932 butc.e kanuimna ithal 
edilmek suretile tedvin edilmis ve dogru olma-
yan bu esasin ayni sekilde devam ettirilmesi 
muvafik gorulmeyerek mezkur maddenin mu-
addel seklinin mustakil bir kanun olarak tedvini 
ve esas maddenin 1935 butge kanununun H cet-
velinden cikarilmasi tensib olunmus ve layiha 
bu esasa gore degistirilmistir. 

Umumi Heyetin tasvibine konulmak tizere 

Yiiksek Reislige sunuldu. 

Rs. V. M. M. Ka. 
Isparta Trabzon Istanbul 

M. Vnsal Sim Day F. Oymen 
Ankara Balikesir 

Y. G. Kargi E. Adakan 
Bayazid Qorum 

Ihsan Tav M.C1 ante-kin 
Edirne Istanbul Izmir 

F. Kaltakkiran S. TJraz H. (Jakir 
Izmir Manisa Sivas 

K. Tnang T. Turkoglu Bemzi Qiner 
Tokad 

S. Genca 

( S. Sayisi ; 260 ) 
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BUKUMETJN T E K T J M 

1932. scuesi Kvkaf biitce kaninruvair be-
siiwi nradch'siniu, il'inci fi/rrasiniii tad Hi 

Jiaklmida ktm/un layihasi' 

MADDE 1 — 1935 senesi Evkaf biitce kanu
nunun «H» cetvelinde yazili ve halen hiikmii 
ytiriimekte olan 1932 senesi Evkaf biitge kanu
nunun besinci raaddesinin ikinci fikrasi asagrda-
ki sekilde tadil edilmistir. 

«Tasnif harici kalacak cami ve mescitler usul 
ve mevzuata gore kendilerinden istifade edilmek 
iizere kapatilrr ve hademesine, baska yerlere 
naklen tayin edilinceye kadar, vazife ve tahsisat-
larmin yarisi verilir». 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini Bas-
bakanlik yiiriitiir. 

m. v. 
/. tnonil 
Da. V. 
ASY. Kay a 

Mi. V. 
S. Artlum 
S i . M. Ar. 

/>/•. It ticn/dm: 

Ad. V. 
>Sf. Saracoglu 
Da. V. V. 
S. Kiiya 

Na.'V. 
A. (Jelinkaya 

(i. I. V. 
A\f?i (• Tarhan 

\ - X - 1935 
M. M. Y. 
K. (Yzaly, 

Mai. V. 
F. Agrali 

ll<. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
MuJilis Krlnut 

BOTCH ENdtTMKNtNlN T>K(>IST'lRiSl 

(la-mi ve iitcscitlcrin tasnif iue re la stiff 
harici kalacak cami ve nrescil Trade mc-

siire rerilccck muhassasal hakktmla. 
kanun layihaM 

MADDE 1 —Evkaf umum miidurliigimce 
cami ve • mescitler hakiki ihtiyaca gore tadilen 
tasnif ve zaman ve mekan itibarile birlestiril-
mesi kabil olan vazifeler birlestirilmek ve hiz-
metlerin icablarma gore lazim gelen nakiller 
yapilmak suretile hademe kadrolari tesbit 
olunur. 

Tasnif harici kalacak cami ve mescitler usul 
ve mevzuata gore kendilerinden baskaca istifade 
edilmek iizere kapatilir. 

Kapatilan cami ve mescit hademesinin vazife 
ve tahsisatlan yeni bir vazifeye tayinlerine ka
dar nisif ve bunlardan yasi elliyi ve ayni zaman-
da hizmet miiddeti yirmi yili doldurmus olanla-
rrn vazife ve tahsisatlan tarn olarak verilir. 

MADDE 2 — Evkaf umum mudurliigu 1935 
mali yili biitce kanununun besinci madclesine 
bagli (H) cetvelinden 1932 biitce kanununun 
besinci maddesi gikanlmistir. 

MUVAKKAT MADDE — Birinci madde 
mucibince vazife ve tahsisatlan yan olarak ve-
rilmesi lazim gelen hademenin vazife ve tahsisat
lan mayis 1936 nihayetine kadar tain olarak 
verilrnege devam olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikmimii icraya 
Basvekil memurdur. 

( S. Sayisi : £GGr) 



S. Sayisi: 3 
Posta, telgraf ve telefon merkezlerinden bazilannda mu
vakkat iicretli memur gali§tinlmasi hakkinda kanun layi-

hasi ve Butge encumeni mazbatasi (1/292) 

T. C. 
Ba§vekdlet 18-X-1935 

Kararlar mudiirlugii 

Sayi: 6/3131 
B. M. M. Yuksek Reisligine 

Posta, telgraf ve telefon merkezlerinden bazilannda muvakkat iicretli memur cali§tinlmasi 
hakkinda Nafia vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 12-X-935 te Yuksek 
Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/. inonii 

Esbabi mucibe 

Kiyi ve simrlarimiz iizerinde bulunan ve tek memurlu olmalan dolayisile geceleri agik 
bulundurulamayan Telgraf merkezlerinin gece giindiiz acik bulundurulmasini temin icin bunlann 
memur ilavesi suretile takviye edilmeleri Genelkurmay ba§kanhgindan taleb edilmi§ ve bu 
Itizum izmir sahillerindeki merkezler icin Dahiliye bakanliginca da teyid edilmi§tir. 

Ege ve Akdeniz kiyilanndaki butiin ve bilhassa tek memurlu telgraf merkezlerinin hangi 
saatta olursa olsun asekeri telgraflan kabul ve kesjde etmelerinin yurd mudafaasi bakimindan 
elzem bulundugu Genel kurmay Ba§kanligindan bu kere teyiden ve ehemmiyetle bildirilmi§dir. 
Binaenaleyh her memurun giinde sekiz saat cah§masi esasina gore mesaisi mahdud her merkeze 
tic, memur verilmesi lazim gelmekde ise de P. T. T. idaresinin bu seneki kadrosundan bu 
ihtiyaci temin edecek miktarda memur aynlmasma imkan bulunamamaktadir. Bununla beraber 
mahduden mesai yapan biitun merkezlerin daimi surette servise agik bulundurulmalan igin 
kadrolarinin tevsii 936 senesi haziraninda tatbike konulacak olan P. T. T. te§kilat kanununda 
derpi§ edilmi§tir. Ancak bu kanun sekiz ay sonra tatbik edilecegi ve vaziyetin ise intizara 
tahammulu olmadigi a§ikar bulundugu cihetle acil bir tedbir olmak uzere bu idare butgesinin 
maa§ ve ficret tertiblerinin bo§ kalan gunler tasarrufatindan odenmek uzere yurd mudafaasi 
bakimindan ihtiyag goriilecek yerlarde iicretli muvakkat memurlar kuUanilmasi zaruri g6rulmii§ 
ve bu maksdaa ilisjk kanun layihasi tanzim kihnmi§dir. 



Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 28 - X - 1935 
Karar No. 165 
Esas No. 1/292 

Yuksek Reislige 

Posta, telgraf ve tclefon merkezlerinden ba-
zilarinda muvakkat iicretli memur Qalistirilma-
sina dair olup Basvekaletin 18 - X - 1935 tarih 
ve 6/3131 sayih tezkeresile Yiiksek Meclise su-
nulan kanun layihasi enciimenimize verilmis 
olmakla Posta, telgraf ve telefon idaresi umum 
miidur vekili bulundugu halde okundu ve ko-
nusuldu: 

Hiikumetin esbabi mucibosinde ileri siiriilen 
sebepler encumenmizce de yerinde goriildu-
giinden teklif oilman kanun layihasi oldugu gibi 
kabul edilmistir. Ancak bu ihtiyacin 1935 mali 
senesi sonuna kadar meveud oldugu ve 1936 
senesinden itibaren meriyete girecek olan Pos
ta, telgraf ve telefon teskilat kanunu bu ihti-
yaei temin edebilecegi ve layiha da bu esasa 

gore yazildigi cihetle layiha unvaninm maksa-
da uygun olarak Posta, telgraf ve telefon umum 
miidurliigii 1935 senesi biitge kanununa ek sek-
linde degistirilmesi muvafik gorulmiis ve bu 
sebeple layiha unvani degistirilmistir. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yuksek Reislige sunuldu. 

Reis V. M. M. Ka. 
tsparta Trabzon Istanbul 

Milkerrem Vnsal Sim Bay F. Oymen 
Balikesir Bayazid Istanbul 

E. Adakan Ihsan Tav S. TJraz 
Sivas Mardin Izmir 

Remzi Qiner R. Erten K. Inang 
Tokat Yozgat Manisa 

S. Genca 8. IQOZ T. Tiirkoglu 

( S. Sayisi : 3 ) 
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HtlKtMETtN TEKLlFl 

P. T. T. Merkezlerinden bazilarinda 
muvakkat ucretli memur istihdamina 

dair kanun layihasi 
MADDE 1 — Posta telgraf ve telefon idaresi 

1935 biitgesinin maas ve iicret tertiblerinin bos 
kalan giinler tasarrufatmdan ihtiyac, gorulecek 
merkezlerde ucretli muvakkat memurlar istihda-
mi igin Nafia bakanligina izin verilmistir. 

MABDE2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hiikmunu Nafia 
bakani yuriitur. 

Bs. V. 
1. Indnu 
Da. V. 
$. Kaya 
Mf. V. 

S. Arikan 
S. I. M. V. 

Br. R. Saydam 

12-
Ad.V. 

§. Saracoglu 
Ha. V. V. 
§. Kaya 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. 1. V. 

1935 
M. M. V. 
K. Ozalp 

Mai. V. 
F. Agrali 

Ik. V. 
G. Bayar 
Zr. V. 

Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

BtlTQE ENCtlMENlNlN DE&£§TtEt§t 

Posta, telgraf ve telefon umum mii-
durlugu 1935 mall senesi outee kanu-

nuna ek kanun layihasi 
MADDE 1 — Aynen kabul edilmi^tir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmistir. 

( S. Sayisi : 3 ) 





S. Sayisi: 5 
Devlet demiryollan ve limanlan i§letme umum mudiirlugu 
memur ve mustahdemlerinin barem kanunu layihasi ve 

Nafia, Maliye ve Biitge enctimenleri mazbatalan (1/270) 

T. C. 
Basvekdlet 

Kararlar miidurliigii 

Sayr. 6/19/9 11-VI-U,35 
T. B. M. M. Yiiksek Reisligine 

Devlet demiryollan ve limanlan i§letme umum mudiirlufu memur ve mustahdemleri igin 
Nafia vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetice 10/Vi/1935 de Yiiksek Meclise arzi 
kararla§tinldn Barem kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/ . tnonu 

Devlet demiryollan memur ve miistahdemlerine mahsus barem kanunu esbabi mueibesi 

Madde 1 : Birinci maddedeki derece ve maas cedveli tanzim edilirken demiryol memur ve 
mustahdemlerinin kendi aralarmdaki silsilei meratib esasli surette gozetilmekle baraber Devletin 
maas teadul kanununa yaklasmak gayesi takib edilmistir. 

Bir isletme idaresinde Devletin diger idare subelerinde muadilleri bulunan teftis, murakaba, 
muhasebe, malzeme, evrak, tetkik, vezne, dosya, ressam ve katib gibi anasirdan baska Devlet 
devairinde muadilleri bulunmayan kondoktor, gardfren, lokomotif makinisti, motorcii, atesci, 
yagei, vingci, yol amelesi ve emsali gibi miiteaddid demiryol ve liman vazifeleri bulunmasi 
dolayisile asil demiryolculari teskil eden bu kitleyi (19) dereceden ibaret Devlet derecati ara-
sina sigdirmak imkani goriilememektedir. 

Demiryol derecelerini birbirine siki surette yaklastirmak ve aralarmdaki silsilei meratibi 
bulmak igin tetkikat yaptinlan Isvigre Devlet demiryollarina mensub miitehassis dahi demiryol ve 
limanlarda halen mevcud vazifeleri umum miidur ile muavini de daliil olmak iizere (25) de-
recede toplayabilmistir. 

