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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Uuznamede bulunan Türkiye - Suriye dostluk 
muahedesine ve ordu subaylarının terfiine müteallik 
kanun lâyihaları Hariciye ve Millî Müdafaa vekilleri 
bulunamadıklarından dolayı müzakere edilememiş ve 

Tezkereler 
1 — Askerî tayinat ve yem kanununa müzeyyel 

1495 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi (3/267) (Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
2 — Hâkimler kanunu ile bu kanunun bazı madde

lerini tadil eden 3206 ve 3501 sayılı kanunların bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve Hâkimler kanunu
na bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası ve 

7 — Türkiye - İsveç ticaret ve tediye anlaş-
malarile merbutlarının tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye ve îktisad encümenleri maz
bataları (1/357) [1] 

[1] BirincÂ müzakeresi 63 ncü inikad zabtın-
dadır. 

— 58 

pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verilmiştir. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Dr. Mazhar Germen Bursa Gazianteb 

Dr. Sadi Konuk Bekir Kaleli 

Adliye encümeni mazbatası (1/373) (Ruznameye) 
3 — Tokad mebusu Nâzım Poroyun, Arzuhal en

cümeninin 29 - IV - 1940 tarihli Haftalık karar ced-
velindeki 1411 sayılı kararın Umumî Heyette müza
keresine dair takriri ve Arzuhal encümeni mazba
tası (4/17) (Ruznameye) 

4 — Vakıflar kanununun 30 ncu maddesinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Ad
liye ve Maliye encümenleri mazbataları (3/231) 
(Ruznameye) 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

Türkiye ile isveç arasında akdedilen 29 şubat 
1940 tarihli ticaret ve tediye anlaşmalarının tas-

dikma dair kantin 

MADDE 1 — Türkiye ile isveç arasmda 29 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

KÂTlBLER 

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

BAŞKAN — Refet Canrtez 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Kemal Ünal (İsparta) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Bazı maddelerden istihlâk vergisi alın
ması hakkındaki 2731 sayılı kanunun 5 nci mad
desinin tefsirine dair olan tezkerenin geri veril
mesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Bazı maddelerden istihlâk resmi alınmasına 

dair olan 2731 numaralı kanunun beşinci mad
desinin tefsiri hakkındaki 9 -1 -1939 tarih ve 
6/151 sayılı teklifi, mezkûr beşinci maddenin 
3841 numaralı kanunun üçüncü maddesile de

ğiştirilerek tefsiri icab ettiren halin ortadan 
kalkmış bulunmasından dolayı, Yüksek Meclis
ten geri almması Maliye vekilliğinin 3 - VI -1940 
tarih ve 23250/8 sayılı tezkeresile istenilmekte
dir. 

Bahsi geçen teklifin iadesine müsaade bu-
yurulmasmı rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 
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şubat 1940 tarihinde akid ve imza olunan Tica
ret ve tediye anlaşmalarile merbutlan 1 mart 
1940 tarihinden itibaren meri olmak üzere ka
bul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur, maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN -— Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

2 — Türkiye - Suriye dostluk ve eyi komşu
luk mukavelenamesi ile merbutu bulunan 1, 2, 3, 
4, 5 ve 6 numaralı protokollerle hususî protokol 
ve bu anlaşmanın Lübnana da teşmiline müteal
lik beyanname ve her iki Hükümet arasında yeni 
bir emlâk itilâfnamesi akdine mütedair mektu
bun tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
encümeni mazbatası (1/411) [1] 

BAŞKAN — Birinci müzakeresini yapıyoruz. 
Hayeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Ankarada 30 mart 1940 tarihinde imzalanan 
«Türkiye - Suriye dostluk ve eyi komşuluk mu
kavelenamesi» ile merbutu bulunan ve ayrılmaz 
cüzlerini teşkil eden 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı proto
koller ; «Hususî protokol» bu anlaşmaların Lüb
nana teşmiline müteallik beyanname ve her 
iki Hükümet arasında yeni bir emlâk itilâfna
mesi akdine mütedair mektubun kabul ve tas-

dikma dair kanun 
MADDE 1 — Ankarada, 30 mart 1940 tari

hinde imzalanan «Türkiye - Suriye dostluk ve 
eyi komşuluk mukavelenamesi» ile merbutu bu
lunan ve ayrılmaz cüzlerini teşkil eden: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 numaralı protokoller; Hususî protokol 
bu anlaşmaların Lübnana teşmiline müteallik 
«Beyanname» ve her iki Hükümet arasında yeni 
bir emlâk itilâfnamesi akdine mütedair mektub 
kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? ... Reye arze-
diyorum ... Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

[1] 189 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
3 — Ordu subaylar heyetine mahsus terfi ka

nununun 1494 sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası (1/426) [1] 

REFİK İNCE (Manisa) — Reis bey, vekil 
yok. Geçen hafta da vekil yok diye müzakere 
tehir edilmişti. 

BAŞKAN — Vekil yok mu? 
Evvelce yapılacak müzakere esnasında vekil 

yok diye bu lâyihanın müzakeresi tehir edilmiş
ti. Şimdi tekrar tehir edilemiyeceğinden müza
kereye devam ediyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sayılı terfi 
kanununun 1494 sayılı kanunla değiştirilen 

4 ncü maddesinin tadiline dair kanun 
MADDE 1 — Ordu subaylar heyetine mah

sus 863 sayılı terfi kanununun 1494 sayılı ka
nunla değiştirilen dördüncü maddesi aşağıda 
gösterildiği veçhile değiştirilmiştir : 

Subayların rütbe ve kıdemleri mezkûr rüt
beyi ihraz ettiklerini âmir kararı âli metninde 
muharrer tarihten başlar. Ayni rütbede olub 
müsavi ve muadil vazifede bulunan vazife ve ma-
kamat eshabı beynindeki kıdem, memuriyet ve 
vazifeye tayin tarihine göre değil rütbeye nasıb 
tarihine göre hesab edilir. Ayni rütbede olub 
muhtelif makamatta usulen vekil olarak tayin 
suretile bulunan ve bulunmakta olanların kıdem 
sıraları hem rütbelileri arasında sıralanmayıb 
müsavi makamat eshabı arasındaki hem rütbe
lilerin arasında sıralanır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Reis bey, evvelâ, 
bendeniz zati âlinizin noktai nazarını anlayama
dım. Vekil bulunmadan müdafaayı kim yapa
cak? Vekil bulunmadan müzakere olmaz diye 
bundan evvel riyasette bulunan Mazhar bey mü
zakereyi talik etmişti. 

BAŞKAN — Malûmu âliniz dahilî nizamna
me mucibince lâyihaların müzakeresi vekillerin 
huzurile yapılır. Vekil bulunmadığı zaman mü
zakerenin taliki meşruttur. Fakat bu bir defa
ya mahsustur. İkincisinde vekil bulunmasa da 
müzakere yapılabilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — O halde sualleri
me kim cevab verecek? 

BAŞKAN — Tabiî encümen cevab verir. 

[1] 191 sayılı basmayazı zabtın sonundadn, 
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REFÎK İNCE (Manisa) — Encümen başka, 

Hükümet başka. 
BAŞKAN — Encümenle aralarında ihtilâf ol

madığı anlaşılıyor. 
REFÎK İNCE (Manisa) — O halde mesele 

yoktur. Fakat ben bir defaya mahsus olacağını 
bilmiyordum. Vekillerin huzurile müzakerenin 
hikmeti, icra mevkiinde bulunacak zatten soru
lacak bazı suallere kanaatbahş cevab teğmini 
maksadına müsteniddir. Bendeniz, dahilî nizam
namenin bir defaya mahsus talik kaydini hatır
lamıyorum. Evvelâ bu mesele hallolunsun da 
sonra müzakere edelim. 

BAŞKAN — Dahilî nizamnamenin 87 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasında (Vekiller bulun
mazlarsa müzakere, bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek inikada talik olunur) diyor. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — O halde, bu ka
nun lâyihasının askerlik noktai nazarından ne 
dereceye kadar ehemmiyetli olduğunu bilmem. 
Yalnız, kanaatim şudur ki, (Türk) demek, baş
tan başa asker, demektir. Asker ocağı hayatı 
yaşayan bir milletin menus olduğu bir meslek 
demektir. Şimdiye kadar ordu, kolordu bil
mem bir milyon teşkilât içerisinde vazife gö
ren askerlerin bu bahsedilen şekilde bir ihti
yacı hâsıl olmadığını zennetmek, yani 1940 se
nesine gelinceye kadar bundan evvelki kanun
larda defaatle geçtiği halde hiç mevzubahs ol
mayan bir mesele karşısında bulunduğumuzu 
zannetmek, bence, bir hatadır. Bir defa, ka-
idei umumiye olarak her bir müessesenin ni
zamnamesi, talimatnamesi olur amma, her 
halde o müessesenin kendine mahsus teamülü, 
kanunların esas ruhunu teşkil eder. Asker 
ocağında, şimdiye kadar vekillerin vaziyetini 
tayin edecek ocak teamülünün, o müessesenin 
ruhu itibarile, bulunmıyacağmı zannetmek doğ
ru olmaz. Madde bir kaç defa tadil olunmuş, 
bu sefer tadil ruhunu şu teşkil ediyor : Bir 
mafevk rütbeye vekâleten tayin olunan zat 
acaba vekâlette bulunduğu makamm sırasın
da mı, yoksa haiz olduğu rütbenin makamın
da mı mevki alacak? Binaenaleyh anladığıma 
göre, eski tâbirle, fırka kumandanı bir kol
ordu kumandanlığı vekâletinde bulunsa, kol
ordu kumandanları sırasında mı bulunacak ve-
yahud rütbesi tümgeneral olduğuna göre tüm
generaller sırasında mı olacaktır. Bunu Millî 
Müdafaa encümeni halletmek istiyor. Diyor 
ki, usulen tevkil edilmiş ise sırasında buluna
caktır. Zannederim ki. bu anlayışımda bir 
hata yoktur. Eğer hata varsa fazla münaka
şaya meydan vermiş olmamak için lütfen izah 
etmelerini rica ederim. 

Şimdi eski kanunların esasını teşkil eden 
863 numaralı kanunun 4 ncü maddesinde şöy
le bir tâbir vardır : Ayni rütbede olub müsavi 
ve muadil vazifede bulunan vazife ve maka-
mat ashabı beynindeki kıdem, memuriyet ve 

vazifeye tayin tarihine göre değil, rütbeye 
nasb tarihlerine göre hesab ve itibar olunur. 

Bu kanunun bazı maddelerini tadil etmi
şizdir. Bu serlevhadan, 1252 numaralı kanu
nun 4 ncü maddesinin değiştirildiği anlaşılı
yor. Fakat bu değişmemiştir. 1494 numaralı 
bir kanun çıkarmışız ve 4 ncü maddeyi bu se
fer tadil etmişiz ve tadile de bir ilâve yapmışız. 
Yukarıda okuduğum maddeyi almakla beraber 
şu fıkrayı da ilâve etmişizdir: 

«Ayni rütbede olup muhtelif makamatta 
asaleten bulunmuş ve bulunmakta olanların kı
dem sıraları hem rütbeleri arasında sıralanma-
yıp müsavi makamat eshabı arasındaki hemrüt-
beleri arasında sıralanır». Demek ki, demin
ki misali alalım. Bir fırka kumandanı ko
lordu kumandanı olduğu zaman rütbesi
ne göre kıdem almıyacak, işgal ettiği makama 
göre kıdem alacak, rütbesi ne olursa olsun. 
Amma kolordu kumandanlığına bu madde mu
cibince asaleten tayin olunması, sarahate göre, 
lâzımdı. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
öyle değil. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — öyle de
ğilmiş. 

REFlK İNCE (Devamla) — Burası yanlış de
ğil (Gülmeler). Binaenaleyh rütbesine göre de
ğil, işgal ettiği makama göre kıdem alır, davası 
vardı. Bunu şimdi tadil ediyoruz. Nasıl tadil 
ediyoruz? «Ayni rütbede olup muhtelif maka
matta usulen vekil olarak tayin suretile bulunan 
ve bulunmakta olanların kıdem sıraları hemrüt-
belileri arasmda sıralanmayıp müsavi makamat 
eshabı arasındaki hemrütbelilerin arasmda sıra
lanır». 

Şimdi işin nezaketi şurada; bir defa usulen 
tevkil diye bizim Millî müdafaa encümeni yeni 
bir usul çıkarıyor. Bizim mevzuatı hukuMyemiz-
de «usulen tevkil» tabirini ilk defa işitiyorum. 
Tevkil vardır, fakat «usulen tevkil» yoktur. 
Çünkü usulen demek kanun, nizam, teamül de
mektir. Usulen tevkil diye yeni bir şey çıkarmak 
bence, diğer Devlet memuriyetlerindeki vaziyeti 
tayin etmek için yeni bir mana çıkarmak demek 
oluyor ki bunun manasını bize anlatmak suretile 
bu mevzuu işlemek lâzımdır. 

İkincisi en sakat bulduğum cihet; eski kanun 
asaleten tayin olunanlara da, ki bu o fıkra kal
dırılmış, vekâlete hasretmiş. O halde encümen 
M. muharriri veya reisi arkadaşımdan soruyo
rum, tadil etmekte olduğumuz kanun maddesin
deki «asaleten» in manası kalmamış mıdır? Bu 
bir, ikincisi; vekâleten yüksek bir makama ta
yin olunan zat o vekâlette ipka edilmeyib de es
ki makamına iade olunursa, eski makamında 
devam edecek olan sıra ve kıdem davası vekâ
leten işgal etmekte olduğu makam üzerinden mi 
devam edecektir, yoksa kendisinin eski bulun-

— 60 — 
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duğu makam üzerinden mi devam edecektir? 

Onun içindir ki ben buradaki yeni tabiri mev
zuata ve ihtiyaca asla muvafık bulmamaktayım. 
Bendeniz, kendi noktai nazarıma göre «usulen 
tevkilin» bir faidei ameliyesi olacağı yerde, mev
zuatımızda bir teşevvüş husule getireceği kana
atindeyim. Bundan maada tevkil edilen adam 
o makama, o mevkie geldikten sonra artık bu 
makamdan geri gelmiyecek gibi bir zehab husule 
getireceğinden endişe ediyorum. 

Binaenaleyh bu noktaların izahından sonra 
mütalealatımı tekrar arzetmek üzere kendilerin
den cevab bekliyorum. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. R. Gl. KÎAZIM SE-
VÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Refik înce arka
daşımızın, evvelâ, bazı bilmedikleri hususu ar-
zedeyim. Kanunu iyi okumamışlar. Bir kere es
ki tabirle arzedeceğim. Bir rütbe aşağıda bu
lunan her hangi bir zat bir rütbe mafevk ma
kama tayin edilemez, kanunda sarahat vardır. 
Asaleten tayin olunamaz, vekâleten tayin olunur. 
Mutlaka, yüksek kumanda heyetine seçilenin 
bedenen, ahlakan, ilmen sicilli tasdik edildikten 
sonra Genel kurmay başkanlığının muvafakatile 
vekâlet onun tayinini yapar. Usulen tayin de
mek yüksek kumanda heyetinin mutlaka kararı 
âliye iktiran etmesi lâzımgeldiğidir. Çünkü 
madun rütbede bulunan zat mafevk makama 
asaleten tayin olunamaz, terfi senede bir defa 
yapıldığı için o vakit usulen tayin edilir. Usulen 
tayin edilir demek bu demektir. Millî Müdafaa 
vekâleti albaya kadar olan rütbelerdekileri usu
len tayin eder. Usulen olmayanları da bilfarz 
bölük, tabur komutanları gibi makamların in-
hilâlinde. Tümen veya kor komutanı bir zata vekâ
let ettirir, vekâlet terfi sırasında bulunan biri
nin tayin emrini verirse usulen tayin etmiş olur. 
Başka sordukları bir şey yoktur. Bu su
retle büyük kumanda heyetine usulen 
vekil olarak tayin olunanlar eğer yi
ne kendi makamına iade edilirse derhal tekaüd 
edilir. Çünkü sicillinde yüksek kumanda heye
tindeki vazifeyi yapamazsa oraya geçemez. Or
du disiplinine aid olan bu lâyihanın aynen ka
bulünü rica ederim. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Şimdiye kadar na
sıl oluyordu? 

BÜRHANETTÎN DENKER (Kırklareli) — 
Eski yerine iade edilirse tekaüd edilmez, emsali 
var. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. R. Gl. KÎAZIM SE-
VÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Buraya çıkıb söy
leyiniz, biz böyle biliyoruz. 

BÜRHANETTÎN DENKER (Kırklareli) — 
Efendim, yerimde söylediğim sözü bana kürsü
den söyletmek istediler, onun için geldim. Had
dizatında bir mütalea ve maruzatta bulunacak 
değilim. Bir üst rütbeye, vekâleten tayin edil
dikten sonra o rütbenin filî vazifesinde kâfi kud
ret göstermediği için yine eski vazifesine iade 

olunanlar eski vazifesinin rütbesini haiz olduğu 
için o makamın vazifesini yapmak kudretini 
sicillen haiz olduğu takdirde tekaüd edilmez
ler. 

M. M. E. Rs. Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN 
(Diyabakır) — Bir şey daha kaldı, esaleten me
selesi var. Ordu hizmet kanunu rütbei askeriyeyi 
yazmıştır. Önyüzbaşılık ve tuğbaylık vardır. 
Bir tugaya kumanda eden albayı Millî Müdafaa 
vekâleti Genel kurmayın muvafakatini alarak 
asaleten tayin eder, çünkü kabul edilen kadrosu 
albay veya tuğgeneraldir. Yoksa küçük rütbe
deki zat büyük makama asaleten tayin olunmaz. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Efendim, ben 
kendi hesabıma bizim General arkadaşın ver
miş olduğu izahatın yeni bir ihtiyacı tatmin et
tiğine kani olmadım. Nerede kaldıki, Bütçe 
encümeni reisi arkadaşımız General de, asker 
oldukları için bu noktayı onlar da tasdik ettiler. 
Vekâleten tayin edilen bir zatın vekâlette vazi
fesini yapmamış olması halinde eski makamına 
iadesinde tekaüd olamıyacağmı söylediler. Bi
naenaleyh. benim endişem şuradadır: 

Bu günkü mevcud kanunda «ayni rütbeden 
olub muhtelif makamatta asaleten bulunan ve 
bulunmakta olan» tabiri yerine asaleten tabirini 
kaldırıyoruz. Onun yerine muhtelif makamatta 
(usulen vekil olarak tayin edilen) tabirini ko
yuyoruz. O halde asaleten tayin edilenlerin va
ziyeti ne oluyor? Burada lâzım gelirdi ki; asale
ten tayin edilenler denilsin. 

Bence yüksek kumandaya taallûk eden kı
sımda mademki tevkiller iradei milliye ile olu
yormuş, buradan «usulen tevkil» tabirini kaldı
rarak yerine (Yüksek kumanda heyetine taal
lûk eden tevkillerde iradei milliye ile tevkil 
edilenler) demek daha muvafıktır. 

Madem ki mafevkler vekillerini tayin ede
miyorlar. Bu tayin iradei milliye ile oluyor, 
şu halde (iradei milliye) tâbirini koymak daha 
isabetli olur. Bu, bir. 

İkincisi; (asaleten tayin olunanlar) 'tâbirini 
niçin kaldırıyorlar? Benim anladığıma göre, 
bu tabirin konulması, vekâleten tayin olunan
ların sırasmı göstermek içindir. Bir mafevk 
rütbeye asaleten tayin olunan bir zat kendi 
rütbesile işgal ettiği makamın sırasını takib 
etmek hakkını bu gün haizdir ki bu kanuna gö
re bu hakkmdan mahrum kalıyor. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. Rs. Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Kanunda var
dır. 

REFÎK ÎNCE (Devamla) — Bu kanunda 
kaldırıyorsunuz. Lütfen gösterin, asaleten ta
yin kısmı kalkmıştır. Burada iradei milliye ile 
tevkil olunduğuna göre bence usulen tâbirini 
kaldıralım. Çünkü bir tuğ kumandanının bir 
tabur kumandanına vekâlet verdirmesi o mes
leğin usulüdür. Buna göre madde eksiktir, ta-
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mamlanması için Millî Müdafaa encümenine 
alınması icab eder. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Efendim, bu lâyiha ile ne 
yapmak istiyoruz, evvelâ onu arzedeyim. Yük
sek heyetinizce malûmdur ki orduda kıdem sı
rası ayni makamda bulunanlar arasmda sıra
lanır. Fakat Yüksek heyetinizin malûmudur 
ki bu son zamanlarda orduda bazı tebeddülat 
oldu. Aşağı kademeden yukarı kademeye geç
miş bulunuyorlar. Bunların kıdem sıralarının 
tayini lâzım. Bu da vekâleten bulunduğu ma
kamda bulunanlar arasmda kıdem sırasile sı
ralanırlar. Eldeki maddenin yukarı kısmı asa
leten tayin olunanların sırasını tesbit ediyor. 
Buna göre endişeye lüzum yok. Usulen tayi
nin nasıl olduğunu General arkadaşım izah 
buyurdular. Şimdiye kadar bu hal vaki değildi. 
Çünkü kanun, senede bir defa terfii âmirdi. 
Ancak vekâleti, mahdud ve muvakkat bir za
man için takyid edilmiş bulunuyordu. 30 ağus
tosa kadar vekâleten tayin olunan bir arka
daşın kıdem sırasını bu kanunla tayin etmiş 
bulunuyoruz. O da eski makam rütbesinde bu
lunanlar arasında değil, şimdi yeni işgal etmiş 
olduğu makamda bulunan arkadaşları arasında 
sıralanmasını âmir bulunuyor ki kendisi vekâ
leten bulunduğu için asaleten bulunanların ni
hayetine gelmiş olacaktır. Asaleten tayin edil
miş olanların kıdem sırasını Refik înce arka
daşımız soruyordu. Bu hususta kendilerine ce-
vab vermiş olmak için maddeye konmuş olan 
hükmü okuyayım : (Ayni rütbede olub müsavi 
ve muadil vazifede bulunan vazife ve makamat 
ashabı beynindeki kıdem, memuriyet ve vazi
feye tayin tarihine göre değil rütbeye nasb 
tarihine göre hesab edilir.) Demek ki bu hü
kümle asaleten tayin edilmiş olanlarm rütbeye 
nasbi nazarı itibare alınarak kıdemleri sıralan
mış bulunuyor. Binaenaleyh şimdi okuduğum 
fıkra asaleten demin okuduğum maddenin son 
fıkrası ise vekâleten tayin olunanlara nasıl mu
amele yapılacağını ve nasıl sıralanacağını tayin 
etmektedir. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Müsaade ederse
niz bir sual soracağım. Aynen mutabıkım. Fa
kat fıkranın altını okumadınız. « Hesab edi
lir » e kadar okudunuz, fakat bundan sonra bir 
fıkra daha var, tadil etmişsiniz, okumadınız. 
Ben okuyayım : « Ayni rütbede olub muhtelif 
makamatta asaleten bulunmuş ve bulunmakta 
olanların kıdem sıraları hem rütbeleri arasmda 
sıralanmayıb müsavi makamat ashabı arasında
ki hem rütbeleri arasında sıralanır» . 

Bu fıkrayı çıkarıyorsunuz. 
MÎLLÎ MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KO

ÇAK (Erzurum) — Ona lüzum yok esasen. Çün
kü yukarıdaki fıkra onu tamamen ifade etmiş 
oluyor. Kanunun kendi metninde vardır. Bi
naenaleyh, lâyihanın Encümene iade edilmeye

rek burada müzakere ve kabul edilmesini rica 
ediyorum. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Ben derdimi an
lattım. Mesuliyet, kendileri askerdir, onlara 
aiddir. « Asil olanların » fıkrasını çıkarmak, 
yarın bizi yeni tefsir mecburiyetinde bırakacak
tır. Ben bunu söylüyorum. Mesuliyet kendile
rine aiddir. 

BAŞKAN — Başka mütalea yok. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Millî Mü
dafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 —• Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 1/258, 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı 
cedvelin Maliye vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkında 1/424 sayılı kanun lâyihala-
rile idare Heyetinin, Devlet memurları aylıkları
nın tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı 1 sayılı cedvelin Riyaseti Cumhur 
dairesi kadro cedvelinde değişiklik yapılmasına 
dair 2/22 sayılı kanun teklifi ve Bütçe encüme
ni mazbatash [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Umumî muvazeneye dahil da
irelerin daimî ücretli memuriyet kadroları bağlı 

(1) sayılı cedvelde gösterilmiştir. 
3829, 3837 ve 3848 sayılı kanunlara bağlı 

cedvellerdeki ücretli memuriyetler mahfuzdur. 
BAŞKAN — Cedvellerin okunmasına lüzum 

görülüyor mu? (Hayır sesleri) . 
Madde hakkında mütalea var mı? Maddeyi 

cedvellerle beraber reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cedvel ile 3711 sayılı kanuna bağlı (2) 
sayılı cedvelden ilişik (2) sayılı cedvelde dere
ce, unvan, aded ve maaşları gösterilen memuri
yetler çıkarılmış ve (3) sayılı cedvelde derece, 

[1] 193 saydı basmayazı zabtın sonundadır, 
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unvan, aded ve maaşları gösterilen memuriyet
ler 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cedvelin 
taallûk ettiği kısımlarına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi taal 
lûk ettiği cedvellerle beraber reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 3656 ve 3659 sayılı kanunlara 
tâbi ücretli veya maaşlı memuriyetlerde müs
tahdem olub da mekteb ve müesseselerde (kurs
lar dahil) daimî veya muvakkat muallimlik 
yapanlardan yüksek tahsil veren veya bu de
recede tahsil görenlerin meslekî bilgilerini art
tırmak maksadile kurulan mekteb ve müesse
selerde mualimlik yapanlara beher ders saati 
için 10 lirayı ve lise veya orta derecede bulu
nan veya meslekî bir tahsil için kurulan mek
teb ve müesseselerde muallimlik yapanlara da 
her ders saati için beş lirayı geçmemek üzere, 
alâkalı vekaletlerce tesbit edilecek mikdarda 
kadrolarmdaki maaş veya ücret karşılıkların
dan tedris ücreti verilebilir. Bu gibilerin haf
talık tedrisatı dört saati geçemez ve bu vazife
lere tayin edilecek memurlara ancak meslekî 
vazifelerine uygun ve bir nevi ders muallim
liği verilebilir. 

2517, 3007, 3238 ve 3803 sayılı kanunlar ah
kâmı mahfuzdur. 

REFİK İNCE ( Manisa ) — Bütçe encümeni 
muhtelif meseleler üzerinde, bu kanun münase-
betile, mazbatasını çok iyi tanzim etmiştir. Bazı 
noktalarda eksiklik gördüğüm için kendilerin
den ricalarda bulunacağım. 

Bilhassa bu mekteb meseleleri, kurslar mese
lesi, bizim şimdiye kadar üzerinde tevakkuf et
memiz lâzım gelen bir mesele idi. Şimdi muay
yen bir formüle bağlanmış, artık tatil esnasın
da derse gitmiyenin, ders okutmayanm ücret 
alması, mektebe gelmeyenin maaş alması şu veya 
bu gibi münasebetsiz işlere nihayet veren bir 
formül konduğu için memnuniyeti mucibdir. 
Yalnız bir noktayı sormak istiyorum, bu mual

limler içinde meselâ Kadastro mektebi, Polis mek
tebi, Jandarma mektebi gibi yerlerde bizim me
bus arkadaşlardan hocalık edenler var. Burada, 
maaşlı memuriyetle ücretli memuriyetlerde bulu
nanların ücreti tesbit olunmuştur. Halbuki 
mebus ne maaşlıdır, ne ücretli, yani memur de
ğildir. Bu noktayı mevzubahs ettiğim zaman 
esaslı bir şey de hatırıma geliyor. Bizim mebus 
arkadaşların böyle kurslarda, mekteblerde, or
ta mekteb veya yüksek mekteb telâkki edile
cek yerlerde tedrisatta bulunmaları teşkilâtı esa-
siyeye ne dereceye kadar muvafıktır? Teşkilâtı 
esasiyemizin muayyen maddesi: Mebusluk ile 
memuriyet içtima edemez şeklindedir. Falan 
yere gidip hizmet ifa etmek memuriyettir. Bu
nun için 15 şubat 1926 tarihinde bir tefsir me
selesi mevzubahs olmuş. Şu karar verilmiş: An
kara Hukuk mektebi âli bir meslek mektebi ol

duğuna ve mekteb derslerine maaş değil, ücreti 
takrir verildiğine binaen bu muallimliğin me
buslukla içtimamda bir mahzur yoktur, denilmiş
tir. 

Yani mebuslardan muallimlik yapan arka
daşların sıfatı, memuriyet midir, değil midir 
yolundaki, Teşkilâtı esasiye mevzuu karşısında
ki vaziyetlerini halletmek için cereyan eden mü
zakerede nihayet bir tefsir kararı verilmiştir. 
Bunun hikmeti vücubu, evvelâ Ankara hukuk 
mektebine aiddir. Kıyasen yüksek mekteblere 
de şamil olabilir. Fakat bir polis, bir jandarma 
mektebi ve kadastro ve maliye mektebleri 
yüksek mekteb midir? Bu noktadan bu mebus 
arkadaşların buraya davetlerinin kendilerince 
kabul edilmemesi lâzımgeleceği bir hakikati hu
kukiye olduğu kanaatindeyim. Şayed bu me
bus arkadaşlar bu vazifeye devamda İsrar eder
lerse soruyorum, bunların ücretleri ne olacaktır? 
Bu kanunun üçüncü maddesinde, ücretli veya 
maaşlı memuriyet deniliyor. Bunlar ücretli ve
ya maaşlı memur olmadıklarına göre vaziyetin 
tenvir edilmesini rica ederim. 

BÜTÇE E. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Efendim, bu kanundaki madde 3656 nu
maralı asıl barem kanununda aslî vazifesi, mu
allimlik olmayan muallimler hakkındaki madde
nin buyurdukalrı gibi biraz daha takyidi ve yal
nız yapılan hizmetle mütenasib şekilde öden
mesini mutazammın bir hükmü ihtiva etmekte
dir. Ne barem kanununda ne bu kanunda me
busların muallimliğine dair bir hüküm encü
mence konmuş değildir. Buyurdukları gibi Teş
kilâtı esasiyenin bu hükmü vardır. Onun bir 
tefsir fıkrası vardır. Tatbikatta bu iş nasıl ce
reyan eder, ve ücretler nasıl verilir, bu bize ne 
tedvin ve ne tefsir mevzuu olarak gelmiş değil
dir. Binaenaleyh buna bizim cevab vermemiz 
mümkün değildir. Buna daha ziyade Hükümet 
cevab verebilir. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Zat âliniz 
bu kanunun mazbata muharriri misiniz? 

SIRRI DAY (Trabzon) — Evet. 
MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — O halde me

buslar hangi kanuna tevfikan tahsisat alıyorlar? 
BÜTÇE E. NAMINA SIRRI DAY (Trabzon) 

— Bazı vaziyetlerde muttali olduğumuz şeyler 
vardır. Meselâ Mektebi mülkiyede konferans 
ücreti diye bir fasıl vardır. Oradan konferans 
veren mebus profesörlere ücret verilebilir. 

HAMDİ YALMAN (Ordu) — Böyle uydur
ma iş olmaz. 

SIRRI DAY (Devamla) — Fakat buradan 
mebuslar konferans ücreti mi alıyorlar, ne alı
yorlar? bunu ya Divanı muhasebatın veya Hü
kümetin izah etmesi lâzımdır. Mevzu bize ge
lerek tedkik edilmiş değildir. Mesele nasıl ce
reyan ediyor bilmiyorum. 
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REFİK İNCE (Manisa) — Encümen namına 

mı söylüyorlar? (Encümen namına sesleri). Bu
radan bir sual soracağım; zannederim, beyana
tınızın hulâsası şudur : Yani biz muallimlik ya
pan mebuslarla meşgul olmadık demek istiyor
sunuz. O halde bir sual : muallimlik yapan me
buslara nasıl para vereceksiniz? 

BÜTÇE E. NAMINA SIRRI DAY (Trabzon) 
— Teşkilâtı esasiye kanununun bir tefsiri var
dır. Konferans ücreti diye verilebilir. 

SEYFİ ORAN (Divanı muhasebat reisi) — 
Bu mevzubahs olan tefsir kararından dolayı Di
vana gelen bordrolarda daima gösterilen şekil 
şudur : Konferans ücretidir. Binaenaleyh kon
ferans veren bir mebusun vaziyeti, memur sıfa
tına dahil olmuş değildir; memur demek değil
dir, konferansçıdır. Nitekim inkılâb tarihi kon
feransları muhtelif mekteblerde veriliyor. Bunla
rı mebus arkadaşlar veriyor. Onlara verilen, 
hocalık ücreti ve maaşı değildir, konferans üc
retidir. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Müzakere edil
mekte olan kanun mebusların vaziyetini tayin 
eden bir kanun değildir. Binaenaleyh bendeni
zin maruzatım şu şekildedir : Ancak mebuslar 
muallimlik ettiklerine göre ve burada muallim
lik ettiklerini bildiğimize göre, bu arkadaşlann 
paralarını nasıl alacaklarını anlamağa matuf 
idi. Divanı muhasebat, konferans mahiyetinde 
telâkki ederek meselenin formalitesinin tamam
landığına kani bulunuyor. O kendilerine aid 
bir vazifedir. Yalnız hepimizin bildiği bir şey 
var ki, o da, konferansçılar imtihan etmez, kon
ferans verir meseleyi halleder. İmtihan edib nu
mara vermez. Binaenaleyh buna ne Divanı mu
hasebat reisi inanır ne de bendeniz inanırım 
(Gülmeler). Fakat formalite böyle olmuş. Şim
di bendeniz heyeti muhteremenizden rica ediyo
rum; mesele, mebus arkadaşlann feyzinden, 
kemalinden istifade edilmesin değildir, onlar üc
retsiz kalsın değildir, emeklerinin mukabilini 
almak lazımsa alsınlar. Fakat arzetmek istiyo
rum ki; diğerlerinin ücretleri burada nasıl 5, 10 
lira diye tesbit ediliyorsa, bunların emekleri de 
ayni şerait dahilinde tesbit ve tesviye edilmesi 
lâzımdır. 

Bendenizin teklifim, onların dahi alacakları 
paranın bu kaydü şarta bağlanmış olmasının te
mininden ibarettir. Bunu heyeti aliye kabul 
eder veya etmez. Bu heyeti muhteremenin tak
dirine bağlıdır. Bunun için de bir takrir vere
ceğim. 

Müsaade ederseniz takririmi yazayım. 
MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Arkadaş

lar, öyle zannediyorum ki müzakeresini yap
tığımız kanunun üçüncü maddesinin, mebusla-
nn muallim sıfatile veya konferansçı sıfatile 
tahsisat almaları keyfiyetile alâkası yoktur. 
Çünkü kanun doğrudan doğruya Devlet me

murlarının maaşlarının tevhid ve teadülüne 
dair olan kanunla ilgili bir kanun olduğuna 
göre ancak Devlet memurlarmm, muallimlik 
yaptıkları takdirde şu şerait tahtında, şu şe
kilde para alabileceklerini nâtıktır. Şimdi ar
kadaşımızın bahsettiği mesele başka bir mese
ledir. Teşkilâtı esasiye kanununun ilk defa 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakeresi 
sırasında mazinin elîm hâdiselerinden, acı tec
rübelerinden büyük ders almış olan o vaktin 
inkılabcıları, Büyük Millet Meclisi azaları mu
ayyen millî meseleler üzerinde büyük hassasi
yet göstermişlerdir. Bu meyanda mebus olan, 
millet vekili olan zatın, vazifesi Hükümeti mu
rakabe etmekten ibaret olan mebusun, her ne 
nam ile olursa olsun Devletten devamlı bir hiz
met mukabili para alması doğru bulmamışlar 
ve bu hükmü Teşkilâtı esasiye kanununa koy
muşlar. Bu kanun müzakere edilirken o vakit 
Saruhan mebusu Reşad ve Vasıf Beyler, hiç ol
mazsa Üniversite hocalarının bu memnuiyetten 
istisnası için bir takrir vermişlerdir. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Vasıf ve 
Ali Riza Beyler. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Devamla) — Fakat Mec
lis bu teklifi reddetmiş ve demiş ki; mebusun, 
Hükümeti murakabe etmek gibi mühim bir va
zifesi vardır, Devlet haznesinden, velev mu
allimlik gibi bir hizmet mukabili de olsa, ay
rıca para almak mebusluk vazifesini ifaya mâ
ni olabilir. Onun için böyle bir takrir kabul 
edilemez, demiş. Saruhan mebuslarının bu tak
ririnin reddi üzerine, hatta eski Adliye vekili 
merhum Seyid Bey mebusluktan istifa ederek 
hocalığı kabul etmiştir. Demek ki o vakit Bü
yük Millet Meclisi Teşkilâtı esasiyenin bu mad
desini tedvin ederken ayni zamanda maddenin 
tefsirini de yapmıştır. Yüksek mektebin, hoca
lığı da dahil olduğu halde, hiç bir memuriyet 
mebuslukla kabili telif değildir. Maddenin bu 
kadar sarih olmasına ve arzettiğim gibi mad
denin etrafında bu kadar münakaşalar yapıl
masına rağmen sonradan Ankara Hukuk fa
kültesinin hocalığı mevzubahs olduğu zaman 
denmiş ki; buradaki vazife yüksek mekteb ho
calığıdır, Teşkilâtı esasiyenin mevzubahs mad-
desile alâkası yoktur. Bu, Büyük Millet Mec
lisinden sadır olmuş bir tefsir olduğu için bit
tabi ona müsteniden Ankara Hukuk fakülte
sine, mebus olmak üzere de, mebuslara, mual
limlik yapmağa cevaz verilmiştir. 

Arkadaşımızın şimdi okuduğu tefsir fıkra
sı mütalea edilince görülür ki bu tefsir doğ
rudan doğruya Ankara Hukuk fakültesine mün
hasırdır. Halbuki şimdi haber alıyoruz ki şu 
mektebde, bu mektebde mebuslar hocalık et
mektedir ve tahsisat almaktadırlar. Hiç şüphe 
yok ki bu, Meclisten sadır olan kanunlarla ve-
yahud tahsisat kanunlarile teğmin edilmiş ola
caktır. 
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Bu böyle olmakla beraber arkadaşımız Teş

kilâtı esasiye kanununu mevzubahs ettiği için 
bendeniz söz alarak Heyeti Âliyeniz huzurunda 
maruzatta bulunmak mecburiyetinde kaldım. 

Arkadaşlar, Teşkilâtı esasiyenin ana hüküm
leri tefsire, kıyasa, şuraya, buraya gitmeğe asla 
müsaid değildir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Teşkilâtı esasiye kanunu, murakabe vazi
fesini üzerine almış olan bir mebusun ayrıca 
Devlet Hazinesinden para almasını sureti kat-
ğiyede menetmiştir ve onun içindir ki istanbul 
Üniversitesi gibi hem âli mekteb olan ve hem de 
ücretle tedrisat yapılan bu müessesede dahi bu
nu sarahatla reddetmiştir. 

Bu maruzatı Heyeti Âliyeye arzettikten son
ra Refik Şevket ince arkadaşın takrirlerinin 
yerinde olmadığını arzedeceğim. Çünkü mazbata 
muharriri arkadaşımızın sorulan suale verdiği 
cevabtan anlaşılıyor ki bu kanun doğrudan doğ
ruya Bareme tâbi olan Devlet memurlarının 

ikinci ve munzam bir iş olarak yaptıkları muallim
liklerde alacakları maaşa aid bir kanundur. Bu 
kanunun mebusla alâkası yoktur, mebusların 
muallimliği işi ayrıca konuşulub halledilmesi 
lâzım gelen bir mevzudur. Bu madde ile katiyen 
alâkası yoktur. (Doğru sesleri) 

REFtK İNCE (Manisa) — Kendileri mahlûl 
olduğunu söylediler, alkışladık Binaenaleyh 
mahlûl olan bir meseleyi konuşmağa lüzum yok
tur. Fakat filî olarak Devlet bütçesinden para 
çıkması mevzubahstir, meskût geçmeğe imkân 
yoktur. Verilecek konferansların ücreti bu ka
nunda zikrolunan mikdarı geçemez, diyelim. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Meclise her
hangi bir malî kanun geldiği zaman o kanuna 
mebuslar için hüküm böyle olacaktır diye bir 
hüküm konmaz bu kanun, doğrudan doğruya 
Devlet memurlarından muallimlik yapacaklara 
aid bir kanundur. O itibarla mebuslarla alâka
sını görmüyorum. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
«Bu mekteblerde mebuslar tarafından verile

cek konferanslar ücreti de hiç bir zaman 10 li
rayı geçemez» fıkrasmm bu maddeye ilâvesini 
teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Nazarı dik
kate alanlar . . . Almryanlar . . .Takrir nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Şu halde maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmişti. 

MADDE 4 — Avukatlık kanununa tevfikan, 
avukatlık veya dava vekâleti ruhsatnamesi is
tihsal etmiş olanların işbu ruhsatname tarihin

den itibaren avukatların her üç ve dava ve
killerinin her dört senelik serbest avukatlık 
müddetleri için bir terfi derecesi hesab edil
mek suretile dahil olabilecekleri avukatlık me
muriyet dereceleri tayin ve tesbit olunur. 

Kısmen avukatlık veya dava vekâletinde ve 
kısmen 3656 saydı kanunun muvakkat ikinci 
maddesinde yazdı memuriyetlerde geçen hiz
metler yekdiğerine zammolunarak yukarıda 
yazdı esaslar dairesinde hesab olunur. 

Bu suretle iktisab edilen derece diğer memu
riyetler için mükteseb hak teşkil etmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmişti. 

MADDE 5 — Devlet denizyolları ve limanla
rı teşkilâtına alınacak kaptan ve gemi makinist
lerinin ücretlerinin tayininde bunların resmî ve 
hususî müesseselerle hakikî ve hükmî şahıslar 
nezdinde ayni işlerde geçen hizmet müddetleri
nin tahsillerine göre beher üç veya dört senesi 
için bir terfi derecesi hesab edilmek suretile da
hil olabilecekleri dereceler tesbit edilir. Bu de
receler diğer vazifeler için mükteseb hak teşkil 
etmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmişti. 

MADDE 6 — Maaşlı veya ücretli memurlar
dan kurs veya mekteblerde tahsil için memuri
yet mahallerinden başka mahallere nakledilenle
re yatacak yerleri teğmin edildiği takdirde, yev
miye 150 kuruş ve yatacak yer teğmin edilmedi
ği takdirde 9 ncu dereceye kadar olanlara 200, 
8 nci ve daha yüksek derecede bulunanlara da 
300 kuruşu geçmemek üzere alâkadar vekalet
lerce harcırah yevmiyesi verilir. Bunlardan iaşe 
edilenlerin iaşe bedeli yevmiyelerinden mahsub 
edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Teşkilât kanunlarına bağlı üc
retli kadroları de 2656 sayılı kanunun bu ka
nuna muhalif olan hükümleri mülgadır. 