Bununla beraber bazi derecelerde a, b, c, gibi miikerrerler kabul olunmak suretile Devlet ba
rem kanunundaki (19) derece esasma sadik kalmmistir. 

Dereee ve maas cedveli tanzim edilirken yukarida arzedilen esaslardan baska asagidaki 
hususlar da goz oniinde bulundurulmustur. 

a) Demiryol memur ve mustahdemlerinin iicretlerinden tekaiid aidati vermektedirler. 
b) Demiryol hidematmda idare teskilatmm heniiz yetistirici bir devrede olmasi ve demiryolun-

da emniyotle seyriiseferi temin igin mutlak bir disiplin ve itaatin tahti viieupta olmasi idarenin 
memurin talimatinin tanziminde goz oniinde bulundurulacak pek esask bir mesele telakki edil-
diginden Devlet memurin kanununda memurlara bahsedilen hukukun bir gogu demiryol memur-
larina verilmemistir. 

e) Demiryollan uzevinde gece ve giindiiz katarlar ^'yriiscferde bulundngundan bu hizmetlerle ala-
kadar olan memurin gece istirahat zamanlarinda dnhi zuhuru muhtemel liadisata karsi aledder,ecat 
emre ve hizmete amade bulunmaktadirlar. 



_ 2 — 
d) Demiryol memurlarindan biiylik bir kismi meslek ieabi Devlet memurlarindan fazla kazaya 

maruzdurlar. 
e) Yoleularm hayatilc alakadar oldugu igin daimi bir teyakkuz ve dikkati istilzam eden vazi-

fenin en kiigiik ilimailere bile tahammiilu. olma hgindan deniiryol memurlari Devlet memiirlanua 
nazaran daha fazla idari ve nakti cezalara maruz kalirlar. 

f) Demiryol memurlarmm terfileri ancak idarenin fill kadrosunda ve memurun mensub bu-
lundugu servis iginde miinhal aQilmasma miitevakkiftir. 

Yukarida maruz noktai nazarlar gtiz oniinde tutularak memui'lari iicrellcrinin azamisiue vasil 
olmak ic,in daima hizmetlerile idareyi memnun birakaoak surette calistirmak gayesile asgari ile 
azami arasmdaki farkm 1/15 inin iki misli her sene eahsmalartnda kit'ayeti goriilmek suretile iki 
senede bir kademe zammi olarak verilmesi esasr kabul edilmistir. 18 ncii dereoeye kadar bu zam 
senede bir liradir ve her iki senede bir iki lira olarak verilir. Ondan yukariki dereeelerde birer 
miktar artar ve 15 nei senede artik durur. 

Terfi edemeyib ayni dereeede uzun miiddet bekLeyen memui'lara '5 - 4 senede bir fasilali su
rette zam vermek yerine miitehassism tavsiyesi veehile her iki senede bir miktar kiic,iik zaiular 
vermek usulii biitye bakimmdan daha ameli buluumustur. 

Dereee ve iieret eetveliuin bir hususiyeti de disiplinli bir idare olmasi lazimgelen isletmede 
maiyetin mafevkindeu daha fazla iieret almainasidir. Asagidaki dereeeniu azamisinin bittigi yerden 
yukanki derecenin asgarisi baslamak suretile bu cihet tahti t.emine ahnmistir. 13 neii dereceden 
a^agida asgariierle azamiler arasinda bir az tedahiil goriilmekte ise de her terfi ('den yeni dereee
de bir iki kademe zammi almadan miiteakibi dereceye hemen terfi edemeyecegine gore bu goriiniis 
te nazaridir. 

Terfi ve kademe zammi artimlarmm dereee ve mesuliyet'lerin tezayiidile miitenasiben artmasma 
da dikkat edilmistir. 

Madde 2 : Atelyelcrde galisan tesviyeci, tornacr, maraugoz, kaynakci, lehimei gibi sanatkarla-
rin iicretleri hem piyasanm icabatina, hem de atelye muhasebesi zaruretlerine gore yalistiklan 
isin maliyet hesabini tutabilmek iyin sanat iizerinden tesviye edilir. (2) uumarali eetvelde gosteri-
len iicretlerin 26 giine taksiminden Qikan bir giinliik iieret 9 saate taksim olunarak sanatkarlarm 
bir saatlik iicreti tesbit olunmaktadir. 

(2) numarali cetvel bu kabil sanatkarlara verilecek azami ve asgari hadleri gosterir. 
Yaslari 14 ile 18 arasinda olan cjraklar atelyede hem ufak isleri gormekte hem de ameli ve na-

zari tedrisat ile ilerisi igin idare hesabina sanat kar yetistirilmekte old Ugandan iicretleri buna gore 
(4) simf iizerine tesbit edilmistir. 

Madde 3 : Memurin talimati ahkannndan istifade etmiyecek olan ve ihtiyac, hissedilen miite-
hassislari icabmda mukaveie ile isletme idaresinin istihdam edebilmesi ic,indir. 

Madde 4 : Idare binalarindan meccanen ve tenzilath kira ile istifade edildigine veya edilmedi-
gine gore hayat bahaliligi hakkmdadir. 

Madde 5 : Idare hizmetine ilk girenlerin baslangic, iicretlri hakkmdadir. 
Madde 6 : Senelik kademe zamlannm verilme §artlarmi lay in. eder. 
Madde 7 : Terfilerde takib olunacak formiilleri tayin eder. Formiiller idareye intisab kidemile 

yeni terfi olunan dereeede azamiye varmak igin geQirilmesi lazimgelen miiddetler arasinda bir 
ahenk temin etmektedir. 

Madde 8 : Bu madde ayliklardan ba§ka Devlet demiryollari memurin talimati mi gore harci-
rah, kilometre tazminati ve emsali gibi vazife tahsisatlarma umumi bir hiikme rabteder. 

Muvakkat maddeler 

Madde 9 : Bu kanun meriyete girince memur ve miistahdemlere yeni maaslarm uasil tahsis 
olunaeagmi gosteren fomiiller. 

Bu formiilde en son bulunan memuriyetteki kidem ile idareye intisab kidemi arasinda bir 
ahenk gozedilmektedir. Mesela: Idarenin alti senelik memuru olub ta son memuriyetindeki kide-
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mi 4 sene olan bir niemurla idarenin on yedi senelik memuru olub ta ayni derecede fakat son 
memuriyetinde 2 senelik kidemi olan bir memura tahsis edilmesi lazimgelen ayliklar arasmdaki 
fark bu formiil sayesinde tebariiz ettirilmektedir. 

Madde 10 : Devlet demiryollarma intisab kideminin hangi tarihten muteber olacagmi tesbit ey-
ler. 

Madde 11 : ve 12 : Yeni maaslarni tcsbitinde halen aldigi aylik, yeni bareme niiistehak oldugu 
iicretten fazla Qikanlara tatbik olunacak muameleyi tesbit eder. 

Madde 13 : ve 14 : Nihai hiikiimlerden ibarettir. 

Nafia enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Nafia c. iwiimcni 
Karar No. 22 
Esas No. 1/270 

12 - VI -1935 

Yiiksek Baskanliga 

Devlet demiryollan ve limanlari Isletme umum 
mudurliigu memur ve miistahdemleri ig.in Nafia 
vekaletince hazirlanib lera Vekilleri Heyetince 
Meelise arzi kararlastirilan ve Basvekaletten 
6/1919 nuraara ve 11 - VI -1935 tarihile Yiik
sek Baskanliga sunulub enciimenimize gonderi-
len kanun layihasi ve esbabi mucibe mazbatasi 
Devlet demiryollan ve limanlari isletmesi umum 
mudiirii bulundugu halde okunub konusuldu: 

Ivanun layihasi muvafik goriilerek aynen ka-
bul olundu. Ilavalesi veehile Malive enciimeni-

ne verilmek iizere 
Na, En. Rs. 

Samsun 
Etem Tuncel 

Afyon K. 
E. Akc.ni 
Eskisehir 

Ahmed Ozdemir 
Xsparta 

II. Ordamar 
Nigde 

II. Mengi 

Yiiksek katmiza sunuldu. 
M. M. Katib 

Erzinean Manisa 
A. Samih liter 

Afyon K. Elaziz 

Mebrure Goneng F. Ziya Ciyiltepe 

Igel Izmir 
Fikri Mutlu S. Epikmen 
Kastamonu Kiitahya 

Sami Erkman t. Dalkihg 
Samsun 

Dr. A. Sirel 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye cncilmeni 

Karar No. 71 
Esas No. 1/270 

Yiiksek Baskanliga 

11 - X - 1935 

Devlet demiryolan ve limanlari isletme umum 
mudiirliigii memur ve musitahdemleri iicret ve 
yevmiyelerinin barome baglanmasi hakkinda Bas-
vekaletin 11 - VI - 1935 tarih ve 6/1919 sayili tez 
keresile Biiyiik Meelise sunulub Nafia enciimenin-
ee muzakereden sonra eneiimenimize havale olu-
nan kanun layihasi Umum miidiir bulundugu hal
de tetkik edildi. 

Htikumet esbabi mueibesiiide uzun uzadiya 
izah edilen sebeblere eneiimenimizee de istirak 
deilmistir. Filhakika Devlet demiryollan kadro-
suna son yillarda satin aliiian veya bazi anlasma-
larla isletmesi Devlete devredilen hatlarin momur-
lari iltihak etmistir. Bu hatlarda ucretler ayri 
ayn osaslara gorevebaska baska olc.iilerde veril-
mektedir. 6 000 kilometrelik biiyiik bir sebekede 
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ealisan 12 000 memur ve miistahdemin, meslekle- nin. ve bulunduklar i vaziyelleriii lotkikilo bareme 

r i icinde ehliyot, kidem vc hizmet dereeelerine go- iutikal ettirilinesi zamana niuli1a<; oldugundau 

re miistakar bir Hereto t'Abi tu tu lma lan nmval'ii; mali sene ibtidasi olau 1 hazirau 193G, dairesiuin 

goriiJiTiiis ve bu esasa gore hazir lanan layiha lie- de miival'akatile, meriyet tarihi olarak kabul edil-

yeti uniumiyesi itibarile kabul edilmistir. mislir . 

Layihanni birinci ve yediuei maddeler'mde ba- Yiiksek Iveislige sunulur. 

zi ibare tashihleri yapilmrs ve bazi maddelerde Alaliyo, l*k II. Al. Al, Katib 

f ikra lann yazilis soldi diizeltilmistir. (lumiisaiie Isparta (jaiikin 

Mevcud memurlarm bareme intikalinde bir de- // [\ Aln.c l\<t»iu! Unal M. (')n.sm/ 

faya mahsus olmak iizere tahsil sa r t la rma bakii- .\za, A/a Aza, 

mamasi ve yiiksek tahsili oimayan halen mustali- Istanbul (liimusane A. Karahisar 

dem (B) serisindeki monmrlai'in (A) serisindeki y yazill, s. 0 ndcr.se r i,i.:H.AI;o.sinftn 

nihayet altiuei dereeeye terfi edebilmeleri, Dev- ; \ za . \ z a A z a 

let n iemur lan maasaitmiii tevhid ve teadiiliindeki Bursa, Izmir Bolu 

kannna uygun olmak iizere layihaya Have edil- l)r .(Uilib Iiuhrampn K. Dursun Mitat Dcnli 
mistir. A i Z a Aza. Aza 

K a n u n u n meriyeti layihada 1 eyliil 11)35 tari- Kayseri Diyarbekir Diyarbekir 

hi olarak teklil* 'odilmisse de memurlarni sieiJIeri- A. If. Artjit, Z. Tujrcl Ilnriijc Oniz 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B.M. M. 

Biitge enciimeni 31 - X - /,9.V.> 

Karar No. 170 

Esas No. 1/270 

Yiiksek Re i si i go 

Devlet domiryollan vo liinanlari isletrne n- de ul'aik bazi degisikliklerle kabul odildigi anla-

» u m miidiirliigii iinemur ve raiistahdemlori ii"- siknistir. 

ret ve yevrniyelerinin bareme baglanmasma dair Bu idaronin giinden giine a lunik la, oldugu 

olup Basvokalotin 11 - VI - 1935 tarili ve 6/.1919 eliom,m;iye1 ve viisat sebobile niemurlarm vaziyot-

sayih tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanuti loriui toshit eimek ve bunlari kanuni osaslara 

layiliasi Nai'ia vc, Maliye eiieumenlerinin inazba- baglamak liizumlu gbriilmiis ve bu sebeplc layi-

talarile birl ikte eiicumeniimize verilmis olmakla ba esas itibarile kabul edilmistir. Aneak kanuna 

iimum miidiir Ibrahim Kenial ve niubaseboi unill- i uimkuii oldugu kadar I'azla vuzuh vermok vo 

miyo umum miidiir vekili Comal Yesil bulunduk- itatbikatrni kolaylastirmak diisiineesile nio<ldclor 

I an halde okundu ve konusuldu: uzeriude asa^ulaki do^isiklikler yapdruis-lir. 

Devlot domiryollan kadrosuna dahil bulunan 1 — Birhiei maddede bazi iba.ro tadilleri ya-

ve miktar itibarih^ on iiy bini asan momur ve nilma.kla boraber bu nuuldede baJisoluuan (I) 

miistahdemlerin bu ^iin almakta o lduklan iiorel imnnira.li ('otvoliu kanunuu metnindeu (Mkarila-

ve bunlar in hizmeto a]inm,alari ve terfileri siin- rak ayr i bir cot vol. halindo kanuna lia^lainmasi 

diye kadar bir ka imna baglainnamis vo lathi- ve Devlot demiryollarr nieniur vo miistahdoiiileri 

ka t t a bask a baska osaslara. tabi tutulmust ui'. i<;iu kabul edihr.is olau dort soi-iuiu (A. I>. ('. D.) 

Bunlar in topunu bir esasa baglamak, memur vo bu cotvcl iizorindo "(islorilniesi Devlot baroniiiio 

iniistahdemleri liiyakatlerine ve hizniet miiddot- benzemosi ve teikikin kolaylastirdmasi noktasm-

lerino gore muayyen bir iierote tabi tutniak mak- dan S'a>';f:ili giii'iiliui^stiir. 

•adile hazir lanan bu layihanm Nafta Enoiimoni I I - Ikinei maddede dahi biriuei madde seklin-

tarai 'nidan ohlugu g'.bi ve iMaliyo cnoumoniuco <le bir <lei>;if;iklik yapilmakla boraber iki lmmai-ali 
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cetvelin dordiincii s i i tununun bashginda « her iki 

senede bir yapilacak zammin » ibaresinden sonra 

« bir senelik » kaydinin urmtuldugu anlasildigm-

dan bu ciliot t ash ill. edilmistir. 

I l l - Uciincii maddede Devlet. demiryollari 

idaresindeki vazii'elerle bun la rm (1) numaral i 

cetvele tekabiil eden derecelerini gosteren ve bi

dayeten hangi derecelere memur almabilecegine 

daii' hiikiimler yazitrdir. Eueumenimiz bu madde 

iizerinde durmus, Devlet, memur l an icin 1452 sa

yili kamuila kabul edilen esaslara gore bu mad

den in tadil ini ve bu suretle yiiksek tahsilli memur 

almak imkanlarmin temini muvafik gormiis ve 

garb lisanina vakif olanlarla yabanei memleket-

lerde yiiksek b i r ihtisas mektebinden diploma 

alanlar hakkinda da hiikiimler koymus ve idarl 

zaruretlere veya meslekr ihtisaslara binaen (B) 

ve (C) serilerindeki her dereceye fcra Vekilleri 

l leyet i karari le bidayeten memur almabilecegine 

dair bir fikra Have etmistir. Bunla rdan baska 

hnkuk isleri miidiiriiniin de bu maddede tesbit 

edilen esaslardan istisna edilmesini liizumlu gore-

rek maddede bu ciheti tasrih etmistir. Bu mad-

deye bagli (3) sayili cetveldc de gosterilen i.me-

murluklar arasinda yukandak i esaslara uydurul-

mak maksadile bir, iki degisiklik yapilmistir. 

Simdiye kadar Devlet demiryollari memur-

l u k l a n bulge kaiunmiia bagli eetvellerde goste-

rilmekte ve ayrica bir ta l imatname ile baremleri 

tesbit edilmis buhmmakta idi. (3) numaral i eet-

velc gore urnum miidiirlugc bagli miifettisliklerin 

kaldrnlmis oldugu goriilmiistiir. Her subeye bag

li miifettislerin teftis vazifesi gordiigii ve rapor-

larini mensub oldugu sube mudiirluklerinc vei'-

mekte oldugu ve ayrica urnum miidiirliige bagli bir 

t eft is heyetine bu idarede ihtiyae bulunmadigi 

ve bu sebeble bu tesekkiiltin (3) numaral i cetvel-

den kaldinldigi eneiimenimize izah edilmis ise de 

azadan bazi lan umum Devlet teskilatinda meveud 

usule gore umum mudurl i ige bagli ayr i b i r teftis 

heyctini muhafaza etmek leap edeeegin.de rsrar 

etmislerdir. Enciimenimiz subelerdeki miifettis

liklerin teskilat kanunile umum miidurluge bag-

lanmasi kabil olabileeegini nazari i t ibare alarak 

(3) numaral i cetvelde tadi lat yapi lmasmi lti-

znmlu gormemistir. 

I V - Mesken tazminat ina taalluk eden be-

sinci m&ddeye gelince: Devlet demiryollari ve li-

manlar i idaresinin Ankarada bulunan memur 

ve mustahdemlerine de Devlet memurlarcna ve-

rilen mesken tazminati nisbetinde bir tazminat 

verilmesi esas itibarile enciimenimizce de muvafik 

bulunmustur . Ancak baremleri Devlet baremine 

miitenazir olarak 19 dereceden ibaret olan bu 

m,emurlara aynen Devlotte eari usul ve serait 

a l t inda mesken zammi verilmesi maksadi goze-

tilerek bu madde ona gore degistirilmistir. 

B u n d a n baska ta tbikat ta tereddiide yer kal

mamak igin (2) sayili cetveldeki miistahdemlerin 

ne esas dairesinde bu zammi alabilecekleri tas

r ih edilmistir. 

V - Altinci maddede, bidayeten tay in edi-

lecek memura her dereeenin en az maasi verile-

eegi gosterilmiis ise de bazi dreceler bir kag kis-

rna ayrilmis ve boylece mut lak bir tarzda yazi-

lirsa bir kac, kismi olan bir dereceye alinacak me

m u r veya miistahdemin en asagidaki kismin en 

az maasini almalari lazim gelecegi yolunda bir 

mana Qikmasi iht imal dahi l inde gorulmus oldu-

gundan boyle bir yanlisliga mahal kalmamak 

iizerc bir kag kisma ayrilan derecclerde her kismin 

en az ayliginin tahsis edilecegi tasr ih edilmistir. 

V I - Kademe zammina t aa l luk eden (7) nci 

maddede sicilli musait olan ve bu lundugu dere-

eode iki seneyi dolduran her memura ayligi de-

recesinin en yiiksek miktar ina varincaya kadar 

Ciimhuriyet bayramlar inda her iki senede ka-

demie zamjmi verileoegi ve bu zamlarm bayrami 

takib eden ikinci tesnin ayinin basindan i t ibaren 

todiye olunacagi daha vazih bir sekilde yazilmis 

ve bir derece de csasen on bes t i i r lu aylik kabul 

olunduguna gore bunun daha ziyade ar tmasina 

mahal kalmamak iizere sene kiisuratina aid hesab-

lar kaldinimist i r . Iki sene icinde alti aydan zi

yade isten ayri lan memur la rm kademe zammmin 

alti ayi tecaviiz eden her tam ay igin bir ay tehir 

edilecegine dair bir hiikrim konuldugu gorulmus 

ise de sene kusura t i kaldiri lmasina ve tarifelerin 

Ciimhuriyet bay rammda yapi lacagma gore bu gi-

bi hallerde b i r ay tehirin bir sene olarak kabul 

edilmesi ve ancak vazifeden dogan hastalik ve ka-

zalarin bu hiikiimden istisnasi muvafik goriile-

rek bu fikra ona gore degistirilmistir. 

V I I - Sekizinci madde, terfi eden her memu-

run yeni ayliginin hangi esasa gore tayin edile-

oegini gostermektedir. Burada maksad; mriseecel 

hizmet miiddeti on seneyi gec/meyenlere terfi et-

tigi dereeenin en az ayligi ve hizmet miiddeti on 

seneyi gegenlere de terfi ettigi dereeenin en az 

miktar i ile on seneden fazla olan her tam hizmet 
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ol>:!iij'iiiia dair olan esasi tnulial'aza edilmekle 

licralicr maddedc bazi ibarc dc^'isikliklcri yapil-

i i i i s j II.'. 

XI • <>ti ikinci maddedc <labi bazi ibarc la 

dilleri yapdmisl ir. dcrek bu maddcnin vc iverck 

aynen kabul cdilcn Maliyc encumeninin o'i iiciin 

i-ii ma-ddcsinin dalii mmvaikkail maddc halinc kon-

masi miiuasib irofiiImf:istiit*. 

XII - Maliyc enruTiieninin ladllcn liazirladi,<>'i 

on odordi'mcil maddc ikiyc cynlmis vc dairni bir 

liiikrnu ihliva cdcn vc yiiksek bir 'lnekteplcn ;rn«• 

zim olmayau vc lialcn (\\) serisinde buliinan 

in 'iiiiH'lai'dati chliyet vc Jiyakalleri ^oriilenleriu 

(A) serisinin altmei derccesine kadar !<rl'i cdc-

bilcceklei'iiic dair olan son fikranm ayri vc da 

inn bir maddc olarak tedvini muvafik ^oriil-

iniisliir, I>n maddcnin oirinci fikrasmda baliso-

!im.-ui iutibak keyl'iyetinc .irelinee: Dcvlele itili-

kai cdcn vc cdcoek ohm ineinur vc mils! alidcmle-

rin bir dcl'aya nialisus olniak iizere l)ii kainmdaki 

lalisil kayTtlarina baikilmaksrzm eliliyet vc vu-

kuHai'iim. vc almakta, olduklarr ayliklarin iiiik-

f a i-ii") a i>'(ii'C "•ii'cccklcri derceclcrin vc bir ka<; 

kismi obm dcrccclcrde dc ^ircccklcri kisnun vc 

dcrccc vc kisimlar icinde dc o dcrc.cc. veya las-

nim asiraia vc azam? niiikfarlari arasnida alacak-

lavi ayluk miklarmin Nafta vekfdetincc iayini 

vc bu surolle mevcud nicinur vc miistahdemlcrin 

ba rente iiilibak ellirilnicsi encumenimizce d^ ye-

rindc <i'()riilmiis vc bu hiikiim muvakkat bir niad-

dc halino konnlmnstnr , 

XTTI - l)U kmiiiiiii miihalif kanuni liiikiimlcr 

buliminadit>'i vc buna muleallik islerin simdiye 

kadar talimal name ile idarc cdilmis oldu^'u ve-

rilcn sil'aln izaliaMaii anlasildi^indan on bexinci 

maddcnin ledvinine niahal ^oriilmemis vc layi 

hadan cikarilmisl\v. 

XIV - Maliyc cueiimeuiiiin on oil i vc on ye-

dinci maddcleri on ikitici vc on iicunrii maddc 

olarak oldu&u idbi kabul cdilmistir. 

I 'mumi I level in lasvibine konrnak iizere "h"iii<-

sck llcisli£e stimilur. 