REFtK İNCE (Manisa) — Buradaki (2656), 
(3656) olacak. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Evet. 
BAŞKAN — Tashih edilmiştir. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT BÎRlNCt MADDE — Bu ka

nunla dereceleri indirilen ücretli memurlardan 
1 eylül 1939 tarihinde müstahdem olub da 3656 
sayılı kanun ahkâmına göre yapılan intibak ne
ticesinde ücretleri ve dereceleri tesbit edilmiş 
olanlara mezkûr kanun hükmüne göre verilmek
te olan ücret mikdarı daha yüksek dereceli me-
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murıyete terfi edinceye kadar mükteseb hak 
olarak verilir. 

3837 sayılı kanunla teşkil edilen Matbuat 
umum müdürlüğü daimî ücretli memurları da 
bu hükme tâbidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT ÎKÎNCÎ MADDE — Daimî 
ücretli kadrolara aid ihtisas mevkileri kanunla 
tesbit edilinceye kadar bu kanuna bağlı (1) sa
yılı cedvelde yazılı kadrolar içindeki ihtisas mev
kileri icra Vekilleri Heyetince tayin olunur. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — O cedveli bende
niz tedkik ettim, bazılarında ihtisas mevkii 
yazılmıştır, bazılarında yazılmamıştır. Yani 
yazılmayanlar içinde de ihtisas mevkii var mı
dır? 

BÜTÇE E. NAMINA SIRRI DAY (Trabzon) 
— Efendim, encümenin kabul ve teklif ettiği 
1 numaralı cedvelde ihtisas mevkii yoktur. Hü
kümet ihtisas mevkilerini tefrik ve teklif etmiş
se de bu kanunun 1 hazirandan itibaren meri
yete girmesi lâzımgeldiğinden ve bu iş mühim 
bir tedkik mevzuu olduğundan geçen sene ka
bul ettiğimiz esasa göre ihtisas mevkilerinin 
tesbitini Hükümetin takdir etmesini encümen ka
bul ederek ona göre teklif etti. Yakında ted-
kikat neticesi ayrı bir lâyiha ile arzedilecektir. 
îhtisas mevkileri bizim teklif ettiğimiz cedvelde 
yoktur. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? (Hayır 
sesler) Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ,.. Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Hatay-
da mütemekkin olub 3658 sayılı kanun ile tas
dik olunan anlaşmanın ikinci ve üçüncü madde
leri mucibince hiyar haklarını Suriye ve Lübnan 
lehine kullanmamış olanlardan 3656 sayılı ka
nuna tâbi daire ve müesseselerde ücretli vazife
lere tayin edilmiş olanların Suriye ve Hatay Hü
kümetleri zamanında Hatay hududları dahilinde 
maaş veya ücretle geçen hizmetlerinden dolayı 
alabilecekleri ücretler 3656 sayılı kanunun mu
vakkat ikinci maddesinin A, B ve C fıkraları 
hükümlerine ve bu kanunun meriyeti tari
hinden sonra istihdam olunacakların birinci fık
rada yazılı hizmetlerinden dolayı alabilecek
leri ücretler de muvakkat 13 ncü madde hüküm
lerine göre tesbit olunur. 

Bunlardan maaşlı memuriyetlere tayin edil
miş veya edilecek olanların alabilecekleri maaş 
mikdarı yukarıki fıkralar mucibince tesbit edi
lecek ücretin bir derece aşağısına tekabül eden 
mikdardır. 

Şu kadar ki tahsil derecelerine ve ehliyetleri-
le evvelce ifa ettikleri vazifelere göre tayin edi-
cekleri memuriyet ücret veya maaşı, yukarıda 
yazılı esaslara nazaran tesbit edilecek dereceden 

dun olduğu takdirde bunların ancak dahil ol
dukları dereceler kendileri için mükteseb hak 
sayılır. Bu madde hükmü 3659 sayılı kanuna 
tâbi memuriyetler hakkında da tatbik olunur. 

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

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — 3656 
sayılı kanunun muvakkat ikinci ve 3659 sayılı 
kanunun muvakkat birinci maddesi mucibince 
yapılan ve intibakta ücretli memurların Cum
huriyet halk partisinde ve umumî menfaatlere 
hadim müesseselerde geçirdikleri hizmet müd
detleri de hesaba katılır. 

REFlK İNCE (Manisa) — Efendim, biz ba
remi yaparken gayet sıkı bir haleti ruhiye içe
risinde Devlet makanizmasmı dümdüz işleyen ve 
her pistonunda en ufak bir arıza meydana gel-
miyecek şekilde bize itimad veren bir zihniyet 
içerisinde yaptık. Fakat bilmiyorum bünyemiz 
mi zayıf, biz mi lâzımgelen tedavi kabiliyetini 
haiz değiliz, ihtiyaçları kavramak noktasında 
zaafımız mı var? görüyorum ki, 3656 numaralı 
kanun çıkalı 6 ay olduğu halde şimdiye kadar 
gelen tadillerin yekûnu çoğalmaktadır. Bunla
rın zarurî kısımlarını kabul ediyoruz. Meselâ 
demin kabul ettiğimiz birinci, ikinci maddeler 
gayet doğrudur. Fakat burada hiç akla gelmi-
yen bir iş çıkarmışlar. Bütçe encümeni bu işe 
nasıl razı olmuş, şaştım. Müsaade buyurursanız 
evvelâ Hükümetin teklifi var mıdır, bakayım. 
(Yoktur sesleri). Evet, yoktur. Yani Hükümet 
tarafından dahi bir teklif olmadığı halde üzerin
de sıkı sıkıva durmakla mükellef olan bir encü
menin nasıl böyle bir zihniyete kendiliğinden 
akıntı verdiğine mütehayyir kaldığımı söyleme
me müsaade ediniz. 

Arkadaşlar; C. H. Partisi siyasî bir partidir. 
Kızılay, Himayei Etfal, birer cemiyettir. Bunun 
yanı başında, malûmu âliniz ve hepinizin mua
venetini gören Hukuk ilmini yayma kurumu bir 
cemiyettir. Sonra Tiftik cemiyeti, Askerî ma
lûller cemiyeti de birer cemiyettir. Türk kun
duracılar birliği bir cemiyettir. Bunların her bi
risi menafii umumiyeye hadim birer müessesedir. 

Şimdi bu vaziyette, 30 senedenberi Kızılay-
dan maaş alan bir zat, bu maddeye göre Dev
let memuriyetine geçtimi 30 senelik hizmet müd
deti, 3 ncü maddeye mi yoksa bilmem kaçıncı 
maddeye mi intibak edecek, yani oradaki müd
detler dahi kendi lehine kaydolunacaktır. Bi
naenaleyh memuriyetten çıkmış, Hukuk ilmini 
yayma kurumuna kâtib olmuş, 3 sene 5 sene geç
tikten sonra bir kulpunu bulmuş bir memuri
yete geçmiş. Şimdi bu keenne Devlet işinde bu
lunmuş gibi orada geçen müddetlerden dahi is
tifade edecektir. Affınıza mağruren, Devlet 
bütçesinin bu kadar zengin olduğuna dair ceha
letimle iftihar ederim. Çok rica ederim müh-
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terem arkadaşlar, sıfatı resmiyesi olmayan, an
cak menafii umumiyeye hadim teşekküllerden 
olan bu gibi müessesatta, mücerred şu veya bu 
alâka ile bulunmuş bir kimsenin, sonradan Dev
let Hazinesinden, bir Devlet memuru gibi, ayni 
istifadeyi teğmin etmesinin ne hukukan ne de 
mantıkan manası yoktur ve ne de bu milletin 
ruhî ve içtimaî seviyesi buna müsaiddir. Tensib 
ederseniz bu maddeyi kanundan çıkaralım. 

Herkese, dışarıda filân yerde ücretle bulu
nanlara, Devlet mekanizmasından ayrı bir yer
de bulunanlara bu hakkı verirsek, o halde di
ğerlerinin kabahati ne? Tüccarlara da, serbest 
çalışan doktorlara da verelim. Avukatların aley
hinde de bulunacaktım, maalesef unuttum. Affi-
nizi rica ederim (Gülmeler, geçti, geçti sesleri). 
Böyle serbest avukatlıkla hem bir mevki ve hem 
de hayatmı teğmin eden, 30 sene avukatlık eden 
bir Refik İnce bir gün bir memuriyete talib 
olursa bu 30 senelik müddeti mahsub edilecek, bu 
olmaz arkadaşlar. Hem serbest hayatın balın
dan, hem de Devletin balından istifade etmesi 
doğru değildir. Varsın serbest hayatta çalışan 
çalışmakta devam etsin. Bu maddenin tayymı 
teklif ederim. 

BÜTÇE E. N. SIRRI DAY (Trabzon) — Ma
lûmu âliniz evvelce ücretli memuriyetlere hiç bir 
kaydü şart aranmadan mektebden çıkan bir ki
şiyi derhal 400, 600 lira ücretle tayin etmek ka
bildi. Barem kanunu badema bu vaziyetleri de 
tıpkı maaşlı memuriyetlerde olduğu gibi inzibat 
altına almakla beraber mevcud ücretli memur
ların vaziyetini de tasfiye etmek istedi. Bu ka
nun hazırlanırken geçen müzakerat malûmunuz
dur. Devletin ücretli memuriyetlerinde bulunan
ların intibakı için yalnız Devlet müesseseleri de
ğil, fabrikalarda, bankalarda hâsılı millî ve hu
susî müesseselerde geçmiş olan hizmetlerin na
zara alınacağını tesbit etti. Binaenaleyh millî, 
gayri millî bir sanat müessesesinde veyahud bir 
bankada, bir malî müessesede çalışmış olan her 
hangi bir memurun buna aid vesaiki ibraz ettiği 
zaman nazarı itibare almarak, almakta olduğu 
ücret tezyid olunmamakla beraber teadülü, inti
bakı teğmin edilmiştir. Yine bu kanunun ücret
lere aid olan hükümleri encümende konuşulduğu 
zaman arkadaşlarımızdan bazıları Ötedenberi 
mevzuu şikâyet olan bu işi hatırlattılar ve dedi
ler ki falan fabrikada, falan değirmende veya 
filân tenekeci dükkânında geçen hizmet sayılıyor 
da Halk Partisi muhasebesinde veyahud Hilâli-
ahmerin filân filân şubesinde geçirilmiş olan beş, 
on senelik hizmet sayılmıyor ve orada bu ka
dar hizmet etmiş olan zata 30 lira, 40 lira ücret 
veriliyor. Binaenaleyh eğer bunda falan fabri
kada, falan müessesedeki hizmet nazarı itibare 
almmasaydı Refik İnce arkadaşımızın hatırlat
tıkları nokta gayet haklı vaziyette olacaktı. 
Biz bilhassa bunu da gayet tahdid ederek Halk 
Partisi ve nihayet menafii umumiyeye hadim 

cemiyetler diye tasrih ettik. Bu müesseselerde 
geçirmiş oldukları hizmeti nazarı itibare almağı 
kabul etmiş bulunuyoruz. 

Fabrikada, bankada geçen hizmetler nazarı 
itibare alındığı gibi bu da nazarı itibare almsm 
ve geçmiş hizmetler meyanma bu da katılsın di
ye teklif etmişizdir. 

Arkadaşların encümende vaki olan bu tek
lifini, encümen ekseriyeti çok muhik bulması 
itibarile Heyeti umumiyenin huzuruna getir
miş bulunuyor. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Takrir vardır, onu okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat 4 ncü maddenin tayyini teklif 

ederim. 
Manisa 

Refik İnce 
BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar... 
ALÂEDDİN TİRİDOĞLU (Kütahya) — Söz 

isterim, takririn aleyhinde söyliyeceğim. 
BAŞKAN — Almıyanlar... Nazarı itibare 

alınmıştır.. Maddeyi tayyediyoruz. 
MUVAKKAT BEŞİNCİ MADDE — Bu ka

nunun neşri tarihinden evvel dört ve beşinci 
maddelerde yazılı memuriyetlere tayin edilmiş 
olanlar hakkında da mezkûr maddeler hüküm
leri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Muvakkat beşinci madde, ki 
şimdi 4 ncü madde oluyor, hakkmda mütalea 
var mı? 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Ayni maksadı daha vazih ifade etmek 
maksadile bu beşinci, yani şimdi 4 ncü muvak
kat madde şekli değiştirilmiş, Riyaset Diva
nına takdim olunmuştur. Bunu takib eden mad
de ise ihtisas mevkilerile alâkadardır. İhtisas 
mevkii için kabul buyurduğunuz esasa göre, 
encümen bunu ayrıca tedkik edib netayicini ar-
zedecektir. Bu tedkikat sırasında nazarı itiba
re alınmak üzere bu maddenin lâyihadan tay
yini teklif ederim. 

BAŞKAN — Encümenin teklifi hangi mad
denin yerine kaim oluyor? 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Bu şimdiki 4 ncü maddenin yerine ka
im oluyor. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — 3656 
sayılı kanunun muvakkat ikinci maddesi mu
cibince yapılan intibakta, bu kanunun dör
düncü ve beşinci maddelerinde yazılı vazife
lerde bulunanların mezkûr maddelerde yazılı 
hizmetleri başka vazifeler için mükteseb hak 
teşkil etmemek üzere hesaba katılır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Anlayamadım. 
(Muvakkat 4 ncü madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Okunan mad-
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deyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Eski altmcr madde yerinde kalıyor mu? 
BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab

zon) — Muvakkat altıncı maddeyi encümen kal
dırıyor. 

NECMEDDÎN SAHÎR (Bingöl) — Altıncı 
madde hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Encümen bu maddeyi kaldırı
yor. 

NECMEDDÎN SAHÎR (Bingöl) — Efendim, 
Bütçe encümeninin bu kanunla tesbit ve teklif 
etmiş olduğu altıncı muvakkat maddenin, şimdi 
Bütçe encümeni namına bu kanunu müdafaa 
eden arkadaşımız tarafından, başka bir kanun
la alâkadar olduğu için, geri istenilmesi yerinde 
bir teklif olabilir. 

Ancak bendenizce de, bu teklif vesilesile, 
tatbikatta tahaddüs etmiş olan bir nokta üze
rinde durmak faideli olacaktır. Her halde muh
terem heyetinizin huzurunda serdedeceğim ma
ruzat belki de Büçte encümeninin bu hususta
ki yeni tekliflerini teshil etmek imkânını teğ-
min edecektir. 

3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan kanunun altıncı mad
desinde yazılı memuriyetlerle 13 ncü maddesin
de mevzubahs ihtisas mevkilerinde maaşla ça
lışmakta olanların, diğer vazifelere nakil ve 
tahvillerinde, mükteseb haklarının nasıl tesbit 
edileceği 3656 sayılı kanunun altıncı maddesin
de şöyle ifade edilmiştir : 

« ... Bu gibilerin tahvil, tekaüdlüklerinde 
tahsil vaziyetlerine ve hizmet müddetlerine gö
re iktisab edecekleri derece maaşları esastır... ». 

Demek oluyor ki, bu gibilerin tahsil vaziyet
lerine göre, esas itibarile, ilk önce 3656 numaralı 
kanun dairesinde mebde maaşlarını bulmak ica-
bediyor. Bunu bulmak için de yine 3656 numa
ralı kanunun üçüncü maddesini nazarı dikkate 
almak lâzımdır. Bundan sonra da hizmet müd
detlerini hesab ederek tahsil vaziyetlerine göre, 
yani, yüksek tahsili olanların her üç senesi ve 
olmayanların her dört senesi için birer derece 
terfi ettirilmesi suretile mükteseb haklarını ta
yin ve tesbit etmek iktiza eylemektedir. 

Kanunda hizmet müddetleri tabiri mutlak 
olarak ifade edildiğine göre bu hizmetin maaşlı 
veya ücretli olması veya yalnız bir vazifede geç
miş bulunması gibi bir takyide tâbi tutulmasına 
imkân yoktur. Halbuki kanunun neşri tarihin
den bu güne kadar geçmiş olan müddet zarfın
da Maliye vekâletine ve alâkalı makamlara vu-
kubulan müracaatlarda tatbikat itibarile vazi
yet makûs olarak mütalea edilmektedir. 

Bu vaziyet şimdi müzakere etmekte olduğu
muz ücretli memurlara aid kanun Bütçe encü
meninde tedkik edilirken dahi mevzubahs edil
mişti. Bunun üzerine Bütçe encümeni Yüksek 
Heyetinize arzettiği bu kanuna altıncı muvakkat 

bir madde ile şu hükmün konulmasını uygun 
görmüştür: 

« 3656 sayılı kanunun neşri tarihinde mez
kûr kanunun 6 ncı ve 13 ncü maddelerinde ya
zılı maaşlı memuriyetlerde müstahdem olanların 
mezkûr kanunun muvakkat ikinci maddesinde
ki esaslar dahilinde mükteseb hakları tesbit 
olunur ». 

Ancak şimdi, her nedense muvakkat madde
nin ihtisas mevkilerine aid kanunla görüşülme
si encümence iltizam ediliyor. Şu halde bu 
maddeyi şimdi encümene vereceğiz. 

Yalnız ihtisas mevkilerine aid kanunu mü
zakere ederken de başka bir mülâhaza hâsıl ola
bilir ve bu gibilerin vaziyetleri telâfi edilme
yebilir. 

Bu itibarla encümenin kabul ve teklif etmiş 
olduğu 6 ncı muvakkat madde ile terviç ettiği 
esası ihtisas mevkilerine aid kanunu tedkik eder
ken nazarı dikkate almasını yerinde bulurum. 
Her halde encümenin yeni hazırlayacağı lâyihai 
kanuniyede bu maddeyi ikame etmesi iyi olur. 
Eğer encümen bu fikre mütemayil değilse 6 ncı 
muvakkat maddenin, yüksek heyetinizce tasvib 
edildiği takdirde, 5 nci muvakkat madde olarak 
bu kanuna eklenmesi de mümkün olabilir. 

Bununla beraber maksad bu gibilerin vazi
yetlerini ıslah olduğuna göre teklif veçhile 
maddenin yeniden encümende görüşülmesi ve ye
ni kanunu da Yüksek Heyetinize arzetmesi ye
rinde bir hareket olur. Karar yüksek takdiri
nize aiddir. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Encümen namı
na söz söyleyen arkadaş bize muvakkat madde
yi teklif etmezden evvel, bu maddeyi kabul eder
seniz beşinci, altıncı maddelere lüzum yoktur 
demişti. Şimdi encümen tarafından hazırlan
makta olan meselenin halli maksadını teğmine 
matuf olduğuna göre teklif edilmişti. Şimdi en
cümenin dördüncü maddesi kabul edilmişken 
ve diğer maddelerin de bu suretle kaldırılması
na encümence işaret edilmişken yeniden beşinci 
ve altıncı maddelerin müzakeresine lüzum kal
mamış demektir. 

BAŞKAN — Encümenin mütaleası var mı? 
B. E. Na. SIRRI DAY (Trabzon) — Hayır. 
BAŞKAN —• Efendim, mukavele için rey 

vermiyen var mı?. Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1940 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
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5 — Devlet memurları aylıklar m in tevhid vı 

teadülüne dair olan 36X6 sayılı kanuna bayi t bir 
numaralı cedvelin Adliye vekâleti hışmında deği
şiklik yayılması hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe ve Adliye encümenleri mazbataları (1/422) 
[1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numa
ralı cedvelin Adliye vekâleti kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun 
MADDE 1 — Devlet memurları aylıklar-

mn tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı Adliye teşkilâtına aid kadro ced-
veline bu kanuna merbut 1 sayılı cedveldeki 
kadro eklenmiştir. 

D. 

9 
10 

15 

CEDVEL (1) 
Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Reis, hâkim, aza, sulh hâkimi, 
müddeiumumi ve muavinleri, 
icra hâkim ve muavinleri, sor
gu hâkimleri, hâkim ve mua
vinleri ve temyiz raportörleri 

Kâtibler 
Başkâtib ve muavinleri ve 
müddeiumumi ve sorgu hâkim 
kâtibleri ve zabıt ve icra kâ-
tibleri 

32 
18 

40 
35 

50 
Muhtelif memurlar ve mübaşirler 

15 Mübaşir 32 

10 

10 
B. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 

Efendim, bu maddeye merbut cedvelin sonunda
ki (odacı) ile (gardiyan) m barem kanununa 
göre (D) cedveline yazılması lâzım. Binaen
aleyh yukarıki kısmın cedvel numarası (1) de
nilecek. Takdim ettiğimiz bir muvakkat maddede 
odacı ile gardiyanı ihtiva etmek üzere 1940 büt
çesine bağlı (C) cedveline zammedilerek gösteri
lecektir. Onun için şimdi okunduğu gibi bu ced
velin (1) sayılı cedvel diye kabul edilmesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Tashih yapıldı. Madde hakkın
da mütalea var mı? Kabul edenler ... Etmiy en
ler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna bağlı 
2 sayılı ce&velde aded ve ücretleri yazılı odacı ve 

[1] 194 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

gardiyanlar 1940 malî yılı bütçe kanununa bağlı 
D işaretli cedvelin Adliye vekâleti kısmma ek
lenmiştir. 

CEDVEL (2) 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Odacı 
Gardiyan 

Vilâyetler 
32 
32 

20 
20 

BAŞKAN — Encümenin teklif ettiği muvak
kat madde hakkında mütalea var mı? Maddeyi 
cedvelle birlikte kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 — Türkiye - tsveç kliring anlaşmasının ba

zı hükümlerini tadil için teati olunan notaların 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
îktisad encümenleri mazbataları (1/245) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Maddeler geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

îsveç ile aramızda mevcud 20 son kânun 1939 
tarihli kliring anlaşmasının bazı hükümlerini ta

dil eden anlaşmanın tasdikma dair kanun 
MADDE 1 — tsveç ile 20 son kânun 1939 

tarihinde akdedilmiş olan kliring muahdesine 
merbut kontenjan listesindeki bazı tarife po
zisyonlarına aid kontenjan mikdarlan arasında 
münakale icrası ve bundan böyle, görülecek ihti
yaçlara göre, bu gibi münakalelerin kliring an
laşmasını tatbik ile mükellef iki taraf salâhiyet-
tar müesseseleri arasında doğrudan doğruya ya
pılması için kendilerine salâhiyet itası hakkmda 
İsveç elçiliği ile 12 eylül tarihinde nota teatisi 
suretile yapılan anlaşma tasvib ve kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 12 eylül 1939 tari
hinden itibaren muteberdir. 

[1] 192 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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BAŞKÂK — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 

Türkiye ile İsveç arasında akdedilen 29 şu
bat 1940 tarihli ticaret ve tediye anlaşmalarının 
tasdikma dair kanuna, kabul etmek suretile 
(275) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun (275) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde başka madde yoktur. Çar
şamba günü saat 15 de içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 16,25 

»e<ı 

Türkiye ile İsveç arasında akdedilen 29 şubat 1940 tarihli ticaret ve tediye anlasmalannm 
tasdikma dair kanuna verilen reylerin neticesi : 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Beyrak 
İhsan Tav 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Arif Baytın 
Bel İris Baykan 
Dr. Taptas 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Türkân örs 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 1 
Dr. Hulusi Alataş 

Az a adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 275 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 153 
Münhaller l 

/ Kabul edenler ] 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
! Fahrettin Tiritoğlu 

Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osma-n Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Sun er 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Memed Sanlı i 

1 Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gorçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Naznıi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

I Çorum 
Dr. Mustafa Cantekiu 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
GL Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
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Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili Ilter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
61. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
İzzet Arakan 
Osmaîn Işnı 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Teeirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
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İsparta 

Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin 6övsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gî. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Narini Toker 
Sadettin Serim 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
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İbrahim Dibi an 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galib GülteMn 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Ziya Kayran 
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Mardin 
Hasam Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Naim Er«m 

Ordu 
Ali Camib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Eksi 
Selim Sırn TaTcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Kem alettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bckmen 

Sinob 
Cemal Aliş ~ 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 



tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çin er 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadırı 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 

A fyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahraed Ulus 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel (Mazur) 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ergin 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydtn 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topçoğlu (V.) 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım özaûp 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Kasım Gülek 
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Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Muammer Develi 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Salih Bozok (M.) 
Bitlis 

Süreyya örge Evren 
(Mazur) 

Tevfik Temelli 
Bolu 

Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çarnbel 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Neemi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırt 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us (M.) 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fa'zıl Ahmed Aykaç 
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Şerif Bilgen 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
Münîb Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 

Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
tstamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Talât Onay 

Crümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç (M.) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 

Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Vclcd Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Mazim Atıf Kuyueak 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 

Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

Izmk 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
(Hasta) 
Hazim Börekçi (M.) 
tzzet Özkan 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 

6 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
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Örgeüefal Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Eiza Türel (M.) 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Karaosman 
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Dr. Rıza Levent 

Edib Ergin (M.) 
Gl. Seyfi Düzgören 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
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S. Sayısı: 189 
Türkiye - Suriye Dostluk ve eyi komşuluk mukavelena
mesi ile merbutu bulunan 1,2,3,4*5 ve 6 numaralı protokol
lerle hususî protokol ve bu anlaşmanın Lübnana da teş
miline müteallik beyanname ve her iki Hükümet arasında 
yeni bir emlâk itilâinamesi akdine mütedair mektubun 

tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye encümeni 
mazbatası (I 411) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 15 -V -1940 
Sayı: 6/2154 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankarada 30 mart 1940 tarihinde imza edilen Türkiye - Suriye Dostluk ve eyi komşuluk muka
velenamesi ile merbutu bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı protokollerle hususî protokol ve bu anlaş
manın Lübnana da teşmiline müteallik beyanname ve her iki Hükümet arasında yeni bir emlâk iti-
lâfnamesi akdine mütedair olan mektubun tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince 7 - V -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hükümetimizle Suriye ve Lübnan arasındaki 30 mayıs 1926 tarihli dostluk ve eyi komşuluk 
muvakelenamesinin, 3 ilk kânun 1937 de tarafımızdan feshedilib bilâhare 23 haziran 1939 tari
hinde Türkiye ile Suriye arasındaki arazi mes alinin katği surette halline mütedair anlaşma ile 
15 mart 1940 a kadar meriyetinin temdid olunduğu Yüksek Meclisin malûmudur. 

Bu dostluk ve iyi komşuluk mukavelenamesinin yerine kaim olmak üzere, - ayni zaman
da, mezkûr mukavelenameye atfen akdolunan 23 ilk kânun 1926 tarihli Türkiye - Suriye güm
rük itilâfnamesile Türkiye - Suriye hududunun nezaretine, hudud rejimine, hududu geçen sü
rülere tatbik edilecek malî usule ve göçebe ahalinin kontrolüne müteallik 29 haziran 1929 ta
rihli protokol ahkâmını tadilen -, bu kere, Ankarada, 30 mart 1940 tarihinde Suriye ile yeni 
bir mukavelename akdolunmuştur. 

«Türkiye - Suriye dostluk ve iyi komşuluk mukavelenamesi» ismini taşıyan ve, usulü veçhile 
salâhiyettar kılman Hariciye vekilimizle, Suriye ve Lübnan namına : Fransanın Türkiye Bü
yük Elçisi Mösyö Rene Massigli ve Fransanın Suriye ve Lübnan Yüksek Komiseri Mösyö Gab-
riel Puaux tarafından imzalanan bu mukavelename, müzeyyelâtile ayrılmaz bir kül teşkil et
mektedir. 

Müzeyyelâtı aşağıdakilerdir: 
1 — Mücrimlerin iadesine, cezaî işlerde adlî evrakın irsaline ve istinabelerin icrasına müte

âllik 1 numaralı protokol; 
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2 — Demiryollarile yapılacak nakliyata müteallik 2 numaralı protokol; 
3 — Sıhhî meselelere müteallik 3 numaralı protokol; 
4 — Hududa müteallik 4 numaralı protokol; 
5 — Veteriner mesaile müteallik 5 numaralı protokol; 
6 — Gümrük işlerine müteallik 6 numaralı protokol; 
7 — Optanlara müteallik «Hususî protokol»; 
8 — Türkiye ile Suriye arasındaki 27 ilk teşrin 1932 tarihli emlâk itilâf namesinin yerine ka

im olmak üzere yeni bir itilâf name akdolunaca gına dair Hariciye vekilimizle Fransa Büyük El
çisi arasında teati olunan mektub; 

9 — Mukavelename ile bilcümle müzeyyelâtı ahkâmının Lübnana da şamil olduğuna dair «Be
yanname». 

Mukavelename, bütün müzeyyelâtile birlikte, meriyete girişinden itibaren 5 sene için akde
dilmiş olub bu müddetin hitamından en aşağı 6 ay evvel Âkidlerden biri tarafından feshedil
medikçe meriyeti yeniden birer sene için kendiliğinden yenilenmiş olacaktır. 

Yukarıda adı geçen «Beyanname» mucibince, mukavelename ile bilcümle müzeyyelâtı ahkâ
mı Lübnana da tatbik olunacaktır. 

• # 

Yüksek Meclisin tasdikma arzolunan işbu mukavele ile müzeyyelâtının akdine âmil olan se-
beb ve ihtiyaçlar aşağıda arzedilmiştir: 

A - 1926 mukavelenamesinin bazı ahkâmı iki Taraf arasında başka başka tefsirlere meydan ver
mekte di . Bunların başında, tebaamızın Suriye ve Lübnan da muhtelit mahkemelerden istifade 
edebilmeleri meselesi gelir : 1926 mukavelenamesinde bir Taraf tebaasının diğer Âkid Taraf toprakla
rında « ikamet, hukuk ve şeraiti » hususunda en ziyade mazharı müsaade millet muamelesinden müs-
tefid olacağı beyan edilmekte idi. Fransızlar, « ikamet, hukuk ve şeraiti » tabirinin adlî salâhiyet 
mefhumunu ihtiva etmediğini ileri sürerek Suriye ve Lübnanda tebaamızı, diğer ecnebiler için açık 
olan muhtelit mahkemelerden istifade ettirmemekte idiler. Bu kere akdolunan mukavelenamede ise 
(madde 2) « adlî salâhiyet » bakımından da mütekabilen en ziyade mazharı müsaade millet mua

melesi sarahaten derpiş olunması neticesinde tebaamıza mevzubahs muhtelit mahkemelerin kapıları 
açılmış bulunmaktadır. 

iki Taraf arasında zıd tefsirlere meydan veren diğer bir mesele de, hududun iki tarafında beş ve
ya on kilometre derinliğinde arazisi bulunması neticesinde hudud muafiyetleri rejiminden istifade 
eden tebaamızın Suriye tarafındaki arazilerinin Türkiyeye naklettikleri mahsulleri üzerinden Suriye-
de vergi vermemeleri meselesi idi. Yukarıda adı geçen 1929 hudupl protokolünün bu hususta sara
hat ihtiva etmemesi yüzünden bu vatandaşlarımız memleketimize naklettikleri mahsulleri üzerinden 
Suriyede terbi vergisi vermeye mecbur tutulmakta ve hu mesele bitmez tükenmez ihtilâflara ve mü
nakaşalara meydan vermekte idi. Hudud protokolünün 25 nci maddesine konulan sarahat sayesinde 
bu vatandaşlarımız Türkiyeye nakledecekleri bu mahsuller üzerinden Suriyede vergi vermekten kur
tulmuş bulunmaktadırlar. 

Gerek 1926 dostluk ve iyi komşuluk mukavelenamesinin gerekse ona atfen akdolunan 1926 gümrük 
itilâfnamesile 1929 hudud protokolünün, zamanla, bazı maddelerinin istimalden sakit olduğu ba
zılarının da filî tatbik kıymet veya imkânı bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu cümleden olarak Dost
luk ve iyi komşuluk mukavelenamesinin 13 ncü maddesindeki Kuveyk suyunun Halebe kadar 
isaline dair hüküm, mezkûr suyun Halebe kadar gidecek mikdarda bulunmaktan çok uzak olması 
yüzünden, filî bir kıymeti haiz değildi. 

1926 gümrük mukavelenamesindeki, hududda müşterek garlar tesisi, hudud üzerinde kâin köy
lere veya halk mecmalarma yapılan ihracatın bunların ihtiyacatma nazaran fazla olub olmadığının 
kontrolü ve saire gibi hususata müteallik hükümlerin de filen tatbik olunmadığı zamanla anlaşılmış
tır. Bu nevi hükümler de yeni metinlerde tekrarlan mamıştır. 

C - 1926 mukavelenamesile, adı geçen gümrük itilâfnamesi ve hudud protokolünün hudud müna-
* 
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sebetlerinin heyeti umumiyesini şamil olacak hükümleri ihtiva etmediği, zamanla, tatbikatta anlaşıl
mıştı r. Bu eksiğin tamamlanması maksadiledir ki : 

Bulaşık hastalıkların önlenmesine matuf olmak üzere, 1926 mukavedenamesinde bir tek madde
nin mevzuunu teşkil eden sıhhî ve veteriner mesaili için ayrı ayrı birer protokol tanzim edilmiş (3 ve 
5 numaralı protokoller); 

Eski dostluk mukavelesine müzeyyel hudud protokolünde 10, ve 1929 protokolünde de 13 
madde ile derpiş olunan hududun emniyeti meselesi 32 maddelik bir hudud protokolüne mevzu teş

kil etmiş (4 numaralı protokol) ; 
1926 mukavelenamesine müzeyyel iadei mücrimine mütedair 3 maddelk protokol yerine 15 mad

delik yeni bir protokol ikame olunmuştur (1 numaralı protokol). 
Eski mukavelenameye merbut iki protokol mevzuunu teşkil eden, demiryollarile askerî ve sivil 

nakliyat meselesi, teferruata müteallik bazı ıslahat icrasile tek bir protokol halinde derpiş ve tan
zim olunmuştur (2 numaralı protokol). 

Mukavelenameye merbut (Hususî protokol) e gelince, bu metin, Suriye ve Lübnanda Türkiye 
lehine hiyar haklarını istimal ve teyid ettikten sonra oradaki gayrimenkulleri üzerine mandater Hü
kümet tarafından takyidat vazolunması neticesinde zamanında Türkiyeye ikametgâhlarını nak-
ledememeleri yüzünden «option» l an sakıt olmuş ve binnetiee Suriye veya Lübnan tebaası telâkki 
edilmek vaziyetinde kalmış bulunan; veya vaktinde Türkiyeye ikametgâhlarını naklettikleri hal
de, bahsi geçen takyidat yüzünden Suriye veya Lübnandaki gayrimenkullerinden istifade edemi-
yen optanların vaziyetinin, lehlerine olarak, düzeltilmesini istihdaf etmektedir. 

Bu protokol mucibince, muayyen mühletler zarfında Türkiyeye nakli mekân edemiyen optanlara 
bunu yapabilmeleri için yeni bir mühlet verilmekte ve gerek bunların gerekse vaktile ikametgâh
larını nakledenlerin malları üzerine vazolunan takyidat kaldırılmaktadır. 

Hariciye vekilimizle Fransa Büyük Elçisi arasında teati olunan mukavelenameye merbut mektub 
mucibince Suriyedeki Türk emlâkile Türkiyedeki Suriyeli emlâkine mütedair 27 ilk teşrin 1932 tarih
li itilâfnamenin yerine kaim olmak üzere, en geç 31 ilk kânun 1940 tarihine kadar bir anlaşma ak-
dolunaeaktır. 

Memleketimizle Suriye ve Lübnan arasındaki münasebatı, etraflı bir surette, menfaat ve ihtiyaç
larımıza uygun bir şekilde tanzim eden, hususiyetleri ve ana hatları yukarıda maruz «Türkiye - Su
riye Dostluk ve eyi komşuluk mukavelenamesi» nin ayrılmaz cüzlerini teşkil eden müzeyyelâtile 
birlikte tasdiki Yüksek Meclislerinin reyine bağlıdır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 25 - V - 1940 

Esas No. 1/411 
Karar No. 42 

Yüksek Reisliğe 

Ankarada 30 mart 1940 tarihinde imza edi
len Türkiye - Suriye dostluk ve iyi komşuluk 
mukavelenamesi ile merbutu bulunan 1, 2, 3, 4, 
5, 6 numaralı protokollerle hususî protokol ve 
anlaşmanın Lübnana da teşmiline müteallik be
yanname ve her iki Hükümet arasında yeni bir 
amlâk itilâfnamesi akdine mütedair olan mektu
bun tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazır

lanan ve icra Vekilleri Heyetince 7- - V - 1940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Encüme
nimize havale buyurulmakla Hariciye vekâleti 
mümessilinin huzurile müzakere olundu : 

Esbabı mucibede zikredildiği veçhile kanun 
lâyihası memleketimizle Suriye ve Lübnan ara
sında imzalanan 30 mayıs 1926 tarihli dostluk 
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ve iyi komşuluk muahedesi ile 23 ilk kânun 1926 
tarihli Türkiye Suriye gümrük itilâfnamesinde 
Türkiye hududunun nezaretine, hudud rejimine, 
hududu geçen sürülere tatbik edilecek malî usule 
ve göçebe ahalinin kontrolüne müteallik 29 hazi
ran 1929 tarihli protokolde kabul edilmiş olan 
esasların bu günkü vaziyetin icablarma göre ta
dilini istihdaf etmekte ve bu tadilât yeni muka
vele ile ona merbut bulunan protokol ve mektub-
larda tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

Encümenimiz kanun lâyihasını ve merbut
larını memleketimizin yüksek menfaatlerine uy
gun görmüş ve Suriyedeki Türk emlâki işinin 
nihayet bir sene zarfında halledileceğini muta-

zammm olan taahhüdü hüsnü suretle telâkki et
miştir. 

Aynen ve müttefikan kabul edilen kanun lâ
yihası Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye E. Reisi 

Konya 
M. Göker 

Diyarbakır 
Dr. î. T. Öngören 

İzmir 
H. Menteşe 

Tekirdağ 
Y. K. Beyath 

M. M. 
İstanbul 

Diyarbakır 
Z. M. Alsan 
Kars 

M. Akyüz 

Kâtib 
Tokad 

N. Poroy 
Erzurum 

P. Demirhan 
Manisa 
H. Bayur 

HKÛMETÎN TEKLİFİ 

Ankarada 30 mart 1940 tarihinde imzalanan 
« Türkiye - Suriye dostluk ve iyi komşuluk mu
kavelenamesi » ile merbutu bulunan ve ayrıl
maz cüzlerini teşkil eden 1, 2, 3, 4, 5, 6 numa
ralı protokoller; « Hususî protokol; bu anlaş
maların Lübnana teşmiline müteallik beyanna
me ve her iki Hükümet arasında yeni bir em
lâk itilâfnamesi akdine mütedair mektubun 

kabul ve tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankarada, 30 mart 1940 ta
rihinde imzalanan « Türkiye - Suriye dostluk ve 
iyi komşuluk mukavelenamesi » ile merbutu 
bulunan ve ayrılmaz cüzlerini teşkil eden : 1, 2, 
3, 4, 5, 6 numaralı protokoller; « Hususî proto
kol; bu anlaşmaların Lübnana teşmiline müteal
lik « Beyanname » ve her iki Hükümet arasında 
yeni bir emlâk itilâfnamesi akdine mütedair 
mektub kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını tatbika 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

7 - V - 1940 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

% V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. t. V. 

B. Karadeniz 

M. M. V. 
S. Ankan 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 
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TÜRKİYE - SURİYE DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK MUKAVELENAMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye ile Suriye arasındaki arazi meselelerinin katği su
rette hallini tazammun eden 23 haziran 1939 da Ankarada imzalanmış olan anlaşmanın 7 ve 9 
ncu maddelerile kabul ettiği teahhüdler mucibince, 

Ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, Suriye hakkındaki beynelmilel akidlerle kendisine ta
nınmış olan salâhiyetlere istinaden hareket ve bahis mevzuu anlaşmanın 9 ncu maddesi muci
bince aldığı teahhüdleri tecdid ederek, 

Bir taraftan Türkiye, ve diğer taraftan Suriye arasında dostluk ve iyi komşuluk münase
betlerinin takviye ve inkişafını görmek arzusile ayni suretle mütehassis olarak bir mukavele
name akdini kararlaştırmışlardır. 

Bu maksadla: 
Türkiye Reisicumhuru: 

İzmir mebusu ve Hariciye vekili Bay Şükrü Saracoğluyu, 
ve 

Fransa Reisicumhuru : 
Fransanın Türkiyedeki Büyük Elçisi, Lejiyon donör nişanının Komandör rütbesini haiz Ek
selans Bay Rene Massiğli'yi. 
ve Fransanın Suriye ve lübnandaki Âli Komiseri, Büyük Elçi, Lejiyon donör nişanının 
Komandör rütbesini haiz Ekselans Bay Gabriel Puaus'vu. 

Murahhas olarak intihab ve tayin eylemişlerdir. 
Müşarileyhima usulüne muvafık buldukları sal âhiyetnamelerini teati ettikten sonra âtideki husus

ları kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Yüksek Âkidlerden Tkrkiye kendi ülkesinde ve Fransa Suriye ülkesinde, diğer Tarafın emniyet 
veya rejimi aleyhine müteveccih veya hukuku hükümranisini muhil hareketlerin ihzar ve ikamı me
netmek ve komşu memleketle her türlü kaçakçılık hareketini önlemek üzere, iktidarlarında bulu
nan tedbirleri ittihaz edeceklerdir. 

Madde — 2 

Suriye tebaası Türkiyede ve Türk tebaası Suriyede, ikamet hak ve şartlarına mütedair ve adlî 
salâhiyete müteallik hususlarda en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesinden müstefid 
olacaklardır. 

Madde — 3 

Fransa ile Suriye arasında husule gelecek bir anlaşma aksini tanzim ve tesbit edinceye kadar 
Türkiyede Suriye tebaasının himayesi usulü veçhi le tayin edilmiş Fransız diplomasi mümessili ve 
konsolosluk mümessilleri tarafından teğmin olunacaktır. 

Mütekabilen, SuriyedeTürk tebaasının himayesi usulü veçhile Fransa Hükümeti nezdine memur 
Türk diplomasi mümessili ile Suriye ülkesinde vazife gören ve usulü veçhile ve Paristeki Türkiye 
Büyük Elçiliği delâletile Fransız Hükümetinin konsolosluk beratmı istihsal etmiş olan konsoloslar, 
muavin konsoloslar ve konsolos vekilleri taraflarından deruhde olunacaktır. 

Madde — 4 

Yüksek Âkid Taraflar, mücrimlerin iadesi hususunda işbu mukavelenameye merbut 1 numaralı 
protokolde mevzu usul hakkında mutabıktırlar. 
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Madde — 5 

Yüksek Âkid Taraflar, (Bağdad) şimendiferinin Suriye kısımları ve (Bağdad) şimendiferinin 
Çobanbey ile Nusaybin arasındaki türk kısmı üzerindeki demiryolu nakliyatının işbu mukavele
nameye merbut 2 numaralı protokol hükümlerile tedvir olunmasında mutabıktırlar. 

Madde — 6 
Türkiye ile Suriye arasında sıhhiye rejimi işbu mukavelenameye merbut o numaralı protokol 

hükümlerine tevfikan tanzim edilecektir. 

Madde — 7 

llııdud mıntakasiııda umumî nizamı ve emniyetin muhafazası hususuna aynı derecede bağlı olan ve 
hudud münasebetlerinin ahengini ihlâl edebilecek niza ve hâdiselere muhik ve seri hal çareleri bu
lunması arzusile mütehassis bulunan Yüksek Âkid Taraflar, hududun her iki tarafında 50 kilomet

re derinliğindeki bir mmtakayı, hükümleri işbu mukavelenameye bağlı 4 numaralı protokolü teş
kil eden hususî bir rejime tâbi tutmağı kararlaşdırmıslardır. 

Madde — 8 

Türkiye ve Suriye arasındaki baytarî rejim işbu mukavelenameye merbut 5 numaralı prtookol 
hükümlerine tevfikan tanzim olunacaktır. 

Madde — 9 

Türkiye ve Suriye arasındaki gümrük rejimi işbu mukavelenameye merbut 6 numaralı pro
tokol hükümlerine tevfikan tanzim olunacaktır. 

Madde — 10 

Yüksek Âkidler, bir taraftan Türkiye ve diğer taraftan Suriye arasında tahaddüs edecek 
ve halli diplomasi tarikile elde edilememiş olan ihtilâfları muslihane vasıtalarla tesviye etme
ği taahhüd eylerler. 

Müşarünileyh Âkidler, bu ihtilâfların 3 şubat 1930 da Pariste imzalanan Türk - Fransız 
dostluk, uzlaşma ve hakem muahedenamesile derpiş edilmiş olan usullere tâbi tutulmasını ka
rarlaştırırlar. 

Fransız Hükümetinin mezkûr muahedenamenin 3 ve müteakib maddelerile derpiş edilmiş olan 
daimî uzlaşma komisyonundaki Fransız komiserine bir Suriyeli terfikine hakkı olacaktır. 

Bu takdirde Türkiye Hükümetinin dahi Türk komiserine bir muavin tayinine hakkı buluna
caktır. 

Madde — 11 

İlişik protokollerin birer mütemmim cüzünü teşkil ettikleri işbu mukavelename tasdik, olu
nacaktır. Mukavelename, tasdiknamelerin mümkün olan süratle Ankarada teatisinde meriyete 
girecektir. İşbu mukavelename beş sene müddetle akdedilmiştir. Înkızası tarihinden en az altı 
ay evvel Âkidlerden biri tarafından feshedilmediği takdirde, mukavelename, seneden seneye 
kendiliğinden yenilenmiş addolunacaktır. 

Hükümlerini tasdikan, isimleri yukarıda yazılı murahhaslar işbu mukavelenameyi imza hı
mışlardır. 

Ankarada, outz mart bin dokuz yüz kırk tarihinde, iki nüsha olarak tanzim olunmuştur. 
Ş. Saraçoğlu R. Massigli 

Gabriel Puaur 
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MÜCRİMLERİN İADESİNE, CEZAÎ İŞLERDE ADLÎ EVRAKIN İRSALİNE VE İSTİNABE

LERİN İCRASINA MÜTEALLİK (1) NUMARALI PROTOKOL 

Madde — 1 

Yüksek Âkid Taraflar, Türk adlî makamları tarafından tâkib veya mahkûm edilib Suriyede 
bulunan, yahud Suriye adlî makamları tarafından tâkib veya mahkûm edilib Türkiyede bulunan 
kimseleri işbu protokolda derpiş edilen şartlar dahilinde mütekabilen yekdiğerine teslim etmeği ta-
ahhüd ederler. 

Madde — 2 

Ancak iki memleketin kanunlarına göre hürriyeti tahdid edici lâakal altı aylık bir ceazyı müş
tekim bir cürümden suçlu olan veya böyle bir cürüm dolayisile mahkûm bulunan kimseler iade 
edilebilir. 

Teşebbüsü veya cürme iştiraki teşkil eden vakalar aynı kaidelere tevfikan mücrimin iadesini 
istilzam eder. 

Madde — 3 

Aşağıdaki hallerde iade kabul edilmez: 
1 - Türkiye tarafından verilen talebname Fransız tebeasmdan veya bir himaye muahedesile 

Fransaya merbut bir Devletin tebaasından ve yahud Suriye tebaasından birine taallûk ettiği 
takdirde, 

2 - Suriye tarafından verilen talebname Türk tebaasından birine müteallik olduğu takdirde, 
3 - Cürüm siyasî veya siaysî bir cürme mürtabıt bulunduğu takdirde, 
Devlet Reisinin veya Hükümet Reisinin şahsına vaki her türlü suikasd siyasî cinayet veya cü

rüm sayılmaz. 
4 - Cürüm sırf askerî olduğu takdirde, 
5 - Cürüm iadeye muhatab olan memlekette ika edilmiş bulunduğu takdirde, 
6 - Cürüm iadeye muhatab olan memleket haricinde ika edilmiş olmakla beraber o memlekette tâ

kib ve katği surette hükme raptedilmiş bulunduğu takdirde, 
7 - İade talebinde bulunan veya iadeye muhatab olan Devletin kanunlarına göre dava veya ceza 

iade talebinden evvel müruru zamana uğramış bulunduğu takdirde, 
Tabiiyet iktisabı her ne suretle olursa olsun eğer iadesi istenen şahsm suçun ikamdan sonra vu

ku bulmuş ise iade talebine karşı defi olarak kullanılamaz. 

Madde — 4 

İade edilen şahıs ancak iadeyi intaç etmiş olan suçlar için taleb eden memlekette takib ve tecziye 
veya diğer bir Devletin talebi üzerine iade edilebilir. 

0 şahsın iadeden evvelki suçlar için taleb eden memlekette takib veya diğer bip Devlete teslim 
edilebilmesi ancak aşağıdaki hallerde kabil olur: 

1 - İadeyi kabul eden Taraf buna muvafakat etmişse işbu protokol mucibince iade .lâzım geldiği 
takdirde müvafakattan imtina edilemez. 

2 - İade edilen şahıs her türlü teshilâta malik olduğu halde tahliye edildiği tarihten itibaren bir 
ay zarfında memleketi terketmemiş veya bilâhare o memlekete avdet etmiş bulunursa. 

Madde — 5 

Taleb edilen şahıs iadeye muhatab olan Devlette diğer bir suç dolayisile takib edildiği veya mah
kûm edilmiş bulunduğu takdirde iade, takibat nihayet buluncaya kadar ve mahkûmiyet halinde, 
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ceza infaz edilinceye veya diğer her hangi bir suretle sukut edinceye değin tehir edilir. 

Bununla beraber iade talebi hakkında derhal bir karar verilecektir. 

Madde — 6 

Türkiye tarafından vukubulan iade talebleri Türkiyenin Beyrut başkonsolosluğu marifetile 
Fransa Cumhuriyetinin Suriye ve Lübnandaki Âli komiserliğine gönderilecektir. 

Suriye namına Fransa Cumhuriyeti Âli komiseri tarafından yapılan iade talebleri Ankaradaki 
Fransa sefareti marifetile Türik Hükümetine yollanacaktır. 

Madde — 7 

Bir iade talebine mevzu olan şahıs bir suçla maznun veya bir cinayetle naittenim olduğu tak
dirde iade talebnamesine aşağıda yazılı evrak raptedilecektir: 

1 - Bir adlî makam tarafından ısdar edilen ve taallûk ettiği vakanın sarih surette beyanını ve 
tarihini ihtiva eden tevkif müzekkeresinin veya ayni kuvvette diğer bir varakanın musaddak sureti, 

2 - Suçlunun ahvali şahsiyesi ve mümkün olduğu takdirde eşkâli ınahsusasr hakkında malûmatı 
havi bir fiş ile fotoğrafı ve parmak izi fişi, 

3 - Mücrimiyetin müstenid olduğu kanun metinlerinin sureti, 
4 - Tahlifen alman ifadat ve beyanatın salâhiyettar hâkim tarafından musaddak bir sureti. 

Madde — 8 

Taleb edilen şahıs gıyaben mahkûm edilmiş olduğu takdirde iade talebnamesine evvelki maddede 
sayılan evraktan maada : 

1 - Mahkûmiyet ilâm veya kararının resmî suretinin, 
2 - Mahkûmiyetin müstenid olduğu kanun metinlerinin suretinin raptedilmesi lâzımdır. 

Madde — 9 

Taleb edilen şahıs veeahen mahkûm edilmiş olduğu takdirde iade talebnamesine : 
1 - Mahkûmiyet ilâm veya kararının resmî bir suretinin, 
2 - Mahkûmun ahvali şahsiyesi ve mümkün olduğu takdirde eşkâli mahsusası hakkında malû

matı havi bir fiş ile fotoğrafı veya parmak izi fişinin, 
3 - Mahkûmiyetin müstenid olduğu kanun metinlerinin suretinin, 
4 - îlâmın lâzimüttenfiz olduğunu mübeyyin bir adlî makam şehadetnamesinin raptedilmesi lâ

zımdır.-
Her iade talebi için talebnamenin tevdiinden itibaren azamî üç ay zarfında bir cevab verilmek lâ

zımdır. 
îadenin reddi halinde sebebi gösterilecektir. 

Madde — 10 

iade talebnamelerile birlikte verilen evrak ve vesaika Suriyeden gelen evrak için Türkçe ve Tür-
kiyeden gelen evrak için de Fransızca veya Arabca tercümelerinin raptı lâzımdır. Yeminli müter
cimler tarafından yapılan tercümelerin onlar tarafjndan imzalanması ve imzaların salâlıiyettar 
adlî makamlar tarafından tasdik olunması muktazidir. 

Madde — 11 

tadesi kabul edilen şahsın taharrisi, iadesi, tevkif ve mahalli teslime kadar naklinin istilzam ede
ceği bilcümle masraflar iadeye muhatab olan Devlete râci olacaktır. 
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Madde — 12 

ladesi istenen şahsın muvakkaten tevkifi taleb edildiği takdirde iade talebi reddi müstelzim bir 
mahiyet arzetmekdikçe, iade talebinin tevdiinden evvel dahi o şahıs muvakkaten tevkif edilecektir. 
Muvakkat tevkif talebnamesi işbu protokolün 6 ncı maddesinde derpiş edilen şartlar dahilinde veri
lecektir. Bu talebname cürüm teşkil eden filin mahiyetini gösteren bir mahkûmiyet ilâmının 
veya bir tevkif müzakeresinin, yahud muadili her hangi bir varakanın mevcudiyetini mübeyyin bu
lunacaktır. 

Muvakkaten tevkif edilen şahıs tevkif günü dahil olmamak üzere tevkifini müteakib üç aylık bir 
müddet zarfında iade talebnamesi verilmediği takdirde tahliye edilebilecektir. 

Madde — 13 

Âkid Taraflardan her biri işbu protokolde derpiş edilen şartlar dahilinde üçüncü bir Devlet 
canibinden diğer tarafa iade edilen eşhasın kendi memleketinden geçirilmesini kabul etmeği ta-
ahhüd eder. 

Madde — 14 

İadeyi müstelzim hallerde, cürmün sübutuna medar olan eşya ile iade talebini mucib olan cü
rüm neticesinde iadesi matlub şahsın eline geçen ve tevkifi esnasında onun yedinde buluna
cak veya bilâhare meydana çıkarılacak olan eşya ve hayvanat iade talebinde bulunan Devletin 
salâhiyettar makamı tarafından lüzum gösterildiği takdirde zabt ve o Devlete teslim olunacaktır. 

İstenilen şahsın firarı veya vefatı dolayısile iade vukubulmadığı takdirde dahi bu teslim 
yapılabilecektir. 

Ancak işbu eşya üzerinde üçüncü şahısların iktisab edebilmiş oldukları haklar mahfuz olub 
bu eşyanın icabı halinde kendilerine dava sonunda masrafsız olarak iade edilmesi lâzımdır. 

Madde — 15 

Yüksek Âkid Taraflar cezaî işlerde adlî evrakın tebliğine ve istinabe varakalarının irsaline 
mütekabilen mübaderet etmeği taahhüd eylerler. 

Talebe muhatab olan Devlet diğer tarafa te bliğatm ifa ve istinabelerin icra edildiğini ve 
icabında bunlara mani olan sebebleri bildirecektir. 

Ankarada, otuz mart bin dokuz yüz kırk tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu Massigli 
Gabriel Puaux 

DEMİRYOLLARÎLE YAPILACAK NAKLİYATA MÜTEALLİK 2 NUMARALI PROTOKOL 

— A — 

«Meydanı ekbez - Çobanbey » ve «Çoban bey - Nusaybin» arasında sivil nakliyat 

Transit yolcular 

Madde — 1 

«Meydanı ekbez» ile «Çobanbey» arasında, şömendöfer muhitini hiç bir an terketmeksiizn ve 
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Suriye arazisine girmeksizin şömendöfer vasıtasile transit suretile seyahat eden Türk yolcuların 
ve, «Çobanbey» ile «Nusaybin» arasında , şömendöfer muhitini bir an terketmeksizin ve Türkiye 
arazisine girmeksizin şömendöfer vasıtasile transit suretile seyahat eden Suriyeli veya Suriyede mu
kim Fransız yolcuların pasaportlarının vize mu amelesi kaldırılmıştır. 

Bu yolcular iğin hiç bir pasaport veya lesepaseye ihtiyaç olmıyaeaktır. Bununla beraber, iki 
memleket resmî emmurları tarafından her taleb- vukuunda nüfus tezkerelerini veya hüviyet cüz
danlarını, yahud bu yoksa, salâhiyettar idarî makamlar veya polis makamları tarafından verilmiş 
bir seyalıat vesikasını ibrazla mükellef bulunacaklardır. 

Madde — 2 

Türk, Suriye veya Suriyede mukim Fransız tabiiyetinde yolcu veya mürsillerin, her türlü şi
mendifer nakliyatına ve bu nakliyatla alâkadar gümrük muamelâtına müteallik işler için Türkiye 
veya Suriye arazisindeki hudud garlarına duhulleri her zaman serbesttir. 

Şimendifer memurve müstahdemleri 

Madde — 3 

«Suriyedeki Bağdad demiryolları» ile «Bağdad demiryollarının» «Çobanbey» ve «Nusaybin» ara
sındaki Türkiye kısmı memur ve müstahdemleri, halen carî muayeneye uygun ve ihtiva ettiği bil
cümle meşruhat Türkçe, Arabça ve Fransızca olarak tanzim edilmiş bulunan bir hüviyet cüzdanını 
(Vesika) hâmil bulunacaklardır. Sahibinin men-sub bulunduğu işletme idaresi müdürü tarafından 
verüecek olan bu vesika ancak Türk tabiiyetinde bulunanlar için Adanadaki Fransız konsolosunun, 
ve Türk tabiiyetinde olmayanlar için de Türkiye Cumhuriyetinin Haleb konsolosunun vizesini hâ
mil bulunmak şartile muteber olacaktır. Bu vize parasız olacaktır. 

Madde — 4 

Adı geçen vesikayı hâmil bulunan demiryolu memurları, Türkiye arazisinde olduğu gibi Suriye 
arazisinde de serbestçe seyrüsefere, hatlara aid garlarda durmaya ve, icabatı aliyenin âmir bulu
nabileceği tahdidat yoksa, vazifelerinin kalmalarını icab ettireceği istasyonlara doğrudan doğruya 
merbut şehir ve mahallerde dolaşmaya mezundurlar. 

ı Madde — 5 

Yukarıda sözü geçen vesika ancak ve münhasıran adı geçen şehir ve mahaller, ve memurların 
filen işde oldukları zaman için muteberdir. 

1 Madde — 6 "' T 

Sahibi çalıştığı müesseseden ayrılınca (ölüm, istifa, vazifenin nihayet bulması, vazifeden ihraç) 
bu vesika elinden alınır. 

Memurun mensub bulunduğu müessesenin müdürü derhal, keyfiyetten vesikaya vize veren kon
solosu, Yüksek komiserliğin Haleb muavin - delegesini, ve Türk hatları komiserini haberdar edecektir. 

Vesika, emniyeti âmme tedbiri olarak da geri alınabilir. Bu geri alınma keyfiyeti, vaziyete göre, 
Ankaradaki Emniyet Umum müdürlüğünün, Türk hatları komiserinin veya yüksek komiserliğin Ha
leb muavin - delegesinin talebi üzerine, vesikayı mzalayan konsolos tarafından kararlaştırılır. 
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- B -

«Meydan ekpez - Çobanbay» ve «Çobanbey - Nusaybin» hattı ile askerî nakliyat 

Ankara itilâfnamesinin : 
«Türkiye Meydanı Ekbezden Çobanbeye kadar Suriye arazisinde şimendiferle nakliyatı aske

riyesini icra etmek hakkını haiz olacak, Suriye dahi Çobanbeyden Nusaybine kadar Türk arazisi 
üzerinde şimendiferle nakliyatı askeriyesini icra etmek hakkını haiz olacaktır.» 

Hükmünü derpiş eden onuncu maddesine, 
Ve 20 teşrinievvel 1921 tarihinde Bay Yusuf Kemalle Mr. Franklin Bouillon tarafından imza 

edilen ve : 
«iki memleket murahhasları, Türk - Fransız itilâfnamesinin onuncu maddesinin ikinci fıkrasında 

muharrer salâhiyeti istimal ihtiyacında bulunduk çe iki taraftan her birinin diğerini kâfi bir müd
det evvel haberdar etmesi lüzumunu dahi keza teslim ederler.» 

Suretinde tasrihi keyfiyet eden notaya tevfikan, 

Askerî nakliyat aşağıdaki şartlar altında icra edilecektir: 

Askerî terenlerle nakliyat 

Madde — 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya Suriye ve ve Lübnan Yüksek komiserliği, gerek asker, ge
rek malzeme (harb malzemesi, esliha, mühimmat, tayyareler ilâh., ve her nevi askerî erzak), gerek 
muhtelit nakliyat (asker ve malzeme) için bir veya müteaddid tam tren tahrikini istilzam edecek 
mühim nakliyat hakkında nakliyat icrasından 48 saat evvel, alâkadar Hükümetin salâhiyettar ma
kamlarını, tahrik edilecek tren ve her trendeki yolcu vagonu ve adi vagon mikdarını tasrih etmek su-
retile telgrafla haberdar eyliyeçeklerdir. 

En kısa tarik ihtiyar edilecek, şimendifer idaresi tarafından tesbit olunan saat tarifesi ancak 
cer hizmetinin katği surette zarurî kıldığı tevakkufları muhtevi olacaktır; bilhassa, Müslimiyeden 
geçecek olan Türk katarları Halebde transit yapmaksızın doğrudan doğruya yoluna devam ede
ceklerdir. 

Bolu iki vagondan fazla olup askerî trenler ile icra edilmiyen askerî nakliyat 

Madde — 2 

Bu kabîl nakliyat, gerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, gerek Suriye ve Lübnanda Fran
sız Yüksek Komiserliği tarafından nakliyat icrasından 24 saat evvel vagon veya yolcu arabala
rının adedini, telgrafla bildiren bir ihbara mevzu teşkil edecektir. Vagon veya yolcu arabaları 
ilk muntazam veya ihtiyarî muhtelit trene raptedilecek ve tek bir katar halinde sevkoluna-
caktır. 

Türk müfrezelerinin Suriye arazisinden müruru esnasında en kısa tarik ihtiyar oluna çaktır. 
Bu suretle mezkûr nakliyat «Meydanı Ekbez» den «Çobanbey» e ve bilmukabele «Çobanbey» 
den «Meydanı Ekbez» e kadar doğruca Müslimiye tarikile icra edilecektir. Arabalar Halebe sev-
kolunnıayıb Müslimiyede çözülecek ve yollarına transit olarak devam edeceklerdir; hiç bir za
bit Areya nefer Halebe kadar gitmek iddiasında bulunamıyacaktır. 

Müfrezeler Müslimiyede ancak kruvazmanlar için lâzımgelen zaman imtidadınca kalabilecek
ler ve vagonları içerisinde kalıp istasyon muhitinden harice çıkamıyacaklardır. 

Ayni suretle, Fransız veya Suriye askerleri de şimendifer hattının teşaub ettiği Türk garın
da ancak saat tarifesinde kruvazmanlar için tayin edilen müddet zarfında kalabilecekler; Türk 
arazisine giremiyeeekler; bununla beraber bu istasyonlardan Suriye arazisine ve Suriye arazi-
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sinden de bu istasyonlara girebileceklerdir. 

ihbar müddeti, tebellüğ eylemeğe memur edilen makama ihbarın vürudu anından başlar. 
Bu ihbarı tebellüğ eylemeğe salâhiyettar olan makam Fevzipaşadaki Türk ve Halebdeki Fran

sız şimendifer hattı askerî komiseridir. 
Bu askerî komiser, telgrafla vuku bulacak olan bu ihbarı aldığını, bulunduğu mahalden (Fevzi-

paşa ve Haleb) bildirecektir. Her halü kârda ihbar müddeti, alâkadar komiserin bulunduğu ma
hal istasyonu tarafından ihbarın ahzmdan iki saat sonra başlayacak ve ihbar müddetinin hitamını 
müteakib nakliyata ibtidar olunacaktır. 

ihbar, alâkadar Türk veya Fransız askerî komiserleri vedaatile vaki olacaktır. İhbar olunan nak
liyattan sarfı nazar edilmesi takdirinde keyfiyet ayni mühlet dahilinde bildirilecektir. 

Azamî iki vagon veya yolcu vagonu ile yapılacak askerî nakliyat 

r " Madde — 3 

Bu kabîl nakliyat, muntazam veya ihtiyarî trenlerle yapılacaktır. 
Bunlar için peşin ihbara lüzum yoktur. 
Maahaza, diğer hallerde olduğu gibi, bu nakliyatta da yalnız en kısa yol ihtiyar olunması mu

karrerdir; yani, nakliyata tahsis olunan vagon veya vagonlar Halebe sevkedilmeyib yollarına tran
sit olarak devam etmek üzere Müslimiyede çözülecektir. 

Bahusus, « Meydanı ekbez - Çobanbey » kısmında icra olunacak nakliyat esnasında Türk askerleri
nin kâffesi Müslimiyede tevakkuf edeceklerine nazaran, zabitler de dahil olduğu halde, içlerinden hiç 
biri Halebe gidemiyecektir. Müfrezeler Müslimiye garı muhitini terkedemiyecekler ve, burada sa
mimî bir muhadenet düşüncesile, Fransız memurlar tarafından, erler için bir yatakhane ve su
baylar için de münasib surette mefruş (karyola, şilte, masa, lâmba ilâh...) bir oda ihzar edilecektir. 

Ayni suretle Fransız veya Suriyeli askerler de Türk arazisi dahilinde istasyon muhitini terke-
derek Türk topraklarına giremiyecekler; bununla beraber, istasyonlardan Suriye arazisine gire
bilecekler ve Suriye arazisinden bu istasyonlara dahil olabileceklerdir. 

_ C — 

Bağdad demiryollarının Türkiye - Suriye hududunun iki tarafındaki kısımlarında 
yapılacak emtia nakliyatı 

Madde — 1 

Bağdad demiryollarının Türkiye - Suriye hududunun iki tarafında bulunub Türkiyeyc ve Suri-
yeye aid olan kısımlarında yapılacak emtia nakliyatı, mukavelenameye müzeyyel gümrük protokolü 
(Protokol No. 6) nun olbabdaki maddeleri ahkâmına tevfikan icra olunacaktır. 

Ankarada, otuz mart bin dokuz yüz kırk tarihinde, iki nüsha, olarak tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu R. Massigli 
Garbiel Puaux 
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SIHHÎ MESELELERE MÜTEALLİK 3 NUMARALI PROTOKOL 

Yüksek Âkid Taraflar işbu protokol hükümlerini, iltihak etmiş oldukları 21 haziran 1926 tarihli 
Beynelmilel Paris sıhhiye mukavelenamesinin elli yedinci maddesine göre ve mezkûr mukavelena
me hükümlerine mugayir bulunmadıkları mertebede tatbika karar vermişlerdir. 

Madde — 1 

21 haziran 1926 tarihli Beynelmilel Sıhhiye mukavelenamesinin birinci maddesinde ismi geçen 
hastalıklara aid vakalar, müşahede olunur olunmaz, salâhiyettar ofis şefleri tarafından 9 ncu mad
de mucibince derhal karşı tarafa tebliğ olunacaktır. P>u tebliğler 2, 3 ve 4 ncü maddelerde derpiş 
edilen şartlar dahilinde gönderilecek etraflı malûmat ile tamamlanacaktır. 

Bahis mevzuu hastalıklardan biri kara hududuna mücavir bir mıntakada zuhur eylediği tak
dirde hastalık, bulaşık mıntakanın bulunduğu mahallin idare makamı tarafından doğrudan doğruya 
komşu Hükümetin mümasil idare makamına gönderilecek müstacel bir ihbarnameye mevzu teşkil 
edecektir. 

Bu tebliğin, bulaşık veya şüpheli mmtakanın nazareti uhdesine mevdu sertabib tarafından tan
zim olunacak bir nota şeklinde yapılması mecburidir. 

Bu nota: 
a - Vakaların mevcudiyeti tesbit edilip edilmediğini ve mevcudiyeti halinde tesbitin suret ve şart

larını, 
b - Vakaların adedini, 
c - Hastalığın yayılmasına karşı alınan veya alınması* tasavvur olunan tedbirleri ihtiva ve irae 

edecektir. 

Madde — 2 

Kolera, veba, sarı humma veya lekeli humma yahud çiçek hastalıkları salgını ile bulaşık liman
lardan veya mmtakalardan gelen kara ve deniz nakliye vasıtalarile müstahdemlerine, yolcularına 
veya hamulelerine karşı muktazi ve münasib sıhhî tedbirler tatbik olunacaktır. Bu tedbirler deniz
de azimet veya muvasalât limanlarmca, ve karada hududun münasib mahallerinde ihdas edilecek 
sıhhiye istasyonlarınca ittihaz olunacaktır. 

1926 tarihli sıhhiye mukavelenamesinin 1 nci faslının 6 neı kısmında derpiş edilen tedbirlerin 
ittihazını mecburî kılacak salgınların zuhurunda limanlarla hudud boyunca veya hudud kapılarmca 
yolcu ve eşya münakalesi tahdid edilebilecektir. Hudud kapıları, 1926 tarihli mukavelenamenin 
58 nci maddesi hükümleri mucibince muvakkaten veya kısmen kapanabilecektir. 

Her halde kara hududlarmda alınacak sıiilu tedbirler ancak yukarıda mevzubahs 6 neı kısım
da mezkûr şartlara göre ittihaz olunacaktır. 

Madde — 3 

Bir liman veya mmtakanın bulaşık olarak tanındığına müteallik ilân, 1926 tarihli mukavelenin 
birinci maddesinde tasrih edilmiş olan hastalıklara aid vakaların mezkûr mukavelenamenin onuncu 
maddesi ikinci fıkrasında gösterilen şekillerde zuhura geldiği hakkında memleketin resmî sıhhiye 
makamlarınca sureti mahsusada yapılacak tebligata mevzu olacaktır. 

Bu ilân ancak 1926 tarihli mukavelenamenin 15 n ci maddesinde gösterilen şartlar dairesinde ve mez
kûr mukavelenamenin 10 ve 11 nci maddeleri hükümleri nazarı itibara alınarak yapılabilir. 

Bulaşık mahallerden gelen deniz veya kara nakliye vasıtalarile müstahdemlerine, yolcularına, 
yolcu eşyasına ve hamulelerine hareket limanında veya kara hududunda tatbik edilen önleyici ted
birlerin alındığı keyfiyeti şahadetnameler veya bunun yerine kaim vesikalar ile tevsik olunacaktır. 
Önleyici tedbirlerin tatbikinden sonra yeniden tedbir ittihazını istilzam edecek yeni vakalar zuhu-
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ra gelmiş ise bu vesikalar muteber olmıyacaktır. Ancak vakanın zuhura geldiği memlekette alınmış 
olan tedbirlerin ademi kifayeti sabit olursa bu tedbirler varılan mahalde karşı taraf dan sıhhî ma
kamlarınca ikmal ve itmam olunacaklardır. 

Bir taraftan Türkiyenin ve Diğer taraf dan Suriyenin yüksek sıhhiye; makamları, lî)'2f> tarihli 
mukavelenamenin birinci maddesinde gösterilen hastalıklardan maada sair bulaştırıcı ve bulaşık 
hastalıkların zuhurunda, hastalığın seyri umumî sıhhat iyin tehlike teşkil edecek olursa, keyfiyetten 
birbirlerini en kısa zamanda haberdar edeceklerdir. 

Sıhhiye makamları, bu hastalıklar ile salgınların seyir ve şekilleri, zuhur ettiği mahaller, ve-
fiyat adedi hakkında olduğu gibi bu salgınların yayılmasına karşı alınmış tedbirlere d-.ıir de mü
tekabildi malûmat vereceklerdir. 

Bu hastalıklardan birine tutulan kimseler kara hududuna veya bir limana vardıklarında, te
davi edilmek ve muktazi tedbirlere tâbi tutulmak üzere tecrid olunacaklardır. Kendilerini bu has
talıkların sirayetine maruz kılacak her hangi bir vaziyette olan veya musab olanların yakininde 
bulunan kimselere tatbik olunacak önleyici tedbirler muvasalat mahalline vardıklarında dezenfek-
siyon, aş]anmak ve müşahade altına alınmaktır. 

Âkid Taraflar, müşterek hududa mücavir mahallerde sıhhî vaziyetin ister tahdid edilmiş ister 
umumileşmiş şekilde vahimleşmesi halinde yüksek sıhhiye makamlarının temas ve içtimalarını teğ-
mine karar vermişlerdir. 

Madde — 4 

Memleketle temas peyda edecek şekillerde gerek deniz gerek kara tarikile Türk ülkesinden Suriye 
ülkesine veya aksi istikamette geçecek olan yolcu grub ve kafileleri kâfi derecede sıhhî emniyeti haiz 
bulunmadıkları takdirde tıbbî muayeneye tâbi tutulabilirler. Nezafet veya sıhhat vaziyetleri icab ettir
diği takdirde bu grub veya kafileler eşya ve nakliye vasıtalarile birlikte itlafı haşerat ame
liyesi ve dezenfeksiyon ilâh ... gibi önleyici tedbirlere tâbi tutulabilirler. 

Temas peyda etmeksizin diğer bir memleketten sadece transit suretile geçen grub veya kafilelerin 
geldikleri memleketin mahallî veya yüksek sıhhiyemakamları, lüzumlu gördükleri takdirde, bu grub 
ve kafilelerin sıhhî vaziyetlerinin eyi halde bulunduğunu mutazammm tafsilâtlı rapor tanzim ve 
ita edebilirler. 

Bu grub ve kafilelerin boğazlardan geçmesi meriyette olan sıhhî hükümlere tâbidir. 

Madde — 5 

işbu protokolün kendilerine tatbik olunduğu memleketlerden birinin sancağını taşıyan bilcümle 
gemiler alâkadarların hükmüne tâbi limanlarda seyrüsefer ettiklerinde sıhhiye patentesini hâmil 
bulunmağa ve bu patenteyi muvasalât limanlarında sıhhiye işlerine memur makamlara ibraz etmeğe 
mecburdurlar. Bu patentelerin iki Âkid Taraflar konsoloslarınca vize edilmesi mecburî olmadığı 
gibi bu hususta hiç bir harç dahi almmıyacaktır. 

Madde — 6 

Âkid Taraflar, bulaşık gemileri kabul etmek üzere ihdas ettikleri veya edecekleri teşkilât ile 
bu gibi teşkilâtı ve muktazi levazımı bulunan limanları hakkında birbirine malûmat vereceklerdir. 

Madde — 7 

İşbu protokolün tatbik edildiği memleketlerden birinin sancağını taşıyan ve bu memleketlerden 
birinin veya diğerinin sularında hamuleli veya hamulesiz olarak seyrüsefer eden gemilerle 
limanlarına uğrayan gemiler, hareket ve muvasalat limanlan neresi olursa olsun, millî gemilerin 
tâbi oldukları rüsum ve tekâliften maadasına, tâbi tutulmayacaklardır. Mensub oldukları memle
kette bu gemilere verilen resmî sertifikalar ve vesikalar diğer memleket idaresince tahsil olunacak 
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sıhhiye rüsumu için, esas teşkil edecek ve bu sertifikalar veya vesikalar sıhhiyeye müteallik her 
türlü muamelâtın ifasında mamulünbih olacaktır. 

Madde — 8 

işbu protokolün tatbik edildiği memleketlerin sıhhiye makamları resmî neşriyatlarile sıhhiye 
bültenlerini muntazaman birbirlerine göndereceklerdir. 

Ankarada, otuz mart bin dokuz yüz kırk tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

,Ş. Saraçoğlu R. Massigli 
Gabriel Puaux 

HUDUDA MÜTEALLİK 4 NUMARALI PROTOKOL 

Birinci fasıl 

Madde — 1 

Yüksek Âkid Taraflar bu günkü tarihde Ankarada akdedilen Dostluk ve iyi komşuluk itilâf-
namesindeki vecibelere atefen, 

işbu protokolde tesbit edilen şartlar dahilinde mütekabil taahhüdlerinin ifasını ve Itilâfnamenin 
(7) nei maddesinde tayin edilen hudud mmtakasında zuhur edebilecek ve hudud münasebetleri
nin ahengini ihlâl eder mahiyette olacak her hâdise veya nizaın hallini teğmin hususunda muta
bık kalmışlardır. 

ikinci fasıl 

Hudud makamları 

Madde — 2 

Bu hususta Yüksek Âkid Taraflar birinci fasılda tayin olunan vecibeleri kendi mesuliyetleri tah
tında ifaya : 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından : 
Birinci derecede : Kaymakamları veya vekillerini, 
ikinci derecede : Valileri veya vekillerini, 

Suriye Cumhuriyeti tarafından : 
Birinci derecede : Mesalihi hassa zabitlerini veya vekillerini, 
ikinci derecede : Fransa Cumhuriyeti Âli Komiseri delegelerini veya vekillerini, 

memur etmek hususunda Suriye Cumhuriyeti namına Âkid olan Yüksek Tarafın işbu hudud makam
larının unvanlarında yapacağı değişiklikler kaydi ihtirazisile mutabık kalmışlardır. 

(10) ncu maddede derpiş olunan diplomasi tar ikile tebliğ haricinde hudud makamlarından her 
biri bir hudud mevkiine yeni bir memur nasbi veya bir vekil tayini keyfiyetini mukabil hudud makam
larına en kısa müddet zarfında doğrudan, doğruya bildirecektir. 

Madde — 3 

(2) nei maddede zikrolunan makamlar işbu Protokol ile tesbit edilen şartlar dahilinde tedkike me-
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mur oldukları hâdise ve nizalarm hallim teğmin zımnında münavebeteıı Türkiye ve Suriye toprak
larında içtima edeceklerdir. 

A - Birinci derecedeki makamlar : Her ayın ilk haftasında. 
îşbu makamlardan her biri hudud mmtakasmda asayişe memur teşekküllerden birine dahil ve isti-

şarî reyi haiz bir zabiti ve bir tercüman kâtibi refaketinde bulundurmak hakkını haiz olacaktır. 
Birinci derecede makamlar birinin veya diğerinin talebile fevkalâde içtimai ar akdedebilecekl erdir. 

Hudud makamlarının müretteb içtimain gününü, saatini, mahallini ve içtima ruznamesini her içtima-
dan evvel ve (48) saatten aşağı olmayacak bir mühlet zarfında tahriren bildirmeleri muktazidir. 
Hudud makamları, lüzumu takdirinde birinci derece içtimamda müştekileri, mağdurları, salıidleri ve 
alâkadarlar tarafından çağırılan mutahassışları istima edebileceklerdir. 

B - İkinci derecedeki makamlar : Senede iki defa. 
İkinci derece hudud makamları istişarî reyi haiz olmak üzere refakatlerinde müsavi mikdarda 

subay veya amme hizmetleri memuru ve kendilerine lüzumlu olan kâtib ve tercümanlar bulundura
bileceklerdir. 

Mezkûr makamlar müretteb içtimadan lâakal on beş gün evvel içtimain günü, saati ve mahalli 
hakkmda mutabık kalacaklar ve refakatlerindeki zevatın isim ve unvanlarını ve içtima ruznamesini 
yekdiğerine tebliğ edeceklerdir. 

Hudud makamları içtimalarmdan her biri için ikisi fransızca, ikisi türkçe olmak üzere dört aslî 
nüshadan ibaret birer zabıtname tanzim eyliyeceklerdir. 

Madde — 4 

Birinci 'derece dudııd makamları lüzumu olan tahkikatı mahallerinde yapmağı müttefikan karar-
laştırabilirler. Mahallen tahkikat hududun iki tarafında birer kilometrelik bir mmtakaya mün
hasır olacaktır. 

Tahkikat için lüzum hâsıl olduğu takdirde hudud makamları müştekileri, mağdurları, salıidleri 
ve ihtilâf ata alâkadar taraflarca çağırılan mutahassışları re fakn İlerine alabileceklerdir. Tahkika
tın neticeleri biri arabca veya fransızca, diğeri de türkçe iki aslî nüsha olarak tanzim edilen bir za
bıtnameye dercolunacaktır. 

Mâni vukuunda hudud makamı bu içtimalarda isim ve unvanları mukabil makama evvelce teb
liğ edilecek olan bir subay veya memur tarafından mahallinde temsil edilebilecektir. 

Madde — 5 

Bilcümle hudud hâdise ve ihtilâfları, mutazarrır tarafı temsil eden birinci derece hudud makam
larınca komşu memleket hudud makamlarına yazı ile bildirilecektir. 

Ancak bu suretle işar edilen hâdise ve ihtilâflar, iki tarafın muhtelif derecedeki makamları ara
sında teati olunan muhaberelerde nazarı itibare alınacaktır. 

Madde — 6 

Üçüncü maddede tayin olunan makamların faaliyetleri arasında ahenk tesis etmek üzere Yük
sek Âkid Taraflar, iki taraftan her birinin müsavi mikdarda mümessillerinden mürekkeb bir Tür
kiye - Suriye Daimî hudud komisyonu teşkil edeceklerdir. 

Bu teşekkül senede en az bir defa ve ahval icab ettirirse daha fazla olmak üzere münavebe
teıı Türkiye ve Suriyede içtima eyliyecektir. 

Davet müstakbel içtimain vuku bulacağı memleket toprağındaki mafevk makam tarafından ya
pılacaktır. 

Yüksek Âkid Taraflar içtimain mahal ve tarihini diplomasi tarikile tesbit edecekler; içtima 
için tayin olunan tarihten en az bir ay evvel murahhaslarının isim ve unvanlarını ve toplantının 
ruznamesine koymak istedikleri meseleleri ayni tarikle yekdiğerine tebliğ eyliyeceklerdir. 
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Türkiye - Suriye Daimî hudud komisyonunun ilk içtimai işbu protokolün meriyete vazmdan iti

baren azamî altı ay sonra Türk toprağında akdedilecektir. 
Daimî komisyon birinci ve ikinci derece hudud makamları arasında haklarında itilâf hâsıl ola-

ınıyan hudud meselelerini muslihane halle g-ayret edecek; ayni zamanda hudud üzerinde intizam ve 
asayişi en iyi şartlar dahilinde teğmin zımnında alınmasını müfid addedeceği tedbirleri temsil 
edilen Hükümetlerden her birinin tasvibine arzeyliyecektir. 

Madde — 7 

"Birinci ve ikinci derece, hudud memurları ve onlara muavenet ve refakat eden müstahdemler, 
hududda hüviyetlerini bildirdikten sonra, mukarrer içtimain vukubulacağı komşu toprağa ser
bestçe gireceklerdir. 

Bu birinci ve ikinci derece içtimalara iştirak eden memurlar toplantılara üniforma ve silâhla 
gitmek ve iştirak etmek hakkını haiz olacaklardır. 

Madde — 8 

Yüksek Âkid Taraflardan her biri işbu protokol hükümlerinin icrası dolayısile kendi top
rağında memuren bulunan eşhasa bilhassa seyahatleri, ibateleri ve menafiini temsil ettikleri 
memleket makamlarile irtibat vasıtaları teğmini hususunda muktazi yardımda bulunacaktır. 

Madde — 9 

Müştekiler, mağdurlar, şahidler ve ihtilâf da alâkadar tarafların tayin ettikleri mutahas-
sısların bir hudud içtimai esnasında istima edilmek üzere komşu memlekete girmeleri için ken
dilerini davet eden hudud makamı tarafından şahsa verilen ve mukabil makam canibinden vize 
edilen bir lesepaseyi hamil olmaları muktazidir. 

Lesepase hamili hiç bir imtiyaz veya muafiyetten müstefid değildir ; ancak şahsî ihtiyaçları 
için gümrük rüsumundan ve diğer resimlerden muaf olarak beraberinde ceman beş kilogramı 
tecavüz etmeyen sıklette erzak ve tütün götürebilecektir. 

Madde — 10 

İşbu protokolün meriyete girdiği tarihten itibaren iki aylık bir müddet -zarfında Yüksek 
Âkidler hudud makamları sahihlerinin isim ve unvanlarını, müstemirren bulundukları mahalli, 
faaliyetleri sahasını, hudud ictimalarının akdedileceği mevkilerin isimlerini ve bilhassa eşhasın 
teslim, emvalin iade ve hudud makamları muhaberelerinin teati olunacağı ve kuriyelerin telâki 
edeceği yerlerin zikri suretile hudud kapılarının listesini diplomasi tarikile yekdiğerine tebliğ 
edeceklerdir. 

İkinci maddenin son fıkrasında derpiş olunan tebliğin teyidi mahiyetinde olmak üzere bir 
hudud mevkiinde her memur tebdili keyfiyeti iki aylık bir müddet zarfında diplomasi tarikile 
ihbar edilecektir. 

Üçüncü fasıl 

Hudud mini;akasında umumî asayiş ve emniyet 

Madde - 11 

Yüksek Âkid Taraflar diğer Tarafın rejimi veya emniyeti , aleyhine müteveccih veya onun 
hâkimiyet hukukunu ihlâl edecek mahiyeti haiz fiilleri hazırlamak üzere hudud mıntakasından 
istifade edecek olan bilcümle eşhasın hareketlerine her birinin kendi toprağında kendi takdirine 
bırakılan muvafık tedbirlerle mani olmağı karşılıklı olarak taahhüd ederler. 
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*-*"• Madde — 12 

Salâhiyettar lıudud makamları hudud mmtakasmda diğer Tarafın rejimi veya emniyeti aley
hine müteveccih fiiller irtikabı gayesi 1 e bir veya müteaddid eşhas tarafından hazırlıklar yapıldığına 
muttali oldukları takdirde derhal birbirlerini bundan haberdar edecekler ve bu hususta elde edebi
lecekleri bilcümle malûmatı yekdiğerine bildireceklerdir. 