Ucis V. f\l. M. Kfi. 

Isparla. Trabzon Islanbid 

Miil.-crrcni f'nsii! Him P<nj F. Oilmen 

hahkesir liayazid (jornm 

/'/. Ailakini ihsan Tar M. (\inlchin 
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IMyarbokir Hklirne (Jiiiniisaru' 

R. lielil F. KullakkmtH I). Xitl;uri/u 

Istanbul izmir Manisa 

S. IJraz h. inane 'l\ Tuvkoglu-

7 — 
Mardin Sivas Tokad 

11. J'Jrlcii liomi Civicr i'„ ihviica 

K'n-klaLvli 

S. (Mill 
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HtlKttMETlN TEKLtF l 

Tilrkiye Devlet demiryollari memur ve mustali-
demlerinin ucret ve yevmiyelerine aid kanun 

Vcret cetvelleri 

MADDE 1 — Devlet demiryollari daimi me
mur ve mustahdemlerinin aylik ve yevmiyeleri 
asagidaki [1] numarali cetvele gore tesbit edil-
mistir: 

[1] numarali ucret cetveli 

03 i 

QJ S 

%> 5 £ 

Lira Tarifede artacak miktar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 a. 

6 b. 
7 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 a. 
17 b. 
17 e. 
18 a. 
18 b. 
18 c. 
19 a. 
19 b. 

u 
03 

05 

< 
M 

>> < 

<|-H 

1 
03 

M 
M 

>> ^ 

244 
208 
177 
151 
130 
113 

97 
83 
74 

67 
61 
57 
53 
49 
46 
43 
40 
37 
33 

601 700 
501 600 
451 500 
401 450 
321 360 
281 320 

280 
243 
207 
176 
150 
129 

112 
98 
89 

82 
76 
72 
68 
64 
61 
58 
55 
52 
48 

6,67 
6,67 
3,26 
3,26 
2,60 
2,60 

2,40 
2,33 
2,00 
1,66 
1,33 
1,08 

8 nci maddenin hukum-
lerine gore 

Lira 

1,00 2,25 
1,00 2,25 
1,00 2,00 

1,00 2,00 
1,00 1,75 
1,00 1,75 
1,00 1,50 
1,00 1,50 
1,00 1,50 
1,00 1,25 
1,00 1,25 
1,00 1,25 
1,00 

veya 8 nci mad-
deye gore 

M ALT YE ENOlTMEN t N f N TWA T$T i $ I 

Devlet demiryollari memur ve mmtahdemleri-
nin Ucret ve yevmiyelerine aid, kamm Ijdyihasi 

Ucret cetveli 

MADDE 1 — Devlet demiryollari daimi me
mur ve mustahdemlerinin aylik ve yevmiyeleri 
asagidaki (1) numarali cetvele gore tesbit edil-
mistir: 

[1] numarali iicret cetveli 

Q 

1 
2 
3 
4 
5 
6 I. 

6 II. 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 I. 
17 II. 
17 III . 
18 I. 
18 II. 
18 III . 
19 I. 
19 IT. 

as
ga

ri
 

# 
i—i 

az
am

i 

M 

•—< 

bi
r 

ya
p 

se
ne

de
 

M 
. i - t 

bi
r 

se
-

03 
N 

M 
o3 

l-H 
U 
d 

•+-> 

*A 
"""! 

-ii 

601 
501 
451 
401 
321 
281 

244 
208 
177 
151 
130 
113 

97 
83 
74 

67 
61 
57 
53 
49 
46 
43 
40 
37 
33 

-ii 

700 
600 
500 
450 
360 
320 

280 
243 
207 
176 
150 
129 
112 
98 
89 

82 
76 
72 
68 
64 
61 
58 
55 
52 
48 

<V 03 £ 
ffl 

Lira Tarif ode artacak mikt ar 

6,67 
6,67 
3,26 
3,26 
2,60 
2,60 

2,40 
2,33 
2,00 
1,66 
1,33 
1,08 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

8 nci maddenin liii-
kiimlerine gore, 

Lira 
2,25 
2,25 
2,00 veya 8 nci mad-
deye gore 
2,00 
1,75 
1,75 
1,50 
1,50 
1,50 
1,25 
1,25 
1,25 

( S. Sayisi : 5 ) 
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BtlTQE ENCtlMENINlN DEOiSTIRiSf 

Devlet demiryollari isletme idaresi memur ve 
miistahdcmlerinin ilcretlerine dair kanun 

layihasi 

MADDE 1 — Devlet demiryollari idaresinin 
daimi memur ve miistahdemlerinin seri ve dere-
celerile ayliklari ve bunlardan giindelik ile ga-
lisanlarm aylik tutari ilisik (1) numarali cet-
velde gosterilmistir. 

( S. Sayisi : 5 ) 
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MADDE 2 — Devlet demiryollan atelyele-
rinde saat iizerinden iicret alanlarm aylrk aza
mi ve asgarileri asagida [2] numarali cetvele go
re tesbit edilmistir: 

[2] numarali cetvel 

J-l 
03 

<i-H 

be 

M 
M 

< 

44 

CL 
Lira Lira Lira Tirafede artaeak miktar 

1 S. l.ustalOO 
2 S. 2. » 
3 S. 1. isci 
4 S. 2. » 
5 IsQi TT1U. 

6 4 cii se
ne ciragi 

7 3 cii se-

90 
77 
59 
43 

125 
115 
95 
76 
58 
45 

33 

1,66 
1,66 
1,33 
1,08 
1,00 

7 nci madde mucibince 

8 nci madde mucibince 

8 nci madde mucibince 

4 ncii madde mucibince 
ne c,iragi 

8 2eise- 25 
ne §iragi 

9 l c i se - 21 
ne ciragi 

Stajyer miistahdemin ile ve fevkalade ah-
valde galistinlan muvakkat amele ucretleri ih-
tiyaca gore harigteki amele ucretleri esasi iize
rinden Is. umum miidiirliigunce tesbit edilir. 

MADDE 3 — Devlet demiryollan barem de-
recelerine tekabiil eden memuriyetler ilisik 3 
numarali cetvelde gbsterilmistir. Bu cetvelin 
(A) serisine dahil derecelerde ali tahsil, (B) 
serisine dahil derecelerde en az lise tahsili ve
ya muadili meslek mektebi, (C) serisine dahil 
derecelerde en az orta mekteb tahsili ve bun-
dan asagi dereceler igin de en az okuma yazma 
bilenler hizmete almirlar. Ali tahsil gormiis 
olanlar hizmete giriste 13 ncii dereceden, lise 
veya muadili meslek mektebi mezunlari 15 nci 
dereceden, orta tahsil erbabi da 17 nci derece
den hizmete almabilirler. 

Mai. E. 

MADDE 2 — Devlet demiryollan atelyelerin-
de saat iizerine iicret alanlarm ayhk azami ve 
asgarileri asagida 2 numarali cetvele gore tes
bit edilmistir: 

[2] numarali cetvel 

o 

to 

M 

< 

N 
o3 

M 
I—I 

•a M 

o 

o> 

Lira 

K3 rpl 

S. 1. Usta 100 
S. 2. » 99 
S. 1. isci 77 

S. 2. » 95 
"I'SQI mua. 43 

4 ncii sene ciragi — 
3 ncii sene eiragr — 
2 nci sene ciragr — 

125 
115 

95 

76 
58 
45 
33 
25 
21 

1,66 
1,66 
1,33 8 nci 

d e miK 

1,08 
1,00 

rnad-
• ibi nee 

9 1 nci sene yiragi — 
Stajiyer miistahdemin ile fevkalade ahvalde 

galistinlan muvakkat amele ucretleri ihtiyaca 
gore harigteki amele ucretleri esasi iizerinden 
Is umum miidiirliigunce tesbit edilir. 

MADDE 3 — Devlet demiryollan barem de-
recelerine tekabiil eden memuriyetler ilisik (3) 
numarali cetvelde gbsterilmistir. Bu cetvelin 
(A) serisine dahil derecelerde ali tahsil, (B) se
risine dahil derecelerde en az lise tahsili veya 
muadili meslek mektebi, (C) serisine dahil dere
celerde en az orta mekteb tahsili ve bundan asa
gi dereceler igin de en az okuma yazma bilen
ler hizmete almir. Ali tahsil gormiis olanlar 
hizmete giriste 13 ncii dereceden, lise veya muadi
li meslek mektebi mezunlari 15 nci dereceden, or
ta tahsil erbabi da 17 nci dereceden hizmete ali-
nabilirler. 

( S. Sayisi : 5 ) 
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MADDE 2 — Devlet demiryollari atolyele-
rinde saat hesabile daimi olarak galistirilanlara 
verilecek ayliklarm en asagi ve en yukari mik-
tarlari ilisik (2) numarali cetvelde gosterilmis-
tir. 

Bu cetvelde altmci dereceden dokuzuncu de-
receye kadar olanlara kademe zammi verilmez. 

Stajiyer miistahdemlerle fevkalade ahvalde 
galistirilan muvakkat amele iicretleri ihtiyaca 
gore harigteki amele iicretleri esasi uzerinden 
tsletme umum mudurliigiince tesbit edilir. 

MADDE 3 — Birinci maddeye ilisik (1) 
numarali cetveldeki derecelere tekabiil eden hiz-
metler ilisik (3) numarali cetvelde gosterilmis-
tir. 

(A) serisindeki derecelere yiiksek mekteb, 
(B) serisindeki derecelere lise (veya muadili 
meslek mektebi) ve (C) serisindeki derecelere 
de orta mekteb mezunlan gegebilir. 

Yiiksek tahsili olanlar ilk hizmete giriste 12 
nci ve yiiksek bir mektebten mezun olmakla be-
raber yabanci memleketlerde yiiksek bir ihtisas 
mektebinden diploma almis olanlar 10 ncu ve li
se veya muadili meslek mektebi mezunlan 15 nci 
orta tahsil gorenler 17 nci dereceden hizmte ali-
nabilirler. Bunlardan 12, 15 ve 17 nci derece-

( S. Sayisi : 5 ) 
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MADDE 4 — Icabmda hizmete almacak ec-
nebi miitehassislar, Vekiller Heyetinin muvafa-
katile ve azami ayhk hususundan ve kanun hii-
kiimlerine baglanmaksizm, hususi bir mukave-
le ile kabul edilebilirler. 

MADDE 5 — Hayat pahahhgi dolayisile me-
murlara Devletce mesken zammi verilen mer-
kezlerde Devlet demiryollari memur ve miis-
tahdemleri de ayni hukumlerden istifade ederler. 

Meskeni meccanen temin edilen memur ve 
miistahdemler mesken zammi almazlar. Tenzi-
lath kirali evlerde oturanlarm mesken tazminati 
bu tenzilat nisbetinde azaltilir. 

Devlet demiryollari barem kanunundaki 2 
numarali cetvele dahil miistehdemler 1 numarali 
cetvelde kendi ayhk iicretlerine tekabtil eden de-
recenin mesken zammini alirlar. 

MADDE 6 — (1) Baslangig ayhklari, memur 
tayin edilirken tesbit edilir. (2) Kaide olarak, 
baslangic, ayhgi memurun dahil bulundugu maas 
derecesinin asgarisine tekabiil eder. (3) Her de-
receye tekabiil eden maas o derecedeki vazife 
ic,indir. Inzibati kararlar veya idari kabiliyet-
sizlik yahud kendi arzularile bulunduklan dere-
ceden asagi bir vazifeye kaldinlanlar icin evvel
ki dereceleri miikteseb bir hak teskil etmez. 

Kademe zamrm 

MADDE 7 — Sicilli miisaid olan memura, 
azamiyi buluncaya kadar her iki senede bir 
Ciimhuriyet bayramma tesaduf eden 1 nci tes-
rinin 29 ncu giinii 1 nci maddede tayin edilen 

MADDE 4 — Icabmda hizmete almacak ec-
nebi miitehassislar, Vekiller heyetinin muvafa-
katile ve azami ayhk hususunda bu kanun hii-
kumlerine baglanmaksizm, hususi bir mukave-
le ile kabul edilebilirler. 