Mezkur makamlar, her ne mahiyette olursa olsun arazileri dahilinde işlenen ve faillerinin komşu 
memlekete ilticası imkânı bulunan bilcümle şekavet fiillerini karşılıklı olarak yekdiğerine bildire
ceklerdir. 

İki memleketten her birinin makamları gerek bu tecavüzlerin Önüne geçmek, gerek faillerinin 
hududu aşmalarına mâni olmak için bilcümle faideli tedbirleri ittihaz edeceklerdir; bu hususta alı
nacak tedbirler, lüzumunda, hudud içtimaında müttefikan tesbit edilebilecektir. 

Madde — 13 

İki Taraftan biri kendi hudud mmtakasmda emniyet harekâtına girişmeği kararlaştırdığı tak
dirde, lüzum görürse, diğer Tarafı, hudud makamları vasıtasile keyfiyetten haberdar edebilecek 
ve bu Taraf da işbu harekâtın muvaffakiyeti için faideli addedeceği bilcümle tedbirleri ittihaz 
eyliyecektir. 

Bu suretle tesbit edilen tedbirler bu husuta akdedilecek hudud içtimainin zabıtnamesine der-
cedilecektir. 

Madde — 14 

Yüksek Âkid Taraflar hududu münferiden veya müçtemian hareket eden müsellâh eşhasın taar
ruzlarına karşı daimî surette himaye etmek maksadile her eînsden tabancalar ve revolverler de 
dahil olmak üzere silâh veya harb mühimmatı taşıyan her şahsın hudııddan içeri girmesini men 
zımnında bilcümle faideli tedbirleri ittihaz eylemeyi taahhüd ederler. "Bu husuta müttehaz bilcüm
le tedbirler veya teşriî kararlar diğer Tarafa tebliğ olunacaktır. 

Hududun her İki Tarafında beşer kilometrelik bir mmtakadaki her mevki (pazubend, bakır 
levha ... ilâh gibi) bir alâmeti farikayı hâmil olan azamî dürt silâhlı muhafız bulundurulabilecektir. 
Şurası mukarrerdir ki bu muhafızlar mesul makamlar tarafından tayin olunacak ve topraklarında 
mukim bulundukları Devletin tabiiyetini en az on seneden beri iktisab etmiş olan ahali arasından 
intihab edilecektir. 

İşbu maddenin hükümleri ne askerî teşekküllere, ne de amme hizmetlerinin askerileştirilen müs
tahdemlerine tatbik olunmıyacaktır. 

Madde — 15 

Her hangi bir yanlışlığa mahal kalmamak üzere Yüksek Âkid Taraflar askerî teşekküllerin yapa 
eakları atış talimlerinin hududun iki tarafında beşer kilometrelik bir mıntakada ancak bu mak-
sadla tertib edilen endaht meydanlarında ve bir zabitin kumandası altında vukubulabîleceğini ka
ra rl aştı rmışlardır. 

Madde ~ 16 

Hudud mıntakası dahilinde irtikâb edilen bilcümle cinayetlerin ve şekavet hareketlerinin faille
ri le işbu mıntaka haricinde irtikâb olunan bilûmum cinayetlerin ve şekavet hareketlerinin bu mm-
takaya iltica eden failleri alâkadar makamlar tarafından derhal tevkif edilecekler ve bu makamlar 
zararların tazmini için bütün tedbirleri ittihaz eyliycecklerdir. Suçlular cinayetin irtikâb edildiği 
Devlet tebaasından oldukları takdirde bu Devletin birinci derece makamlarının tahrirî talebi üze
rine başka bir muamele yapılmaksızın teslim olunacaktır; bu talebname işbu protokole merbut (1) 
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numaralı lahikayı teşkil eden numuneye muvafık olacaktır; teslim talebnaniesine intizaren suçlu 
mevkuf tutulacak veya nezaret altına alınacaktır; bu mevkufiyet veya nezaret altına alınma üç ayı 
tecavüz edemiyecektir. 

Suçlular arazisine iltica ettikleri Devletin tebaasından oldukları takdirde bu memleketin kanunla
rına tevfikan orada takib edileceklerdir. Bu halde cinayetin kendi toprakları dahilinde irtikâb edil
diği Devlet makamlarının, adlî takibatı teshil edebilecek takdir unsurlarını hudud tarikile vermeleri 
muktazidir. 

Her iki takdirde hudud makamları işbu takibat neticesinden yekdiğerini haberdar edeceklerdir. 
Her ne suretle olursa olsun tabiiyet iktisabı bir şahsın iadesi talebini istilzam eden cürmün ikam

dan sonra vaki olmuş ise aşağıda tayin olunan usule tevfikan iade talebine karşı defi olarak kulla
nılamaz. 

Madde — 17 

Mahallî mevzuatla menedilmiş olan silâhlarla ifsad edici mahiyetteki vesika ve alâmetler müs
tesna olmak üzere hudud rejimi usulüne tevfikan teslim olunan bir suçlunun tevkifi esnasında ye
dinde bulunan bilcümle şahsî eşya, emtia ve hayvanlar teslim anında komşu hudud makamlarına tevdi 
olunacaktır. 

Bu şartlar dahilinde vuku bulan her teslim bu hususta salâhiyeti haiz memur tarafından veri
len bir makbuz mukabilinde yapılacaktır. 

,uj Madde — 13 

Hudud mmtakasmda yapılan her silâh veya mühimmat zaptı, mücrimin. komşu Devletin tebaa
sından olması veya bu Devletin arazisinde müstemirren mukim bulunması takdirinde, birinci de
rece komşu hudud makamına tahriren bildirilecektir. 

Madde — 19 

Şekavet hareketlerinin failleri her hal ve kârda hudud mıntakasmdan uzaklaştırılacak ve bade
ma bu mmtakada oturmağa mezun olmıyacaklardır. 

M a d d e — 2 0 

Pasaport, hudud vesikası veya lesepase gibi usulüne muvafık bir vesika ile mezun olmaksızın 
hududu geçecek olan her şahıs tevkif edilecek ve mahallî kanunlara muhalif hareket etmiş olduğu 
takdirde adlî takibata uğrayacak ve mahkûm edilebilmiş olacağı cezanın hitamında geldiği memleke
tin hudud makamlarına veya bu hususta salâhiyettar hudud memurlarına makbuz mukabilinde tes
lim olunacaktır. 

Madde — 21 

Münferiden veya müçtemian komşu memleketten gelip iltica arzusu izharı suretile iki taraftan 
birinin hudud mıntakasma girecek olan eşhas iltica mahallinin hudud makamları tarafından derhal 
tevkif ve silâhlarından tecrid edilecekler ve (20) nci maddede muayyen şartlar dahilinde menşe 
memleketlerine çevrilmedikleri takdirde hudud mmtakası haricine naklolunacaklardır. Bu mülte
ciler için hudud mıntakasma duhul memnu kalacaktır. 

Mültecilerin terkettikleri memleketin hudud makamları, işbu maddeyi tatbikan müttehaz si
lâhtan tecrid ve tebid tedbirlerinden kendisine iltica olunan memleketin mukabil makamları mari-
fetile haberdar edileceklerdir. 
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Madde — 22 

Yüksek Âkid Taraflardan her biri diğer Tarafın arazisinde sakin eşhasın kendi topraklarına 
muhaceretini hiç, bir veçhile teşvik etmemeği taahhüd eyler. 

Madde — 23 

Türk makamlarile Suriye makamları ve onların murakabesi altındaki siyasî teşekküller filen 
diğer Devletin toprağında bulunan bu Devlet tebaasile ancak salâhiyettar hudud makamları vası-
tasile münasebata girişebileceklerdir. 

Madde — 24 

Devlet veya ferdlere aid olup gayri meşru bir surette sahihlerinden alınmış hayvanat veya eşya, 
komşu hudud mmtakasında bulunduğu takdirde teşhis veya tasarruf itibarile hiç bir ihtilal' mev 
zubahs değil ise, diğer Taraf makamlarına makbuzla iade edilecektir. 

İşbu madde ile tayin edilmiş olan hudud usulü, tağayyüb edip veya yanlışlıkla hududun öte ta
rafına sevkolunııp komşu hudud mmtakasında bulunan hayvanların iadesine de kabili tatbiktir. Bu 
vaziyette gümrük idaresinin takdir salâhiyeti tamdır. 

Yukarıda tayin olunan usule tevfikan hayvanat veya eşyanın iadesi dolayısile hiç bir resim veya 
tazminat istifa edilmiyecektir. Ancak iaşe ve muhafaza masrafları mal sahibine raci olacaktır. 

Dördüncü fasıl 

Hudud muafiyetleri * 

Madde — 25 

İşbu faslın hükümleri Türkiye - Suriye hududunun her iki tarafında beşer kilometrelik bir 
mıntakaya tatbik olunacaktır. 

Bu mmtakada sakin olub işbu protokolün imzası tarihinde hududun bir veya diğer tarafında 
mülkleri ve hayvanlarını otlatma ve sulama ve topraklarında ziraat hakları bulunan komşu Dev
let tebaası eskisi gibi haklarından istifadeye devam edeceklerdir. 

Bu hudud sakinleri, topraklarını işletme ihtiyacı için bir hudud vesikası ibrazı suretile hudu
du serbestçe geçebilecekler ve bu vesikada tasrih edilen yolu takiben mülklerine gidebileceklerdir. 

Bunlar işbu beş kilometrelik mmtaka sınırları dahilinde hayvanlarım, sürülerinin yavru ve 
mahsulâtını, mülklerini işletmeğe mahsus ziraî alât ve edevatı, arabalarını, tohumlarını, arazileri
nin mahsullerini hiç bir gümrük, ray veya sulama rüsumu ve yahud komşu araziye duhule mahsus 
diğer her hangi bir resim tesviye etmeksizin hududun bir tarafından diğer tarafına geçirebilecek
lerdir. 

Bu hudud sakinleri mallarının bulunduğu memlekette meri bilcümle vergilere ve tekâlif siste
minde vukubulabilecek tadilâtın sonradan ihdas edebileceği vergilere tâbi tutulacaklardır. Ancak 
hududun diğer tarafına nekledecek]eri topraklarının mahsulleri ile sürülerinin yavru ve mahsulâtı 
için, gümrük protokolünün 15 ilâ 23 neti maddelerinde musarrah muamelelerin ifası kaydile, alâ
kadar memleket dahilinde işbu mahsullerden gerek istihsal, gerek tedavül, gerekse istihlâk husus
larında tarholunan bilcümle tekâlif ve rüsumdan muaf olacaklardır. 

işbu emlâkin işletilmesine yarayan hayvanat veya ziraî alât ve edevat için matruh vergi ve resimler 
sahibinin tebaasından bulunduğu memleket idaresine tediye olunacaktır. 

Komşu memleket tebaasına aid emlâk grupları kısmen (5) kilometrelik m m t aka dahilinde 
kısmen de hududdan itibaren (10) kilometreyi tecavüz etmeyen bir mesafeye kadar mezkûr nnııtakanm 
ötesinde kâin bulundukları takdirde işbu fasıl hükümleri onlara ikinci derece hudud makamlarının ka-
rarile tatbik olunacaktır. Bu hususta ve haklarının sukutuna mahal kalmamak üzere alâkadar mal 

( S. Sayısı : 189 ) 



— âl -
sahiblerinin bu günkü tarihte imzalanan Dostluk ve iyi komşuluk mukavelenamesinin meriyete 
vazmdan itibaren altı aylık bir müddet zarfında mallarının bulunduğu mahallin birinci derece hu
dud makamına arazi parçalarının tarifini mübeyyin bir talebname vermeleri muktazidir. 

Şu kadar varki komşu Devlet tebaasının halen istifade ettikleri hudud muafiyetlerinin işbu mad 
de hükümlerine rağmen mükteseb haklar teşkil etmesi hususunda mutabık kalınmıştır. 

Sari insan, hayvan ve nebatat hastalıkları vukuu halinde iki Hükümet alâkadar memlekette va
zedilen hususî tedabiri sıhhiyeyi ve idhalât ve ihracat memnuiyetlerini yukarıda muayyen hudud mu 
afiyetlerinden istifade eden mmtaka dahilinde tatbik etmek hakkını muhafaza ederler. ' 

Madde — 26 

25 nci maddede derpiş edilen hudud muafiyetlerinden müstefid mülk sahihlerine aid bulunan sü
rüleri (5) veya (10) kilometrelik mmtakadaki tarlalarında otlatmak üzere hududun diğer tarafına ge
çirecek olan çobanlar hayvanların adedini, hududu geçmek için tâbi oldukları rejimi, gittikleri mııı-
takayı ve hayvanların otlatılacakları araziyi gösteren bir vesikayı hamil olmak mecburiyetindedirler. 

Madde — 27 

(4) ncü fasılda muayyen hudud muafiyetlerinden istifade bahşeden hukuka sahib eşhasın talebi 
üzerine kendi mesuliyetleri tahtında : 

a - (5) veya (10) kilometrelik mmtaka dahilinde kâin arazilerinin işletilmesine hadim ziraî al ât 
ve edevatı veya hayvanatı sevk ve idareye memur ziraat işçilerine, 

b - (25) ve (26) ncı maddelerde muayyen rejime tâbi olarak işbu hududda kabul edilen sürüleri
nin çobanlarına, 

c - Onların iş basılarına, çiftçilerine veya ortakçılarına hudud vesikaları verilebilecektir. 

Madde — 28 

Hudud muafiyetleri : 
a - İşbu muafiyetleri haiz eşhasın kanunî mirasçılarına; 
Bunlar lâzımgelen vesaiki ibraz ederek 'mirasçı sıfatlarını isbat edeceklerdir. 
b - Gayrimenkul mülkiyetin intikalinde bir taraftan Türk kanunlarının, diğer taraftan Suriye 

kanunlarının tahmil ettiği ihtirazı kayidler mahfuz olmak üzere, (5) veya (10) kilometrelik mmta-
kada bulunmaları sahiblerinin hudud muafiyetinden istifadelerini intaç eden gayrimenkul malların 
ivazlı veya ivazsız temlik tarikile mefruğunlehlerine tanınacaktır. 

Madde — 29 

Hudud vesikalarile hayvanların veya sürülerin evvelki maddelerde muayyen şartlar dahilinde 
hududu geçmelerine müteallik varakalar hudud rejiminden müstefid mülk sahiblerinin sakin bu
lundukları mahallin birinci derece hudud makamları tarafından meccanen verilecektir. 

Hudud vesikalarının işbu protokolün (2) nci lahikasını teşkil eden numuneye muvafık olması 
meeburidir. 

Bu vesikalar ancak komşu memleketin hudud makamı tarafından vize edilmiş bulunduğu tak
dirde muteber olacaktır. 

Vesikalar nama muharrer ve şahsa mahsus olacak ve sahibinin fotoğrafını havi bulunacaktır. 
Vesikaların meriyet müddeti bir sene olacaktır. 

Hudud vesikaları sahiblerinin hududu geçmeğe mezun oldukları hudud kapılarını veya geçiş 
noktalarım zikredecektir. 

Hudud vesikası alması müstahak eşhasın listesi teşrinisani ayında birinci derece hudud içtimaında 
tesbit edilecektir. 

Birinci derece hudud makamları arasında mutabakat hâsıl olmadığı takdirde ihtilâf iki memleke-
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tin ikinci derece makamlarına arzolunacak ve bu makamlarca karara raptedilecektir. 

Müteakib seneye aid hudud vesikalarının her sene kânunuevvelin 31 inden evvel tevzi edilmesi 
muktazidir. $ı 

28 nci madde ile derpiş edilen şartlar dahilinde hudud m afiyetlerinin intikali hali umüstesna 
olmak üzere carî sene için hudud vesikaları verilmiyecektir. 

Bir hudud vesikasının istirdadına ancak birinci derece hudud içti mamda karar verilebilecektir; 
istirdad sebebleri içtima zabıtnamesinde zikredilecektir. 

Beşinci fasıl 

Hududu geçme 

Madde — 30 

Hudud ancak hudud kapılarından veya geçiş noktalarından geçilebilir : 
a - 25 nci madde ile müteakib maddelerde tayin edilen hudud rejiminden müstefid olanlar için 

hudud kapılarından veya geçiş noktalarından : 
Bu rejime tevfikan hududdan geçecek ziraî işletme levazımının müfredatlı bir listesinin hudud 

mevkiinden geçerken tevdii muktazidir. 
b - Bilûmum emtia için yalnız hudud kapılarından. 
Bu hususta ve hudud üzerinde meşru ticareti kolaylaştırmak maksadile, Yüksek Âkid Taraflar, 

hudud kapıları haricinde emtia giriş ve çıkışını menetmeği mütekabilen teahhüd eylerler; ika olu
nan suçların cezalandırılması ve bu babta lâzım gelen tedbirlerin ittihazı Yüksek Âkid Taraflardan 
her birine racidir. 

Yüksek Âkid Taraflar hudud kapılarının mevkilerini müttefikan tayin edeceklerdir. Hudud ka
pılarının her îki tarafta birer karakol tarafından muhafazası muktazidir; bu kapılar (12) den 
aşağı olmayacaktır. 

Karakol yerleri, işbu protokolün ihtiva ettiği ahkâmın tam bir şekilde tatbiki hususunda iki mem
leket makamatınm arzularını karşılayacak bir şekilde seçilecektir. 

Yüksek Âkid Taraflar geçiş noktalarının mevkilerini de ayni şartlar dahilinde tesbit edeceklerdir. 
Geçiş noktalarının adedi altmıştan fazla olamıyacaktır; bunların her biri imkânlar dairesinde 

sabit veya seyyar bir kontrole tâbi olacaktır. 

Altıncı fasıl 
Müteferrik hükümler 

Madde — 31 

Her sene şuoat ve ağustos aylarında Daimî hudud komisyonundaki Türk ve Suriye murahhas 
heyetleri reisleri hudud makamlarının geçen altı ay zarfındaki faaliyetinin neticelerini birbirine 
tebliğ edeceklerdir. 

Bu hususta reislerden her biri kendisini alâkadar eden İşler için: 
1 - Makbuz mukabilinde geri çevrilen eşhasın isimlerini mübeyyin bir eedvel, 
2 - Hudud rejimi usulüne tevfikan teslim olunan eşhasın isimlerini mübeyyin bir eedvel, 
o - Hudud hâdiselerini mübeyyin bir eedvel, 
4 - Yapılan iadeleri mübeyyin bir eedvel tanzim edeceklerdir. 
Bu cedveller her hudud vakası için: Onları tedkik etmiş olan birinci ve lüzumunda ikinci derece 

makamları ve bu hususta işbu makamların teati ettikleri muhaberelerin numara ve tarihlerini zik-
redeceklerdir. 
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Madde — 32 

Şurası mukarrerdir ki otlak ve yaylak hakkına müteallik hükümler mülgadır. 

Ankarada otuz mart bin dokuz yüz kırk tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu fi. Massigli 
Gdbriel Puau.v 

Dememde d'arrestation et de livmisun 

Tevkif ve teslim talebi 

No. 

Poste de 
Memuriyeti 

Nom de l'ineulpe : 
Maznunun ismi : 
Nom du pere du l'inculp^ : 
Maznunun pederinin ismi : 
Nom de la mere de l'ineulpe" : 
Maznunun validesinin ismi : 
Lieu de naissance : 
Doğduğu yer : 
Doğduğu tarih : 
Date de naiss ance : 
Nationalite de l'ineulpe : 
Maznunun tabiiyeti : 
Date de l'incident : 
Vakanın tarihi : 
Lieu de l'incident : 
Vakanın mahalli : 
Nature de l'incident : 
Vakanın nevi : 
Resume de l'incident : 
Vakanın hulâsası : 
Direction prise par l'ineulpe* : 
Maznunun firar istikameti : 
Lieu de refuge probable de l'ineulpe : 
Maznunun iltica etmesi muhtemel olan yer : 

Nous denıandons l'arrestation et la livraison di; l'ineulpe 
Maznunun tevkifi ve teslimini taleb öderim. 

Signntııre : 
İmza : 
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Observations : îhtarat : 
1 - Ces premiers renseignements pourront 1 - Bu ilk malûmat lfıhika olarak da itmam 

etre completes ulterieurements. olunabilir. 
2 - Les traces des inculpes dont Pidentite 2 - Hüviyeti teshil, edilemeyen maznunlar m 

n'a pu etre etablie seront prises des reeeptioıı izleri talebin hemen vukuunda teslim alınacak-
de cette demande; le resultat des recherches tır. Taharriyat neticesi sürati mümküne ile 
sera adresse le plus töt possible â Pautorite rec- laleb eden memuriyete gönderilecektir. 
lamante. 3 - Maznunun hüviyeti ve mahalli ilticası 

3 - Si le refuge et Piudentite de Piculpe meçhul bulunduğu halde serian tahkikat icrasile 
sont inconnus une enquete sera effectuee şans neticesi talel) eden memuriyete bildirilecektir. 
retard et le resultat communique â Pautorite 
reelamante. 

Tevkif ve teslim talebi 

Demande d'arrestation et de livraıson 

Memuriyeti 
Poste de 

Maznunun ismi : 
Nom de Pinculpe : 
Maznunun pederinin ismi : 
Nom du pere du Pinculp4 : 
Maznunun validesinin ismi : 
Nom de la mere de Pinculpe : 
Doğduğu yer : 
Doğduğu tarih : 
Lieu de naissance : 
Date de naissance : " 
Maznunun tabiiyeti : 
Nationalite de Pinculpe : 
Vakanın tarihi : 
Date de Pincident : 
Vakanın mahalli : 
Lieu de Pincident : 
Vakanın nevi : 
Nature de Pincident : 
Vakanın hulâsası : 
Resume de Pincident : 
Maznunun firar istikameti : 
Direction prise par Pinculpe : 
Maznunun iltica etmesi muhtemel olan yer : 
Lieu de refuge probable de Pinculpe : 

Maznunun tevkifi ve teslimini ta leb ederi111-
Nous demandons Parrestation et la livrai*<>tı de l'iııculpe 

tmza : 
Signature 
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îhtarat : 
1 - Bu ilk malûmat lahika olarak da itmam 

olunabilir. 
2 - Hüviyeti tesbit edilemeyen maznunların 

izleri talebin hemen vukuunda teslim olunacak
tır. Taharriyat neticesi sürati mümküne ile 

.taleb eden memuriyete gönderilecektir. 
3 - Maznunun hüviyeti ve mahalli ilticası 

meçhul bulunduğu halde serian tahkikat icrasile 
neticesi taleb eden memuriyete bildirilecektir. 

— 25 — 
Observations : 
1 - Ces premiers renseignements pourront 

etre completes ulterieurements. 
2 - Les traces des inculpes dont l'identite 

n 'a pu etre etablie seront prises des reception 
de cette demande; le resultat des recherches 
sera adresse le plus töt possible a l'autorite rec-
lamante. 

3 - Si le refuge et l'identite de l'inculpe 
sont inconnus une enquete sera effectuee şans 
retard et le resultat communique â l'autorite 
reclamante. 

Hudud vesikası Carte frontaliere 

No. No. 

İsmi : Photographie du titulaire 
Şöhreti : Noms : 
Sinni : Prenoms : 

Köyünden Age de du village 
de vaki emlâkine, '[1] . est autorise a se rendre, 
ile beraber, [2] accompagne de [1] 
geçerek, gitmeğe mezundur de son habitation situee â 
( ) kaymakamı tarafından a ses proprietes situees â 
vize edilmiştir. en passant par [2] 

Tarih : (îmza) 

[1] Refakatindeki eşhas ve hayvan adedi. 
[2] Geçeceği kapı ve geçid isimleri. 

Vize edilmiştir. 
Hudud zabiti : 

[1] Nombre de personnes et d'animeux. 
[2] tndiquer les portes ou points de passage. 

VETERİNER MESAÎLE MÜTEALLİK 5 NUMARALI PROTOKOL 

Madde — 1 

Hayvanların ve menşei hayvani olan mahsullerin ve sari hayvan hastalıklarının intişarına sebeb 
olabilecek maddelerin Âkid Taraflardan biri arazisine idhali aşağıdaki veteriner hudud kapılarına 
inhisar etmiştir. 

Nuseybin - Kamışlı 
Birecik - Carablus 
Çobanbey - Haleb (Müslimiye) 
Kilis - Azaz 
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islahiye - Haleb (Müslimiye) 
Reyhaniye - Kasrülbenat 
Yayladağı (Ordu) - Elmaırat 
Âkid Taraflar arasında anlaşmak suretile brı hudud kapıları aded ve mevki itibarilo tadil edi

lebilecektir. Buna inzimam en, hayvanat aişağıdaki ile geçiş noktasından hududu geçebilecektir: 
D er besiye 
Resülâyn 
Telabyad 
Bunlara mecburî surette terfik edilecek olan sıhhat; şahadetnamesi melfuf modeller mucibince 

tanzim edilecek ve bilhassa sevk mahallini zikredecektir. 

.Madde — 2 

ihracata veya transite tahsis edilen hayvanlara ve menşei hayvanı olan mahsullere, bir Devlet ve
terineri veyahııd Devlet tarafından bilhassa hu işe salahiyetli kıJıtunış bir veteriner tarafından ve
rilmiş bir sıhhat veya sağlık şelıadetnanesi terfik edilecektir. 

Alâkadar makamlar tarafından verilen menşe şehadctııamesi sıhhat veya sağlık şehadetnamesinin 
tanzimine esas olacaktır. 

Madde —• 3 

Sıhhat veya sağlık şehadctııamesi : 
1 - Canlı hayvanlara aid (Model No. J) 
2 - Hayvani menşeli mahsulâta aid (Model No. 2) 
Olduklarına göre her birine mahsus hususî numunelere tevfikan tanzim olunacaktır. 
Beygir cinsine aid. şehadetnanıeler hei' beygir .için ayrı ayın olacaktır. Diğer cinsler için (tuyur 

dahil) (erkek ve dişi damızlıklar hariç) müşterek şehadetııame tanzim edilecektir. 
Boynuzlu büyük hayvanlara damga vurulacak ve şelıadet namede vurulan marka mezkur buluna

caktır. 
Sıhhat veya sağlık şehadetnamelcrİnin muteberiik müddeti azamî on bes gün olarak tesbit edil

miştir. 

Madde — 4 

Sıhhat şehadetnamesi, hayvanların teker teker salim olduklarını ve luenşelerinden itibaren ve 
bu menşein 20 kilometre yarım kutrundaki sahada : 

A) Sığır vebası, sari zatüleenbi ve riei muhiti hastalıklarının bir senedenberi hüküm icra etme
diğini, 

B) Hummayi hulâî koyun ve keçi çiçek hastalık hırı, sari keçi. zatüleenbi ve riesi, tuyurun difteri, 
kolera ve veba hastalıklarinm 60 gündenberi hüküm sürmemiş olduğunu, tasdik etmesi lâzımdır. 

'; Madde -— 5 

Sığır vebası ve zatüleenbi ve riei muhiti - sığır vebası ve yahud zatüleenbi ve riei muhiti hastalık
larından birisi, Âkid Taraflardan birinin arazisinde baş gösterdiği takdirde, diğer Taraf (Kendi mem
leketindeki sağlık zabıtası nizamnamesine tevfikan) sirayet tehlikesi zail oluncaya kadar, hayvanların 
ve menşei hayvani mahsullerin veya sirayet vasıtası olabilecek maddelerin idhalini men veya talıdid 
etmek hakkını haizdir. 

Ruam - İhraç edilecek beygir cinsi hayvanla rm hepsi mallaine edilecek ve malleination şehadet-
namesinde malleine tatbik edildiği tarih ile kulları]lan usul yazılmış olacaktır. Mallination şehadet
namesinin muteberlik müddeti bir ay olarak tesbit edilmiştir.-
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Kuduz - î h raç edilecek hayvanların İMI hasd-d.ğnı si niyetine maruz kalmamış oldukları şehadetna-

mede mezkûr bulunacaktır . 
Uyuz - Bi r köyde uyuz vakası müşahede edildiği takdirde bu köyün işbu hasta l ıktan müteessir 

olan hayvan cinsi için lıaslalık zail oluncaya kad;ırşaliadetname verilmeyecektir. . 
D u r i n - ih raca t esnasında, tek t ı rnaklı hayvanlar ın salim oldukları ve bunlar ın menselcrinde ve 

memeler in in 20 kilometre y a n ı n kutrunda!-:! c ivar ında en az 4ü günden beri du r in vakasına tesa
düf edilmediği, sıhhat şahadet namesiade ins im euik-ıa-klir. 

Hayvan veremi Idhal edilecek umamlığa >, alısus sığırların azami ü ay evvel tüberküline edil
diğini beyan eden ayrı şahadetname iie tııiu-ehh ev. olmaları lâzımdır. 

Antraks -••- . ış ı lanmamış hayvanlar -İS saat müşahede allında bulundurulabilecektir . 
Tludud geçiş noktalar- umblımıo yakm olduğu takdirde ilırac edilecek hayvanat ın kontrolü, ih

racat yapan Devlet araz'..-.inde ve bu Devlet smvrinoriuuı nuhaechesindo idlıalâtcı Devlet veteri
neri ta raf ından iera edilerek! ir. 

Alâkadar iki vier iner taral 'mdan !>:• sari hastalık teşhis edildiği takdirde hayvanlar ihracatı 
yapan Devlet veterinerinin nezareti ali imli k:ı, svlmaya, tâbi tutulacak ve bu hayvanlar ın idhaline 
ancak iki memleketin veteriner idareleri arasımla mutabakat hâsıl olduğu zaman müsaade edile
cektir, 

madde - (i 

H u d u d geçiş noktaları birbirinden çok uzak olduğu takdirde, hayvanların kontrolü idhatâtçı 
Devlet, veterineri t a ra r ından sapılacak ve haym-m kırııı şevki ancak sari bir hastalık müşahede edil
diği takdirde d u rd-u rl a bil eeek tir. 

Böyle bir hâdise halindi1 idhalâtı yapan !)e\lm veıerineri kendi memleketinde cari hayvan sağ
lık zabıtası kanununda derpiş edilen {ed'hrlei ' s iua t le alarak alâkadar ihracatçı Devletin hudud 
veterineri ile temasa gelecektir, Hinim'. \ eie: :ue:-ieri icab eden tedbirleri i t t ihaz etmek nezre, 
kendi merkez müdürlükler ini k e y m m u m m—m •dar edeceklerdir. 

H u d u d veter inerler i arasındaki bütün ihtilâ l'lar işbu protokolün 15 nci maddesi hükümlerine tev
fikan halledilecektir. 

Hayvan la r ın adedi, alâmetleri ve mark"a,lan sıhhat şehadotnamesi münder ica t ına uymadığı takdi rde 
idhalât ı yapan Devlet veterineri yolda ym-gunhıktau vukua gelen zayiatı hesaba katarak, bu hayvan
lar ın 48 saat karantina, altına al ınmaları lâzım olub olmadığına, k a r a r verecekt i r . 

Madde — 7 

Âkid Taraflar, mütekabil en Türkiye ve Suriye menşeli (et, et müstahzarat ı , taze hayvan mahsu
lâtı, süt ve süt müstahzarat ından maada) aşağıda \ azılı hayvanı mahsullerin memleketlerine serbest
çe naklini kabul ederler. 

A) Deriler, kuru tu lmuş yahud tnzlanmış pöslekiler, zamklı, tuzlu, kuru tu lmuş yahud kireç suyun
dan geçirilmiş deriler, 

B) K u r u yahud kaynatı lmış ve yumuşak aksamından ayrılmış b ü t ü n boynuzlar, zilfler, t ı rnaklar , 
pençeler ve dişler, 

0 ) Keza yumuşak aksamından ayrılmış kuru veyahud kaynatı lmış kemikler ile tazyikli su buha
r ından geçirilmiş kemik tuzları. 

D) K u r u ham yapağı, yapağı kırıntım;-ı ve debuğkane yapağıları ile muhtelif hayvanlar ın ham 
halde ku ru kılları (domuz kılı ve yele) ve her ımvi kuru tüyler . 

E ) Tuzlu yahud ku ru bağırsaklar, kuru mide ve mesaneler, 
P ) B u hayvan mahsullerinin smîd için ne gibi usu! tatbik edilirse edilsin (sandık, fıçı, torba, denk) 

sıhhî ş a r t l a r a u y g u n olması meşru t tur , 
O) Yukar ıdaki 5 fıkrada, sayılan ayni haymıu mahsullerinden alâkalı Ak id Taraf larca (veteriner 
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profilaksisi) noktai nazarından kâfi görülen başka bir muameleye tâbi tutulurlar. 

Bununla beraber sığır vebası, domuz vebası, hummayi kulâî, barbon, çiçek ve şarbon bakteridyen 
hastalıkları için Âkid Taraflar, ticaretlerini, bu hastalıklara karşı kendi memleketlerini koruyacak 
tedbirler ittihazına talik edebileceklerdir. Bu takdirde bir sıhhat ve sağlık şehadetnamesi taleb edilebi
lecektir. 

Madde — 8 

Âkid Taraflar sığırların, tek tırnaklıların, koyun, keçi ve tuyurun ve menşei hayvani olan bilcümle 
mahsulâtın transit olarak geçmesine müsaade etmekte mutabıktırlar. Şu kay idle ki, transit edilen 
hayvanlar transit memleketin veteriner idaresince muayene edilebilecek ve sevkiyatı yapan memleke
tin sıhhat şehadetnamesi bu idare tarafından vize edilecektir. 

Madde — 9 

Menşe memlekette sığır vebası, hummayi kulâî veyahud sığırların zatülcenbi verreimuhiti hastalık
larının mevcudiyeti transiter memleketin bu hastalıkların menşei memlekette aded ve vüsatini nazarı 
dikkate almak suretide şübheli hayvanların geçirilmesine mümanaatını intaç edebilir. 

Madde — 10 

Menşe memlekette sığır vebası zuhur ettiği takdirde sığırların ve mahsullerinin transiti menedile-
bilir. 

Madde — 11 

Kamplar, hayvanları veya mahsullerini nakle mahsus nakil vasıtaları ile sirayete vasıta olabile
cek her nevi eşya kullanıldıktan sonra veteriner servislerinin nezaret ve kontrolleri altında te
mizlenip dezenfekte edilecektir. 

Madde — 12 

Akid Taraflar her ayın birinci ve on sekizinci günleri iki dil ile (memleket dili ve fransızea) 
ve yeknasak olarak salgın hastalıklar belleteni çıkarmak ve bunları merkez veteriner makamları 
ile doğrudan doğruya teati etmek hususunda mutabık kalmışlardır. Salgınlar vahim ve istilâî bir 
şekil aldığı takdirde veteriner servisleri aralarında telgrafla muhabere etmek hususunda mutabık
tırlar. 

Madde — 13 

Sıhhat bakımından hususî mahiyette veteriner murakabeye tâbi tutulacak hudud mıntakası hu-
dud hattının her iki tarafında 15 kilometre derinliğinde uzanan mmtakadır. 

Âkid Taraflar işbu hudud mıntakasmdaki şehir ve nahiyelerin ve bu mıntakada bulunan bü
yük baş hayvanların birer listesini yekdiğerine vermek imkânını tedkik edeceklerdir. 

Bu hudud mıntakasmdaki veteriner makamlar kendi memleketlerinin sağlık zabıtası kanunu 
mucibince ihbarı mecburî olan hastalıkların seyirleri hakkındaki malûmatı en kısa vasıta ile yekdi
ğerine bildireceklerdir. 

Madde — 14 

Bu hudud mmtakasında vahim ve istilâî mahiyette bir sari hastalık zuhur ettiği takdirde, Âkid 
Tarafların merkezî veteriner idareleri birbirine müstacel tebliğler göndermek mecburiyetindedirler. 
Veteriner idareleri bu hastalığı izale için anlaşarak icab eden tedbirleri alacaklar ve emirlerine amade 
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kılman bütün vesait ile yekdiğerine muavenet ve yardımda bulunmak imkânlarına tevessül edecek
lerdir. 

Bu maksadla Âkid Taraflar hudud mmtakasmdaki veterinerlerine tesbit edilecek şartlar altında 
lesepaseler verilmesi arzusunu izhar ederler. 

Madde — 15 

Hudud veterineleri arasındaki bütün ihtilâflar her Âkid Tarafın merkezî veteriner idaresi tara
fından irae edilecek hususî delegeler ile halledilecektir. 

Âkid Taraflar arasında işbu protokolün tefsir veya tatbikine müteallik bir ihtilâf zuhur edecek 
olursa bu ihtilâf alâkadar her Devlet tarafından tayin edilecek ikişer veterinerden müteşekkil komis
yon tarafından halledilecektir. 

işbu ihtilâf bu komisyon tarafından memnuniyet verici bir tarzda tesviye edilmediği takdirde, 
hayvanatın sari hastalıklarına karşı mücadeleye mütedair beynelmilel mukavelenin 9 ncu maddesinin 
2 nci fıkrasına uygun olarak halledilecektir. 

işbu protokole tecrübe neticesinde faydası tebarüz edecek olan tadilâtın ilâvesi maksadile Âkid 
Taraflarca tedkik konferansları içtimaa davet edilebilecektir. 

Ankarada otuz mart bin dokuz yüz kırk tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu Massigli 
Gabriel Puaux 

Model No. 1 

Veteriner şehadetname No 
1 - Sene ay . . . . gün . . . . 
2 - Şehadetnamenin verildiği mahal 
3 - Gönderenin adı (adı, soy adı müessesenin adı) 
4 - Gönderenin adresi 
5 - Hayvanların nevi ve cinsi (boynuzlu iri hayvanlar, koyun, keçi, beygir, merkeb, katır 

ve saire) 
6 - Hayvanların adedi (yazı ile) 
7 - Markası 
8 - Hayvanatın geldiği mahal 
9 - Hudud geçiş maahlli 

10 - Gideceği yer ve mevki 
11 - Mütemmim malûmat 
Aşağıda imzası bulunan doktor veteriner işbu şehadetnamede mevzubahs hayvanların sıhhatte 

olduklarını, bütün sari hastalıklardan masun bulunduklarını ve ile 
arasında halen meriyette bulunan protokol hükümlerinin taleb ettiği evsafı cami bulunduklarını 
tasdik eder. 

Mühür Hükümet veteriner doktoru 
imza 

Beygirlerin eşkâli (Arka taraftadır.) 
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Model No. 2. 

Menşei hayvanı maddeler iğin veteriner sdıhcl tehadel namesi 

Sene . . . : Ay Oün 
Şehade tnamenin verildiği mahal . 
Gönderen (adı, soyadı", müessesenin adı) 
( îönderenin adresi . 
Oönderilen malın cinsi ve nevi. 
Tarzı (ihzar edilişine göre) 
Ambalaj . 
Parça adedi. 
Oayrisafi siki e t. 
Marka . 
Malların menşei ve çıkarı ldığı mahal . 
Mal lar ın gönderi ldiği mahal. 
H u d u d geçiş noktası . 
Gideceği mahal . 
Mütemmim malûmal . 
Tîen, zirde vaziülinıza, Devlet doktor veterineri, yukar ıda mezkûr maddelerin her tü r lü hayvan 

salgın hastal ıklar ının bulunmadığı bir m.ın t akadan geldiğini ve ile 
arasında meri protokul ahkâmının laieb eylediği e /safı cami bulnndnğının tasdik ederim. 

Mühür Hükûnıei. doktor veterineri 

fi N U M A R A L İ PROTOKOL 

Fasıl I 

Kaea!<cdu/a aid hvlrüvdı r 

Madde — 1 

Mal lar Türkiye - Suriye hududum; ancak mevkii hudud protokolünün H0 neu maddesi]e tayin 
edilen şar t la r dahilinde1 intiha,!) olunacak «hudud kapı lar ından» geçebileceklerdir. Mezkûr mal lar 
ihraç eden memleketin gümrük bürolarına arzedüeeek ve kanunî yol veya iz denilen muayyen yollar
dan idhal eden menılekelin mukabil yumruk bürosuna sevkol ımacakt ı r . 

Maamafih hayvan sürüleri ile orman mahsulleri hudud re j iminden istifade eden arazinin top
rak mahsulleri , gümrükler in muvafakati le , yukar ıda mezkûr 3u neu maddeye göre tayin edilmiş 
«geeid noktası» ndan geçebileceklerdir. 

Madde - 2 

Yükar ık i maddenin hükümleri her memleket tarafımdan kendi gümrük nizamlar ına g(ir i t t ihaz 
olunacak idhal ve ihraç tahdidat ın ın latbikrna mâni ie-kii etmezler. İdhal ve ihraç için açılacak 
gümrük bürolar ının mevkileri ve kanunî yol veya izlerin intiha in muhtelif lüh 'olarm tedkik ve 
tahkik imkânları , malların cinsi ve t icaret cereyanlar ı nazarı il.ibare al ınarak tesbit edilecektir. 

Madde — 3 ' 

Transit , gümrük resminin İadesi suretile t ek ra r iîır.ıç, muvakkat knbullü tekrar ihi'aç, antre-
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podan veya serbest mmtakadan ihraç ve saire gibi gümrük resimlerini talik edici bilcümle rejim
le:* altında sevkedilmis olan mallara aid kefalet ve teminat senedlerile buna mümasil sair gümrük 
vesikaları ancak komşu memleket gümrüğü tarafından mevzubahs mallaı-m tesellümünü natık ve
rilecek bir şahadetnamenin ibraz olunmasile ibra olunacaktır. 

Madde — 4 

İki memleketin merkezî gümrük idareleri, kendi ülkelerine idlıali mutlak surette memnu her 
türlü eşya, mal veya yiyecek maddelerinin listesini derhal birbirlerine göndereceklerdir, iki mem
leketten birine idlıali mutlak surette memnu mallar için diğer memleket gümrüğü tarafından ne 
ihraç, beyannamesi kabul edilecek, ne de çıkış müsaadesi verilecektir. Bu malların gizlice ihra
cına matuf nizama mugayir her fiil ve hareket derhal alâkadar memleket gümrüğüne bildirile
cektir. 

Madde — 5 

İki memleketin her birindeki gümrük bürolarının âmirleri komşu memlekete ihraç olunacak mal
ların geçen bir hafta içinde bürolarınca tescil edilmiş bulunan bütün ihraç, beyannamelerinin 
birer suretini mütekabildi birbirlerine göndereceklerdir. 