MADDE 5 — Hayat bahahligi dolayisile me-
murlara Devletge mesken zammi verilen mer-
kezlerde Devlet demiryollari memur ve miis-
tahdemleri de maasa bakilmayarak bu kanun-
daki derecelerine gore ayni hukumlerden isti-
fade ederler. 

Meskeni meccanen temin edilen memur ve 
miistahdemler mesken zammi almazlar, tenzilat-
li kirali evlerde oturanlarm mesken tazmi
nati bu tenzilat nisbetinde azaltilir. 

Devlet demiryollari barem kanunundaki 2 
numarali cetvele dahil miistahdemler 1 nu
marali cetvelde kendi ayhk iicretlerine teka
biil eden derecenin mesken zammmi alirlar. 

MADDE 6 — Baslangig ayhklari, memur 
tayin edilirken tesbit edilir. 

Kaide olarak, baslangig ayhgi memurun 
dahil bulundugu maas derecesinin asgarisine te
kabiil eder. 

Her dereceye tekabiil eden maas o derece
deki vazife igindir. Inzibati kararlar veya idari 
kabiliyetsizlik yahud kendi arzularile bulun
duklan dereceden asagi bir vazifeye kaldin
lanlar ic,in evvelki dereceleri miiktesep bir hak 
teskil etmez. 

Kademe zammi 

MADDE 7 — Kademe zammi asagidaki esas-
lara gore verilir: 

a) Sicili miisaid olan memura, azamiyi bu
luncaya kadar her iki senede bir Ciimhuriyet 

( S. Sayisi : 5 ) 
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ye almacak olanlardan garb lisanlarmdan birine 
vukufu imtihanla belli olanlar bir derece daha 
yiiksegine almabilirler. 

(D) serisindeki derecelere kabul olunabilmek 
igin en az turkge okur yazar olmak §arttir. 

Umum miidur ve muavini ile hukuk isleri mu-
diirii bu kayidlerden miistesna oldugu gibi idari 
zaruretlere veya mesleki ihtisaslara binaen (B) 
ve (C) serilerindeki her dereceye Icra Vekilleri 
Heyeti kararile bidayeten memur almabilir. 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — 1452 numarali kanun ile Dev-
let memurlarma verilmekte olan mesken tazmi-
nati ayni hiikiim ve sartlar dairesinre Devlet de-
miryollan memur ve miistahdemlerine de verilir. 
Bu tazminatm verilmesinde memurun ayligr de-
gil, bulundugu derece nazari itibare almrr. 

Bu kanuna ilisik (2) numarali cetveldeki miis-
tahdemlerden birinciden dordiincii dereceye ka-
dar olanlara (1) numarali cetvelin 14 ncii dere-
cesinin mesken tazminati ve 5 nci ve daha asagr 
derecelerde bulunanlann da kezalik (1) numa
rali cetvelin 18 nci derecesinin mesken tazmina
ti verilir, 

MADDE 6 — Bidayeten tayin olunacak me-
murlara almacaklan derecenin ve bir kag ksima 
ayrilan derecelerde her kismm en az ayligi tah-
sis olunur. 

Her dereceye tekabiil eden aylik o derecedeki 
vazife icindir. 

inzibati kararlar veya idari kabiliyetsizlik 
yahud kendi arzularile bulunduklari dereceden 
asagi bir vazifeye kaldinlanlar igin evvelki dere-
celeri miikteseb bir hak teskil etmez. 

MADDE 7 — Bir derecede iki sene kalan me-
mura asagidaki esaslara gore kademe zammi ve
rilir : 

a - Sicilli musaid olan ve bulundugu derece- | 

( S. Sayisi : 5 ) 



14 
Hii. 

kademe zammi verilir. 
(2) Zam, memurun sene nihayetinde dahil bu

lundugu derece esasma gore hesab edilir. 
(3) Eger zam miihletinin hitammda, memu

run museccel memurluk miiddeti iki seneyi dol-
durmamis ise, zam miktan, iki sene zarfinda go-
riilen hizmet miiddeti nisbetinde tesbit edilir. 
Ay kesirleri hesaba katilmaz. 

(4) Eger memur hastalik, vazife haricinde 
bir kaza veya askerlik dolayisile iki sene iQinde 
alti aydan fazla gaybubet ederse, 6 ayi tecaviiz 
eden her tarn ay gaybubet igin zammi bir ay te-
hir edilir. 

(5) Hastalik, kaza, memurun miihim bir hata-
sindan ileri gelirse veya kasten vazifeye devam-
sizlik gosterilirse zam gaybubet miiddeti nisbe
tinde tenzil veya lagvedilir. Bunlara benzer bir 
sebeb tedaviyi geciktirirse ayni muamele yapilir. 

(6) 29. 1. tesrinde terfi eden memur, ancak 
eski maasi terfi etmeden evvel bulundugu dere-
cenin azamisini bulmamissa kademe zammi ala-
bilir. 

(7) Kidem zamlari cezai tedbir olarak ten-
sib veya lagvedilebilir. 

Terfi zammi 

MADDE 8 — 1 Terfi eden yani, yiiksek de-
receye dahil bir vazifeye gegen memur zamma 
istihkak kesbeder. 

A - Tarakkide iicretin artacak mikdari ter-
fiden sonraki hizmet senelerinde almacak fark 
zamlarile museccel olarak 25 nci hizmet senesi 
oldugu ve yeni vazifede 5 sene ikmal edildigi 
zaman yeni derecenin azamisine vasil olacak se-
kilde hesab edilecektir. Buna gore hizmet miid-
detleri 10 seneye kadar ( dahil) olan memur-
lar terfi ettigi riitbenin asgarisini alir. 

I I : 20 sene hizmet miiddeti olanlarm miid
deti hizmeti 25 ten tarh ve terfi edecegi derece
nin kademe zammi mikdarma zammolunarak 
netice azamiden tarhedilir. 

20 : 25 sene hizmet miiddeti olanlarm hie ol-
mazsa 5 seneyi doldurmadikga azamiyi alamaz-
l a r . 

Mai. E. 

bayramma tesadiif eden 1. tesrinin 29 ncu giinii 
1 nci maddede tayin edilen kademe zammi ve
rilir. 

b) Zam, memurun sene nihayetinde dahil 
bulundugu derece esasma gore hesab edilir. 

c) Eger zam miihletinin hitammda, memurun 
museccel memurluk miiddeti iki seneyi doldur-
mamis ise, zam miktan, iki sene zarfmda go-
riilen hizmet miiddeti nisbetinde tesbit edilir. 
Ay kesirleri hesaba katilmaz. 

d) Eger memur hastalik, vazife haricinde bir 
kaza veya askerlik dolayisile iki sene iginde al
ti aydan fazla gaybubet ederse, 6 ayi tecaviiz 
eden her tarn ay gaybubet igin zammi bir ay te-
hir edilir . 

e) Hastalik, kaza, memurun miihim bir hata-
smdan ileri gelirse veya kasden vazifeye devam-
sizlik gosterilirse zam gaybubet miiddeti nisbe
tinde tenzil veya lagvedilir. Bunlara benzer bir 
sebeb tedaviyi geciktirirse ayni muamele yapilir. 

f) 29 birinci tesrinde terfi eden memur, an
cak eski maasi terfi etmeden evvel bulundugu 
derecenin azamisini bulmamissa kademe zammi 
alabilir. 

g) Kidem zamlari cezai tedbir olarak tehir 
edilir veya verilmez. 

Terfi zammi 

Terfi zammi asagidaki esaslara gore verilir 

MADDE 8 — a) Terfi eden, yani yiiksek de-
receye dahil bir vazifeye gegen memur, zamma 
istihkak kesbeder. 

b) Tarakkide iicretin artacak miktan terfi-
den sonraki hizmet senelerinde almacak fark 
zamlarile museccel olarak yirmi besinci hizmet 
senesi doldugu ve yeni vazifede bes sene ikmal 
edildigi zaman yeni derecenin azamisine vasil 
olacak sekilde hesab edilecekir. Buna gore hiz
met miiddetleri on seneye kadar (on dahil) olan 

( S. Sayisi : 5 ) 
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de iki seneyi dolduran her memura ayligi; de-
recesinin en yiiksek miktarma varmcaya kadar 
Ciimhuriyet bayraminda (1) numarali cetvele go
re her iki seneye bir kademe zammi verilir. Ka
deme zammmda sene kiisurati hesaba katilmaz. 

b - Bu suretle verilecek kademe zamlari Ciim
huriyet bayramini takib eden ikinci tesrin ayinm 
basmdan muteberdir. 

c - tki sene iginnde alti aydan ziyade isten ay-
rilan memurlarm kademe zammi ertesi seneye 
birakihr. Vazife icabi olan kaza ve hastalik hal-
leri bu hiikiimden miistesnadrr. 

d - Kademe zamlari cezai tedbir olarak tehir 
edilebilir veya verilmeyebilir. 

MADDE 8 — Terfi eden her memurun yeni 
ayligi asagidaki esasa gore tayin edilir. 

a - Museccel hizmeti on seneyi gecmeyenlere 
terfi ettigi derecenin en azi verilir. 

b - Hizmeti on seneyi gegenlere terfi ettigi 
derecenin en az miktari ile on seneden fazla 
olan her tarn hizmet senesi igin o derecenin bir 
senelik kademe zammmin mecmuu verilir. 

Yirmiden fazla hizmet seneleri hesaba ka
tilmaz. 

c - Yukan dereceye terfi igin bulundugu de-
recede en az iig sene hizmet sarttir. Yiiksek 
mekteb mezunlari igin bu muddet iki senedir. 
Memur namzedleri bu hiikiimden miistesnadir. 

Miiddetini doldurmadan yukan dereceye ve 
ya birden fazla yukan derecelere terfi edenler 
eski ve sirasile aradaki derece ayhklarmi birer 
terfi muddetince almadan gegtikleri derece ay-

( S. Sayisi : 5 ) 
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B - 12 den 19 ncu dereceye kadar terfilerde 
gozetilecek asgari zam mikdari 1 nci maddedeki 
cedvelde gosterilmi^tir. 

0 - Teselsiil takib etmiyen terfilerde Devlet 
memurlan hakkmda tatbik edilen usul ve ka-
ideler cereyan eder. 

(2) Terfi edenler ayni zamanda miistehak 
olduklan kademe zammmi alirlar. 

MADDE 9 — Harcirah, fazla mesai seyyar 
personelin km. tazminatr, vekalet tahsisatile, 
hastalik, kaza, askeri hizmet igin ayrihsta, me-
zuniyette, kadro tensikatinda ve vefatta veri-
lecek tazminat ile kise, hizmet evi, fena hava, 
temsil, gamasir, su tahsisati ve dig-er munzam 
tahsisat mikdarlan bir talimat ile tayin olunur. 
Devlet demiryallarmda verilecek harcirahlar 
harcirah kanunu ile Devlette verilen harcirah
tan fazla olmaz. Fazla mesai ancak tatil giinle-
rinde mesai saatleri dismda goriilmesine umu-
mi mudurliigiin zaruret hissettigi ahvalde veri-
lebilir. 

Muvakkat hukiimler 

Yeni hizmet in hesab tarzi 

MADDE 10 — 1) Halen vazifede bulunan 
memurlarin iicret ve yevmiyeleri bu kanun me-
riyete girince, terfi ve hizmet kidemi zamlari-
ni tanzim eden yeni hiikiimlere gore yeniden 
tesbit edilir. 

2) Yeni iicret veya yevmiye en az asagidaki 
formiiliin tatbikinden hasil olan neticeye miisa-
vi olacaktir. 

Asgari ( n x a ) 
Bu formiilden «n» son bulundugu memuri-

yette gecirilen miiddet ( sene olarak ), ve «a» 
senelik zam mikdaridir. 