Her suret idarenin bir tasdikini ihtiva edecektir. 
Mütekabil ihraç ve idhal beyannameleri arasında tesbit olunacak bütün farkları iki alâkalı 

gümrük bürolarının âmirleri birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde —- 6 

Demiryolu, otomobil ve araba ile yapılacak sevkiyata vagon ve arabaların numaralarını gös
termek ve kolilerin veya sair ambalajların aded, marka ve numaralarını ve bu vagon ve arabaların 
muhtevi oldukları sair malların cinsini tasrih etmek üzere nakliyatı yapan şahıs tarafından im
zalanmış ve gönderen memleket gümrüğü tarafından vize edilmiş bir manifesto terfik edilecektir. 

İskenderun gümrükleri başmüdürü ve. üazia::fcb, T; fa ve Mardin müdürleri kaçakçılığa müte
allik her türlü ihbarat ve istihbarat ile işbu protokolün tatbiki münasebetile tahaddüs edebilecek 
vakaların halli için doğrudan doğruya Halebdeki. Gümrük başmüfettişi ile muhabere edeceklerdir. 

Bu memurlar, lüzumu halinde, doğrudan doğruya ve şahsen temasa geçebilirler. İki memleketin 
merkezî gümrük idareleri ayni fikirler ve ayni maksad için doğrudan doğruya temasa geçebilirler. 

Bu idareler, komşu memleketle herhangi bir kaçakçılık vakasını önlemek için muktedir olduk
ları bütün tedbirleri ittihaz edeceklerdir. 

Fasıl II 

Bir Taraftan Meydanı ekbezden Çobanbeye ve diğer Taraftarı Çobanbeyden Nusaybine kadar de
miryolu ile yapılacak transite müteallik hükümler 

Madde — 8 

Türk toprağı tarikile Suriyedcn Suriyeye ve Suriye toprağı tarikile Türkiyeden Türkiyeye de
miryolu ile ecnebi veya yerli mallarının şevki, iki memleket için yeknesak bir şekilde mahreç garmea 
tanzim edilecek ve elyevm müstamel modele göre Türk ve Fransız lisanlarında yazılacak ve her iki 
gümrük idarelerince ayni kıymeti haiz bulunacak bir t .'ansıt beyannamesi mucibince yapılacaktır. 

Bu vesikanın bir nüshası, tanzim eden gümrük bürosunda veya tanzim edildiği gara en yakın 
büroda kalacaktır. Diğer iki nüsha nihaî mevride kadar mallarla 'birlikte gönderilecektir. Bu tran-
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sit muameleleri transit memleketi gümrüğünce nakdî veya herhangi bir şekilde hiç bir teminat 
depozitosuna tabî tutulmayacaklardır. 

Madde — 9 

Transit malları, mahreç ülkede ister gümrük rejimi altında bulunsun ister gümrük resminden 
muaf tutulmuş olsun kurşun mühür altında geçeceklerdir. 

Mahiyetleri veya hacimleri itibarile ancak açık vagonlarda nakil edilebilecek mallar kurşunlan
ma ameliyesinden müstesnadır. 

Bu gibi malların nezaret altında bulunması idarece lüzumlu addedildiği takdirde bunlara bir 
gümrük memuru terfik olunabilecektir. 

Madde — 10 

Komşu memleket ülkesine girişde bu memleket gümrüğü, lüzumlu addettiği takdirde, başka bir 
muameleye girişmeksİzin diğer memleket gümrüğünün kurşunu yanma bir kurşun vazetmekle iktifa 
edecektir. 

Madde — 11 

Türk hudud istasyonlarında Suriye mallarının vagonlara yüklenmesine vagonları mühüıiiyecek 
olan Suriye gümrük memurları nezaret edecektir. 

Madde — 12 

İki taraf servis ihtiyaçları veya nezaret ve kontrol zaruretleri için gündüz ve gecenin her saa
tinde Suriye gümrükçüleri hududdaki Türk garlarına hizmet kıyafetile girmeğe mezun olacak-
lar ve mütekabilen Türk gümrükçülerinin hududdaki Suriye garlarına hizmet kiyafetile girmele
rine müsaade edilcektir. 

iki memleketin gümrükleri bu hususta birbirlerine yardım ve müzaheret edeceklerdir. 

Madde — 13 

Herhangi bir sebebden dolayı (İşletmeye müteallik bir lüzum, kazalar, gümrük muameleleri, ilâh.) 
Sefer esnasında bir trenin mürekkebatmm tâdile uğraması halinde ve ayni transit beyannamesinin 
mevzuunu teşkil eden sevkiyatm bir kısmı alıkonulub diğer kısımları ayni trenle yollarına devam 
ettikleri takdirde, transit beyannamesinin iki nüshası birinci sevkiyatı takib edecek, fakat tehir 
olunan sevkiyat hakkında inkısamın yapıldığı mahallin şimendifer mümessili tarafından verilmiş 
ve geçiş esnasında ilk alâkalı bir gümrük ajanı tarafından vize edilerek sureti muhafaza edilecek 
meşruhatı ihtiva eyliyecektir. 

Mevzuubahis şimendifer mümessili aynı zamanda alıkonulan sevkiyata aid irsaliye varakalarının 
numaralarını işaret edecek ve bu işaretler geçiş esnasında ilk alâkadar gümrük memurunca da 
vize olunacağı gibi aynı memur bunları evvelce vize ederek suretini hıfzeylemiş olduğu beyanname
lerdeki meşruhatla karşılaştıracaktır. 

Madde — 14 

İki taraf, mallar veya yolcuların işbu fasılda derpiş edilen şartlar dahilinde icra edilen sevk ve 
nakil veya transiti esnasında kaçakçılığı önlemek üzere alınmış tedbirlerin tatbikini kolaylaştır
mak için lüzumlu her yardım ve müzahereti birbirine gösterecektir . 
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Tludud üzerindeki emlâkin gümrük rejimi 

Madde — 15 

îşbu faslın hükümleri, hududa müteallik protokolün dördüncü faslında tayin edildiği veçhile 
hudud civarına mahsus imtiyazlardan müstefid olan emlâke tatbik olunacaktır, 

Madde — 16 

Bu fasıl hükümlerinden istifade eden emlâkin bir listesi birinci dereceli hudud makamları ta
rafından tanzim ve alâkadar memleket gümrüğüne tevdi olunacaktır. Her sene yeniden tedkik edi
lecek olan bu liste bahis mevzuu emlâk sahiblerinin her birinin malik oldukları arazinin mesahasını 
ve mevkiini tasrih edecektir. 

Madde — 17 

İşbu fasıl hükümlerinden yalnız, hudud protokolünün 25 ve 28 nci maddelerile tesbit edilen şart
ları haiz komşu Devlet tebaası istifade edebilecektir. 

Madde — 18 "~ " } 

Hududa mücavir emlâkin işletilmesinde kullanılacak hayvanat, ziraî alât ve makineleri, mahsulâtın 
naklinde kullanılacak vesait, hudud protokolünün 4 ncü faslında musarrah hudud vesikasında mukay-
yed oldukları takdirde ayrıca bir beyanname taleb edilmeksizin tekrar ihraçları şartile bilâ resim ıd-
hal olunacaktır. 

Madde — 19 

Hudud rejiminden müstefid olan ziraî işletmelerin mahsulleri her türlü memnuiyetlere rağmen her 
türlü resimden muaf olarak idhal veya ihraç olunabilecektir. 

Mezkûr araziye mahsus gübre ve tohumluklara ayni kolaylıklar bahşolunacaktır. 

Madde — 20 

Toprak mahsulleri işletme mahallinden kaldırılmaları mutad olan halde idhal veya ihraç oluna
caklardır. 

Madde — 21 

Alâkadarlar ekilmiş arazinin sahasını, ekimin nevini ve resimsiz olarak idhal veya ihracını ta
savvur ettikleri toprak mahsullerinin senelik tahminî mikdarlarmı gösterir bir beyannameyi her se
ne 1 nisandan evvel en yakın gümrük bürosuna vermeğe mecbur tutulacaklardır. 

Madde — 22 

Hudud sakinleri, sadece gümrük bürosuna müracaat mecburiyetine tâbi tutulacaklar ve orada nam
larına açılmış hesaba meşruhat verildikten sonra resimsiz idhale müsaade olunacaktır. İhraç için ayni 
muameleler tatbik edilecektir. 

İdhal veya ihraç olunan mikdarlar bir beyanname verilmesini icab ettirecektir, 
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Madde — 23 

Idhal ve ihraç müddeti kış zeriyatı mahsulleri için 15 ağustostan itibaren ve yaz zeriyatı mahsul
leri için de 1 teşrinievvelden itibaren altı ay olarak tesbit olunacaktır. 

Madde — 24 

iki memleketin gümrük idareleri işbu protokolün tatbik şekillerini tanzim için anlaşacaklardır. 
Bir anlaşmaya varmadıkları takdirde karar, esasen işbu protokolün meriyete girmesi keyfiyetinin ih
das edebileceği bilcümle ihtilâfları da nihaî olarak tedkike salâhiyettar daimî hudud komisyonuna a id 
olacaktır. 

Ankarada otuz mart bin dokuz yüz kırk tarihinde iki «nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu R. Massigli 
Gabriel Pimim 

HUSUSÎ PROTOKOL 

Yüksek Âkid Taraflar, 4 temmuz 1938 de Ankarada izalanarak mezkûr tarihte tatbik mevkiine 
konulmuş olan optanlara müteallik protokolün ilişik metnini mütemmim cüz olarak işbu mukavele
nameye idhale karar vermişlerdir. Yüksek Âkid Taraflar optanlar meselesinin katği surette halline 
azmetmiş olduklarından bu maksadla mezkûr protokolün zirdeki hükümlerle tamamlanmasını karar
laştırmışlardır. 

1 - Hiyarları 15 ağustos 1938 den evvel teyid ve usulü dairesinde tebliğ edilmiş fakat mallarının 
tâbi tutulduğu takyidi tedbirlerden dolayı 15 kânunusani 1939 dan evvel ikametgâhlarını naklede-
nıemiş olan bir taraftan Suriyeli ve Lübnanlı optanlar ve diğer taraftan Türk optanlan nakil ame
liyesine tevessül etmek üzere işbu protokolün meriyete vazı tarihinden itibaren yedi ay ve on beş 
günlük yeni bir mühletten müstefid olacaklardır. 

Bu maksadla, işbu protokolün meriyete vazından itibaren optanların mallarını serbestçe tasar
ruf etmelerine imkân verilmesi için Yüksek Âkidler tarafından her türlü idarî vo nizamî tedbirler 
ittihaz olunacaktır. Alâkalı optanlar, bu hükümlerin pratik tarzda tatbikini kolaylaştırmak üze
re hakkı hiyarlarını lehine istimal ettikleri memleket konsolosluğu vasıtasile, sakin bulundukları 
memleketin salâhiyettar makamlarına işbu mukavelenamenin meriyete vazından itibaren bir aylık 
müddet içinde mallarının mevkii, nevi ve mikdarı hususlarında lüzumlu malûmat vermeğe mecbur 
olacaklardır. Hu malûmat malların tayin ve tesbiti için gayri kâfi bulunduğu takdirde alâkadarlar 
mülkiyet haklarını tevsik edici evrak ibrazına mecbur olacaklardır. 

Mahallî makamat da, yukarıda mezkûr bir aylık müddeti takib edecek on beş gün zarfında alâ
kadarların hakkı hiyarlarını lehine istimal ettikleri memleket konsolosuna mevzubahs optanların 
mallarını serbestçe tasarruf edebileceklerini tebliğ edecektir. 

Yukarıdaki hükümlere lâzımgelen aleniyeti- vermek için faideli büütn tedbirler Yüksek Âkidler 
tarafından müttehiden ittihaz olunacaktır. 

2 nei fıkrada münderic yedi ay ve on beş günlük mühletin inkızasmda işbu protokol ile kasde-
dilen optanlar ikametgâhlarını ihtiyar ettikleri memlekete nakletmemiş bulundukları takdirde hi-
yar hakkını katiyen kaybedecekler ve resen sakin bulundukları memleketin tabiiyetini iktisab eyli-
yeceklerdir. 

Ancak şurası mukarrerdir ki işbu protokolün bahşettiği mühletlerden istifade eden optanlar es
babı mucibeden, unutkaniıkdan veya ihmalden dolayı mallarını serbestçe tasarruf hususunda ken-
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dilerine verilen hakkı istimal etmeksizin ikametgâhlarını naklettikleri takdirde, işbu protokolün 
meriyete girdiği tarihde bu malların kendilerine aid bulunduğunu ishal etmek şartile, yukarıda 
gösterilen yedi ay ve on beş günlük mühleitn iııkızası halinde dahi bunlara tasarruf edebilecek
lerdir. Ancak bu keyfiyetten dolayı ikametgâhın nakli hususunda hiç bir suretle yeni bir mühlet 
verilmiyecektir. 

I I - Hiyarları 15 ağustos 1038 den evvel teyid ve usulü dairesinde tebliğ edilmiş ve 15 kânunu
sani 1939 dan evvel ikametgâhlarını nakletmiş fakat malları üzerine mevzu tahdidi tedbirlerden 
dolayı malların bulunduğu memleketi terketmeden evvel bunlara serbestçe tasarruf edememiş bu
lunan bir taraf dan Suriyeli ve Lübnanlı optanlar ve diğer taraf dan Türk optanları dahi işbu 
protokol hükümlerinden istifade edeceklerdir. 

I I I - işbu protokol ile kâsdolunan optanlar ikametgâhlarını naklettikleri sırada her türlü men
kul mallarını ve hayvanlarını beraber götürebileceklerdir. Bu münasebetle kendilerine hiç, bir 
giriş ve çıkış vergi veya resmi tahmil olunmıyaeaktır. 

işbu hususî protokol bu günkü tarihde imzalanan Türkiye - Suriye dostluk ve iyi komşuluk mu
kavelenamesi! e ayni tarihde meriyete girecektir. 

Bu hükümleri tasdikan Yüksek Âkid Tarafların murahhasları işbu hususî protokolü imzalamış
lardır. 

Ankarada otuz mart bin dokuz yüz kırk Tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu Massiğli 
l (kıbriel Puau.r 

OPTANLARA MÜTEDAİR PROTOKOL 

Lozan muahedesinin 31 nci maddesinin tatbiki dolayısile Türkiye lehine hakkı hiyarlarmı isti
mal etmiş olan kimseler ile 30 mayıs 1926 tarihli Ankara mukavelenamesinin 3 ncü maddesi ahkâ
mına tevfikan Suriye ve Lübnan lehine hakkı hivarlarını istimal eden kimselerden bir taraftan 
Türkiyeye diğer taraftan Suriye ve Lübnana ikametgâhlarını henüz nakletmemiş olanlar aşağıda 
mezkûr şerait dairesinde hakkı hiyarlarmın istimalinin teğmin ettiği menafii katği surette kaybede
cekler ve resen bir taraftan Suriye ve Tjübnan tabiiyetini diğer taraftan Türkiye tabiiyetini iktisab 
edeceklerdir. 

1 - Eğer gelecek ağustosun 15 inden evvel, salâhiyettar makamat nezdinde evvelce yapmış ol
dukları hiyar beyanlarını teyid etmezlerse, 

2 - Veya eğer, derpiş edilen mühlet zarfında hiyar beyanlarını usulen teyid ettikleri halde, 
ikametgâhlarını 15 kânunusani 1939 tarihinden evvel hiyarlarmı lehine kullandıkları memlekete 
nakletmezlerse, 

ikametgâh nakli şartile hiyarm teğmin ettiği menafii muhafaza, edebilmek için muktazi beyanlar 
Türk optanları için Suriye ve Lübnandaki Türkiye konsolosluk makamatı nezdinde Suriye ve Lüb
nan optanları için Türkiyede Fransız konsolosluk makamatı nezdinde yapılacaktır. 

Gelecek 15 ağustos tarihinde kapanacak olan listeler diğer tarafa 1 eylülden evvel bildirilecek
tir. 

Lehine hakkı hiyarlarmı istimal ettikleri memlekete ikametgâhlarını nakledecek olan optanlara 
emval ve emlâkine nihayet gelecek eylülün birinci gününden itibaren serbestçe tasarruf edebilme
leri için idarî ve nizamî kâffei tedabir ittihaz olunacaktır. 

Bu eşhas Türkiye veya Suriye veya Lübnan arazisinde mutasarrıf oldukları emvali gayrimen-
kuleyi muhafazada serbest olacaklardır. 

Bunlar her türlü emvali gayrimenkulelerini beraber götürebilecekler ve bundan dolayı kendileri-
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ne giriş veya çıkışları için bir gûna vergi ve resini tahmil edilmiyecektir. 

M'arüzzikir ahkâmın tatbikrna mütedair kâffei hususatta evli kadınlar kocalarının ve 18 yayın
dan küçük çocuklar ebeveynlerinin tâbi oldukları şeraite tâbidir. 

İki nüsha olarak Ankarada 4 temmuz .1938 de yapılmıştır. 

//. Pomof, Dr. T. R. Araş 

BEYANNAME 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; ve Beynelmilel Akidlerle Lübnan üzerinde kendisine tanınmış 
olan salâhiyetlere müsteniden hareket eden Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, 

Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluk ve eyi komşuluk münasebetlerinin takviye ve inkişafı 
hususunda müşterek arzu ile mütehassis olmak, 

Türkiye - Suriye Dostluk ve Eyi Komşuluk Mukavelenamesile merbutu bulunan protokollarnı 
ve bu günkü tarihde imzalanan hususî protokol hükümlerinin, Lübnana, bu memlekete kabili tat
bik oldukları derecede, teşmilini kararlaştırmışlardır. 

İşbu beyanname bilhassa : 
İkamet hukuk ve şeraitine ve salahiyetli adliyeye (Mukavelenamenin 2 nci maddesi) ; 
Lübnan tebaasının Türkiyede ve Türk tebaasının Lübnanda himayesine (Mukavelenamenin 3 

ncü maddesi); 
Mücrimlerin iadesine, cezaî hususlarda adlî evrakın irsaline ve istinabelerin icrasına; 
Türkiye ile Lübnan arasında bir ihtilâf zuhuru halinde tahkim usullerine müracaata (Mukavele

namenin 10 ncu maddesi) ; 
Demiryolu nakliyatına (Protokol No. 2) ; 
Sıhhî rejime (Protokol No. 3) ; 
Veteriner rejime (Protokol No. 5) ; 
Optanlara mütedair hususî protokola mütealliktir. 
Hükümlerini tasdikan, Yüksek Âkid Tarafların Murahhasları, işbu beyannameyi imzalamışlardır. 

Ankarada otuz mart bin dokuz yüz kırk tarihinde iki nüsha olarak tanzim kılınmıştır. 

Ş. Saraçoğlu Massigli 
Gabriel Puaux 
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Ankara, 30 mart 1940 
Bay Vekil, 

Bu günkü tarihle münakid Türkiye - Suriye dostluk ve eyi komşuluk mukavelenamesinin mü
zakeresi esnasında Türk Hükümetince izhar buyrulan arzuyu karşılamak maksadile, Suriye ve Lüb-
nandaki Türk emlâkinin ve Türkiyedekî Suriyeli ve Lübnanlı emlâkinin vaziyeti hakkında 27 teşri
nievvel 1932 tarihli emlâk itilâf namesinin yerine kaim olmak üzere müsavi muamele prensibi esa
sına müsteiiid yeni bir mukavelename akdi hususunda Fransız Hükümetinin Türk Hükûmetile 
müttehid bulunduğunu Ekselansınıza arzetmekle kesbi şeref eylerim. 

Bu mukavelename sürati mümküne ile ve, en geç, 31 kânunuevvel 1940 tarihine kadar akdolu-
hacaktır. Müzakere Berutta cereyan edecek ve müzakere tarihi iki Hükümet arasında müttefi
kan tesbit edilecektir. 

Pek yüksek hürmetlerimin teminatını lütfen kabul buyurunuz Bay Vekil. 
Massigli 

Ekselans 
Bay Şükrü Saraçoğlu, 

Hariciye Vekili 
Ankara 

Ankara, 30 mart 1940 
Bay Büyük Elçi, 

Ekselansınızın zirde yazılı bu günkü tarihli mektublarım almakla kesbi şeref eyledim : 
«Bu günkü tarihle münakid Türkiye - Suriye dostluk ve eyi komşuluk mukavelenamesinin mü

zakeresi esnasında Türk Hükümetince izhar buyurulan arzuyu karşılamak maksadile, Suriye ve 
Lübnandaki Türk emlâkinin ve Türkiyedeki Suriyeli ve Lübnanlı emlâkinin vaziyeti hakkında 
27 teşrinievvel 1932 tarihli emlâk itilâfnamesinin yerine kaim olmak üzere müsavi muamele prensibi 
esasına müstenid yeni bir mukavelename akdi hususunda Fransız Hükümetinin Türk Hükûmetile 
müttehid bulunduğunu Ekselansınıza arzetmekle kesbi şeref eylerim. 

Bu mukavelename sürati mümküne ile ve, en geç, 31 kânunuevvel 1940 tarihine kadar akdolu-
naçaktır. Müzakere Berutta cereyan edecek ve müzakere tarihi iki Hükümet arasında müttefikan 
tesbit edilecektir.» 

Cumhuriyet Hükümetinin yukarıdaki hususat hakkında müttehid bulunduğunu Ekselansınıza 
teyide raüsaraat eylerim. 

Pek yüksek hürmetlerinim teminatım lütfen kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi. 
Ş. Saraçoğlu 

Ekselans, 
Bay Bene" Massigli 
Fransa Büyük Elçisi 

| Ankara 
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S. Say ı sı: |9I 
Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 1494 
sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin tadiline dair 
kanun lâyihası ve Millî müdafaa encümeni mazbatası (1/426) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2364 

L>9 - V - 1 9 1 0 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ordu subaylar heyetine mahsus 863 ve 1252 sayılı terfi kanunlarının 4 neü maddesini değiştiren 1494 
sayılı kanunun tadili hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
24-V-1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlik
te sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. li. Saydam 

Esbabı mucibe 

863 sayılı terfi kanununun 1494 sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinde kıdemlerin ayni 
makamlar dahilinde sıralanması esası kabul edilmiş olub bu esasın asaleten tayin edilenlere aid 
olduğu ve asaleten tayin ise kadrolarla tesbit edilmiş olan rütbeleri haiz bulunmakla meşrut bulun
duğundan bizzarur vekâleten tayinleri yapılmaktadır. Bu suretle usulen tayin edilenlerin de hem 
rütbeleri arasında değil müsavi makamat arasında sıralanması zarurî ve lüzumlu görülerek 1494 
sayılı kanun tadil edilmiştir. 

Mili Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/426 
Karar No. 25 

4-VI -1940 

Yüksek Reisliğe 

Ordu subaylar heyetinin 863 ve 1252 sayılı 
terfi kanunlarının 4 ncü maddesini değiştiren 
1494 sayılı kanunun tadili hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
duğuna dair olub encümenimize havale edüen 
Başvekâletin 29 V - 1940 tarihli ve 6/2364 
sayılı tezkeresi ve bağlı lâyiha Millî Müdafaa 
vekilliğinden gönderilen memuru huzurile okun
du ve görüşüldü: 

Esbabı mucibeye ve verilen izahata göre bu 
değişiklik encümenimizce muvafık görülerek 
kanun lâyihasının birinci maddesi bir kelime 
ilâvesile aynen kabul edilmiştir. Umumî Heye
tin tasvib nazarına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulmuştur. 

Millî Müdafaa E. R. M. M. Kâtib 
' Erzurum Konya 
Ş. Koçak Vehbi Bilgin 

Çorum Erzurum 
E. Sabri Akgöl A. Akyürek 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 



trümüşane 
Ziya Zarbun 

Malatya 
0. Koptagel 

îçel 
M. C. Mersinli 

Muğla 
S. Güney 

Kayseri 
N. Toker 

Samsun 
1. F. Engin 

Seyhan Sinob 
Sinan Tekelioğlu C. K. İncedayı 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

Tekirdağ 
B. Apak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ordu subaylar heyetine mahsus 863 ve 1252 
sayılı terfi kanunlarının 4. maddesini değişti
ren 1494 sayılı kanunun tadiline dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Esas 863 ve muaddel 1252 sa
yılı ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanu
nunun 1494 sayılı kanunla değiştirilen 4. madde
si aşağıda gösterildiği veçhile değiştirilmiştir : 

Subayların rütbe ve kıdemleri mezkûr rüt
beyi ihraz ettiklerini âmir kararı âli metninde 
muharrer tarihten başlar. Ayni rütbede olub 
müsavi ve muadil vazifede bulunan vazife ve 
makamat eshabı beynindeki kıdem, memuriyet 
ve vazifeye tayin tarihine göre değil rütbeye 
nasıb tarihine göre hesab edilir. Ayni rütbede 
olub muhtelif makamatta usulen tayin suretile 
bulunan ve bulunmakta olanların kıdem sıra
ları hem rütbelileri arasında sıralanmayıb mü
savi makamat eshabı arasındaki hem rütbelile
rin arasında sıralanır. 

MADDE 2 -
teberdir. 

MADDE 3 -
kili memurdur. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Bu kanunun icrasına M. M. Ve-

Bş. V. 
Dr. jffi. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

2 4 - V 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Gebesoy 
G. I. V. 

R. Karadeniz 

1940 
M. M. V. 

S. Arıkan 
Ma. V. 

F. Ağralt 
Ik. V. 

E. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEÖİS-
TİRÎŞÎ 

Ordu subaylar heyetine mahsus 863 ve 1252 
sayılı terfi kanunlarının dördüncü maddesini 
değiştiren 1194 saydı kanunun tadiline dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Esas 863 ve muaddel 1252 sa
yılı ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanu
nunun 1494 sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesi aşağıda gösterildiği veçhile değiştiril
miştir : 

Subayların rütbe ve kıdemleri mezkûr rüt
beyi ihraz ettiklerini âmir kararı âli metninde 
muharrer tarihten başlar. Ayni rütbede olub 
müsavi ve muadil vazifede bulunan vazife ve ma
kamat eshabı beynindeki kıdem, memuriyet ve 
vazifeye tayin tarihine göre değil rütbeye nasıb 
tarihine göre hesab edilir. Ayni rütbede olub 
muhtelif makamatta usulen vekil olarak tayin 
suretile bulunan ve bulunmakta olanların kıdem 
sıraları hem rütbelileri arasında sıralanmayıb 
müsavi makamat eshabı arasındaki hem rütbe
lilerin arasında sıralanır. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

S. Sayısı • 191 



S. Sayısı: 192 
Türkiye - İsveç kliring anlaşmasının bazı hükümlerini tadil 
için teati olunan notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/245) 

T. C. 
Başvekâlet 3 - X -1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5298 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

isveç Hükûmetile aramızda 20 ikinci kânun 1939 tarihli kliring anlaşmasının bazı hükümlerini 
tadil eden anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetin
ce 29 - IX - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R, Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

îsveç ile aramızda mevcud 20 son kânun 1939 tarihli kliring anlaşmasına merbut kontenjan liste
sindeki bazı tarife pozisyonlarında mevcud kontenjanlar tamamen tükendiği ve bu sebeble meselâ kâ-
ğıd, makine ve saire gibi memleketimizin muhtaç olduğu bir kısım maddelerin kliring yolundan îseveç-
ten satın alınması imkânı kalmadığı ve buna mukabil diğer pozisyonlara konulmuş bulunan konten
janların sene sonuna kadar ihtiyacı karşıladıktan maada bakiye de kalacağı görülmesi üzerine anlaş
mada derpiş kılınmış olduğu veçhile bazı pozisyonlarda fazla görülen kontenjanlar ile ihtiyaca teka
bül etmeyen kontenjanlar arasında münakale icrası için îsveç elçiliği ile nota teatisi suretile bir an
laşma yapılmıştır. 

Kontenjan listelerinde yapılacak bu gibi münakalelerin Hariciye vekâleti ile îsveç elçiliği arasında 
nota teatisi suretile icrası bu hususun istilzam ettirdiği merasim ve usul dolayısile çok zamana tevak
kuf etmekte ve bu hâl ise memleketimize süratle idhali istenilen bazı emtianın zamanında getirilebil
mesi için bir mâni teşkil eylemekte bulunduğundan maslahatı teshilen bu gibi münakalelerin bundan 
böyle kliring anlaşmasının tatbiki ile mükellef iki taraf salahiyetli müesseseleri arasında icrası der
piş edilmiş ve bunun için de anlaşmaya bir madde ilâve olunmuştur. 

îsveç ile vaki mübadelelerimizi kolaylaştırması itibarile memleketimiz menfaatlerine uygun olan bu 
anlaşmanın tasdiki Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/245 
Karar No. 11 

30 - VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile isveç Hü
kümeti arasında mevcud 20 ikinci kânun 1939 
tarihli kliring anlaşmasının bazı hükümlerini ta
dil eden anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince 29 - IX - 1939 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile aynı ka
nun lâyihasına bağlı notalarda yapılması icab 
eden değişiklikler hakkındaki Başvekâletin 28 -
X I - 1939 tarih ve 6/6053 sayılı tezkeresi encü
menimize havale edilmiş olmakla tedkik ve mü-
talea olundu: 

Esbabı mucibe lâyihasının mutaleasından 
üilaşıldığı üzere bu anlaşma iki memleket ara
sında mevcud ticarî münasebetlerin inkişafını 

teğmin eder mahiyettedir. Aynen tasvib edilen 
kanun lâyihasına bağlı notalarda icab eden de
ğişiklikler yapılarak havalesi veçhile Iktısad 
encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Reisliğe arzolunur. 

Hariciye En. R. M. M. 
Erzincan Konya 

S. Arıkan M. Göker 
Antalya Bolu 

Dr. C. Tunca H. C. Çambel 
Elâzığ Erzurum 

F. A. Aykar 
Toka d 

N. Poroy 

Kâtib 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 
Diyarbakır 

Dr. t. T. öngören 
İzmir 

P. Demirhan H. Menteşe 

Iktısad encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

îh tisad encüm eni 
Esas No. 1/245 
Karar No. 44 

4 - VT - 1940 

Yüksek Reisliğe 

İsveç Hükümeti ile aramızda mevcud 20 ikin
ci kânun 1939 tarihli Kliring ve tediye anlaşma
sının bazı hükümlerini tadil eden anlaşmanın tas
diki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve 
îcra Tekilleri Heyetinin 25 mart 1940 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclisin tasvibine arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı mueibesi 
ve yine bu anlaşmaya bağlı (A) listesine dair 
olub Hariciye vekâletile İsveç Hükümeti arasın
da teati edilen notaların gerek Türk ve gerek 
fransızca metinlerinde görülen bazı yanlışlık
ların bu notalara bağlı listedeki şekilde tashihi 
îcra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan 24-11-1939 
tarihli kararname ile kabul edildiği cihetle 
2/12070 sayılı Hükümetten gönderilen kanun lâ
yihasına bağlı notalarda da icab eden tashihlerin 
yapılması hakkında Başvekâletin 28 ikinci teş-

.rin 1939 tarih ve 6/6053 sa.yılı tezkeresile mer
butları encümenimize de havale buyurulmuş ol

makla Hariciye vekâletinden gelen Umumî kâ
tib hazır olduğu halde mütalea ve müzakere 
olundu: 

Yukarıda adı geçen Kliring ve tediye anlaş
masına bağlı (A) listesindeki bazı tarife pozis
yonlarında mevcud kontenjanlar tükendiği ci
hetle diğer pozisyonlardan münakale icrasını ve 
isveç Hükümeti ile aramızda cari ticarî münase
betlerin bu günkü hal ve vaziyete uygun bir şe
kilde tanzimini teğmin maksadile Hariciye ve
kâletimizle isveç Hükümeti Ankara elçiliği ara
sında notalar teatisi suretile yapılan bu anlaş
manın memleketimizin menfaatlerine uygun gö
rülmüş ve yine bu anlaşmaya bağlı (A) listesi
ne dair teati edilen notaların gerek türkçe ve 
gerek fransızca metinlerinde görülen bazı yan
lışlıkların 24 şubat 1939 tarih ve 2/12377 numa
ralı îcra Vekilleri Heyeti kararnamesine bağlr 
listedeki şekilde pozisyon rakamlarının tashihi 

( 8. Sayısı ; 192 
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tensib olunmuştur. 

Ancak kanun lâyihasında tashihe dair bir 
kayid bulunmadığından bir madde ilâvesi sure-
tile mezkûr lâyiha bu bakımdan tadilen kabul 
edilerek Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ik. E. Reisi N. Bu. M. M. Kâtib 
Diyarbakır Diyarbakır Afyon K. 

N. Sünkitay N. Sünkitay 

Afyon K. Afyon K. Ankara 
Bcrç Türker İzzet Akosman A. Ulus 

Denizli Edirne Erzincan 
T ahir Berkay T. Göksel S. Başotaç 

Eskişehir Günıüşane İzmir 
Emin Sazak Edib Servet Tör Benal Arınıan 
Kastamonu Konya Konya 

M. Celâl Bay ar If. Dikmen Kâzım Okay 

( S. Sayr^ı : 192 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İsveç ile aramızda mevcud 20 sonkânun 1939 
tarihli kliring anlaşmasının bazı hükümlerini ta
dil eden anlaşmanın tasdikına aid kanun lâyihan 

MADDE 1 — isveç ile 20 sonkânun 1939 tari
hinde akdedilmiş olan kliring muahedesine mer
but kontenjan listesindeki bazı tarife pozisyon
larına aid kontenjan mikdarları arasında müna
kale icrası ve bundan böyle, görülecek ihtiyaç
lara göre, bu gibi münakalelerin kliring anlaş
masını tatbik ile mükellef iki taraf salâhiyettar 
müesseseleri arasında doğrudan doğruya yapıl
ması için kendilerine salâhiyet itası hakkında 
îsveç Elçiliği ile 12 eylül tarihinde nota teatisi 
suretile yapılan anlaşma tasvib ve kabul edil 
mistir. 

MADDE 2 — işbu kanun 12 eylül 1939 tari
hinden itibaren muteberdir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 - IX - 1939 

Bş. V. ve H. V. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Fayik öztrak F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. ve T. V. V. 

Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 
S. t. M. V. O. I. V. Zr. V. 

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

.1. Çetinkaya N. Topcoglu 

İKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

îsveç ile aramızda mevcud 20 son kânun 1939 
tarihli kliring anlaşmasının bazı hükümlerini 
tadil eden anlaşmanın tasdikına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — İsveç ile 20 son kânun 1939 
tarihinde akdedilmiş olan kliring muahedesine 
merbut kontenjan listesindeki bazı tarife po
zisyonlarına aid kontenjan mikdarları arasında 
müakale icrası ve bundan böyle, görülecek ihti
yaçlara göre, bu gibi müakalelerin kiliring an
laşmasını tatbik ile mükellef iki taraf salâhiyet
tar müesseseleri arasında doğrudan doğruya ya
pılması için kendilerine salâhiyet itası hakkında 
İsveç elçiliği ile 12 eylül tarihinde nota teatisi 
suretile yapılan anlaşma tasvib ve kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede zikredilen mü
nakalenin icrasına dair Hariciye vekâletimizle 
Iveç elçiliği aranmda 12 eylül 1939 tarihinde 
teati olunan notaların gerek Türkçe ve gerek 
Fransızca metinlerinde görülen bazı yanlışlıklar 
icra Vekilleri Heyetinin 24 şubat 1939 tarih ve 
2/12377 numaralı kararnamesine bağlı listedeki 
şekilde tashihi de kabul olunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun 12 eylül 1939 tari
hinden itibaren muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına icra Ve
killeri Heyet imemurdur. 

( S. Sayısı ; 192 ) 
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Bay Maslahatgüzar, 

20 son kânun 11)39 tarihinde imzalanmış olan Türkiye - İsveç kliring anlaşmasına merbut A 
listesinde mevcud ahkâma tevfikan, işbu listede atideki tadilâtı yapmak hususunda Hükümeti
min mutabık bulunduğunu size bildirmekle şerefyabım. 

a) 20 son kânun 1939 tarihinde imzalanan protokole merbut A listesile Türk gümrük tarifesi
nin 323 - 363 sayılı pozisyonları (kâğıd ve kâğıd eşya) için verilen 60 000 türk liralık kontenjana 
13 500 türk lirası ilâve edilecektir. Bu mikdar ayni liste ile Türk gümrük tarifesinin 635 - 647 
sayılı pozisyonlarına giren silâh, cephane ve me vadeli infilâkiye için verilmiş olan 60 000 liralık 
kontenjandan tenzil edilecektir. 

b) 648 - 666/2 (649 A. B. hariç) sayıLı pozisyonlar için verilmiş olan 180 000 liralık konten
jana 30 000 türk lirası ilâve edilecektir. Bu mikdar, ayni liste ile Türk gümrük tarifesinin 649 
A. B. ve 681 sayılı pozisyonlarına giren demiryolları malzemei müteharrikesi için verilmiş olan 
60 000 liralık kontenjandan tenzil edilecektir. 

Bundan başka, Hükümetim, kliring anlaşmasının tatbikile mükellef olan Türk ve İsveç alâka
dar müesseselerine, aralarında bilitilâf, yukarıda anılan A listesinde münderiç 'her emtia gru-
punun plâfonlarını, evvelce tesbit edilmiş bulunan 630 000 liralık umumî plâfonu tecavüz etme
mek şartile, bitmeyen bazı plâf onlar mikdarmı kifayetsizliği anlaşılan diğer plâf onlar arasında tev
zi suretile, tadil için salâhiyet vermek hususunda da mutabıktır. 

Yukarıda yazılı husus hakkında İs^eç Hükümetinin mutabık olduğunu bana teyid eylemeni
zi rica ederim. 

M. Cevad Açık Alın 
Bay Jan Stenström 

İsveç maslahatgüzarı 
Ankara 

Hariciye vekâleti ile Ankara îsveç sefareti arasında 12 eylül 1939 tarihinde teati edilen nota
nın tercümesi 

Bay Vekil, 

Meali aşağıda nakledilen bugünkü tarihli notalarının vusulünü Zati Devletlerine bildirmekle 
kesbi şeref eylerim : 

«20 sonkânun 1939 tarihinde imzalanmış olan Türkiye - İsveç kliring Anlaşmasına merbut A 
listesinde mevcud ahkâma tevfikan, işbu listede âtideki tadilâtı yapmak hususunda Hükümetimin 
mutabık bulunduğunu size bildirmekle şerefyabım. 

a) 20 sonkânun 1939 tarihinde imzalanan protokole merbut A listesile Türk gümrük tarifesi
nin 323 - 363 sayılı pozisyonları (kâğıd ve kâğıd eşya) için verilen 60 000 türk liralık kontenjana 
13 500 türk lirası ilâve edilecektir. Bu mikdar ayni liste ile türk gümrük tarifesinin 635 - 647 
sayılı pozisyonlarına giren silâh, cebhane ve mevaddı infilâkiye için verilmiş olan 60 000 liralık 
kontenjandan tenzil edilecektir. 

b) 648 - 666/2 (649 A. B. hariç) sayılı pozisyonlar için verilmiş olan 180 000 liralık konten
jana 30 000 türk lirası ilâve edilecektir. Bu mikdar, ayni liste ile türk gümrük tarifesinin 649 
A. B. ve 681 sayılı pozisyonlarına giren demiryolları malzemei müteharrikesi için verilmiş olan 
60 000 liralık kontenjandan tenzil edilecektir. 

Bundan başka, Hükümetim, kliring Anlaşmasının tatbikile mükellef olan Türk ve İsveç alâ
kadar müesseselerine, aralarında bilitilâf, yukarıda anılan A listesinde münderiç her emtia gru
bunun plafonlarım, evvelce tesbit edilmiş bulunan 630 000 liralık umumî plafonu tecavüz etmemek 
şartile, bitmeyen bazı plafonlar mikdarmı kifayetsizliği anlaşılan diğer plafonlar arasında tevzi 

( S. Sayısı : 192 ) 
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suretile, tadil için salâhiyet vermek hususunda da mutabıktır. 

Yukarıda yazılı husus hakkında isveç Hükümetinin mutabık olduğunu bana teyid eylemenizi 
rica ederim.» 

Meali yukarıya nakledilmiş olan mektub mündericatı üzerinde isveç Hükümetinin Türkiye 
Cumhuriyeti Hükûmetile mutabık olduğunu Zati Devletlerine teyid eylemekle şerefyabım. 

imza Jan Stenström 
Ekselans 

Bay Cevad Açıkalın 
Orta Elçi, Hariciye vekâleti 
Kâtibi Umumî Muavini 

Ankara 

Kararname sureti 

30 - IX - 1939 tarih ve 2/12069 sayılı kararnameye ektir: 
îsveç Hükümeti ile 20 ikinci kânun 1939 tarihinde akdedilmiş olan kliring anlaşmasına merbut 

A. listesindeki bazı tarife pozisyonlarına aid kontenjan mikdarları arasında münakale icrasını 
teğminen 12 - IX - 1939 tarihinde isveç sefareti ile teati olunan notaların gerek Türkçe ve gerek 
Fransızca metinlerinde bazı yanlışlıklar bulunduğu anlaşıldığından bahsi geçen notalarda ili
şik şekildeki gibi tashih yapılması; Hariciye vekilliğinin 9 - XI - 1939 tarih ve 51889/442 sayılı tek
lifi üzerine icra Vekilleri Heyetince 24 - XI - 1939 tarihinde kabul olunmuştur. 

24 - XI - 1939 
Reisicumhur 
İsmet înönü 

12 - IX - 1939 tarih ve 2/12069 sayılı kararnameye merbut mektubların metninde tesbit olunan 
yanlışlar: 

1 — Hariciye vekâletinden isveç maslahatgüzarına yazılan Fransızca notanın a) fıkrasının 
ikinci satırında yazılı 323 - 263 pozisyon rakamlarının doğrusu 323 - 363 tir. 

2 — Aynı notanın Türkçeye çevrilmiş metninde B) fıkrasının birinci satırında yazılı 648 -
622/A pazisyon rakamlarının doğrusu 648/666/2 dir. 

3 — isveç maslahatgüzarlığının bu notayı teyiden verdiği cevabı notanm türkçeye çevrilmiş met
ninin b) fıkrasının birinci satırında 648 - 662/a rakamlarının doğrusu 648/666/2 dir. 

Resmî gazetede münteşir metinde de yukarıdaki 2 ve üçüncü fıkralarda gösterilen hatalar mev-
cuddur. 