3) yeni iicret veya yevmiye sayet asagidaki 

( S. Ha 
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memurlar terfi ettigi derecenin asgarisini alrr. 
On birden yirmi seneye kadar hizmet mudde-

ti olanlarm miiddeti hizmeti yirmi besten tarh 
ve terfi edecegi derecenin kademe zammi mikta-
rma zarbolunarak netice aaamiden tarhedilir. 

Yirmiden yirmi bes seneye kadar hizmet miid
deti olanlar hig olmazsa bes seneyi doldurmadik-
ga azamiyi alamazlar. 

c) On ikiden on dokuzuncu dereceye kadar 
terfilerde gozetilecek asgari zam miktari 1 nci 
maddedeki cetvelde gosterilmistir. 

d) Teselsiil takib etmeyen terfilerde Devlet 
memurlan hakkmda tatbik edilen usul ve kai-
deler cereyan eder. 

Terfi edenler ayni zamanda miistehak olduk
lan kademe zammmi alirlar. 

MADDE 9 — Harcirah, fazla mesai seyyar 
personelin kilometre tazminati vekalet tahsisati
le, hastalik, kaza, askeri hizmet igin ayrihsta, 
mezuniyette, kadro tensikatinda ve vefatta veri
lecek tazminat ile gise, hizmet evi, fena hava, 
temsil, gamasir, su tahsisati ve diger munzam 
tahsisat miktarlan bir talimat ile tayin olunur. 
Devlet demiryollarmda verilecek harcirahlar 
harcirah kanunu ile Devlette verilen harcirahtan 
fazla olamaz. Fazla mesai ancak tatil giinlerin-
de mesai saatleri dismda goriilmesine umumi 
mudurlugim zaruret hissettigi ahvalde verile-
bilir. 

Muvakkat hukiimler 
Yeni ucretin hesab tarzi 

MADDE 10 — a) Halen vazifede bulunan me-
murlarm iicret ve yevmiyeleri bu kanun meriye-
te girince, terfi ve hizmet kidemi zamlanni tan
zim eden yeni hiikumlere gore yeniden tesbit 
edilir. 

b) Yeni iicret veya yevmiye en az asagidaki 
formulun tatbikinden hasil olan neticeye miisa-
vi olacaktir. 

Asgari (n x a) 
Bu foraniilde «n» son bulundugu memuriyette 

gegirilen miiddet (sene olarak) ve «a» senelik 
zam miktaridir. 

c) Yeni iicret veya yevmiye sayet asagidaki 

n : 5) 
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liklarmi alamazlar. 

MADDE 9 — Harcirah, fazla mesai, seyyar 
personelin kilometre tazminati, vekalet tahsisa
ti ile hastalik, kaza, askeri hizmet igin ayrilis-
ta, mezuniyette, kadro tensikatmda ve vefatta 
verilecek tazminat ile gise, hizmet evi, fena hava, 
temsil, camasir, su tahsisati ve diger munzam 
tahsisat Nafia vekaletince tayin edilecek esas-
lar dairesinde verilir. 

Devlet demiryollarmda verilecek harcirahlar, 
Devlet memurlarma verilen harcirahtan artik 
olamaz. Fazla mesai iicreti ancak umum miidiir 
taraf mdan zaruri ahvalde tensib kilinmak sartile 
tatil giinlerinde veya mesai saatleri dismda go-
riilecek hizmetler icin verilebilir. 

MADDE 10 — Bu kanunda yazili hizmetler; 
Devlet demiryollan idaresinin teskil edildigi 
25 mart 1920 tarihinden sonra bu idarede mii-
seccel olarak gegirilen hizmetlerdir. 

Ancak sonradan bu idareye intikal eden ve 
edecek olan demiryollan memurlarmm hizmetl-
ri intikal tarihinden baslar. 

( S. Sayisi : 5 ) 
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gibi hesab edildigi takdirde yukanda ikinci 
fikra ile hasil olan mikdardan fazla zuhur 
ederse bu iicret veya yevmiye miistakbel sene
lik zamlar nazari dikkate almarak ve memu-
run daimi memur olarak 25 nci hizmet sene-
sinde doldurdugu sene nihayetinde ve yeni me-
muriyetini besinci senesinde yeni derecesinin 
azamisini bulacak syrette hesab edilir. §u halde 
hizmeti 20 seneye kadar olanlara bu formiil; 

Azami (25 s x a ) 

Ve hizmet miiddeti 20 seneden fazla olanla
ra f ormiil: 

Azami ( 5 x a ) 
Bu formiillerde (s) memurun 1920 den son-

raki daimi hizmet senesidir. Ve (a) senelik zam 
mikdaridrr. 

4) tlcret veya yevmiyesi, eeza ve smifmm ten-
zili dolayisile indirilen memurun yeni iicret ve 
ya yevmiyesi buna gore tenzil edilir. 

TTizmet kidemi 

MADDE 1.1 — Bu kanunda kasdedilen hiz
met, Devlet demiryollarmrn tesekkiil tariM olan 
25 mart 1920 den itibar edilir, Devlete intikal 
eden ve edecek olan Derairyollar memurlarmm 
kidemleri Devlet demiryollari hizmetine girdik-
leri tarihten baslar. 

Fazlalik 

MADDE 12 — Eger eski iicret veya yevmi
yesi bu kanun hiikiimlerine gore memurun bu-
lunacagi derecenin azami miktarmi tecaviiz eder
se, memur fazlasmi bir sene daha alir. Bu faz-
lalik tekaiid sandigi aidatma dahil degildir. Bu 
fazlalik terfi zammrna mahsub edilir. 

MADDE 13 — Memur ve miistahdemin al-
makta oldugu eski iicretin bu kanuna gore tea-
bit olunacak yeni iicerete nazaran gosterdigi faz
lalik bertaraf oluncaya kadar verilmez. 

Bu fazlalik bir terfi zammma da mahsub edi-
lebilir. 

18 — 
Mai. TC. 

gibi hesab edildigi tkdirde yukanda ikinci fik
ra ile hasil olan miktardan fazla zuhur ederse 
bu iicret veya yevmiye miistakbel senelik zam
lar nazari dikkate almarak ve memurun daimi 
memur olarak yirmi besinci hizmet senesincle 
doldurdugu sene nihayetinde ve yeni memuri-
yetinin besinci senesinde yeni derecesinin aza
misini bulacak surette hesab edilir. §u halde 
hizmet miiddeti yirmi seneye kadar olanlara bu 
f ormiil: 

Azami (25 - S) x a 
Ve hizmet miiddeti yirmi seneden fazla olan

lara f ormiil: 
Azami (5 x a) 

Bu formiillerde (S) memurun 1920 den son-
raki daimi hizmet senesidir. Ve (a) senelik zam 
miktaridir. 

d) t3cret veya yevmiyesi, ceza ve sinifmrn 
tenzili dolayisile indirilen memurun yeni iicret 
veya yevmiyesi buna gore tenzil edilir. 

MADDE 11 — Bu kanunda kastedilen hiz
met, Devlet demiryollarmrn. tesekkiil tarihi olan 
25 mart 1920 den itibar edilir. 

Devlete intikal eden ve edecek olan demir
yollar memurlarmm kidemleri Devlet demir
yollari hizmetine girdikleri tarihten baslar. 

MADDE 12 — Eger eski iicret veya yevmi
yesi bu kanun hiikumlerine gore memurun bu-
lunacagi derecenin azami miktarmi tecaviiz 
ederse, memur fazlasmi bir sene daha alir. Bu 
fazlalik tekaiid sandigi aidatma dahil degildir. 
Bu fazlalik terfi zammrna mahsub edilir. 

MADDE 13 — - Memur ve miistahdemin al-
makta oldugu eski iicretin bu kanuna gore tes-
bit olunacak yeni iicrete nazaran gosterdigi 
fazlalik, bulundugu derecenin azami miktarrnr 
tecaviiz etmiyorsa bu gibilerin miiteakib sene-
lerdeki kademe zamlarr bu fazlalik bertaraf o-
luncaya kadar verilmez. 

Bu fazlalrk bir terfi zammrna da mahsub edi
lir. 

( S. Sayisi : 5 ) 
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i J. rc. 

MADDE 11 Yiiksek bir mektebden me-
zun olmayan (E) serisindeki halen mevcud me-
murlardan ehliyet ve liyakatleri g-oriilenler (A) 
serisinin altinci derecesine kadar terfi edebilir-
ler. 

( S. Sayisi : 5 ) 
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Hu. 

MADDE 14 — Devlete intikal eden ve edecek 
olan hatlarm memur ve mustahdemleri ehliyet 
ve vukuflarina gore bir defaya mahsus olmak 
iizere Nafia vekaleti taraf mdan Devlet demiryol
lari baremine intibak ettirilir. 

MADDE 15 — Bu kanunun meriyete girdigi 
tarihinden itibaren muhalif hukiimler miilgadir. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 eylul 1935 tari
hinden muteberdir. 

Mai. E. 

MADDE 14 — Devlete intikal eden ve ede
cek olan hatlarm memur ve mustahdemleri eh
liyet ve vukuflarina gore bu kanundaki tahsil 
kayrtlarma bakilmaksizm bir defaya mahsus ol
mak iizere Nafia vekaleti tarafmdan Devlet 
demiryollari baremine intibak ettirilir. Yiiksek 
bir mektebten mezun olmiyan B. serisindeki ha-
len mevcud memurlardan ehliyet ve liyakatleri 
goriilenler A. serisinin altinci derecesine kadar 
terfi edebilirler. 

MADDE 15 — Bu kanuna muhalif hukiim
ler miilgadir. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 1936 ta
rihinden muteberdir 

( S. Sayisi : 5 ) 
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MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun me-
riyete girdigi tarihte mevcud olan memur ve 
miistahdemlerin unvanlan ve dereceleri ili§ik 
(3) numarali cetvele gore tesbit ve ayliklan asa-
gidaki esaslar dairesinde tayin olunur. 

Her memura bulundugu derecenin en az mik-
tari ile o dereceye gegtigi tarihten kanunun me-
riyeti tarihine kadar gegen her tarn hizmet se-
nesi igin o derecenin birer senelik kademe zam-
mi yekunu verilir. 

Ancak bu kanunun meriyeti tarihine kadar 
Devlet demiryollan idaresindeki miiseccel hiz
met miiddeti on seneyi gegen her memurun 8 nci 
maddenin (B) fikrasi mucibince tayin edilecek 
ayligi fazla ise kendisine bu aylik tahsis edilir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Eger eski aldigi 
miktar kanunun hiikiimlerine gore memurun bu-
lunacagi derecenin azami miktarmi tecaviiz eder-
se, memur fazlasmi bir sene daha aiir ve senesi 
iginde yapilabilecek terfi zammma mahsub edi
lir. Bu fazlalik tekaiid sandigi aidatma dahil 
degildir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 13 ncu madde 
aynen kabul 

MUVAKKAT MADDE 4 — Devlete intikal 
eden ve edecek olan hatlarm memur ve miistah-
demleri ehliyet ve vukuflanna gore bu kanun-
daki tahsil kayidlerine bakilmaksizm bir defaya 
mahsus olmak uzere Nafia vekaleti tarafindan 
Devlet demiryollan baremine intibak ettirilir. 

MADDE 12 — Maliye enciimeninin 16 nci 
maddesi aynen 

( S. Sayisi : 5 ). 
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MADDE 17 — Bu kanunun tatbikma Nafia 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

10 - VI - 1935 
Bs. V. 

1. Inonii 
Da. V. 

§. Kaya 
M l V. 

Ab. Oziruvri 
S. I. M. V. 

Dr. it. Saydam 

Ad. V. 
S. Saracoglu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Aras 

Na. V. 
A. Uotinkaya 

(J. t. V. 
liana Tai'lian 

M. M. V. 
K. O/alp 

Mill. V. 
F. Agrali 
Ik. V. 