( S. Sayısı : 192 ) 



S. Sayısı: |93 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanuna ek 1/258, Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
I numaralı cedvelin Maliye vekâleti kısmında değişiklik 
yapı'ması hakkında 1/424 sayılı kanun lâyihalariie İdare 
Heyetinin, Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı I sayılı cedvelin Riya-
şeuCümhur dairesi kadro cedvelinde değişiklik yapılmasına 
dair 2/22 sayılı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 

tdare Heyetinin, Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna 
bağlı 1 sayılı cedvelin Riyaseti Cumhur dairesi kadro cedvelinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun teklifi (2/22) 

^ Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı 
Riyaseti ^Cumhur dairesine aid kadro cedvelindeki memurlar aylıklarında yapılması icab eden deği
şiklik için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri idare Âmiri İdare Âmiri 
î. F. Alpay a Dr. S. Uzel 

İDARE HEYETİNİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Riyaseti Cumhur dairesi memurlarının kadro cedvelinde yazılı 4 ncü derecede 
(90) lira maaşlı kâtibin derecesi beşe ve maaşı (80) liraya indirilmiştir. Kezalik 5 nci derecede
ki daire müdürü derecesi de dörde ve maaşı da (90) liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1940 dan muteberdir. 
MADDE 3 — P>u kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Devlet memulları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı 
cedvelin taliye vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/424) 

T.C. 
Başvekâleı 

Kararlar Müdürlüğü 
ifayı : 6/2368 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı ce<Jvelin Maliye vekâleti kısmına bazı memuriyet'er ilâvesi hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 28 - V- 1940 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılani kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gönderilmiştir. 

\ Başvekil 
i Dr. B. Saydam 
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3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cedvelin Maliye vekâleti kısmına bazı memuriyetler ilâvesi hakkın

da hazırlanan kanun lâyiahsma dair esbabı mucibe lâyihası 

Memur bulundukları dairenin masraf bütçelerini, munzam ve fevkalâde tahsisat ve münakale ta-
leblerini hazırlamak, merkez ve vilâyetlerde kullanılacak tahsisata aid tediye emirlerini tanzim ve 
mahallerine irsalini teğmin eylemek, daireleri bütçesinin kayıdlarını ve masraf taahhüd hesablarını 
tutmak, merkezin tahakkuk eden sarfiyatını ita emrine bağlamak, mülhakat hesablarını cem ve telfik 
etmek ve Muhasebei umumiye kanunu ve diğer kanunlarla kendilerine verilmiş olan sair işleri 
yapmak vazifesile mükellef olan merkez daireleri muhasebe müdürleri içinde Maliye vekâleti 1940 
malî yılı bütçesinin masraf yekûnu 21 821 821 liraya baliğ olması hasebile en fazla işi olan Maliye 
muhasebe müdürlüğüdür. 

Yalnız Maliye bütçe hesablarile dahi iştigal etse diğer vekâlet muhasebe müdürlerine nazaran 
pek fazla işle mahmul olan bu müdürlük ayni zamanda 1940 malî yılında masraf bütçeleri yekûnu/ 
4 183 178 liraya baliğ olan Başvekâlet ile Devlet Şûrası, İstatistik umum müdürlüğü, Devlet mete
oroloji işleri umum müdürlüğü ve Diyanet işleri reisliği Bütçe hesablarını tutmak ile mükelleftir. 
Ahiren Matbuat umum müdürlüğü ile Turizm ve Radyo müdürlükleri de bir umum müdürlük ha
linde Başvekâlet makamına bağlanmış ve bu sebeble Maliye muhasebe müdürlüğünün hali hazır kad
rosu ile bu işlerin başarılmasına imkân kalmamış olduğundan, bu işlerin ayrı bir muhasebe müdü
rüne tevdii lüzumlu görülmüş ve ilişik kanun lâyihası bu maksadla hazırlanmıştır. 

HÜKÛMKTtN TEKLİ Fİ 

3656 sayılı kanuna bağlı l sayılı cedvelin .Maliye 
vekâleti kısmına bazı memuriyetler ilâvesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sa
yılı cedvelin Maliye vekâleti kısmının (Merkez 
daireleri muhasebe müdürlükleri) partisine; 
ilişik listede derece, aded ve maaş mikdarları 
yazılı memuriyetler eklenmiştir. 

MADDE 2 — 1940 malî yılı bütçesine bağlı 
D cedvelinin Maliye vekâleti kısmının merkez 
daireleri kısmına da 60 lira ücretli bir daktilo 
ilâve olunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 

îcrr, Vekilleri Heyeti memurdur. 
28 - V -1940 

Bş. V. 
Dr. R. faydam 

Da. V. 
Fa yık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü.' V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. î. V. 

R. Karadeniz 

M. M. V. 
$. Arıkan 

Ma. V. 
F. Ağrah 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Mıhlis Erkmen 
T, V. 

N. lopcoğlu 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cedvelin Ma
liye vekâleti kısmının (merkez daireleri muhase

be müdürlükleri) partisine eklenecek kadro 

D. Memuriyetin nevi 

4 Muhasebe müdürü (Başvekâlet 
ve Başvekâlete bağlı daireler 
için) 

Aded Maaş 

1 90 

D. 

7 
10 
11 
12 

Memuriyetin nevi 

Muhasebe müdür muavini 
Birinci mümeyyiz 
tkinci » 
Memur 

( S . Sayısı : 193 ) 

Adecı 

1 
2 
2 
4 

Maaş 

60 
35 
30 
25 
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Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası (1/258) 

T. C. 
Başvekâlet 1 - XI - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/5742 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek olarak Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 31 - X - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası ve merbutu kadrolar esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucib sebebler lâyihası 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun muvakkat 3 ncü 
maddesinde; 1939 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (E) cedveline dahil terfihlerden alı
nan kadrolardan daimî mahiyeti haiz bulunanları da ihtiva eden ve 13 ncü maddede yazılı ücretli ih
tisas mevkilerini de gösteren ve bu kanunun 9 ncu maddesine göre teşkilât kanunlarına eklenmesi 
icabeden daimî ücretli kadrolara müteallik lâyihaların en geç 1 - XI - 1939 tarihine kadar Büyük 
Meclise takdim edileceği tasrih edilmiş olduğundan mezkûr madde hükmünü yerine getirmek üzere 
tanzim olunan bu lâyihada : 

A) Umumî muvazeneye dahil ücretli kadrolarındaki bir kısım memuriyetlerin maaşlı kadroya nak
line ve maaşlı kadrolardaki memuriyetlerden bazılarının unvanlarında tebeddülat icrasına lüzum 
hâsıl olduğundan bu tadiller dolayısile 3656 sayılı kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı maaşlı memur kad-
rolarile ihtisas mevkileri kadrolarına eklenen kadroları ihtiva etmek üzere birinci madde; 

B) Umumî muvazeneye dahil da'imî ücretli memuriyetler kadrolarile bunların ihtisas mevkilerini 
ihtiva etmek üzere ikinci madde; ^1 

C) A fıkrasında arzolunan unvan tebeddülleri dolayısile 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı ced-
velden çıkarılması lâzımgelen kadroları ihtiva etmek üzere üçüncü madde; 

D) Umumî, mülhak ve hususî bütçeli daireler haricinde kalan kefalet sandığı, kırtasiye idaresi, 
Devlet Demiryolları tekaüd sandığı Askerî Fabrikalar Tekaüd ve Muavenet Sandığı gibi müesseseler 
memurlarının da 3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki kanun hüküm
lerine tâbi tutulması lâzımgeleceği Divanı muhasebat Umumî heyetince takarrür ettirilmiş olub Bü
yük Millet Meclisinden geçmeyen müesseseler kadrolarındaki ihtisas mevkilerinin icra Vekilleri Hey
etince tesbiti için salâhiyet alınmasına lüzum görülerek bu maksadı temin etmek üzere dördüncü 
madde; 

E) Matbuat Umum Müdürlüğünün maaşlı kadroları 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cedvele 
ve ücretli kadroları da işbu lâyihaya bağlı (3) sayılı cedvele idhal edilmiş olduğundan artık hükmü 
kalmayan 2444 sayılı kanuna bağlı kadroların ilgası maksadile 5 nci madde tanzim edilmiştir. 

Diğer traftan 3658 sayılı kamın ile tasdik olunan anlaşma mucibince millî hududlanmız dahiline 
giren Hatayda mütemekkin olub ilhaktan evvel Suriye ve Hatay hükümetleri zamanında ve Hatay hu-
dudları dahilinde 3656 sayılı Teadül kanununun mevzuuna giren daire ve müesseselerde istihdam 
edilmiş olanlardan ilhaktan sonra Devlet hizmetine alınmış veya bundan sonra almacak olanların 
mezkûr Hükümetler zamanında geçen hizmetlerinin 3656 sayılı kanun hükümlerine göre alacakları 
maaş veya ücret derecelerinin tesbitinde nazara alınmasına mezkûr kanun hükümleri müsaid olmadığın
dan bu hususta vaM olan şikâyetler üzerine bu memurların maaş veya ücret derecelerinin tesbitinde 

( S. Sayısı : 193 ) { 



Hatay ve Suriye hükümetleri zamanındaki hizmet müddetlerinin de nazara alınmasını temin etmek 
üzere muvakkat birinci madde tanzim olunmuştur. 

Kezalik 1940 malî yılı Bütçe muvazenesinin temini için daimî ücretli memuriyetlere aid kadrolar
dan bir kısmının 1940 malî yılında mevkuf tutulmasına zaruret hâsd olduğundan mevkuf tutulan 
daimî ücretli kadrolarını ihtiva etmek üzere de muvakkat ikinci madde tanzim kılınmıştır. 

HÜKÜM UT İN TEKLİFİ 

Derlet memurları aylıklarının t erli id re teadülü 
hakkındaki 36~>6 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarmm j 
tevhid ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanu- j 
na bağlı (1) ve (2) sayılı cedvellere işbu kanu
na bağlı (1) ve (2) sayılı cedvellerde de derece 
unvan, aded ve maaşları yazılı memuriyetler 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Umumî muvazeneye dahil da
irelerin daimî ücretli memuriyet kadroları ili
şik (3) sayılı cedvelde ve bu memuriyetlere aid 
ihtisas mevkileri bağlı (4) sayılı cedvelde irae 
edilmişir. 

MADDE 3 — İlişik (5) sayılı cedvelde de
rece, unvan, aded ve maaşları gösterilen memu
riyetler 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı ced-
velden çıkarılmıştır. 

R7.ADDE 4 — Umumî muvazeneye dahil ve
ya mülhak bütçeli dairelerle hususî idare ve be
lediye bütçeleri haricinde kalan 3656 saydı ka
nun hükümlerine tâbi daire ve müesseselere aid 
ihtisas mevkileri İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilir. 

MADDE 5 — 2444 sayılı kanuna bağlı kad
ro cedveli kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Hatayda 
mütemeklrin olub 3658 saydı kanun ile tasdik 
olunan anlaşmanın 2 nci ve 3 ncü maddeleri mu
cibince hiyar haklarını Suriye ve Lübnan le
hine kullanmamış olanlardan 3656 saydı: karara 
tâbi daire ve müesseselerde ücretli vazifelere 
tayin edilmiş olanların Suriye ve Hatay Hükü
metleri zamanında Hatay hududlan dahilinde 
maaş veya ücretle geçen hizmetlerinden dolayı 
alabilecekleri ücretler 3656 saydı kanunun mu
vakkat 2 nci maddesinin A, B ve C fıkraları hü
kümlerine göre; 

j Bu kanunun meriyeti tarihinden sonra istih-
| dam olunacakların birinci fıkrada yazılı hiz-
I metlerinden dolayı alabilecekleri ücretler de 

muvakkat 13 ncü madde hükümlerine göre tes
bit olunur. Bunlardan maaşlı memuriyetlere ta
yin edilmiş veya edilecek olanların alabilecek
leri maaş mikdarı yukarıki fıkralar mucibince 
tesbit edilecek ücretin bir derece aşağısma te
kabül eden mikdardrr. 

Bu ma Lle mucibince dereceleri tesbit edile
ceklerin almaları icabeden maaş veya ücret tu
tarı ilhaka tekaddüm eden devre zarfmda me
murun Hatayda aldığı maaş veya ücret tutar
larını geçer" iyeceği gibi aldığı maaş veya ücret 
tutarları 3656 saydı kanunun birinci maddesin
de yazdı derecelerden birine tetabuk etmiyorsa 
buna en yakın derece tutarını aşamaz. 

MUVAKKAT MADDE : Bu kanuna bağlı 
3 sr.yılı cetvellerdeki memuriyetlerden 1940 
malî yılı zarfında mevkuf tutulacaklar bağlı 
6 sayılı cedvellerde gösterilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun 31 mayıs 1940 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

31 - X - 1940 
üş. Yr. Ad. V. M. M. V. 

/'.'. li. Say da/m Fethi Okyar N. Tınaz 
Dö. V. Ha. V.. Ma. \T. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu b\ Ağrah 
Mf. V. Na, V. İk. V. 
Yücel A. F. Cehesoy If. Çakır 

S. İ. M. V. O. İ. V. Zr. V. 
Dr. II. Al a taş b'. Karadeniz Muhlis Frkmen 

Mü V. Ti. V. 
A. (U'tinkaya N. Topeoğlu 
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[1] SAYILI OEDVEL 

MALÎYE VEKALETİ | D. Memuriyetin nevi Adcd Man s 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Hukuk müşavirliği 

2 Mutahassıs müşavir 
3 Müşavir avukat 
4 » » 
5 » » 
6 » » 
6 Bas muavini 

Millî emlâk müdürlüğü 

7 Şube müdürü 
7 Kontrolör 

9 , ! [ 1 

ıo » 
8 Vilâyet millî emlâk müdürü 
9 » » » > 

10 » » » » 
11 » » » » 
10 » 
11 » 
12 » 
13 » 

7 Tahsilat 
8 » 
8 » 

birinci mümeyyizi 
ikinci > 
millî emlâk memuru 

» » > 

Tahsilat müdürlüğü 

kontrolü 

Muhasebat umum müdürlüğü 

6 Kontrolör 1 

1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
7 
2 
2 
33 
10 

125 
100 
90 
80 
70 
70 

70 

60 
60 
50 
40 
35 
50 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
20 

2 60 
1 50 
1 40 

.13 
10 

11 Biri mimar veya fen memuru olacaktır. 

12 
11 
10 

13 

i) 

8 
9 

11 
13 
14 
13 

Zat işleri müdürlüğü 

Sicil memuru 
2919 sayılı kanun mucibince alı
nacak Siyasal bilgiler okulu me
zunu stajiyer memurlar 

VİÂYETLER 

Varidat umum müdürlüğü 

Muhafaza memuru 

Millî emlâk müdürlüğü 

Millî emlâk memuru 
14 
15 

9 
12 
13 
13 
15 

» » 
» > 

» 
> 

Tahsilat müa 

Tahsil su'be 
» » 
» » 
» » 
» » 

şefi 
veznedarı 

» 
kâtibi 

» 

20 

70 35 

25 
15 
10 

21 
23 
40 

2 
1 
1 
2 
4 

25 
30 
35 

20 
15 
10 

40 
25 
20 
20 
10 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Muamelât müşaviri 
Şef 
Türkçe redaktör 
Neşriyat takib memuru 
Kütüpane memuru 
Musahhih 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
50 
40 
30 
20 
15 
20 
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D. 

MALÎYE VEKALETİ 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 
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[2] SAYILI CEDVEL 

D. Memuriyetin nevi 

Hukuk müşavirliği 
2 Mütehassıs müşavir 125 

3 Müşavir avukat 
4 » » 
5 » » 
6 » » 

Aded 

1 
5 
3 
6 

D. 

9 
10 
11 
12 
13 
6 

[3] SAYILI CEDVEL 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ ı I). Memuriyetin nevi 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Tasnif memuru 

Baş memur 

2 
4 
4 

12 
15 
2 

120 
100 
85 
75 
60 
70 

Umumî müfettişlikler mmtaka teşkilâtı birinci. 
ikinci, üçüncü ve dördüncü umum müfettişlikler 

istatistik börolan 

7 Dördüncü umumî müfettişlik 
müdürü 1 

9 Şef 4 
11 Memur 4 
12 » " 4 
13 » 8 

Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğü 

8 Mütercim 
10 Doktor 
8 Telsiz başmemuru 
9 Telsiz baş makinisti 

10 Muhabereci 
9 Ressam ve grai'iker 

12 Resam ve grafiker yardımcısı 

VİLÂYETLER 

8 Telsiz başmemuru 
10 Muhabereci 

9 Telsiz baş makinisti 

170 
120 
85 
75 
60 

140 
100 
140 
120 
100 
120 
75 

3 140 
5 100 
3 120 

8 Rasad şefi 
10 Telsiz muhabereci 

7 
12 

5 
8 

4 
4 
5 

11 

Aded 

3 
2 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

Merkez 

14 Doktor 

MALİYE VEKALETİ 

Hususî kalem müdürlüğü 

Tedkikatı maliye mütercimi 
Vekâlet mütercimi 
Müracaat kalemi müdürü 

» » memuru 
Seferberlik şubesi müdürü 

» » şefi 

Malî tedkik heyeti 

Neşriyat müdürü 
Mütercim 

> 
Kâtib 

Hukuk müşavirliği 

3 Müşavir avukat 

( S. Sayısı : 193 ) 
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4 
5 
6 
8 

10 
11 
12 
13 
11 
12 
13 

5 
7 
8 
8 
9 

10 
8 

11 
12 
13 
14 
12 

3 

5 
6 

10 
11 
12 
13 

O 

4 
5 
7 
3 
5 
5 
6 

Memuriyetin nevi A< 

Merkez Kazine avukatı 
» » » 
» » » 
> » » 

Tedkik memuru 
' > » 
Memur 

» 
Kâtib 

> 

ied 

1 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

Bütçe ve MaU K. U. Müdürlüğü 
Nafıa inşaat muhasebesi 

Müdür muavini 
kısım âmiri 
Muamelât memuru 
Tedkik memuru 

» > 

Hesab memuru 

Kâtib ve hesab memuru 
Kâtib ve hesab memuru 
Kâtib 
Dosya ve evrak memuru 

Varidat umum müdürlüğü 

idarî davalar ve kararlar mü
şaviri 
İdarî kararlar tedkik âmiri 
Balık müfettişi 

» » muavini 
Buğdayı koruma kâtibi 

» » » 
» » » 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

71 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 

Nakid isleri umum müdürlüğü 

Bankalar murakıbı 1 
•» » 

» » 
» murakabe bürosu şefi 

Kambiyo müdürü 
» müdür muavini 

Kontrolör 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

300 
260 
210 
140 
100 
85 
75 
60 
85 
75 
60 

260 
170 
140 
140 
120 
100 
140 
85 
75 
60 
50 
75 

400 
260 
210 
100 
85 
75 
60 

400 
300 
260 
170 
400 
260 
260 
210 

ı — 
D. 

7 
8 
6 
8 
9 

10 
11 
12 

4 

5 

3 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

9 
10 
11 
12 
12 
13 
14 
15 

14 
15 

Memuriyetin nevi A 

Kontrolör 
> 

M#sa şefi 
Memur 
Memur 

•» 
» 
» 

Zat isleri müdürlüğü 

İdarî davalar şefi ve memurin 
muhakemat ve inzibat komis
yonları raportörü 
Doktor 

VİLÂYETLER 

Hukuk müşavirliği 

Muhakemat müdürü 
» memuru 
» » 

Hazine avukatı 

» » 
» » 

» » 
T> T> 

•» » 
» » 
» » 
» » 

Dava kalemi şefi 

Memur 
Takib ve tenfizi ilâmat memuru 
Kâtib 

> 

Varidat umum müdürlüğü 

Kâtib 
Kâtib 

.ded 

2 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 

3 
1 

2 
1 
1 
9 

19 
7 

20 
43 
30 
34 
45 
63 
10 

1 
2 
1 
2 
6 
7 

15 
18 

30 
20 
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T). Meımırivolin nevi Aded ücre 

6 Buğdayı koruma başkontrolörü 
8 » » kontrol memuru 

memuru 
10 » » 
10 » » 
11 > » » 
12 » » » 
13 » » » 
14 » » » 

2 Ecnebi hesab mutahassısı 
3 Başmutahassıs 
4 Hesab mutahassısı 
5 » > 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
9 » » muavini 

10 » » » 
5 Komisyonlar nezdinde çalışan 

hesab mutahassısı 
6 » » » 

10 Muvazzaf itiraz komisyonları 
kâtibi 

13 Gayri muvazzaf itiraz komis
yonları kâtibi 

14 » > » 

Nakid işleri umum müdürlüğü 

3 
2 
4 
16 
2 
11 
32 
50 
187 
1 
1 
5 
12 
15 
15 
15 
5 
25 

3 KamJbiyo müdürü 
5 
7 
6 
5 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 

> » 
» » 

Murakib 
Kontrolör 
Masa şefi 

» » 
». > 

Memur ( 

» 
» 
» 
> 

muavini 
» 

Umumî müfettişlikler 

210 
140 
120 
100 
100 
85 
75 
60 
50 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 

260 
210 

100 

60 
50 

400 
260 
170 
210 
260 
170 
140 
120 
120 
100 
85 
75 
60 

10 Malî müşavirlik kâtibi 
8 » » •» 

100 
140 

D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

TAPU VE KADASTRO UMUM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

] Mutahassıs müşavir 1 300 
Doktor 1 120 
Memur 4 60 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

Levazım müdürlüğü 

8 Doktor 1 100 

Kibrit ve çakmak inhisarı komiserliği 
4 Komiser 1 300 

Millî seferberlik şubesi müdürlüğü 
6 Müdür 1 210 

12 Memur 1 75 

VÎLÂYETLER 

10 Doktor 1 100 

9 
12 

8 
10 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

10 Doktor 

Birinci umum müfettişlik 

Levazım ve daire müdürü 
Kâtib 

Emniyet müfettişliği kâtibi 
» » » 

Trakya umumî müfettişliği (2) 

Yazı işleri kâtibi 
Hususî kalem kâtibi 
Dosya memuru 
Levazım ve Daire Müdürü 

100 

1 
5 
4 
1 
2 
1 

140 
140 
120 
75 

140 
100 

6 
2 
2 
1 

120 
140 
120 
140 
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D. Memur i yetin nevi Aded Ücret 

8 Köy bürosu şefi 1 
10 » » Kâtibi 2 

Dördüncü Umumî Müfettişlik 

8 Levazım ve Daire Müdürü 1 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
7 
5 
6 

10 
9 

10 
10 
13 

6 
6 
6 
6 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Başmüşavir 
Mjüşavir 

Şef 
Raportör 

» 
Neşriyat memuru 
Redaktör muavini 
Arşiv memuru 
Türkçe başmusahhih 

» Musahhih 
Foto mutahassıs muavini 
Türkçe Başrekdatör 
Fransızce rakdatör 
Ecnebi muhabirler muamelât Me. 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Doktor 
Kimyager 

140 
100 

Üçüncü Umumî Müfettişlik 

8 Kâtib 5 140 
9 » 4 120 
8 Levazım ve Daire Müdürü 1 140 

12 Kâtib 1 75 
8 Emniyet Müfettişliği kâtibi 2 140 

10 » » » 1 100 

140 

400 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
260 
170 
260 
210 
100 
120 
100 
100 
60 

210 
210 
210 
210 

210 
210 

D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

4 Enstitü mütehassıs muavini 
6 » » » 
7 » öğretmenleri 
6 Malî polis mütehassısı 

10 Malî polis ekisperi 
6 Laıboratuvar şefi 

14 Doktor 
13 Kaptan 

8 
9 

10 
12 
13 
14 

300 
210 
170 
210 
100 
210 

50 
60 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Muallim 3 
6 
6 
1 
3 
6 

140 
120 
1!00 
75 
60 
50 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 

300 
170 
140 
400 
300 
210 
170 
140 

HARİCÎYE VEKÂLETİ MERKEZ 

4 Müşavir 
7 Seferberlik müdürü 
8 Doktor 
3 Mütercim 
4 » 
6 » 
7 • » 

8 » 

SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

MERKEZ 

3 Seferberlik işleri müdürü ve 
zehirli ve boğucu gazlar, hava 
hücumundan korunma nıüte-

1 400 

210 

Zehirli ve boğucu gazlar ve 
hava hücumundan korunma şu
besi kimyageri 
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11 

12 
13 

Memuriyetin nevi 

— n -
Aded Ücret D. 

7 
5 
6 
6 
9 

13 

12 
13 
9 

10 
10 
7 

11 
11 
12 
14 
12 

10 
10 

Zehirli ve boğucu gazlar ve ha
va hücumundan korunma şube
si şefi 
Seferberlik kısmı kâtibi 
Zehirli ve boğucu gazlar ve 
hava hücumundan korunma 
kâtibi 
Sıhhat işleri mühendisi 
Sıhhat işleri mimarı 
Sıhhat işleri miman 
Sıhhat işleri mimarlığı desi-
natörü 
Uyuşturucu maddeler ve cemi 
yeti Akvam sıhhî işleri müte
hassısı 
Mütehassıs mütercim -«Tabib» 
Hukuk müşaviri 
Propaganda şubesi ressamı 
Mütercim 
Kütüpane meırmru 
Depo memur muavini 

Ankara Numune hastanesi 

Baştabib ve müdür 
Baştabib muavini 
Daniliye mütehassısı 
Röntgen tedavi ve radyom terapi 
mütehassısı 
Operatör muavini 
Operatör muavini 
Başasistan 
Başasistan 
Diştabibi 
Asistan 
Asistan 
Baş eczacı muavini 
Eczacı 
Kütüpane memuru 
İdare memuru ve mutemed 
Hesab memuru 
Kâtib 
Depo memuru 
Ayniyat kâtibi 
Hasta kabul memuru 
Başhemşire 
Diyet matbahı hemjşiresi 
Hemşire 

1 
2 
1 
4 
3 
2 
7 

12 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

85 
75 

60 
300 
300 
260 

140 

400 
170 
260 
210 
210 
120 

60 

1 400 
1 300 
1 300 

300 
260 
210 
170 
140 
140 
75 
60 

120 
1Q0 
100 
170 
85 
85 
75 
50 
75 

120 
100 
100 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

11 
8 
8 

10 
10 
11 

3 
4 
8 

10 

M erk ez 11 ıfz'issıh ha m imsac s esi 

Birinci müdür 
İkinci müdür 
Mütehassıs eczacı ve ayniyat 
nıuhasib mesulü 
Ayniyat kâtibi 
Depo memuru (Eczacı) 
Başkâtib ve mutemed 
Kütüphane menuuru 
Kâtib 

Bakteriyoloji tahlil ve kontrol şubesi 

Müdür muavini (Mütehassıs) 
Mütehassıs 
Başasistan 
Asistan 

Serum ve ası şubesi 

Müdür (Mütehassıs) 
Serum şubesi mütehassısı 
Başasistan 
• AJŞI şubesi mütehassısı 
Çiçek aşısı mütehassısı 
Kuduz asivsı mütehassısı 

Kimya tahlil şubesi 

2 Müdür mütehassıs (kimyager) 
4 Mütehassıs 
5 > 
9 Başasistan 

10 Asistan 

Biyoloji imalât ve tedkikat şubesi 

2 Müdür mütehassıs 
4 Mütehassıs 
6 Mütehassıs muavini 
9 Başasistan 

10 Asistan 

600 
600 

260 
85 

140 
140 
100 
100 
85 

400 
300 
120 
100 

500 
300 
120 
300 
300 
300 

1 500 
1 300 
2 260 
1 120 
2 100 

1 
1 
2 
1 
1 

500 
300 
210 
120 
100 

[1] ffulen 1551,50 lira ücretle ecnebi mütehas
sıs istihdam edilmektedir. 

Mukavele hitamında şayed ecnebi celbedilmez-
se yerine (600) lira fycretle bir Türk mutehsasts 
istihdam edilecektir. 
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D. Memuriyetin nevi 
- 11 

Aded Ücret D. 

Sıhhî ahırlar ve immoloji şubesi 

4 Mütehassıs bakteriyolog veteriner 1 300 
7 Veteriner 1 170 

10 Hayvan küçük sıhhat memuru 1 100 

Hıfzıssıhha mektebi 

Fahri müdürü «ecnebi» [1] 1 
1 Müdür ve parazitoloji mualli

mi 1 600 
4 Epidemiyoloji muallimi 2 300 
4 Sıhhati umumiye idaresi ısa-

satı muallimi ' 1 300 
4 Hayatî istatistik muallimi 1 300 
5 Sıhhî mühendislik muallimi 2 260 
5 Umumî istatistik muallimi 1 260 
6 Sınaî hıfzıssıhha, bakteriyoloji 

muallimi 1 210 
6 Gıdaî ve tıbbî kimya.muallimi 1 210 
7 îçtimaî hıfzıssıhha «koy tatbi

katı» muallimi 1 170 
9 Asistan 4 120 
8 Ayniyat mutemedi 1 140 
9 Kâtib ve mutemed 1 120 

VİLÂYETLER 

TJmumt müfettişlikler 

8 Birinci umumî müfettişlik mü
şaviri kâtibi 1 140 

10 Birinci umumî müfettişlik mü
şaviri kâtibi 3 100 

10 İkinci umumî müfettişlik mü
şaviri kâtibi 3 100 

8 Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri kâtibi 1 140 

10 Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri kâtibi 3 100 

9 Dördüncü umumî müfettişlik 
müşaviri kâtibi 2 120 

İstanbul muayene ve tesellüm komisyonu 

5 Beis 1 260 

[1] Ücreti Rokfeller müessesesince verilmek
tedir. 

Memuriyetin nevi Aded ücret 

6 Aza 
12 Kâtib 

İstanbul sıhhat müdürlüğü 

12 Ayniyat mutemedi 
13 Ambar memuru 
13 Kâtib 

Vilâyetler ve kazalar 

13 
14 

Kâtib 
» 

10 
10 

Hıfzıssıhha müzesi 

12 Hesab ve ayniyat memuru 

Kuduz tedavisi müessesesi 

14 Baştabib 
6 Mütehassıs tabib 

12 Ambar memuru 

Küçük sıhhat memurları mektebi 

14 Kâtib 1 

İstanbul gocuk hastanesi 

9 
13 
12 
10 
9 

13 

4 
12 
13 
11 
13 

12 
13 
13 

Baştabib ücreti 
Asistan 
Diş tabibi 
Başhemşire 
Rontken hemşiresi 
Hasta kabul memuru 

Numune hastaneleri 

Baştabib 
Baştabib ücreti 
Asistan 
Diş tabibi 
Hasta kabul memuru 

Zonguldak hastanesi 

Baştabib ücreti 
Asistan 
Kâtib ve hasta kabul memuru 

210 
75 

1 
1 
1 

75 
60 
60 

60 
50 

75 

1 50 
1 210 
1 75 

50 

1 
4 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
15 
1 
2 

120 
60 
75 
100 
120 
60 

300 
75 
60 
85 
60 

1 75 
1 60 
1 60 
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İstanbul emrazı akliye v& asabiye hastanesi 

7 Baştabib ücreti 
7 

13 
10 
13 
8 

12 
10 
11 
12 
10 
14 
12 

9 
16 
13 
11 
10 
12 

6 
12 
14 
15 

10 
11 

9 
11 
13 
12 
10 

Mutahassıs tabib 
(TÖZ hastalıkları mutahassısı 
Mutahassıs muavini 
Asistan 
Başeczacı 
Diş tabibi 
Hesab memuru muavini 
Ayniyat mutemedi muavini 
Kütüpane memuru 
Kâtib 

» 
Hasta kabul memuru 

Manisa ve Elâzığ emrazı akliye ve 
asabiye hastaneleri 

1Q Baştabib ücreti 
8; Baştabib ücreti (Elâzığ) 

13 Asistan 

Heybeliada verem sanatoryomu 

Baştabib ücreti 1 
Operatör 1 
Asistan 4 
Diş tabibi 1 
Başhemşire 1 
Ambar memuru 1 

Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 

Müdür muavini ve muallim 
(Mutahassıs tabib) 
Muallim 
Muallim 

» 
Muallim muavini 

Leylî tıb talebe yurdu 

İdare tabibi 
Eczacı ve kütüpane memuru 

. (Revir için) 
•Büro şefi 
Kâtib 
İdare memur muavini 
Ambar memuru 
Kilâr » 

170 
170 
60 

100 
60 

140 
75 

100 
85 
75 

100 
50 
75 

1 100 
1 140 
2 60 

120 
100 
60 
85 

100 
75 

170 
210 
75 
50 
40 

100 

85 
120 
85 
60 
75 

100 

D. Memuriyetin nevi Aded -Ümit 

Haydarpaşa emrazı sariye ve istilâiye 
hastanesi 

10 Baştabib ücreti 
12 Mutahassıs tabib 
12 Röntgen mutahassısı 
13 Asistan 
12 Diş tabibi 
10 Başhemşire 
13 Kâtib 

İzmir emrazı sariye ve istilâiye 
hastanesi 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

100 
75 
75 
60 
75 
100 
60 

12 Baştabib ücreti 
13 Kulak, boğaz, burun hastalık

ları mutahassısı 
13 Asistan 
10 Başhemşire 
13 Kâtib 

Elâzığ Cüzzam hastanesi 

12 Kâtib 
13 Hasta kabul memuru 

Antakya hastanesi 

12 Baştabib ücreti 
13 Asistan 
13 Hasta kabul memuru 

İskenderun hastanesi 

15 Baştabib ücreti 

Doğum evleri 

12 Baştabib ücreti 
15 Baştabib ücreti 
3 Doğum mütehassısı 
4 Doğum mütehassısı 
5 Doğum mütehassısı 
6 Doğum mütehassısı 
7 Doğum mütehassıs muavini 
4 Çocuk hastalıkları mütehassısı 
5 Çocuk hastalıkları mütehassısı 

13 Asistan tabib 
12 Başhemşire «Ebe» 
13 Ebe 

75 

60 
60 

100 
00 

75 
60 

1 75 
1 60 
1 60 

40 

1.3 Hemşire 

3 
8 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
10 
2 
3 
14 
11 

75 
40 
400 
300 
260 
210 
170 
300 
260 
60 
75 
60 
60 
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D. Memuriyetin nevi 

12 Ayniyat mutemedi ve amba'ı* 
memuru 

13 Ayniyat mutemedi ve ambar 
memuru 

12 Kâtib ve mııtemed 
13 Kâtib ve mutemed 

Aded ücret I ü . Memuriyetin nevi 

75 

60 
75 
60 

Sıhhat mücadelesi 
Umum sıtma mücadele merkez memurin 

kadrosu 

2 Umum sıtma mücadele müfettişi 2 500 
4 Umum sıtma mücadele su mü

hendisi 
6 Umum sıtma mücadele Baş fen 

memuru 
8 Umum sıtma mücadele fen me

muru 
8 Umum sıtma mücadele muhasib 

mesulü 
9 Umum sıtma mücadele muhase

be mümeyyizi 
10 Umum srtma mücadele muhase

be Tedkik memuru 
10 Umum sıtma mücadele muhase

be Muamelât memuru 
11 Umum sıtma mücadele muhasebe 

kâtibi «Veznedar» 
11 Umum sıtma mücadele müfettiş

lik kâtibi 

Adana Sıtma, enstitüsü memurin kadrosu 

3 Müdür 1 400 
4 Laboratuar şefi 1 300 
6 Kimyager antimolog 1 210 

10 Asistan 1 100 
11 Kâtib ve ayniyat mutemedi 1 85 

Kinin komprime ve ampulleri İmalâthanesi 
memurin kadtrosu 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

400 

210 

140 

210 

120 

100 

100 

85 

85 

6 Müdür 
8 Teknisyen «Eczacı» 

11 Kâtib ve ayniyat mutemedi 

1 210 
1 140 
1 85 

Sıtma mücadele memurları memurin 
kadrosu 

3 Sıtma mücadele mıntaka reisi 15 400 

13 Sıhhat müdürü veya* sıhhî müşavir 2 
5 Sıtma mücadele lâboratuvar şefi 

Sıtma mücadele tabibi 
Sıtma mücadele tabibi 
Sıtma mücadele tabibi 
Sıtma hastanesi mütehassısı «Tabib» 1 

4 
6 
7 

10 
13 
11 
12 
10 

Sıtma hastanesi hemşiresi 
Sıtma mücadele sıhhat memuru 
Sıtma mücadele sıhhat memuru 
Sıtma mücadele sürfe kontrol 
memuru 

11 Sıtma mücadele sürfe memuru 
11 Kâtib ve ayniyat mutemedi 
13 Kâtib 

Firengi mücadele teşkilâtı memurin 
kadrosu 

Aded 

dr 2 
16 
1 
17 
80 

>ib» 1 
1 
30 
463 

2 
4 
15 
1 

Ücret 

60 
260 
300 
210 
170 
100 
60 
85 
75 

100 
85 
85 
60 

3 Müfettiş 
11 Kâtib ve muamelât memuru 

Seyyar Firengi tarama heyeti 

400 
85 

4 Mütehassıs tabib 
5 Bakteriyolog 

10 Sıhhat memuru 

2 300 
2 260 

.6 100 

Ankara emrazı zühreviye hastanesi 

4 Mütehassıs tabib 1 300 
11 Kâtib ve ayniyat mutemedi 1 85 
12 Hemşire 1 75 

Ankara deri ve tenasül hastalıkları muayene ve 
tedavi evi 

4 Mütehassıs baştabib 1 300 
6 Mütehassıs tabib 1 210 

12 Kâtib ve ayniyat mutemedi 1 75 
12 Sıhhat memuru 3 75 
12 Hemşire «ebe» 1 75 

İzmir deri ve tenasül hastalıkları muayene ve 
tedavi evi 

4 Mütehassıs baştabib 
6 » tabib 

12 Kâtib ve ayniyat mutemedi 
12 Sıhhat memuru 
12 Hemşire «ebe» 

1 300 
1 210 
1 75 
4 75 
1 75 
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Aded Ücret I D. 

Zonguldak, Devrek, Ereğli, Bartın, Safranbo
lu, Cide, Daday, Tavşanlı, Giresun, Alucra, 
Ünye, Boyabat, Ayancık, Tokad, Erbaa, Reşa
diye, Niksar, Yıldızeli, frengi mücadele teşki

lâtı memurin kadrosu 

3 
4 
6 
5 
6 

13 
12 
11 

Baştabib 
» 

Mücadele tabibi 
Laboratuar şefi 
Laboratuar şefi 
Kâtib ve ayniyat mutemedi 
Seyyar sıhhat memuru 

» » » 

1 
5 

17 
1 
2 
6 

80 
21 

400 
300 
210 
260 
210 
60 
75 
85 

4 
5 
10 
11 
11 
11 
12 

5 
6 
11 
11 
11 
12 

5 
10 
11 
11 
11 
12 

Verem mücadele teşkilâtı kadrosu 

Ankara verem mücadele dispanseri 

Baştabib 1 
Tabib 1 
Röntgen mutahassısı [1] 1 
Kâtib ve ayniyat mutemedi 1 
Eczacı 1 
Ziyaretçi başhemşire 1 
Ziyaretçi hemşire 4 

Bursa verem mücadele dispanseri 

Baştabib 1 
Tabib 1 
Kâtib ve ayniyat mutemedi 1 
Eczacı 1 
Ziyaretçi başhemşire 1 
Ziyaretçi hemşire 3 

Bursa verem mücadele dispanseri 

Baştabib 
Tabib 
Kâtib ve ayniyat mutemedi 
Eczacı 
Ziyaretçi başmehşire 
Ziyaretçi hemşire 

Trahom, mücadele teşkilâtı 

2 Mücadele reisi 1 

300 
260 
100 
85 
85 
85 
75 

260 
210 
85 
85 
85 
75 

260 
100 
85 
85 
85 
75 

500 

[1] Diğer müesseseler mutahassıslarmdan bi
risine üâvei vazife olarak verilebilir. 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

4 
4 
5 
5 
6 

10 
10 
13 
14 
12 
13 
12 
14 

Mücadele reis muavini 
Baştabib mutahassıs 
Tabib mutahassıs 
Tabib mutahassıs (Seyyar) 
Tabib 
Asistan tabib 
Başkâtib ve ayniyat mutemedi 
Kâtib ve ayniyat mutemedi 
Kâtib ve ayniyat mutemedi 
Ziyaretçi hemşire 
Hemşire 
Sıhhat memuru (Seyyar) 
Sıhhat memuru 

1 
3 
10 
1 
16 
1 
1 
1 
15 
1 
13 
38 
50 

300 
300 
260 
260 
210 
100 
100 
60 
50 
75 
60 
75 
50 

Salgın hastalıklar mücadele teşkilâtı 

Seyyar emrazı sariye mücadele memurin 
kadrosu 

4 Mücadele tabibi 5 300 
10 Seyyar aşı ve mücadele sıhhat 

memuru 20 100 

Etimesğud htfztssthha merkezi memurin kadrosu 

5 Müdür tabib 
12 Ebe 
11 Eczacı ve ayniyat mutemedi 
15 Kâtib 
11 Ziyaretçi başhemşire 

12 Ziyaretçi hemşire 
11 Sıhhat memuru 

260 
75 
85 
40 
85 
75 
85 

ADLÎYE VEKÂLETİ 

MERKEZ 

10 Doktor 
8 Mütercim 

13 Kâtib 
14 » 
10 Kütübane memuru 

Seferberlik şubesi müdürü 
» » memuru 

6 
10 
12 

120 
140 

60 
50 

100 
210 
100 
75 
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15 
D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

2556 sayılı kanun mucibince kurulan merkez 
bürosu 

10 Başkâtib 
12 Kâtib 
15 » 

2 100 
6 75 
1 40 

Ayırma meclisi umumî kâtibliği 

10 

12 
12 

5 
9 
9 

10 
12 
14 

14 
15 
12 

Umumî kâtib 
•» muavini 

Temyiz mahkemesi 

Doktor 
Daire memuru 

Adlî tıb işleri 

Müşahede doktoru fi] 
Bakterioloğ 
Kimyager 
Asistan 
Mubassır ve müstahzır 
Kâtib 

Ankara leylî hukuk fakültesi 

Tabib 
Hastane memuru 
Kütübane memuru 

140 
100 

75 
75 

140 
120 
120 
100 
75 
50 

1 
1 
1 

50 
40 
75 

Ankara leylî hukuk fakültesi ordinaryüs pro
fesörleri ve profesörleri [2] 

6 
5 
2 
6 
6 
4 
1 
5 
3 

Dekan 
Hukuk hususiye 
Hukuku ceza ve usulü ceza 
Hukuku hususiyei düvel 
Roma hukuku 
Hukuku düvel 
Hukuk medeniye 

» » 
Hukuk tarihi ve Türk hukuk 
tarihi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

210 
260 
500 
210 
210 
300 
500 
260 

400 

[1] Müşahedehane müdürlüğü de yapar. 
[2] Profesörlere verilecek ücret her ders saati 

için yirmi beş lirayı tecavüz edemez. Ayni üc
ret dahilinde olmak üzere bir dersin müteaddid 
profesörlere tevzii caizdir. 

D. 