C. Bayai-
Zr. V. 

Mulilis Erkmen 

Mai. E. 

MADDE 17 — Bu kanunun tetbikina Nafia 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

( S. Sayisi : 5 ) 
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MADDE 13 — Maliye 
maddesi aynen 
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I 

enclimeninin 17 nci j 

( S. Sayisi : 5 ) 



Hiikumetin teklifine bagh 3 numarah cetvel 

Seri Maa§i Derece Umumi idare ve limanlar Yol Hareket 

601/700 
501/600 
451/500 

401/450 

A. 321/360 

A. 

281/320 

244/280 

1 
2 
3 

4 

5 

6a. 

6 b 

Umumi mudtir 
Umumi mudur muavini 
1. nci sinif isletme mu-
diirleri 
Ticaret ve hasilat miidiirii 
2 nci sinif igletme mii-
diirleri 
Muhasebe miidiirii 
Malzeme miidiiru 
Hukuk i§leri miidiirii 
Sihhat isjeri miidiirii 
Zat islerj miidiiru 
Umumi katib 
3 ve 4 ncii derece reis 
ve merkez mudurlerinin 
muavinleri 

Umuini idare: 

I§letmelerde: 
I§letme amiri 
Liman nhtim ba§miifetti§i 

. Umumi idarede: 
1 nci sinif miifetti§ 

1 » » doktor ( mii-
tehassis) 
1 nci sinif avukat 
Mesul muhasib 
istatistik amiri 

— 
— 

Yol dairesi reisi 

Yol heyeti fenniye mu-
durii 

Yol mudiiru muavini 
Liman isjeri miidiirii 
Demir kopriiler heyeti 
fenniye muduru 

Demir kopriiler atelye 
miidiirii 
isletmelerde: 
Yol ba§ mufetti§i 

Umumi idarede: 
1 nci sinif diplomali mii-
hendis 
1 nci sinif yol ve ziraat 
mufettis,i 

— 
— 

Hareket dairesi r 

— 

Hareket mudur m 

isjetmelerde: 
Hareket ba§ miif 

Umumi idarede: 
1 nci sinif harek 
fettisj 



Seri Maa§i Derece 

208/243 7 

B. 177/207 8 

Umumi idare ve limanlar 

isjetmelerde: 
1. doktor (Mutehassis) 

1. avukat 
Hukuk isjeri amiri 
Umumi idarede: 
Matbaa amiri 
1 nci smif magaza §efi 

i§letmelerde: 
Liman rihtim mufetti§i 

Umumi idared-: 
2 uci sinif ii ufetti§ 

Evrak ve dosya amirligi 

2 nci sinif doktor 

2 nci sinif avukat 
Tesellum §efligi 
isjetmelerde: 

2 nci avukat 
2 nci doktor 

Yo! 

isjetmelerde: 
1 nci sinif yol mufetti§i 

Hareket 

jsjetmelerde: 
1 nci sinif hare 
fettisi 

Fidanliklar amiri 
istimlak amiri 
Diplomali mimar 
Emniy.-t tesisati mufettisj 
isjetmelerde: 
Muhendi? §ube §efi 
2 nci sinif miihendis yol 
miifettisj 
Umumi idarede: 
1 nci sinif merkez fen 

meinuru 
1 telgraf mufettisj 

2 nci smif diplomali 
miihendis 
1 nci sinif §ube §efi 

isjetmelerde: 
1 nci sinif merkez fen 
memuru 
S. 1. §ube §efi 
2. Doktor 

isjetmelerde: 

Umumi idarede: 
2 nci smif harek 
fettisi 

isjetmelerde: 
2 nci smif hareke 
tisj 



Maa§i Derece Umumi idare ve limanlar 

Umumi idarede: 
Kalem amiri 
Murakib 
Ecza methar §efi 

151/176 9 2 nci smif magaza §efi 
1. kimyager 
isjetmelerde: 
Li man §efi 
Kalem amiri 

Umumi idarede: 
Kalem §efi 
Muhasebe, malzeme ve 
tarife mudekkikleri 

130/150 10 1 nci smif veznedar 
isjetmelerde: 
Kalem §efi 
2 nci smif kimyager 
Eczaci 

113/129 11 Umumi idarede: 
Masa §efi 
Muhasib 

isjetmelerde: 
Tahmil tahliye §efi 
Silo §efi 

Yol Hareket 

Umumi idarede: 
Kalem amiri 
Stajyer muhendis 
2 nci sinif §ube §efi 
istimlak sefi 

i§letmelerde: 
istimlak §efi 
2 nci smif sube §efi 

Umumi idarede: 
2 nci telgraf mfifetti§i 
Bas ressam 

2 nci merkez fen memuru 
Isjetmelerde: 
Kalem §efi 
2 nci merkez fen memuru 

Umumi idarede: 
Masa §efi 
1 nci smif kisim §efi 
demir kop.) 

Muhasib 
1 Ressam 
§ef montor 
I§letmelerde: 
1 nci §mif kisim §efi 
1 y> » fidanhk fen -M. 
1 » » ressam 
Muhasib 

Umumi idarede: 

Kalem amiri 

i§letmelerde: 
1 nci smif gar § 

Umumi idarede: 

i§letmelerde: 
Kalem §efi 
2 nci gar §efi 

Umumi idarede: 
Masa §efi 
Muhasib 

i§letmeterde: 
1 nci smif istasy 
1 » » tren mu 
1 » » ressam 



_Seri_ Maa§_ Derece Umumi idare ve limanlar 

97/112 12 Umumi idarede: 
1 nci simf memur 

i§letmelerde: 
1 nci sinif memur 
2 » » veznedar 

Umumi idarede: 

82/98 13 isjetmelerde: 
Deniz Ba§ memuru 

C. 
Umumi idarede: 
2 nci simf memur 
1 » » daktilo 

74/89 14 i§letmelerde: 
2 nci simf memur 
Romorkor ve laboratu-
varlar kalfasi 
Ba§ hemsjre 

67/82 15 isjetmelerde : 
Romorkor makinisti 

61/76 16 Umumi idarede: 
2 nci simf daktilo 
i§ltmelerde: 
2 nci sinif daktilo 

Vol 

Umumi idarede: 
1 nci simf memur 
2 » » kisim §efi (D.K.) 
I§letmelerde: 
1 nci simf memur 
2 » » yol kisim §efi 
1 » y> surveyan 
2 » » fidanlik fen M. 
Umumi idarede: 
2 nci simf ressam 
[§letmelerde: 

2 nci simf ressam 

Umumi idarede: 
2 nci siiiif memur 
1 nci simf daktilo 

i§letmelerde: 
2 nci simf memur 
2 nci sinif surveyan 

i§letmelerde : 
S. I. yol cavu§u 
Telefon tesisat memuru 
Puvantor 
Umumi idarede: 
2 nci sinif daktilo 
i§letmelerde : 
2 inci simf daktilo 

Hareket 

Umumi idarede: 
1 nci simf memur 

i§letmelerde: 
1 nci simf memur 
2 ? » istasyon 
2 » » tren mua 

Umumi idarede: 
2 nci simf ressam 
i§letmelerde: 
1 nci simf ambar 
3 ncii » istasyo 
2 nci sinif resam 
Umumi idarede: 
2 nci simf mem 
1 nci simf dakti 
2 nci sin if surve 
]§letmelerde: 
2 nci sinif memu 
2 nci sinif ambar 

Hareket memuru 
1 nci simf §eftre 
Bas yardimci 
i§letmelerde: 
Ba§ manavraci 
S. I. yardimci 
1 lnci sinif §ef t 
Umumi idarede 
2 nci, sin if dakti 
isjetmelerde : 
Kondiiktor bagaj 
2 nci simf yardi 



Serf Maasi Derece Umuir.i idare ve limanlar Yol Hareket 

(X) D. sensine mensub 17 b - 19 c. dereceler ile - 17 a - 16 nci derecelerdeki ati §ci, sofor, 

57/7 2 17 a. Meinur namizedi Memur namizedi Memur namizedi 
Etu makinisti 
A\avana kaptani 
Hem§ire 

53/68 17b. Hasta bakici 
Asci basi 

49/64 17c. Kamyon soforu 
Bilet baskicisi 

D. 46/61 18 a- Amele cavu§u 

43/58 18b. l nci simf bekci 
Romorkor atesclsi 
1 nci simf hademe 

40 55 1 8c. i lnci simf bekci 
Magzaci 
S. 2 hademe 

37/5 2 19a. lnci smif amele 

33/48 19b. 2 nci smif amele 

2 nci simf sabit makina 
makinisti 
S. 3 sofor 

2 nci simf yol cavu§u 

Mavici 
Telefoncu 
Telgraf cavu§u 
Yol cavu§u muavini 
§akirt 
1 nci smif bekci 
Yol bekcisi 
Bahcivan 
Sabit makina ate§cisi 
2 nci smif bekci 
Magzaci 

1 nci smif yol amelesi 
Gecit bekcisi 
2 nci smif yol amelesi 

Kondutor 
1 nci smif mana 
2 nci simf mana 
Kopyaci 

1 nci simf lamba 

1 nci smif btkci 
2 » lamba 
Gardfren 

1 nci smif maka 
2 nci smif bekci 
Hamai basi 
1 nci smif hama 
2 nci D maka 
2 nci smif hama 
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Butge enomneninin degi$tirisine bagh [1] nwmarali cetvel 

Her iki senede 
foir yapilacak 

Aylrk zammm bir se-
Derece en asagi en yukari nelik miktari Terfide artaeak miktar 

Lira 

1 
2 
3 
4 
5 
6 I. 
6 II. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

601 
501 
451 
401 
321 
281 
244 

208 
177 
151 

130 
113 
97 

700 
600 
500 
450 
360 
320 
280 

243 
207 
176 

150 
129 
112 

6,67 
6,67 
3,26 
3,26 
2,60 
2,60 
2,40 

2,33 
2,00 
1,66 

1,33 
1,08 
1,00 

8 nci maddenin hukumlerine. gore 

En a§agi artma miktari Lira 

13 
14 
15 

83 
74 
67 

98 
89 
82 

1,00 
1,00 
1,00 

2,25 

2,00 veya 8 nci maddeye gore 
2,00 

16 61 76 1,00 1,75 

17 I. 57 72 1,00 1,75 
13 II 
17 III. 
18 I. 
18 II. 
18 III. 
19 I. 
19 II. 

53 
49 
46 
43 
40 
37 
33 

68 
64 
61 
58 
55 
52 
48 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,50 
1,50 
1,50 
1,25 
1,25 
1,25 

(S. Sayisi : 5) 
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Biltge encumeninin degistirisine hagli [2] numarali cetvel 

Aylik 
erece Vazif e en asagi 

1 Sin. 1. usta 
2 Sin. 2. usta 
3 Sin. 1. isgi 
4 Sin. 2. isgi 
5 Iscji muavini 
6 4 cii sene giragi 
7 3 cii sene giragi 
8 2 ci sene cjragi 
9 1 ci sene ciragi 

Lira 

100 
90 
77 
59 
43 

en yukari 
Lira 

125 
115 
95 
76 
58 
45 
33 
25 
21 

Her 
bir 

iki senede 
yapilacak 

zammin bir se-
nelik miktari 

Lira 

1,66 
1,66 
1,33 
1,08 
1,00 

Terfide artacak miktar 

8 noi maddc mucibince 

Biitge encumeninin degistirisine hagli [3] numarali cetvel 

Derece 
Umumi idare ve limanlar 
Yol 
Hareket 
Cer ve atelyeler 

Umumi idare ve limanlar 
Yol 
Hareket 
Cer ve atelyeler 

Umumi idare ve limanlar 
Yol 
Hareket 
Cer ve atelyeler 

Umumi irare ve limanlar 

Yol 
Hareket 
Cer ve atelyeler 

Umumi mudiir 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Umumi mudiir 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

muavini 
» 
» 
» 

S. I isletme miidurleri, ticaret ve hasilat reisi 
Yol dairesi reisi 
Hareket dairesi reisi 
Cer dairesi reisi 

S. I I Isletme mudurleri, muhasebe miidurii, mal-
zeme mudiiru, hukuk isleri miidurii 
Yol heyeti fenniye mudiiru 

» » » 
Cer heyeti fenniye mudiiru 

( S. Sayisi : 5 ) 
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Derece 

6 
II 

Uraumi idare ve limanlai? 

Yol 

Hareket 
Cer ve atelyeler 

Umumi idare ve limanlar 

Yol 

Hareket 

Cer ve atelyeler 

Umumi idare ve limanlar 

Yol 

Hareket 

Cer ve atelyeler 

Umumi idare ve limanlar 

Yol 

Hareket 
Cer ve atelyeler 

Sihhat isleri muduru, zat isleri muduru, umumi 
katib, 3 ve 4 ncii derece reis ve merkez mudiirle-
rinin muavinleri. 
Yol reis muavini, liman isleri muduru, demirkop-
riiler heyeti fenniye muduru. 
Hareket reis muavini 
Cer reis muavini, atelyeler mudur muavini, S. I. 
atelyeler muduru. 

Isletmelerde : I^letme amiri, liman rihtrm basmii
fettisi. 
Demirkopriiler atelye muduru. 
Isletmelerde : Yol basmiifettisi. 
Isletmelerde : Hareket basmiifettisi 
Isletmelerde : Cer basmiifettisi 

Umumi idarede : S. I. Mufettis, S. I. Doktor (Miite-
hassis), S. I. Avukat, mesul muhasib, istatistik 
amiri. 
Isletmelerde : S. I. Doktor (Miitehassis), S. I. Avu-
kat, hukuk isleri amiri. 
Umumi idarede : S. I. Diplomali miihendis, S. 1.. 
Yol ve ziraat miifettisi. 
Isletmelerde : S. I. Yol miifettisi 
Umumi idarede : S. I. Hareket miifettisi 
Isletmelerde : S. I. Hareket miifettisi 
Umumi idarede : S. I. Diplomali miihendis, S. II. 
Cer miifettisi, S. II. Atelye muduru. 
Isletmelerde : S. I. Cer miifettisi 

Umumi idarede: Mafcbaa amiri, S. I. magaza sefi,', 
Isletmelerde: Liman rihtim miifettisi. 
Pidanliklar amiri, istimlak amiri, diplomali mimar;„ 
emniyet tesisati miifettisi. 
Isletmelerde: Miihendis sube sefi, S. I I muhendis, 
yol miifetisi 

Isletmelerde: S. I. Elektrik isleri sefi, S. II . Mii
hendis cer miifettisi. 
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Umumi idare ve limanlar 

Yol 

Hareket 

Cer ve atelyeler 

Umumi idare ve limanlar 

Yol 

Hareket 

Cer ve atelyeler 

Umumi idare ve limanlar 

Yol 

Hareket 

Cer ve atelyeler 

Umumi idarede: S. II. Miifettis, evrak ve dosya 
amirligi, S. II. Doktor, S. II. Avukat, Teselliim 
sefligi. 
Isletmelerde: S. II. Avukat, S. II . Doktor. 
Umumi idarede: S. 1. Merkez fen memuru, S. I. Tel-
graf miifettisi, S. II. Diplomali miihendis, S. I. 
Sube sefi, 
Isletmelerde: S. I. Merkez fen memuru, S. I. Sube 
sefi. 
Umumi idarede: S. II. Hareket miifettisi, 
Isletmede: S. II. Hareket miifettisi, 

Umumi idarede: S. I. Merkez fen memuru (Tekni-
kum), S. II . diplomali miiihendis, S. II. cer imiifet-
tisi, 
Isletmelerde: S. 1. Merkez fen memuru, Miiihendis 
depo sefi, S. I I . Cer miifettisi, S. II. Diplomali mii
hendis, S. II. Elektrik isleri sefi, S. I. Atelye sube 
amiri. 

Umumi idare: Kalem amiri, murakib, ecza methar 
sefi, S. II Magaza sefi, S. I Kimyager. 
Isletmelerde: Liman sefi, kalem amiri. 
Umuimi idarede: Kalem amiri, S. II Sube sefi, is-
timlak sefi. 
Isletmelerde: Istiimlak sefi, S. I I §ube sefi. 
Umumi idarede: Kalem amiri. 
Isletmelerde: S. I Gar sefi. 
Umumi idarede: Kalem amiri. 
Isleitmelerde: S. I Depo sefi, S. I I Atelye sube a-
miri. 

Umumi idarede: Kalem sefi, muhasebe, malzeme ve 
tarife mudekkikleri, S. I Veznedar. 
Isletmelerde: Kalem sefi, S. I I Kimyager, S. 1 
Eezaei. 
Umumi idarede: S. I I Telgraf miifettisi, basressam, 
S. I I Merkez fen memuru. 
Isletmelerde: Kalem sefi, S. I I Merkez fen me
muru. 
Umumi idarede: 
Isletmelerde: Kalem sefi, S. I I Gar sefi. 
Umumi idarede: S. I I Merkez fen memuru. 
Isletmelerde: Kalem sefi S. I Ustabasi, S. I I 
Depo sefi. 
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11 

12 

13 

14 

Umumi idare ve limanlar 

Yol 

Hareket 

Cer ve atelyeler 

Umumi idare ve limanlar 

Yol 

Hareket 

Cer ve atelyeler 

Umumi idare ve limanlar 

Yol 

Hareket 

Cer ve atelyeler 

Umumi idare ve limanlai 

Yol 

Hareket 

Cer ve atelveler 

Umumi idarede : Masa sefi, muhasib, S. III. Dok-
tor, S. III. Avukat. 
Isletmelerde : Tahmil tahliye sefi, silo sefi, S. III. 
Doktor, S. III. Avukat, eczaci. 
Umumi idarede : Masa sefi, S. I. Kisim sefi (l)emir 
kop.), muhasib, S. I. Ressam, sef montor. 
Isletmelerde : S. I. Kisim sefi, S. I. Fidanlik feu 
memuru, S. I. Ressam, muhasib. 
Umumi idarede : Masa sefi, muhasib. 
isletmelerde : S. I. Istasyon sefi, S. I. Tren mua-
yene memuru, S. I. Ressam. 
Umumi idarede : Masa sefi, muhasib, S. I. Ressam. 
Isletmelerde: Basmakinist, sefmontor, S. I. Ressam 

Umumi idarede : S. I. Memur. 
Isletmelerde : S. I. Memur, S. II. Veznedar. 
Umumi idarede : S. I. Memur, S. II. Kisim sefi 
(Demirkop.). 
Isletmelerde : S. I. Memur, S. II. Yol kisim sefi, 
S. I. Siirveyan, S. II. Fidanlik fen memuru. 
Umumi idarede : S. I. Memur. 
Isletmelerde : S. I. Memur, S. II. Istasyon sefi, 
S. II. Tren muayene memuru. 
Umumi idarede : S. I. Memur. 
isletmelerde : S. I. Memur, S. I. Makinist, baspu-
vantor (Atelyelerde). 

Umumi idarede: — 
Isletmelerde: Deniz basmemuru. 
Umumi idarede: S. II. Ressam 

Umumi idarede: S. II. Ressam, 
Isletmede: S. I. Ambar muhasibi, S. III . Istasyon 
sefi, S. II. Ressam. 
Umumi idarede: S. II. Ressam, 
isletmelerde : S. I. Sabit makinist, S. II. Ressam, 
Basrevizor. 

Umumi idare : S. II. memur, S. I. Daktilo, 
Isletmelerde: S. II. memur, romorkor kaptani, ec
zaci ve laburatuar kalfasi, bashemsire. 
Umumi idare : S. II. Memur, S. I. Daktilo S. II. 
Siirveyan, 
Isletmelerde : S. II. Memur, S. II. Siirveyan. 
Umum iidarede : S. II. Memur, S. I. Daktilo, 
Isletmede: S. II. Memur, S. II. Ambar muhasibi, 
Hareket, memuru, S. I. Seftren, Basyardimci. 
Umumi idarede : S. II. Memur, S. I. Daktilo, 
isletmelerde : S. II. Memur, S. II. Makinist, 
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15 

16 

17 

I 

[•] 

l.'mumi idare ve l imanlar 

Vol 

l larelul 

. 'er ve ateiyeler 

Umumi idare ve l imanlar 

Yol 

I lareket 

Cer ve ateiyeler 

Umumi idare ve limanlar 

Yol 

I lareket 

{'lei- ve ateiyeler 

Isletmelerde : Ivomorkdr makinisti. 

isletmelerde : S. T. Yol yavusw, teiefon tesisat me-

niiM'U, puvantor. 

Isletmelerde; : Basmanevraei, S. I. Yardiinei, S. II. 

Sef tren 

Isletmelerde : Puva:ntor, mezun atesei, S. 1. ^ot'or. 

Ummmi idarede : S. I I . Daktilo. 

isletmelerde : S. I I . Daktilo. 

Umiwni idarede : S. IT. Daktilo. 

isletmelerde : S. I I . Daktilo. 

IJanunni idarede : S. I I . Daktilo. 

J sLet melerde : Kondiiktor, bagaj , S. I I . Yardimcx. 

Uimumii idarede : S. If. Daktilo. 

isletmelerde : S. IE. Solor. 

Memur naruzedi, hemsire, etiiv makinisti, mavna 

kaptanr. 

Memur namzedi, S. I I . Sab it makine makinisti, 

S. LIE. Sofor. 

Mem.nr.' namzedi. 

Mcimir naiTiizedi, S. I I . Sal.)it makine makinisli, 

S. III . Sofor, S. I. ltevizb>. 

17 

I I 

Utaumi idare ve l imanlar 

Yol 

I la reke t 

Cer ve ateiyeler 

Has ta bakicr, aseibasi. 

S. IT. Yoleavusu 

Kodoktor, S. I. Manavraci. 

S. I. Revizor, loko atesgisi 

17 

I I I 

Umumi idare ve l imanlar 

Yol 

Hareket 
Cer ve ateiyeler 

Kaniyon soforii, bilet baskieisr. 

Mavici, telefoneu, telgraf yavusu, 

S. I I . Manavraer, kopyaei, 

Maviei, revizor muavini 

18 

I 

Umumi idare ve l imanlar 

Yol 

I lareket 

(let- ve ateiyeler 

Aiuele (•aviisu 

Yol (javusu muavini, sakird. 

S. I. Lambacr. 

Almele e,avusn, gardvagon 

18 

IT 

Umumi idare ve l imanlar 

Yol 

I lareket 

Cer ve ateiyeler 

S. I. Bekcj, romorkdr atesejsi, S. I. Hademe. 

S. E. bekei, yol bekeisi, bahgivan, sab it makina ates-

gisi. 

S. I Bekei, S. IT. Lambaei, gardfren. 

S. I. Bekyi, lavajei, sabit makina atescjsi. 

[*] 17 - 19 ncu dereceler He 15 ve 16 net derecelerdeki mezun atesei, soforler, yol gavusu yev~ 

miyelidirler. 
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18 
III 

19 
I 

19 
I I 

Umumi idare ve limanlar 
Yol 
Hareket 
Cer ve atelyeler 

Umumi idare ve limanlar 
Yol 
Hareket 
Cer ve atelyeler 

Umumi idare ve limanlar 
yol 
Hareket 
Cer ve atelyeler 

S. I I bekgi, magazaci, S. II Ilademe. 
S. I I Bekgi, magazaci. 
S. I Makasci, S. I I Bekgi, hamal basi. 
S. II BekQi, magazaci. 

S. I Amele 
S. I Yol amelesi, geg.it bekcdsi. 
S. I Hamal, S. I I Makasci. 
S. I Amele. 

S. I I Amele 
S. II Yol amelesi. 
S. I I Hamal. 
S. I I Amele 

\>m<t 
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