3 
6 
3 
5 
7 
4 
7 
7 
7 

7 
10 
11 
12 
13 
10 
11 

7 
8 

13 
14 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

îktısad ve iktısad mezhebleri 
İlmi malî 
Hukuku ticariye 
Hukuku idare 
Hukuku amme 
Usulü hukukiye 
Tarihi siyasî 
Tıbbi adlî 
Doçent 

VİLAYETLER 

8 Hâkim ve ktâib namzedi 8 
9 » » » 10 
9 Umumî müfettişlikler kâtibleri 2 

10 » » » 3 

Ceza ve tevkif evleri 

15 Hastane memuru 2 

Mahkûm çocuklar ıslah evi 

Müdür 
Memur (Muallimlik de yapar) 

Memur 
Kâtib 
Tabib 
Atelye şefi 

Ceza tevkif evleri umum müdürlüğü 

400 
210 
400 
260 
170 
300 
170 
170 
170 

140 
120 
120 
100 

40 

170 
100 
85 
75 
60 
100 
85 

Fen memuru, mimar veya mü
hendis 

> » » » 
DesinatÖr 
Sürveyyan 

210 
170 
140 
60 
50 

6 
8 

10 

MAARİF VEKÂLETİ 

MERKEZ 

Mütercim 

Doktor 

2 
1 
1 

210 
140 
100 
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1). Memuriyetin nevi 

VİLÂYETLER 

Aded Ücret 

10 

10 
10 
10 

Birinci umumî 
virliği kâtibi 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 

müfettiş 

» 
» 
» 

müşa-

» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 

Yüksek Öğretmen okulu 

7 Müdür 1 
11 » muavini 1 
12 Doktor 1 
14 Eczacı ve hastane memuru 1 
15 Müzakereci 8 

Siyasal bilgiler okulu 

6 Müdür 
10 » muavini 
10 Doktor 
10 Profesör 
8 Yabancı dil öğretmeni (Ecnebi 

ola'bailir). 
10 Kütüpane memuru 
15 » » yardımcısı 
11 İdare muavini 

9 Kur öğretmeni 
10 » » 
11 » » 

Gazi öğretmen okulu ve eğitim 
enstitüsü 

7 Müdür 
11 » muavini 
13 » » 
10 Doktor 
13 Kütüphane memuru 
13 Mubayaa komisyonu kâtibi 
14 Asistan 

Güzel sanatler akademisi 

7 Müdür 
8 Mimar 
8 » ressamı 
3 Muallim 
6 » 
6 » 

170 
85 
75 
50 
40 

210 
100 
100 
100 

140 
100 
40 
85 
120 
100 
85 

170 
85 
60 

100 
60 
60 
50 

170 
140 
140 
400 
210 
210 

I). 

7 
6 
6 

10 
10 
12 
12 
13 
14 
14 
15 
8 
8 
8 

13 
13 

Memuriyetin nevi 

Muallim 

» 

Aded 

1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
o 

3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 

Uerel 

170 
210 
210 
100 
100 

75 
75 
60 
50 
50 
40 

140 
140 
140 
60 
60 

Asistan 
Resim galerisi müdürü 
Fotoğraf atelyesi Öğretmeni 
Kâtib 

» (Resim galerisi için) 

Cumhur Başkanlığı Filârmonik 
orkestrası 

8 Salon ve caz orkestrası üyeleri 
(Ecnebi olabilirler) 8 140 

13 Şef muavinui [1] 1 60 

Lise, orta, öğretmen okulları ve 
müzik öğretmen okulu 

13 Doktor 28 75 
13 > 50 60 

6 Müzik öğretmen okulu müdürü 1 210 

Neşriyat Müdürlüğü 

6 Raportör 1 210 
13 Yabancı memleketlerle neşriyat 

mübadelesi memuru 2 60 
8 Ressam 1 140 

13 Harita memuru 1 60 

Maarif Matbaası 

3 Müdür 1 400 
6 Teknik büro şefi 3 210 

Kitah ve Matbua Toplama Müdürlüğü 

13 Derleme memuru 1 60 

[1] Muallimlerden birine ilâveten verilir. 
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D. Memuriyetin nevi 

— 17 — 
Aded Ücret 1). 

Pravantoryom ve sanatoryom 
6 Müdür 1 

10 » Muavini 1 
10 Doktor 1 
12 » 1 
13 » 1 

Antikite ve Müzeler Müdürlüğü 

6 Restorasyon murakibi, mimarı 1 
12 Kâtib 1 
9 Fen memuru ve destinatör 1 

İstanbul Arkeoloji Müzesi 

7 Mütehassıs kimyager 1 
8 Eski eserlerin tamircisi ve hey-

keltraş 1 

Ankara Etnografya Müzesi 

9 Baş müstahzır , 1 
13 Müstahzır 1 
15 Salon memuru 1 

Anıtlar Koruma Heyeti 
3 Arşitek üye 1 
4 » » 1 
8 Tecil üyesi 1 

Ayasofya Müzesi 

10 Karşılama memuru 1 

Hatay tarihi eserlerin muhafaza heyeti 

7 Müdür 
13 Rehber 

210 
100 
100 
75 
60 

210 
75 

120 

170 

140 

120 
60 
40 

400 
300 
140 

100 

170 
60 

Tecim Kız Sanat Okulları ve Enstitüleri Bölge 
Sanat Okulları ve Ertik Okulları muallim ve idare 

memurları ve müstahdemleri 

10 Müdür 
12 » 
14 » 
15 Muavin 
15 » 
15 » 
15 » 
12 Doktor 

17 
21 
13 
13 
13 
16 
15 

100 
75 
50 
40 
40 
40 
40 
75 

Memuriyetin nevi 

12 Kütüphane memuru 
6 Muallim 
7 » 
7 » 
7 » 

9 Muallim 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
14 
13 
13 
14 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

3 
6 

12 
12 
11 

13 

3 
İ0 
10 
11 

ied 

1 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
2 
3 
10 
2 
2 
5 
38 
12 
13 
17 
20 
16 
13 
1 
35 
5 
11 
2 
4 
11 
43 
16 
15 

Ücret 

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

İstanbul İİ^v er sitesi idare heyeti 

Rektör 
Dekan 
Eczacı mektebi müdürü 
Dişçi » » 
Arkeoloji enstitüsü mütercimi ve 
kütüpane memuru 
Türkivat enstitüsü mütercimi 

Tedris heyeti lektörler ve tercümanlar 

Profesör ' 2 400 
Muhasebe dersi lektörü 1 100 
Röntgenci 1 100 
Yabancı dil öğretmenliği kur
su öğretmen ve müzakerecisi 2 85 

1 
5 
1 
1 

1 
1 

400 
210 
75 
75 

85 
60 
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12 

13 

14 

10 
4 
6 

10 
10 

8 
7 
7 

10 

Memuriyetin nevi 

— 18 
Aded Ücret I D. 

Yabancı dil öğretmenliği kur
su öğretmen ve müzakerecisi 
Yabancı dil öğretmenliği kur
su öğretmen ve müzakerecisi 
Yabancı dil öğretmenliği kur
su öğretmen ve müzakerecisi 
Sosyoloji enstitüsü ilmî yar
dımcısı 
Fransızca lektörü 
Profesör 

Lektör 
Tercüman 

13 Asistan 
14 » 

10 Tercüman 
11 » 
12 » 

Asistanlar 

Tercümanlar 

35 
42 

7 b 

60 

50 

140 
100 
300 
210 
100 
100 

60 
50 

Yabancı diller okulu 

Müdür muavini 
Lektör 

1 100 
3 85 
4 75 

1 140 
1 210 
1 270 

23 100 

Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya fakültesi 

6 Dekan 
9 Lektör 
8 îlmî yardımcı 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12. » » 
10 Mütercim 
10 Leylî kız kısmı müdür M. 
10 » » » müzakerecisi 
10 Spor öğretmeni 
10 Doktor 
10 Enstitü müdürü 
14 » > 
6 Profesör 
7 ^ 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
6 

210 
120 
140 
120 
100 

85 
75 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 

210 
170 

Atemuriyelin mv Adcd Ücret 

7 îlmî yardımcı 
11 Enstitü kütübanc memuru 

170 
85 

Ankara kon sen >atuartn da 

Baş yardirektör 
YardirektÖr 
Mütercim 

» 
Kâtib ve hesab memuru 
Kütübane memuru 
Folklor arşiv şefi 
Folklor arşiv dosya memuru 
Ansambl smıfları şefi 
Konservatuar orkestrası şefi 
Oda müziği smıfları şefi 
Opera bölümü şefi 
Muallim 

J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
G0 

140 
100 
100 
100 
100 

10 
400 
2.10 
140 
140 
210 
170 

NAPÎA VEKALETİ 

idarî müşavirlik 

2 İdarî müşavir 1 500 

1 
2 
2 
2 
1 
4 

400 
400 
300 
260 
210 
140 

Yapı ve imar işleri reisliği proje hürosu 

3 Şef «Y. mühendis, Y. mimar» 
3 Yüksek Mühendis veya Y. mimar 
4 » » » » » 
5 » » » » » 
6 Baş ressam 
8 Ressam 

Şehircilik fen heyeti 

3 Yüksek Mühendis veya Y. minıaı 
4 » » » ». » 
5 » » » » » 
8 Ressam 

Tesisat bürosu 

3 Şef «Yüksek mühendis» 
3 Elektrik mühendisi 
5 » » 

.) 
1 
1 
1 

400 
300 
260 
140 

400 
400 
260 
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D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

3 Kalorifer mütehassısı 
4 » » 
5 » » 
6 Elektrik teknisyeni 
8 Tesisat ressamı 

1 400 
2 300 
1 260 
2 210 
2 140 

Demıryollar ve limanlar inşaat reisliği 

2 Başmühendis 
6 istimlâk âmiri 

12 İstimlâk memuru 

2 500 
1 210 
1 75 

Zat işleri 

8 

11 
11 
11 
12 

5 
6 
8 
6 

10 
8 
9 

3 
4 
5 

10 
7 
6 
6 

12 

Doktor 

Malzeme müdürlüğü 

Muamelât memuru 
Ambar ve hesab memurur 
Hesab memuru 
Kâtib 

Neşriyat müdürlüğü 

Mütercim 

Neşriyat âmiri 
İstatistik şefi 
Müze memuru 
Kütüpane şefi 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Nafia şirket ve müesseseler reisliği 

Elekttrik mühendisi 
» » 

Fen memuru 
Tedkik şefi 
Kontrol şefi 
Mukavelât şefi 
Memur 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Vekâlet muhasebe müdürlüğü bina ve 
su işleri 

7 Kısım âmiri 
8 Tedkik memuru 

10 Hesab memuru 

85 
85 
85 
75 

260 
210 
140 
210 
100 
140 
120 

400 
300 
260 
100 
170 
210 
210 
75 

2 170 
2 140 
3 100 

D. Memuriyetin nevi 

10 
6 
6 
8 

10 
7 
8 

12 
8 

10 
12 

Seferberlik müdürlüğü 

7 Müdür 
9 Şef 
9 Fen memuru 

12 Memur 

Aded Ücret 

1 210 
1 120 
1 120 
1 75 

VİLÂYETLER 

Şose ve köprüler 

3 Yüksek mühendis veya mühendis 
5 » » » » 
6 » » » » 
7 » » » » 
8 » » » » 

10 Kâtib 

Umumî müfettişlikler 

Yüksek mühendis mektebi 

Malzeme, su, elektrikr kimya ve 
fizik lâzoratuarları şefleri 
Asistanlar 

Lisan muallimleri 
Ressam, tedrisat kısmı 
lan kontrolörü 

ambar-

îdare 

7 Pansiyon âmiri 
6 Doktor 

Teknik okulu 

Muallim 

3 400 
5 260 
6 210 
2 170 
4 140 

10 100 

5 
10 
10 
5 
7 

210 
170 
140 
120 
120 

1 140 

Makine muallimi 
Muallim 
Asistan 
Atelye şefi 
Pansiyon âmiri 
Alâtı dersiye ve hendesiye memuru 
Doktor 
Tedrisat bürosu şefi 

» » kâtibi 

170 
210 

100 
210 
210 
140 
100 
210 
140 
75 
140 
100 
75 

( S. Sayısı : 193) 



î>. 

9 
11 
10 
13 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 1 I). 

Konya ovası sulama idaresi 

İdare memurları 

3 Müdür 
15 Avukat 
11 Kâtib ve tahakkuk memuru 
10 Doktor 

Fen heyeti 

4 Su mütehassısı (Y. mühendis) 
8 Fen memuru 
9 » 
9 Ziraat fen memuru 

Hesab işleri heyeti 

Muhasebeci 
Veznedar [1] 
Ayniyat muhasibi 
Tahsil memuru [2] 

ÎKTISAD VEKÂLETİ 

MERKEZ 

1 Vekâlet müşaviri 

Sanayi umum müdürlüğü 

3 Sanayi başkontrolörü 
3 » » 
4 » kontrolörü 
4 » » 
5 » » 
6 » » 
7 » » 
6 Ressam 
7 Seyyar muallim 
8 » » 

1 400 
1 40 
1 85 
1 100 

1 300 
1 140 
1 120 
1 120 

1 140 
1 85 
1 100 
1 60 

Maadin umum müdürlüğü 

2 Başmühendis 1 

600 

400 
400 
300 
300 
260 
210 
170 
210 
170 
140 

500 

[1] Muhasebe işlerinde yardım ile mükelleftir. 
[2] At mubayaa ve besleme masrafları kendi

lerine aid olmak üzere süvari olacaktır. 

10 
İ l 
l i 
12 

Memuriyetiü nevi 

3 Mühendis 
4 » 
4 >> 
4 » 

Sanayi tedkik heyeti 

2 Aza mühendis 
3 » » 
4 » » 
3 » mütehassıs muhasib 
4 » » » 
4 Müşavir 
8 Memur 
9 » 

10 » 
11 » 
7 Ressam 

İş dairesi 

Müşavir 

1 Reis 
2 » 
3 » 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
3 
3 
6 
7 
7 
8 
8 

muavini 

İş başkontrolörü 

» kontrolörü 

Başmemur 
» 

Muamele memuru 
» » 
•» » 

» » 
Kâtib 

Diğer merkez ücretleri 

4 Neşriyat müdürü 
5 Mütercim 
6 » 

Aded Ücret 

1 400 
1 400 
1 300 
2 300 

1 
4 
•> 
ı > \> 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

500 
400 
300 
400 
300 
300 
140 
120 
100 
85 
140 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 

600 
500 
400 
400 
300 
260 
210 
210 
170 
400 
400 
210 
170 
170 
140 
140 
120 
120 
100 
85 
85 
75 

1 300 
1 260 
2 210 
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t). Memurivetin nevi Aded Ücret 

8 Ressam 
8 Vekâlet doktoru 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
3 
4 
r> 

Zonguldak mm t akası Îktısad Md. 

2 Maden Baş mühendisi 1 
4 » Mühendisi 1 
4 » » 1 
4 » » 2 
5 » » 2 
5 Sanayi ve İş Kontrolü 1 
7 » » » » 1 
8 Ressam 1 
4 Laboratuvar şefi 1 
6 Kimyager 1 
9 Asistan 1 

12 Liman kontrolörü • 1 
13 » » 1 
14 » » 1 
12 Emanet maden memuru 1 

Mıntaka Îktısad Müdürlükleri 

Mıntaka Îktısad Müdürü 

Mıntaka îktısad Âmiri 
Sanayi ve iş kontrolörü 
Sanayi ve iş kontrolörü 
Sanayi ve iş kontrolörü 

» » » » 
Baş memur 
» » 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Memur 
Mühendis 

» 

1 
2 
1 
9 
3 
1 
o 
1 
4 
21 
5 
3 
6 
8 
4 
2 
4 
4 
1 
1 
3 

140 
140 

500 
300 
300 
300 
260 
260 
170 
140 
300 
210 
120 
75 
60 
50 
75 

500 
400 
300 
260 
210 
210 
260 
260 
210 
170 
170 
140 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
400 
300 
260 

D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

MÜNAKALÂT VEKALETİ 

3 Fen şubesi müdürü 1 
4 Mütehassıs aza «inşaiye» 1 
4 » » «güverte» 1 
4 » » «elektrik motörü» 1 
4 » » «makine» 1 

Beynelmilel Deniz işleri şubesi 

6 Tercüman 2 

Liman hizmetleri dairesi reisliği 

6 Balkı mütehassısı 1 

Tarife ve ticaret dairesi reisliği 

3 Tarife mütehassısı 2 
1 Tarife mütehassısı «ecnebi» 1 

Zat işleri müdürlüğü 

7 Doktor 1 

Neşriyat müdürlüğü 

5 Neşriyat âmiri 
5 Mütercim 
6 » 
7 » 

İstanbul mıntaka liman reisliği 

10 Doktor 1 

400 
300 
300 
300 
300 

210 

210 

400 
600 

170 

260 
260 
210 
170 

100 

İstanbul gemi muayene, mesaha ve tasnif 
fen heyeti 

3 Reis 
4 Aza «Makine» 
4 » «înşadye» 
4 » «Elektrik ve motor» 
6 Muayene memuru «Makine» 

«Makine» 
«inşaiye» 
«inşaiye» 
«Güverte» 

» «Elektrik ve motor» 
«Telsizci» 
«Kazancı» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
2 

400 
300 
300 
300 
210 
140 
210 
140 
210 
210 
170 
210 
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b. Memuriyetin nevi Âded Üerct D. Memuriyetin nevi Âded Ücret 

îzmir gemi muayene, mesaha ve tasnif 
fen heyeti 

(i Muayene memuru «înşaiye» 1 210 
6 » » «Makine ve motor» 1 210 

Mersin gemi muayene, mesaha ve tasnif 
fen heyeti 

8 Muayene memuru «Inşaiye» 1 140 
8 » » «Motor» 1 140 

7 Makinist 
10 Makinist 
11 » 

1 170 
1 100 
1 85 

TİCARET VEKÂLETİ 

8 
8 

8 
8 

8 
8 

4 
9 

10 
10 
10 
11. 
11 

7 
11 
13 

6 
7 
8 

10 
11 

6 
7 

10 

Trabzon gemi muayene, mesaha ve 
fen heyeti 

Muayene memuru «înşaiye» 
» » «Motor» 

Samsun gemi muayene, mesaha ve 
fen heyeti 

Muayene memuru «Inşaiye» 
» » «Motor» 

tasnif 

1 
1 

tasnif 

1 
1 

140 
140 

140 
140 

Zonguldak gemi muayene, mesaha ve tasnif 
fen heyeti 

Muayene memuru «inşaiye» 
» » «motor» 

Yüksek deniz ticaret mekteb 

Müdür 
Muhasebe memuru 
Dahiliye memuru 
Ayniyat memuru 
Ambar memuru 
Hesab memuru 
İdare memuru 
Doktor 
Dosya memuru 
Memur (Laboratuar ve kütüba-
ne memuru» 
Muallim 

» 
> 
» 
•» 

Kaptan 
» 
» 

1 
1 

i 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
3 
3 
7 

11 
3 
1 
1 
1 

140 
140 

300 
120 
100 
100 
100 

85 
85 

170 
85 

60 
210 
170 
140 
100 

85 
210 
170 
100 

2 
3 
4 
3 
4 
5 
9 
8 
8 

10 

2 
3 
4 
6 
8 

10 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
6 

3 
4 

MERKEZ 

îç ticaret umum müdürlüğü 

Aktüer 
» 
» 

ölçüler ve ayar müdürü 
ölçüler ve ayar fen müşaviri 
ölçüler ve ayar fen müşaviri 
Ayar fen memuru 
Büro şefi 

» » muavini 
Memur 

Standardizasyon müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Müşavir 
Raportör 

» 
Memur 

Dış ticaret dairesi reisliği 

Müşavir 
» 

Raportör 
» 
» 

» 
Memur 

» 
Mütercim 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
5 
5 
1 

5 
6 

10 
14 
8 
6 
4 
3 
1 

Teşkilâtlandırma umum müdürlüğü 

Müşavir 
» 

1 
2 

500 
400 
300 
400 
300 
260 
120 
140 
140 
100 

500 
400 
300 
210 
140 
100 

400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
210 

400 
300 
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D. Memuriyetin nevi 
~ 23 -

Aded Ücret I D. 

5 Raportör 
6 » 

» 
Memur 

Mütercim 

7 
8 
9 

10 
7 

Turizm müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Raportör 
» 

Konjonktür ve neşriyat müdürlüğü 

2 Müdür 
3 » muavini 
4 Müşavir 
5 Kaportör 
6 » 
8 Hesab memuru 
9 > » 

10 » » 
6 Grafik memuru 
9 Kütüpane memuru 
2 Vekâlet müşaviri 
6 Seferberlik müdürü 
5 Mütercim 
8 Vekâlet doktoru 

VİLÂYETLER 

260 
210 
170 
140 
120 
100 
170 

1 500 
1 400 
1 260 
1 210 

500 
400 
300 
260 
210 
140 
120 
100 
210 
120 
500 
210 
260 
140 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

9 Memur 
10 » 
3 

6 
8 
6 
8 

10 

Ticarî tahliller, standardizas-
yon lâvoratuar şefi 
Ticarî tahliller, standardizas-
yon. laboratuar şefi muavini 
Kimyager 

» 
Kontrolör 

» 

4 

4 
5 
6 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
8 

Mnıtaka ticaret müdürlükleri 

Başkontrolör, başkontrolör mu
avini ve kontrolörler 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Müşavir 
Raportör 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
3 
4 
3 

53 
14 
10 
2 
3 
3 
2 
9 

300 
300 . 
260 ı 
210 
210 
170 
140 
300 
260 
210 
170 
140 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

MERKEZ 

6 Mütercim 
7 > 
7 Doktor 

11 Grafik memuru 
11 Kâtib daktilo 
12 » » 
13 » » 
14 » » 

VİLÂYETLER 

Ziraî mücadele 

12 Kâtib 
12 » 
13 Malzeme ve ambar memuru 

9 Mücadele teknisyeni 
11 » > 

9 Mücadele memuru 
9 Mücadele muamelât memuru 

11 » » > * 
.12 » » » 
13 » » » 

13 120 
19 100 

1 
1 
1 
1 
8 

17 
4 
9 

10 
4 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 

Mücadele enstitüsü ve istasyonları ve 
fümigatuvar 

12 Lâboran 
12 Mutemed ve kâtib 

6 Büro şefi 

400 

300 
210 
140 
210 
140 
100 

210 
170 
170 
85 
85 
75 
60 
50 

75 
75 
60 
120 
85 
120 
120 
85 
75 
60 

6 75 
4 75 
1 210 
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24 
D. 

12 
7 

8 
13 

10 
15 
15 
10 
13 

Menivıvıyet in nevi 

Ambar memuru 
Tercüman 

Zeylin bakım teşkilâtı 

Aded Ücret 

Makinist mektebi 

Baş teknisyen 
Teknisyen 1 

2'okum temizleme evlen 

Muamelât şefi 
Memur 

Orta ziraat meletebleri 

Müdür 
Müdür muavini 
Şef 
Dahiliye memuru 
Kâtib daktilo 

Bakteriyoloji, ser otoji ve hıfzissıhlıa 
müesseseleri 

13 Kâtib 

Distofajin müessesesi 

7 
11 

12 

Müdür 
Muhasib 

Aygır 

Nüsilname kâtibi 

depoları 

înekhane ve numune ağılları 

6 Înekhane mütehassısı 
7 Ağıl mütehassıs veterineri 

12 Ayniyat memuru 

Kara sığır damızkkhaneleri 

9 Kartotek steno kâtib ve daktiLo 
14 Kâtib 

75 
170 

Zeytin bakını memuru 20 120 
Tedkik müfettişi 1 210 
Mtrntaka mütehassısL 2 170 
Seyyar zeytin bakım fen memuru 18 120 

1 140 
60 

60 

170 
85 

75 

1 
1 
1 

210 
170 
75 

1 120 
2 50 

J). Memurivetin nevi Aded Ücret 

Hayvan sağlık •memurları ve neüba/nd m. eki ebleri 

6 Muallim 
10 Muallim ve muallim muavini 

lfayvan hastahklarile mücadele 

1 

(ı'muml müfettişlik müşavirlikleri 

1 
1 

5 
5 

20 
4 
4 

140 
140 

100 
40 
40 

100 
60 

10 

i 

9 
5 
6 
8 

I'? 
1 <j 

Kâtib 

Pamuk işleri 

Tercüman 
Fen memuru 
Mütehassıs 

» 
Mesul müh asib 
Grafik memuru 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 

7 Umumî Kâtib 
6 İdare müdürü 

10 Laboratuar şefi 
14 » » 
6 Müderris 

7 » 
7 Tabib 

10 Diş tabibi 
6 Tercüman 
8 » 
6 Kütüphane memuru 
9 » » 

10 » » muavini 
11 » Kâtibi 
11 Muhasebe hesab memuru 
7 Muhasebe mutemedi 

12 Rektörlük kalemi dosya, memuru 
9 Daire müdürlüğü tahakkuk » 

10 » » Kâtibi 
6 Talebe işleri âmiri 

210 
100 

8 
10 
6 

1.2 
12 
13 
14 

Tahaffüzhane müdtirü 
Mücadele ve veterineri 
Zootekni mıntaka müfettişi 
Mücadele kâtibi 

» » 
» » 
» » 

I 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

140 
100 
210 

75 
75 
60 
50 

8 100 

170 
120 
260 
210 
140 
75 

1 
1 

48 
51 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

170 
210 
100 

50 
210 
170 
170 
100 
210 
140 
210 
120 
100 
85 
85 

170 
75 

120 
100 
210 
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D. 

12 
12 
8 
11 
11 
12 

12 
7 
7 
6 
5 
11 

10 

12 
13 

Memuriyetin nevi 

— 25 
Aded Ücret D. 

Talebe işleri sicil memuru 
Talebe işleri kâtibi 
Talebe yurdu baş muidi 
Talebe yurdu muidi 
MKişavirlik dosya memuru 
Ayniyat muhasebesi tedkik 
memuru 
Ayniyat muhasebesi depo kâtibi 
îktısad enstitüsü hesab memuru 

» » tarla işleri âmiri 
Santral mühendisi 
Suculuk enstitüsü mühendisi 
Komisyon kâtibi 
Orman fakültesi kâtib ve ter
cümanı 
Orman fakültesi kâtib ve ter
cümanı 
Birinci sınıf laboran 
îkinci sınıf laboran 

1 
5 
45 

75 
75 
140 
85 
85 

75 
75 
170 
170 
210 
260 
85 

140 

100 
75 
60 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

2 
3 
3 
4 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
9 
7 

11 

10 ilmî yardımcı 
11 Nebatları yetiştirme enstitüsü 

grafik memuru 
11 idare kalemi levazım memuru 

Yerli mütehassıslar 
Mütehassıs 

» 
» 

Tekniker 
Tercüman 

» 
Tercüman daktilo 
Sekreter daktilo 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

100 

85 
85 

500 
400 
400 
300 
260 
210 
210 
260 
210 
210 
120 
170 
85 

[4] SAYILI CEDVEL 

DEVLET METEOROLOJİ UMUM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

10 
8 
9 

10 

8 
10 

9 
8 

10 

Doktor 
Telsiz başmemuru 

» başmakinisti 
Muhabereci 

VİLÂYETLER 

Telsiz başmemuru 
Muhabereci 
Telsiz başmakinisti 
Rasad şefi 
Telsiz muhabereci 

MALÎYE VEKÂLETİ 

Malî tedkik heyeti 
4 Neşriyat müdürü 

1 100 
1 140 
1 120 
2 100 

3 140 
5 100 
3 120 
3 140 
2 100 

300 

Hukuk müşavirliği 

Müşavir avukat 
Merkez Hazine avukatı 

3 400 
1 300 
1 260 
5 210 
1 140 

Varidat umum müdürlüğü 

3 idarî davalar ve kararlar müşaviri 1 400 
5 idarî kararlar tedkik âmiri 1 260 
6 Balık müfettişi 1 210 

Nakid işleri müdürlüğü 

Bankalar muraklbi 

Kambiyo müdürü 
» » muavini 

Kontrolör 

400 
300 
260 
400 
260 
260 
210 
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26 
D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

7 Kontrolör 
8 » 

Zat işleri müdürlüğü 

4 İdarî davalar şefi ve memurin 
muhakemat ve inzibat komisyon
ları raportörü 

Vilâyetler hukuk müşavirliği 

3 Muhakemat müdürü 
7 » memuru 
8 » » 
4 Hazine avukatı 
5 » » 

VİLÂYETLER 

Hukuk muşavirliği 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Hazine 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

av ıık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

19 
7 

20 
43 
30 
34 
45 
63 
10 

Nakid işleri umum müdürlüğü 

3 Kambiyo müdürü 
5 » » Muavini 
7 » » » 

2 170 
1 140 

300 

400 
170 
140 
300 
260 

210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 

2 
3 
4 
5 
« 
7 
8 
5 

6 

1 aridut umum müdürlüğü 

Ecnebi hesab mütehassısı 
Başmütehassısı 
Hesab mütehassısı 

» » 
» » 
»• » 
» » 

KomisyonJar ne/dinde çalışan 
hesab mütehassısı 
Komisyonlar ııezdinde ('alışan 
hesab mütehassısı 

1 
1 
5 

12 
15 
15 
15 

1 

2 

500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 

260 

210 

2 400 
2 260 
1 170 

I). Memuriyetin nevi 

6 Murakıb 
5 Kontrolör 

Aded Ücret 

2 210 
1 260 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

3 Başmıüşavir 
4 Müşavir 
4 
4 
4 
4 
4 

Şef 
Raportör 

» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 

400 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
260 
170 
260 
210 

HARİCİYE VEKALETİ 

4 Müşavir 

SIHHAT VE İÇTÎMAÎ MUAVENET 
VEKÂLETİ 

MERKEZ 

Seferberlik işleri müdürü ve ze
hirli ve boğucu gazlar ve hava 
hücumundan koruma mütehas

sısı 1 
Zehirli ve boğucu gazlar ve 
hava hücumundan korunma şu
besi kimyageri 
Sıhhat işleri mühendisi 

» » mimarı 
» » » 
» » mirarlığı desinatörü 

Uyuşturucu maddeler ve Cemi
yeti Aikvam. Sıhhî işleri müte
hassısı 

300 

400 

1 
1 
1 
1 
1 

210 
300 
300 
260 
170 

400 
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i ) . Memuriyetin nevi 

6 Propaganda şubesi ressamı 
4 Başmakinist ve aletler tamir 

mütehassısı 

Merkez Hıfzıssıhha müessesesi 

— 27 

Aded Ücret I 1). 

1 210 

Birinci müdür [1] 
İkinci müdürü 
Bakteriyoloji ve tahlil şubesi 
müdür muavini (Mütehassıs) 
Bakteriyoloji ve tahlil şubesi 
mütehassısı 
Serum ve aşı şubesi müdürü 
(Mütehassıs) 
Serum şubesi mütehassısı 
Ajşı şubesi mütehassısı 
Çiçek aşısı şubesi mütehassısı 
Kuduz aşısı şubesi mütehassısı 
Kimya tahlil şubesi müdiürü mü
tehassıs kimyager 
Kimya tahlil şubesi mütehassısı 

» » » » 
Biyoloji imalât ve tedkikat şu
besi müdürü (Mütehassıs) 
Biyoloji imalât ve tedkikat şu
besi mütehassıs kimyager 
Biyoloji imalât ve tedkikat 
şulbesi mütehassıs muavini 
Sıhhî ahırlar ve immonolöji şu
besi mutahassısı bakteriyolok 
veteriner 
Veteriner 

Hıfzıssıhha mektebi 

Müdür ve parazitoloji muallimi 
Epidemiyoloji muallimi 

» » 
Sıhhati umumiye idaresi esasatı 
muallimi 
Hayatî istatistik muallimi 
Sıhhî mühendislik muallimi 

300 

0 
600 

1 400 

2 300 

1 500 
3 300 
1 300 
1 300 
1 300 

1 500 
1 300 
2 260 

1 500 

1 300 

2 210 

1 300 
1 170 

600 
300 
300 

300 
300 
260 
260 

[1] Halen 1551, 50 lira ücretle ecnebi muta
hassıs istihdam edilmektedir. 

Mukavele hitamında şayet ecnebi celbedilmez
se yerine 600 lira ücretle bir Türk mutahassıs 
istihdam, edilecektir. 

1 

1 
1 

260 

210 
210 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Umumî istatistik muallimi 
Sınaî hıfzıssıhha, bakteriyoloji 
muallimi 
Gridaî ve tıbbî kimya muallimi 
içtimaî hıfzıssıhha (Köy tatbi
kat) muallimi 1 170 

Mücadeleler 
Umum sıtma mücadele müfettişi 
Sıtma mücadele mıntaka reisleri 
Umum sıtma mücadelesi su mü
hendisi 
Umum sıtma mücadelesi baş fen 
memuru 
Umum sıtma mücadelesi fen me
muru 
Adana sıtma enstitüsü müdürü 
Firengi mücadele müfettişi 
Seyyar firengi taramia heyeti 
tabibi 
Firengi mücadele baştabibi 
Firengi mücadele baştabibi , 
Ankara emrazı zühreviye hasta
nesi tabibi (Mutahassıs) 
Seyyar emrazı sariye mücadele 
talbibi 
Seyyar emrazı sariye mücadele 
tabibi 
Verem mücadele dispanseri baş
tabibi 
Verem mücadele dispanseri başı-
tabibi 
Verem mücadele dispanseri ta
bibi 
Deri, tenasül dispanseri muta
hassıs tabibi 
Deri, tenasül dispanseri muta
hassıs tabibi 
Etimesgut sıhhat merkezi mü
dürü (Tabib) 
Trahom mücadele reisi 
Trahom mücadele reis muavini 
Trahom mücadele hastane ve dis
panseri baştabib mutahassısı 3 300 
Trahom mücadele hastane ve dis
panseri tabib mutahassısı 10 260 
İskân umum müdürlüğü fen şu
besi şefi 1 400 

2 
15 

2 

1 

2 
1 
1 

2 
1 
5 

1 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

500 
400 

400 

210 

170 
400 
400 

300 
400 
300 

300 

300 

260 

300 

260 

260 

300 

300 

260 
500 
300 
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28 
). MxMiniriyeti.il nevî Adeti Ücret 

I İskân umum müdürlüğü fen mü
fettişi 

5 İskân umum müdürlüğü fen mü
şaviri 

5 îskân vilâyet mmtaka mühen
disi 

ADLİYE VEKÂLETİ 

Adlî tib işleri 

5 Müşahedehane doktoru [1] 
9 Bakteriyolok 
9 Kimyager 

MAARİF VEKÂLETİ 

Güzel sanatlar akademisi 

8 
8 
3 
6 
7 
i) 
0 
2 
8 
8 
8 

Mimar 
» Ressamı 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
» 

Asistan 
Resini galerisi müdürü 
Fotoğraf atölyesi Öğ. 

300 

260 

260 

140 
120 
120 

I). 

1 140 
1 140 
2 400 
2 210 
1 170 
1 210 
6 100 
2 75 
3 140 
1 140 
1 140 

('mahur Başkanlığı filârmonik orkestrası 

Salon ve caz orkestrası üyeleri 
«Ecnebi olabilirler» 8 

Neşriyat müdürlüğü 

i 40 

Ra'portör 
Ressam 

210 
140 

[1] Müşahedehane müdürlüğünü de yapar, 

Memuriyetin ııev 

Ma-airif mal hanisi 

Müdür 
Teknik büro şefi 

Âderî Ücret 

1 400 
3 2J0 

Üniversite tedris heyeti lektörler ve 
tercümanlar 

Profesör 
» 

1 400 
1 300 

Hatay tarihi eserleri muhafaza heyeti 

Müdür ' 1 170 

Ankara konseruaiuvarı 

Folklor arşiv şefi 1 100 
Aıısa'mbl sınıfları şefi 1 400 
Oda müziği sınıfları şefi 1 140 
Opera bölümü şefi 1 140 
Muallim 1 210 

NAFIA VEKÂLETİ 

İdarî müşavirlik 

İdarî müşavir 1 500 

Yapı ve imar işleri reisliği proje bürosu 

Şef «Y. Mühendis veya Y. Mimar» 1 400 
Yüksek mühendis veya Y. Mimar 2 400 

» » » » 
» » » » 

Baş ressam 
Ressam 

2 
2 
1 
4 

300 
260 
210 
140 

Şehircilik fen heyeti 

Y. Mühendis veya Y. Mşimar 
» » » » » 
» » » » » 

Ressam 

Tesisat bürosu 

3 Sef «Yüksek mühendis» 

2 400 
1 300 
1 260 
1 140 

400 
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V). 

3 
5 
3 
4 
5 
6 
8 

2 
6 

3 
4 
5 
7 
6 
6 

3 
5 
6 
7 
8 

-

3 

4 
8 

6 

6 

Memuriyetin nevi Aded 

Elektrik mühendisi 1 
» » 

Kalorifer mütehassısı 
» » 
» » 

Elektrik teknisyeni 
Tesisat Ressamı 

Demiryollar İnşaat Reisliği 

Baş mühendis 
İstimlâk âmiri 

1 
1 
2 
1 
2 
2 

2 
1 

Nafia şirket ve müesseseleri reisliği 

Elektrik mühendisi 
» . » 
» » 

Tedkik Şefi 
Kontrol şefi 
Mukavelât şefi 

Şose ve köprüler reisliği 

Y. Mühendis veya mühendis 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Konya ovası sulama idaresi 

Müdür 

Fen heyeti 

Su mütehassısı «Y. Mühendis» 
Fen memuru 

Yüksek mühendis mektebi 

Malzeme, su, elektrik, kimya ve 
fizik laboratuarları şefleri 

Teknik Okulu 

Makine muallimi 

2 
1 
1 
2 
1 
1 

3 
5 
6 
2 
4 

1 

1 
1 

5 

2 

( 

— 2 
Ücret 

400 
260 
400 
300 
260 
210 
140 

• ' -

500 
210 

400 
300 
260 
170 
210 
210 

400 
260 
210 
170 
140 

400 

300 
140 

210 

210 

S. Sayı 

9 — 
i). 

1 

3 
4 
5 
6 
7 
7 
8 

2 
3 
4 

2 
3 
4 
3 
4 
4 

2 
3 
3 
4 
5 
3 

4 

2 
3 

Memuriyetin nevi Ad 

ÎKTISAD VEKÂLETİ 

MERKEZ 

Vekâlet müşaviri 

Sanayi umumi müdürlüğü 

Sanayi başkontrolörü 
» kontrolörü 
» » 
» » 
» » 

Seyyar muallim 
» » 

Maadin umum müdürlüğü 
Başmühendis 
Mühendis 

» 

Sanayi tedkik heyeti 

Aza mühendis 
» » 
» » 
» mutahassıs muhasib 
» » » 

Müşavir 

tş dairesi 

Reis muavini 
» » 

Müşavir 
» 

Müşavir 
îş başkontrolörü 

Diğer merkez ücretleri 

Neşriyat müdürü 

VİLÂYETLER 

ed 1 

1 

3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 

1 
2 
3 

1 
4 
3 
2 
1 
2 

1 
1 
2 
2 
1 
3 

1 

Zonguldak m/ıntaka iktısad müdürlüğü 

Maden başmühendisi 
» mühendisi 
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' \ 
1 

Jcret 

600 

400 
300 
260 
210 
170 
170 
140 

500 
400 
300 

500 
400 
300 
400 
300 
300 

500 
400 
400 
300 
260 
400 

300 

500 
400 



D ). 

4 
5 
4 
6 

2 
3 
4 
5 
6 
3 
4 

Mejııııriyelin, nevi 

Maden mühendisi 
» » 

Laboratuar şefi 
Kimyager 

Aded 

Mmtaka iktısad müdürlükleri 

Mmtaka iktısad müdürü 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Mühendis 
» 

3 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
9 
3 
2 
3 

Ücret 

300 
260 
300 
210 

500 
400 
300 
260 
210 
400 
300 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

Deniz nakliyat dairesi reisliği 

3 Fen şubesi müdürü 1 400 
4 Mütehassıs aza (İıışaiye) 1 300 
4 » » (Güverte) 1 300 
4 » » (Elektrik ve motor) 1 30ü 
4 » » (Makine) 1 300 

Liman hizmetleri dairesi reisliği 

6 Balık mütehassısı 1 210 

Tarife ve ticaret dairesi reisliği 

3 Tarife mütehassısı 2 400 

istanbul gemi muayene, mesaha ve 
tasnif fen heyeti 

3 
4 
3 
4 
6 
8 
6 
8 
6 
6 

Reis 
Aza 
Aza 
Aza 
MJuay 

» 
» 
» 
» 
» 

(Makine) 
(înşaiye) 
(Elektrik ^ ve motor) 
3ne memuru (Makine) 

» 
: » 
» 
» 
» 

(Makine) 
(înşaiye) 
(İnşaiye) 
(Güverte) 
(Elektrik ve 
motor) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

400 
300 
300 
300 
210 
140 
210 
140 
210 

210 

D. Memuriyetin nevi 

7 Muayene memuru (Telsizci) 
6 » » (Kazancı) 

Aded Ücret 

I 170 
2 210 

İzmir gemi muayene mesaha ve tasnif 
fen heyeti 

6 Muayene memuru «İnşaiye» 1 210 
6 » » «Mekine ve motor» 1 210 

Mersin gemi muayene, mesaha ve tasnif 
fen heyeti 

8 Muayene memuru «înşaiye» 
8 » » «Motor» 

140 
140 

Trabzon gemi nvuayene, mesaha ve tasnif 
fen heyeti 

8 Muayene memuru «İnşaiye» 
8 » » «Motor» 

1 140 
1 140 

Üamsun gemi muayene, mesaha ve tasnif 
fen heyeti 

8 Muayene memuru «İnşaiye» 
8 » » «Motor» 

1 140 
1 140 

Zonguldak gemi muayene, mesaha ve tasnif 
fen heyeti 

8 Muayene memuru «înşaiye» 
8 » » «Motor» 

1 140 
1 .140 

TİCARET VEKÂLETİ 

MERKEZ 

İç ticaret umum müdürlüğü 

2 Aktüer 
3 » 
4 Aktüer 
3 ölçüler ve ayar müdürü 
4 ölçüler ve ayar fen müşaviri 
5 ölçüler ve ayar fen müşaviri 

1 500 
1 400 
2 300 
1 400 
1 300 
1 260 
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D. Memuriyetin nevi 
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Aded Ücret D. 

Standardizasyon müdürlüğü 

2 Müdür 
3 » muavini 
4 Müşavir 

1 500 
1 400 
1 300 

Dış ticaret dairesi reisliği 

3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 

Müşavir 
» 

Raportör 
» 

Ticaret ataşesi 
» » 
» » 
» » 

muavini 
» 

Teşkilâtlandırma TJ. müdürlüğü 

3 Müşavir 
4 » 
5 Raportör 

İhtisas 

Turizm, müdü 

2 Müdür 
3 » muavini 
5 Raportör 

Konjonktür ve neşriyat M d. 

2 Müdür 
3 » muavini 
4 , Müşavir 
5 Raportör 

VİLÂYETLER 

Mıntaka ticaret müdürlükleri 

4 Başkontrolör, başkontrolör mu
avini ve kontrolör 1 

4 » » » 3 
5 •» » » 4 

400 
300 
260 
210 
600 
500 
400 
300 

1 400 
2 300 
2 260 

1 500 
1 400 
1 260 

500 
400 
300 
260 

300 
300 
260 

Memuriyetin nevi 

Başkontrolör, başkontrolör mu
avini ve kontrolör 

» » » 
Müşavir 
Raportör 
Ticarî tahliller ve standardizas
yon laboratuar şefi 

Ticarî tahliller ve standardizas
yon laboratuar şefi muavini 

Kimyager 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

İnekhane ve numune ağılları 

6 înekhane mutahassısı 
7 Ağıl mutahassıs ve veterineri 

Pamuk isleri 

5 Mutahassıs 
6 » 

Yüksek ziraat enstitüsü 

Kütüpane memuru 
îktısad enstitüsü tarla işleri 
âmiri 
Santral mühendisi 
Suculuk enstitüsü mühendisi 

Yerli mutahasstslar 

Mutahassıs 
» 

Teknikler 

Aded 

3 
15 
2 
3 

Ücret 

210 
210 
300 
260 

1 400 

1 300 
1 210 
2 140 

210 
170 

260 
210 

210 

1 170 
1 210 
1 260 

1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 

500 
400 
400 
300 
260 
210 
210 
260 

( S. Sayıyı ; 193 ) 



D. Memuriyetin nevi 
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[5] SAYILI CEDVEL 

Aded Maaş 

MALİYE VEKÂLETİ 

Hukuk müşavirliği 
6 Muavin 70 

D. 

10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nevi 

Tahsilat müdürlüğü 
Tahsilat kontrol memuru 

» » » 
» memuru 
» » 

Aded 

2 
4 
2 
7 

Maaş 

35 
30 
25 
20 

[6] SAYILI CEDVEL 

I). Memuriyetin nevi Aded Ücret D. 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

9 Birinci umumî müfettişlik ista
tistik bürosu şefi 1 120 

9 4 fıcü umumî müfettişlik ista
tistik bürosu şefi 1 120 

12 Üçüncü umumî müfettişlik ista
tistik bürosu şefi 1 75 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

Muhafaza genel komutanlığı 

9 Üçüncü sınıf istihbarat âmiri 3 120 
12 Muamele memuru 1 75 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

4 Enstitü mutahassısı muavini 
6 Malî polis mutahassısı 

10 Malî polis eksperi 
6 Laboratuar şefi 

1 
2 
3 
1 

300 
210 
100 
210 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

10 

10 

8 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
VEKÂLETİ 

Merkez ücretleri memurları 

6 Zehirli ve boğucu gazler ve hava 
hücumundan korunma şubesi kim
yageri 

5 Sıhhat işleri mimarı 
8 » mimarlığı desinatörü 
7 Mutahassıs mütercim (Tabib) 
5 Hukuk müşaviri 
1 Merkez hıfzıssrhha müesesesi bi

rinci müdürü 
2 Merkez hıfzıssıhha serum ve aşı 

şubesi müdürü 
Merkez hıfzıssıhha müessesesi bi
yoloji imalât ve tedkikat şubesi 
müdürü 
Ankara Numune hastanesi baş
hemşiresi 
Ankara Numune hastanesi diyet 
matbahı hemşiresi 
Ankara Numune hastanesi hem
şiresi 
Hıfzıssıhha mektebi sıhhî mü
hendislik muallimi 
Hıfzıssıhha mektebi asistanı 
Sıtma mücadelesi su mühendisi 
Sıtma mücadele fen memuru 

2 

1 
1 
1 
1 
1 

210 
260 
140 
170 
260 

1 600 

1 500 

1 500 

1 120 

1 100 

4 100 

1 260 
3 120 
1 400 
1 140 
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D. Memuriyetin nevi 
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Aded Ücret I D. 

8 Kinin komprime ve ampulleri 
imalâthanesi teknisyeni 1 

4 Firengi tarama heyeti mütehassısı 1 
5 Firengi tarama heyeti bakteri

yologu 1 
10 Firengi tarama heyeti sıhhat 

memuru 3 

Vilâyetler ücretli memurları 

140 
300 

260 

100 

10 

10 
10 
5 

6 

12 

13 

13 
10 

5 

5 
13 
13 
13 

13 

13 

10 

9 

10 

10 

10 

Birinci umumî müfettişlik müşa
vir kâtibi 
İkinci » » » 
Üçüncü » » » 
İstanbul muayene ve tesellüm 
komisyonu reisi 
istanbul Muayene ve tesellüm 
komisyonu azası 
İstanbul sıhhat müdürlüğü ay
niyat mutemedi 
İstanbul sıhhat müdürlüğü am
bar memurluğu 
İstanbul sıhhat müdürlüğü kâtibi 
İstanbul akliye ve asabiye has
tanesi mütehassıs muavini 
Doğum ve çocuk bakım evleri 
doğum mütehassısı 

» » » Çocuk mütehassısı 
» » » Ebe 
» » » Hemşire 

Doğum ve çouuk bakım evleri 
hemşire 
Doğum ve çocuk bakım evleri 
ayniyat mutemedi ve ambar me
muru 
Doğum ve çocuk bakım evleri 
ayniyat kâtib ve mutemedi 
İstanbul çocuk hastanesi başhem
şiresi 
İstanbul çocuk hastanesi Rönt
gen hemşiresi 
Heybeliada verem sanatoryomu 
başhemşiresi 
Haydarpaşa emrazı sariye ve 
istilâiye hastanesi başhemşiresi 
İzmir emrazı sariye ve istilâiye 
hastanesi başhemşiresi 

2 
1 
2 

1 

2 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

100 
100 
100 

260 

210 

75 

60 
60 

100 

260 
260 
60 
60 

60 

60 

60 

100 

120 

100 

100 

100 

Memuriyetin nevi ' Aded Ücret 

7 Sıtma mücadele tabibi 
12 Sıtma mücadele sıhhat memuru 
5 Frengi mücadelesi laboratuar 

şefi 
4 Trahom mücadele Reis muavini 
6 Trahom mücadele tabibi 

15 
30 

1 
1 
2 

170 
75 

260 
300 
210 

MAARİF VEKÂLETİ 

Tecim Kız Sanat okulları ve Enstitüleri bölge san
at okulları muallim ve idare memurları 

6 Muallim 

9 
10 
11 

1 210 
2 140 
4 120 
8 100 
8 85 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

Deniz nakliyat dairesi Reisliği 
Fen şubesi 

4 Mütehassıs aza (Makine) 1 300 

Tarife ve ticaret dairesi reisliği 

3 Tarife mütehassısı 1 400 

Neşriyat müdürlüğü 

5 Neşriyat âmiri 1 260 

VİLÂYETLER 

istanbul gemi muayene, mesaha ve tasnif 
ve fen heyeti 

8 Muayene memuru 1 140 

Zonguldak gemi muayene mesaha ve tasnif 
fen heyeti 

8 Muayene memura (Inşaiye) 1 140 
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D. Memuriyetin nevi 
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Aded Ücreti D. 

ZtRAAT VEKÂLETİ 

MERKEZ 

6 Mütercim 
7 » 

13 Kâtib daktilo 
14 > » 

VİLÂYET 

1 210 
1 170 
1 60 
1 50 

Mücadele enstitüsü ve istasyonları 

6 Büro şefi 
7 Tercüman 

Zeylin bakım teşkilâtı 

7 Mıntaka mutehassıssı 

1 210 
1 170 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Orta ziraat mektebleri 

10 Müdür 
15 Müdür muarvini 
15 Şef 

Pamuk işleri 

6 Mutahassıs (İhtisas) 

Yerli mütehassıslar 

(i Mutahassıs (İhtisas) 
7 Daktilo sekreter 

11 » » 

Yüksek Ziraat enstitüsü 

| 10 Laboratuar şefi 
| 14 » » 

1 170 i 11 Müşavirlik dosya memuru 

1 100 
1 40 
2 40 

1 210 

1 
1 
1 

48 
2 
1 

210 
170 

85 

100 
50 
85 
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Bütçe encümeni 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 95 
Esas No. 1/258, 424 2/22 

Yüksek 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek olacak ha
zırlanan kanun lâyihası ve buna bağlı umumî mu
vazeneye dahil ücretli memurlar cedveli ile yine 
bu kanuna bağlı (1) numaralı eedvel in Maliye 
vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkın
da Başvekâletin 1 teşrinisani 1939 tarih ve 
6/5742 ve 6/2368 sayılı iki kıta tezkeresi ile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihaları ve îdare 
Heyetinin Riyaseti Cumhur dairesi kadro cedve-
linde bir değişiklik yapılması hakkındaki kanunî 
teklifi Encümenimize tevdi edilmiş olmakla alâ
kadar vekiller ve idare âmirlerinden Mardin me
busu İrfan Ferid Al paya hazır oldukları halde 
tedkik edildi. 

1 —• Ücretli memurlardan vazifelerinin ehem
miyet ve mahiyetine göre icab eden kısmının ma
aşlı memuriyetlere nakli Hükümetçe esaslı olarak 
yapılacak tedkikata bağlı olduğu gibi ücretlerin 
intibakına ve ihtisas mevkilerine müteallik husu
sa! da daha evvel hal ve intaç edilmiş olmak lâ-
zımgeleceğiııden lâyihaya bağlı kadrolarda bazı 
vekâletleri alâkadar eden ücretli vazifelerin ma
aşlı vazifelere nakli hakkındaki teklifi bu umumî 
esasın halline talik etmeği muvafık gören Eneü-
ımenimiz bu cedveldeki vazifeleri şimdiye kadar 
olduğu gibi tamamen ücretli olarak tesbit etmeği 
muvafık görmüş ve mülhak bütçelere aid bazı 
teşkilât kadrolarının müzakeresi sırasında Umu
mî Heyette cereyan eden müzakere ve alman ka
rardan da bu tarzı hareketin Umumî Heyet nok-
tai nazarına da uygun olacağı kanaatine var
mıştır. 

2 — Ücretli memuriyetlerden filî kadrolara 
göre barem derecesindeki mikdara tevafuk etmei-
yenlerin ekseriya daha üst dereceye alındığı ve 
bu yüzden husule gelecek farkın mühim mikdarla-
ra baliğ olacağı anlaşılmış olduğu cihetle bu gibi 
ücret mikdarları en yakın alt dereceye intibak et
tirilmiş ve ancak 3656 numaralı kanunun mıiv 
vakkat maddesi hükmüne göre iktisab edilen hak
lar ve alınan ücretler şahıslara münhasır kal-

4-VI- 1940 

Reisliğe 

mak üzere terfilerine kadar bunların mükteseb 
haklarının mahfuz tutulacağı muvakkat bir mad
de ile teğmin edilmiştir. 

3 — Dahiliye vekâletinin taşra teşkilâtı hak
kındaki lâyihanın karşılığı bulunamamasmdan do
layı müzakeresi talik edilmiş ise de bu sene büt
çesinde bu iş için en müstacel ve zarurî görülen 
küçük memurların maaşlarında ıslahat yapılabil
mek maksadile teğmin edilen karşılık nisbetinde 
lâyihanın buna taallûk eden kısımları tefrik edi
lerek 3656 numaralı kanuna bağlı (1) numara
lı cedv elden bu maksadla icab eden kısım çıka
rılmış ve yeniden hazırlanan eedvel ikinci mad
de ile lâyihaya bağlanmıştır. 

Mezkûr maddede ayni zamanda Maliye vekâleti 
maaşlı teşkilâtında yapılması icab eden bazı 
tadilâtı ihtiva eden ve encümenimizce kabul edi
len lâyihaya aid cedveller ile yine 3656 sayılı ka
nunun (1) numaralı cedveline bağlı Riyaseti 
Cumhur teşkilâtına aid ve hiç bir malî külfeti 
tazammun etmiyen bir tashih yapılmış ve Sıh
hiye vekâleti teşkilâtından çıkarılması icab eden 
maaşlı memuriyetler de yine o maddeye bağlı 
cedvelde gösterilmiştir. 

4 — Bazı vekâletlerde muhtelif namlarda teş
kil edilen mekteb ve kursların meslekî memur 
yetiştirmek noktasından idamelerindeki faide ka
bili inkâr olmamakla beraber meslekî derslerin 
memurlara tedris ettirilmesi zarureti de kabul 
edilmiş ve ancak gerek aslî vazifelerinin haleldar 
olmaması ve gerek kendilerine verilecek ücretle
rin muayyen bir esasa bağlanması icab ettiğin
den lâyihaya bir madde eklenmesi düşünülmüş 
ve ancak bunun umumî ve şümullü bir mahiyette 
ifadesi zarureti de göz önünde tutularak bu mak
sadla ve maarife aid istisnaî hükümler de mah
fuz tutulmak üzere yeniden bir madde yazıldı
ğı gibi bu müesseseler de ders alan memurla
rın istihkaklarının da ayni esasa tâbi tutulması 
maksadile ayrı bir madde lâyihaya eklenmiştir. 

5 — Avukat, kaptan ve makinist gibi meslekî 
bazı işleri gördürmek maksadile kadroda hariçten 
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alınan yetişmiş meslek erbabının 3656 sayılı kanu
nun, ilk intisabda yalnız tahsili nazarı itibare 
alan hükmüne tâbi tutulması bu memuriyetlere 
yetişmiş ve bu meslekte ilerlemiş kimselerin mü-
nasib ücretler ve maaşlarla alınmasına mâni ol
duğu Encümende geçen müzakerelerden anlaşıl
makla bunun için lâyihaya iki madde eklenmiş
tir. 

6 — ihtisas mevkilerine gelince : 
Hükümetçe teklif edilen lâyihada ücretliler 

için bine yakin ihtisas mevkii teklif edildiği gö
rülmüş ve ihtisas mevkii meselesinin esası üze
rinde encümeni yeniden tevakkufa sevketmiştir. 
Gerek ihtiyaçları tazyik etmemek ve gerek bu iş
te barem kanununun kayidleri dairesinde terfi 
ve terakkileri tanzim edilen memurların hariçten 
getirilecek mümasillerine daha geniş mikyasta 
aylık verilmesi suretile meslekî alâkalarını za
yıflatmamak gibi sebebler bu işte müsbet ve men- • 
fi iki esasın göz önünde tutulmasını icab ettirmek
tedir. Bu itibarla gerek buna aid eedvelin ve ge
rek bu hususta konacak esasların Encümence da
ha etraflıca yapılacak tedkikata tâbi tutulması 
noktasında ittifak eden Encümen ücretliler lâyi
hanın malî sene başından itibaren meriyete gir
mesi zaruretile bu işi lâyihadan ayırarak ruzna-
mesinde mahfuz tutmuş ve bu hususta Umumî 
Heyete arzedilecek lâyihanın kanuniyet kesbet-
mesine kadar İcra Vekilleri Heyetince ihtisas 
mevkilerinin tesbiti salâhiyetini mahfuz tutan 
bir muvakkat madde lâyihaya eklenmiştir. 

7 — Cumhuriyet Halk Partisi ve Kızılay gibi 
. umumî menfaatlere hadim cemiyetlerde geçirilen-
hizmetin 3656 numaralı kanun mucibince eylül 1939 

da yapılan intibak için mevcud oİan muvakkat 
maddede hesaba katılmadığı ve bu yüzden hu
susî teşekküllerde geçen mümasili hizmetler ka
bul edilmişken bu müesseselerdeki hizmetlerin 
kabul edilmemesi ücretleri tasfiyeye tâbi tutu
lan memurlardan bir kısmının mağduriyetine 
sebeb olduğu anlaşılmakla bunu tashihen bir mu
vakkat madde tanzim edilmiştir. 

8 — Ana vatana iltihak eden Hatay memur
larının da intibakını teğminen teklif edilen mu
vakkat madde nazarı itibara alınmış ve ihtiyaca 
daha uygun olacağı mülâhazasile yeniden hazır
lanarak lâyihaya eklenmiştir. Bu esaslar daire
sinde yeniden hazırlanan lâyiha Umumî Heye
tin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis R. V. Bu M. M. 
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R. Erten 
Ordu 

//. Yalman 

T. Coşkan 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 
Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
isal R. Ünlü 

Kayseri 
S. H. Ürgüblü 

Malatya 
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feÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadü
lü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî muvazeneye dahil da
irelerin daimî ücretli memuriyet kadroları 
bağlı (1) sayılı cedvelde gösterilmiştir. 

3829, 3837 ve 3848 sayılı kanunlara bağlı 
cedvellerdeki ücretli memuriyetler mahfuzdur. 

MADDE 2 — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cadvel ile 3711 sayılı kanuna bağlı (2) 
sayılı cedvelden ilişik (2) sayılı cedvelde dere
ce, unvan, aded ve maaşları gösterilen memu
riyetler çıkarılmış ve (3) sayılı cedvelde de
rece, unvan, aded ve maaşları gösterilen me
muriyetler 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sa
yılı cedvelin taallûk ettiği kısımlarına eklen
miştir. 

MADDE 3 — 3656 ve 3659 sayılı kanunlara 
tâbi ücretli veya maaşlı memuriyetlerde müs
tahdem olub da mekteb ve müesseselerde (kurs
lar dahil) daimî veya muvakkat muallimlik 
yapanlardan yüksek tahsil veren veya bu de
recede tahsil görenlerin meslekî bilgilerini art
tırmak maksadile kurulan mekteb ve müesse
selerde muallimlik yapanlara beher ders saati 
için 10 lirayı ve lise veya orta derecede bulu
nan veya meslekî bir tahsil için kurulan mek
teb ve müesseselerde muallimlik yapanlara da 
her ders saati için beş lirayı geçmemek üzere, 
alâkalı vekâletlerde tesbit edilecek mikdarda 
kadrolarmdaki maaş veya ücret karşılıkların
dan tedris ücreti verilebilir. Bu gibilerin haf
talık tedrisatı dört saati geçemez ve bu vazife
lere tayin edilecek memurlara ancak meslekî 
vazifelerine uygun ve bir nevi ders muallim
liği verilebilir. 

2517, 3007, 3238 ve 3803 sayılı kanunlar ah
kâmı mahfuzdur. 

MADDİ 4 — Avukatlık kanununa tevfikan, 
avukatlık veya dava vekâleti ruhsatnamesi is
tihsal etmiş olanların işbu ruhsatname tarihin
den itibaren avukatların her Üç ve dava ve
killerinin her dört senelik serbest avukatlık 
müddetleri için bir terfi derecesi hesab edil
mek suretile dahil olabilecekleri avukatlık me
muriyet dereceleri tayin ve tesbit olunur. 

Kısmen avukatlık veya dava vekâletinde ve 
kısmen 3656 sayılı kanunun muvakkat ikinci 
maddesinde yazılı memuriyetlerde geçen hiz
metler yekdiğerine zammolunarak yukarıda 
yazılı esaslar dairesinde hesab olunur. 

Bu suretle iktisab edilen derece diğer memu
riyetler için mükteseb hak teşkil etmez. 

MADDE 5 — Devlet denizyolları ve limanla
rı teşkilâtına alınacak kaptan ve gemi makinst-
lerinin ücretlerinin tayininde bunların resmî ve 
hususî müesseselerle hakikî ve hükmî şahıslar 
nezdinde ayni işlerde geçen hizmet müddetleri
nin tahsillerine göre beher üç veya dört senesi 
için bir terfi derecesi hesab edilmek suretile da
hil olabilecekleri dereceler tesbit edilir. Bu de
receler diğer vazifeler için mükteseb hak teşkil 
etmez. 

MADDE 6 — Maaşlı veya ücretli memurlar
dan kurs veya mekteblerde tahsil için memuri
yet mahallerinden başka mahallere nakledilenle
re yatacak yerleri teğmin edildiği takdride, yev
miye 150 kuruş ve yatacak yer teğmin edilmedi
ği takdirde 10 ncu dereceye kadar olanlara 200 
ve daha yüksek derecede bulunanlara da 300 
kuruşu geçmemek üzere alâkadar vekaletlerce 
harcırah yevmiyesi verilir. Bunlardan iaşe edi
lenlerin iaşe bedeli yevmiyelerinden mahsub 
edilir. 

MADDE 7 — Teşkilât kanunlarına bağlı üc
retli kadroları ile 2656 sayılı kanunun bu ka
nuna muhalif olan hükümleri mülgadır. 

MUVAKKAT BÎRÎNCİ MADDE — Bu ka
nunla dereceleri indirilen ücretli memurlardan 
1 eylül 1939 tarihinde müstahdem olub da 3656 
sayılı kanun ahkâmına göre yapılan intibak ne
ticesinde ücretleri ve dereceleri tesbit edilmiş 
olanlara mezkûr kanun hükmüne göre verilmek
te olan ücret mikdarı daha yüksek dereceli me
muriyete terfi edinceye kadar mükteseb hak ola
rak verilir. 

3837 sayılı kanunla tasdik edilen Matbuat 
umum müdürlüğü daimî ücretli memurları da 
bu hükme tâbidir. 
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MüVAKKÂt İKÎNCÎ MADDE — Daimî üc
retli kadrolara aid ihtisas mevkileri kanunla tes-
bit edilinceye kadar bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cedvelde yazılı kadrolar içindeki ihtisas mevki
leri icra Vekilleri Heyetince tayin olunur. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Hatay-
da mütemekkin olub 3658 sayılı kanun ile tas
dik olunan anlaşmanın ikinci ve üçüncü madde
leri mucibince hiyar haklarını Suriye ve Lübnan 
lehine kullanmamış olanlardan 3656 sayılı ka
nuna tâbi daire ve müesseselerde ücretli vazife
lere tayin edilmiş olanların Suriye ve Hatay Hü
kümetleri zamanında Hatay hududları dahilinde 
maaş veya ücretle geçen hizmetlerinden dolayı 
alabilecekleri ücretler 3656 sayılı kanunun mu
vakkat ikinci maddesinin A, B ve C fıkraları 
hükümlerine ve bu kanunun meriyeti tari
hinden sonra istihdam olunacakların birinci fık
rada yazılı hizmetlerinden dolayı alabilecek
leri ücretler de muvakkat 13 ncü madde hüküm
lerine göre tesbit olunur. 

Bunlardan maaşlı memuriyetlere tayin edil
miş veya edilecek olanların alabilecekleri maaş 
mikdarı yukarıM fıkralar mucibince tesbit edi
lecek ücretin bir derece aşağısına tekabül eden 
mikdardır. 

Şu kadar ki tahsil derecelerine ve ehliyetlerile 
evvelce ifa ettikleri vazifelere göre tayin edilecek
leri memuriyet ücret veya maaşı, yukarıda yazılı 

esaslara nazaran tesbit edilecek dereceden dun 
olduğu takdirde bunların ancak dahil oldukları 
dereceler kendileri için mükteseb hak saydır. 
Bu madde hükmü 3659 sayılı kanuna tâbi me
muriyetler hakkmda da tatbik olunur. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — 3656 
sayılı kanunun muvakkat ikinci ve 3659 sayılı 
kanunun muvakkat birinci maddesi mucibince 
yapılan ve intibakta ücretli memurların Cum
huriyet halk partisinde ve umumî menfaatlere 
hadim müesseselerde geçirdikleri hizmet müd
detleri de hesaba katılır. 

MUVAKKAT BEŞlNCÎ MADDE — Bu ka
nunun neşri tarihinden evvel dört ve beşinci 
maddelerde yazılı memuriyetlere tayin edilmiş 
olanlar hakkmda da mezkûr maddeler hüküm
leri tatbik olunur. 

MUVAKKAT ALTINCI MADDE — 3656 sa
yılı kanunun neşri tarihinde mezkûr kanunun 6 
ve 13 ncü maddelerinde yazılı maaşlı memuri
yetlerde müstahdem olanların da mezkûr kanu
nun muvakkat ikinci maddesindeki esaslara göre 
mükteseb haklan tesbit olunur. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1940 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 



D. 

4 
12 
10 

Memuriyetin nevi Aded 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Doktor 
Kütüphane mustahzırı 
Bina tamirat memuru 

Millî saraylar 

1 
1 
1 
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Ücret 

300 
75 

100 

D. 

9 
10 
11 
12 

13 

M 

Tasni 
» 
» 
» 

» 

Memuriyetin nevi 

f memuru 
» 
» 
» 
» 

VİLÂYETLER 

Aded 

2 
4 
4 

12 
15 

.1 

Ücret 

120 
100 
85 
75 
60 

4 Müdür 
8 Kontrol memuru ve ayniyant 

muhasibi 
9 Başkâtib ve mutemed 
8 Mimar 

10 Doktor 
12 Katib 
11 Sicil ve masraf tahakkuk me

muru 
13 Evrak mukayyidi ve dosya 

memuru 
12 Ayniyat kâtibi 
13 » » 
13 Levazfm memuru 
12 İnşaat sürveyyam 

DÎVANI MUHASEBAT 

8 Doktor 

BAŞVEKALET 

1 300 
i nc'û umumî müfettişlik nuntakası istatistik 

bürosu 

140 
120 
140 
100 

75 

85 

60 
75 
60 
60 
75 

7 Müdür 170 

1, ,2, 3 ve 4 ncü umumî müfettişlikler 
istatistik' büroları 

9 Şef 
11 Memur 
12 » 
13 » 

4 120 
4 85 
4 75 
8 60 

140 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

8 Mütercim 
10 Doktor 

140 
100 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

14 Doktor 1 50 

8 Doktor 140 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

8 Mütercim ( Ecnebi muhabere 
memuru ) 140 

MALİYE VEKÂLETİ 

MERKEZ 

Hususî kalem müdürlüğü 

4 Tedkikatı maliye mütercimi 1 300 
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D. 

9 
8 

13 
7 
8 

4 
4 
6 

12 

Memuriyetin nevi 

~4Ö 
Aded Ücret I D. 

Vekâlet mütercimi 
Müracaat kalemi müdürü 

» » memuru 
Seferberlik şube müdürü 
ı » » şefi 

Malî tedkik heyeti 

Neşriyat müdürü 
Mütercim 

Kâtib 

Hukuk müşavirliği 

1 
3 
4 
6 
7 
8 

10 
11 
13 
1.2 
13 

Mutahassıs müşavir 
Müşavir avukat 

» » 
» » 
» » 
» » 

Tedkik memuru 
» » 

Memur 
Kâtib 

» 

120 
140 
60 
170 
140 

300 
300 
210 
75 

600 
400 
300 
210 
170 
140 
100 
85 
60 
75 
60 

Bütçe ve malî kontrol II. müdürlüğü (Nafia in
şaat muhasebesi) 

6 
7 
8 
8 
9 

10 
8 

11 
12 
13 
14 
13 

Müdür muavini 
Kısım âmiri 
Muamelât memuru 
Tedkik memuru 

» » 
» » 

Hesab memuru 
•» » 

Kâtib ve hesab memuru 
•» » » 

Kâtib 
Dosya ve evrak memuru 

Muhasebat umum müdürlüğü 

11 
12 

Memur 

210 
170 
140 
140 
120 
100 
140 

85 
75 
60 
50 
60 

85 
75 

6 
7 

10 
11 
12 
13 

6 
7 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
13 
8 
9 

10 

3 
4 
7 
8 

10 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Varidat umum müdürlüğü 

îdarî davalar ve kararlar müşa-

Nakid işleri umum müdürlüğü 

Bankalar murakibi 
» » 
» » 

Bankalar murakabe bürosu şefi 

Zat işleri müdürlüğü 

Doktor 
Sicil muhafaza ve evrak mah
zeni memuru 

Millî emlâk müdürlüğü 

İdari davalar müşaviri 
» » » 

Tedkik âmiri 
» * 

Kontrolör 

Fen memuru 
Millî emlâk memuru 

Vilâyet millî «mlâk müdürü 
» » » » 
» » » » 

VİLÂYETLER 

Hukuk müşavirliği 

Vilâyet muhakemat müdürü 

. » 
» 
» 
» 

» 
memuru 

» 

viri 
İdarî kararlar tedkik âmiri 
Balık müfettişi 

» » muavini 
Buğdayı koruma kâtibi 

» » » 
< » » » 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 

300 
210 
170 
100 

85 
75 
60 

1 
1 
1 
L 

400 
300 
210 
170 

210 

120 

210 
170 
170 
140 
140 
120 
100 
85 
60 
140 
120 
100 

Müşavir avukat 
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D. Memuriyetin nevi 

— 41 — 
Aded Ücret D. 

4 Hazine avukatı 
6 » » 

» 7 » 
8 » » 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12 » » 
13 » » 
14 » » 
15 » » 
9 Dava kalemi şefi 

10 » » » 
12 Memur 
12 Takib ve tenfizi ilâmat me

muru 
13 Kâtib 
14 » 
15 » 

Varidat umum müdürlüğü 

14 Kâtib 
15 » 
7 Buğdayı koruma baş kont

rolörü 
S » » kontrol me

muru 
9 » » » 

10 » » » 
10 Buğdayı koruma memuru 
12 » » » 
13 » » » 
14 » •» » 
15 » 

1 
2 

16 
17 
22 
28 
22 
37 
66 
63 
10 
2 
2 
1 

2 
13 
15 
21 

2 
26 
65 
96 

103 

o 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

10 

Kazanç ve muamele vergileri hesah 
mutahassısları 

Müşavir mutahassıs 
Baş mutahassıs 
Hesab mutahassısı 

mutahassıs muavini 

300 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 

120 
100 
75 

75 
60 
50 
40 

30 50 
20 40 

3 170 

2 140 
5 120 

18 100 
100 
75 
60 
50 
40 

1 
1 
4 
9 

15 
11 

5 
25 

500 
400 
300 
210 
170 
140 
120 
100 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

6 Komisyonlar nezdinde hesab 
mutahassısı 

7 » » » 
13 Gayrimuvazzaf itiraz komisyon

ları kâtibi 
14 » » » 

Milîî emlâk müdürlüğü 

210 
170 

60 
50 

9 
10 
12 
13 
14 

Mülî 
» 
» 
» 
» 

emlâk 
» 
» 
» 
» 

memuru 
» 
» 
» 
» 

1 
2 

25 
29 
39 

120 
100 
75 
60 
50 

Umumî müfettişlikler 

9 Malî müşavirlik kâtibi 
10 » » » 

120 
100 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

Levazım müdürlüğü 

10 Doktor 100 

Kibrit ve çakmak inhisarı komiserliği 

4 Komiser 1 300 

Mülî seferberlik şubesi müdürlüğü 

7 Müdür 
2 Memur 

VİLÂYETLER 

1 
1 

170 
75 

10 Doktor 100 

Gümrük muhafaza g'enel komutanlığı 

6 istihbarat şefi 
8 İstihbarat âmiri 
8 Zat ve sicil müdür muavini 
8 Kaçak şubesi memuru 

1 
9 
1 
2 

210 
140 
140 
140 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

9 Meonur 

11 » 
2 » 
8 Levazım amirliği levazım müdürü 
8 Levazım memuru 
9 Deniz levazım memuru 

10 Sivil hekim 
11 Hesab memuru 
12 » » 

8 Tahkik bürosu şefi 
11 Kâtib 
12 » 
3 » 

15 » 
8 Muhafaza müdürü 
9 Muhafaza müdür muavini 
6 Levazım ımüdür muavini 
7 Satın alma komisyon reisi 
7 Muayene komisyon reisi 
7 1. Sınıf kısım şefi 
7 Muhafaza müdürü 
9 Hesab memuru 

10 » » 
11 » » 
7 1. Sınıf kısım şefi 
8 2. sınıf » » 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

10 Doktor 

MERKEZ 

VİLAYETLER 

Birinci umumî müfettişlik 

1 
12 
9 

10 

120 
100 
85 
75 

140 
140 
120 
100 

' 85 
75 

140 
85 
75 
(>0 
40 

140 
120 
210 
170 
170 
170 
170 
120 
100 
85 

170 
140 

1 100 

8 
8 
9 

12 
S 

10 

Levazım ve daire müdürü 
Kâtib 

» 
» 

Emniyet müfettişliği kâtibi 
» » » 

1 
5 
4 
1 
2 
1 

140 
140 
120 
75 

140 
100 

8 
9 

10 
12 
13 
14 

M nailim 
» 
» 
» 
» 
» 

I). Memuriyetin nevi Aded Ucrel 

ikinci umumî müfettişlik 

Yazı isleri kâtibi 
Hususî kalem kâtibi 
Dosya memuru 
Levazım ve daire müdürü 
Köy bürosu şefi 

» » kâtibi 

6 
2 
2 
1 
1 
2 

120 
140 
120 

,140 
140 
1Q0 

9 
8 
'9 
8 
8 

10 

İJc,üncü umumî müfettişlik 

8 Kâtib 5 140 
9 » 4 120 
8 Levazım ve daire müdürü 1 140 

12 Kâtib 1 75 
8 Emniyet müfettişliği kâtibi 2 140 

10 » » » 1 100 

Dördüneü umumî müfettişlik 

8 Levazım ve daire müdürü 1 140 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

7 Doktor 
7 Kimyager 
4 Enstitü mutahassıs muavini 
7 » muallimleri 
7 Malî polis mutahassiNi 

10 » » Ekisperi 
7 Laboratuar şefi 

14 Doktor 
13 Kapdan 

1 
1 
2 
(i 
2 
• > 

1 
1 
1 

170 
170 
300 
170 
170 
100 
170 

50 
60 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

6 
6 
1 
3 
6 

J4U 
120 
100 
75 
00 
50 
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D. Memuriyetin nevi Aded Ücret D 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

4 Müşavir 
8 Seferberlik müdürü 

10 . Doktor 
3 Mütercim 

300 
140 
100 
400 
300 
210 
170 
140 

12 

12 
13 

9 
13 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. 

MERKEZ 

Zehirli ve boğucu gazlar ve ha
va hücum/undan korunma şu
besi mutahassısı (Seferberlik iş
leri müdürlüğünü de yapacak). 
Zehirli ve boğucu gazlar ve ha
va hücumundan korunma şube
si şefi 
Seferberlik kısmı kâtibi 
Zehirli ve boğucu gazlar ve ha
va hücumundan korunma kâ
tibi 
Sıhhat işleri mühendisi 
Sıhhat işleri mimarı 
Uyuşturucu maddeler ve cemi
yeti Akvam sıhhî işler muta
hassısı 
Propaganda şubesi ressamı 
Mütercim 

Kütüphane memuru 
Depo memur muavini 

300 

75 
75 

1 60 
1 300 
1 300 

1 300 
1 170 
1 170 
1 120 
1 60 

Ankara numune hastanesi 

Baştabib ve müdür 
Baştabib muavini 
Dahiliye mutahassısı 
Röntgen tedavi ve radyumterapi 
mutahassısı 
Operatör muavini 

» » 

400 
300 
300 

300 
210 
170 

/ 
8 
8 

12 
13 
9 

10 
10 

8 
12 
12 
13 
14 
12 
9 

10 
10 

1 
1 
6 

12 
8 
8 

10 
10 
12 

Memuriyetin nevi 

Başasistan 
» 

Diş tabibi 
Asistan 

» 
Başeczacı muavini 
Eczacı , 
Kütübhane memuru 
İdare memuru ve mutemed 
Hesab memuru 
Kâtib 
Depo memuru 
Aynaiyat kâtibi 
Hasta kabul memuru 
Başhemşire [1] 
Diyet mutbahı hemşiresi [1] 
Hemşire [1] 

Aded 

4 
3 
2 
7 

12 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

Ücret 

170 
140 
140 
75 
60 

120 
100 
100 
140 

75 
75 
60 
50 
75 

120 
100 
100 

Merkez hıfzıssıhha müessesesi 

Birinci müdür [1] 
İkinci müdür 
Mutahassıs eczacı ve ayniyat 
muhasibi mesulü 
Ayniyat kâtibi 
Depo memuru (Eczacı) 
Başkâtib ve mutemed 
Kütübhane memuru 
Kâtib 

» 

Bakteriyoloji tahlil ve kontrol şubesi 

1 
1 

1 

1—
i 

1 
1 
1 
1 
2 

600 
600 

210 
75 

140 
140 
100 
100 

75 

3 Müdür muavini (Mutahassıs) 
4 Mutahassıs 
9 Başasistan 
0 Asistan 

1 
2 
1 
2 

400 
300 
120 
100 

Serum ve aşı şubesi 

Müdür (mutahassıs [1] 
Serum şubesi mutahassısı 
Başasistan 
Ası şubesi mutahassısı 
Çiçek aşısı mutahassısı 
Kuduz aşısı mutahassısı 

1 
3. 
1 
1 
1 
1 

500 
300 
120 
300 
300 
300 

Kimya tahlil şubesi 

2 Müdür mutahassıs kimyager 500 
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4 Mutahassıs 
G » 
9 Başasistan 

10 Asistan 
2 Biyoloji imalât ve tedkikat şu

besi müdürü (mutahassıs) [1] 
4 Mutahassıs 
7 Mutahassıs muavini 
9 Başasistan 

10 Asistan 

1 300 
2 210 
1 120 
2 100 

1 500 
1 300 
2 170 
1 120 
1 100 

Sıhhî ahırlar ve immonoloji şubesi 

4 Mutahassıs bakteriyolog veteri
ner 1 300 

8 Veteriner 1 140 
12 Hayvan küçük sıhhat memuru 1 75 

Hıfzıssıhha mektebi 

1 Müdür ve parazitoloji muallimi 
4 Epidemiyoloji muallimi 
4 Sıhhati umumiye idaresi esasa-

tı muallimi 
4 Hayatî istatistik muallimi 
6 Sıhhî mühendislik muallimi 
6 Umumî istatistik muallimi 
7 Sınaî hıfzıssıhha ve bakteriyo

loji muallimi 
7 (îıdaî ve tıbbî kimya muallimi 
8 İçtimaî hıfzıssıhha (Köy tat

bikatı muallimi) 
9 Asistan 
8 Ayniyat mutemedi 
9 Katil) ve mutemed 

Sıtma mücadelesi 

Umum sıtma mücadele merkez memurin kadrosu 
3 Umum sıtma mücadele müfet

tişi 
4 Umum sıtma mücadele su mü

hendisi 
7 Umum sıtma mücadele baş fen 

memuru 
8 Umum sıtma mücadele fen me

muru 
0 Umum sıtma mücadele muha

sibi mesulü 1 210 

1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
t 

1 

iioo 
300 

300 
300 
210 
210 

170 
170 

140 
120 
140 
120 

2 

2 

1 

1 

400 

300 

170 

140 

Memuriyetin nevi 

9 Umum sıtma mücadele muha
sebe mümeyyizi 

10 Umum sıtma mücadele muha
sebe tedkik memuru 

10 Umum sıtma mücadele muha
sebe muamelât memuru 

11 Umum sıtma mücadele muha
sebe kâtibi (veznedar) 

12 Umum sıtma mücadele müfet
tişlik kâtibi 

Kinin komprime ve ampulleri imalâthanesi 

7 Müdür 1 170 
11 Kâtib ve ayniyat mutemedi 1 85 

Aded 

1 

1 

1 

1 

2 

Ücret 

120 

100 

100 

85 

75 

P'irengi mücadele teşkilâtı memurin kadrosu 

1 4 Müfettiş 
12 Kâtib ve muamelât memuru 

Seyyar firengi tarama heyeti [2\ 

4 Mutahassıs tabib 
fi Bakteriyolog 

10 Sıhhat memuru 

Seyyar emrazı sıhhiye mücadele memurin 
kadrosu [2] 

300 
75 

1 
1 
3 

300 
210 
100 

4 Mücadele tabibi 
6 » » 

10 Seyyar aşı ve mücadele sıhhat 
memuru 

VİLÂYETLER 

Umumi müfettişlik 

8 Birinci umumî müfettişlik mü
şaviri kâtibi 

10 Birinci umumî müfettişlik mü
şaviri kâtibi 

10 İkinci umumî müfettişlik mü
şaviri kâtibi 

8 Üçüncü umumî müfettişlik 
müşaviri kâtibi 

10 Üçüncü umumî müfettişlik 
müşaviri kâtibi 

3 300 
2 210 

20 100 

140 

100 

ıoo 

140 

100 
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9 Dördüncü umumî müfettişlik 
müşaviri kâtibi 2 120 

İstanbul muayene ve tesellüm komisyonu 

12 Kâtib 1 75 

Vilâyet ve kazalar 

14 Kâtib 
15 » 

10 
10 

Hifzıssthha müzesi 

12 Ilesab ve ayniyat memuru 

Kuduz tedavi müessesesi 

14 Baştabib ücreti 
7 Mutahassıs tabib 

12 Ambar memuru 

Küçük sıhhat memurları mektebi 

14 Kâtib 1 

İstanbul çocuk hastanesi 

9 Baştabibücreti 
13 Asistan 
13 Diştabibi 
13 Hasta kabul memuru 
9 Eöntgen hemşiresi [1] 

10 Başhemşire [ l j 

Numune hastaneleri 

Baştabib 
Baştabib ücreti 
Asistan 
Diştabibi 
Hasta kabul memuru 

Zonguldak hastanesi 

12 Baştabib ücreti 
13 Asistan 
13 Kâtib ve hasta kabul memuru 

50 
40 

75 

1 50 
1 170 
1 75 

50 

1 
4 
1 
:ı 
1 
1 

120 
60 
60 
60 
120 
100 

1 300 
3 75 

15 60 
1 75 
2 60 

1 75 
1 60 
1 60 

İstanbul emrazı akliye ve asabiye hastanesi 

? Baştabib ücreti 1 140 

Memuriyetin nevi 

8 Mutahassıs tabib 
13 Göz hastalıkları mutahassısı 
13 Asistan 
8 Başeczacı 

12 Diştabibi 
10 Hesab memur muavini 
11 Ayniyat mutemedi muavini 
12 Kütüpane memuru 
10 Kâtib 
14 » 
12 Hasta kabul memuru 

3Ianisa ve Elâzığ emrazı akliye ve asabiye 
hastaneleri 

Aded 

3 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

140 
60 
.60 
140 
75 
100 

• 85 
75 
100 
50 
75 

10 Baştabib ücreti 
8 Baştabib ücreti (Elâzığ) 

13 Asistan 

1 100 
1 140 
2 60 

Heybeliada verem sanatoryomu 

9 Baştabib ücreti 
12 Operatör 
13 Asistan 
12 Diştabibi 
10 Başhemşire [l j 
12 Ambar memuru 

tiağır, dilsiz ve körler müessesesi 

8 Müdür muavini ve muallim (Mu
tahassıs tabib) 1 

10 Muallim 1 
12 » 1 
14 » 2 
15 » muavini 2 

Leylî tıb talebe yurdu 

10 İdare tabibi 7 
12 Eczacı ve kütüpane memuru 

(Revir için) 1 
9 Büro şefi 1 

12 Kâtib 1 
13 İdare memur muavini 1 
12 Ambar memuru 1 
12 Kiler » 1 

1 
1 
4 
1 
1 
1 

120 
75 
60 
75 
100 
75 

140 
100 

75 
50 
40 

100 

75 
120 
75 
60 
75 
75 
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Haydarpaşa emrazı sariye ve istüâiye hastanesi 

10 Baştabib ücreti 1 1 
12 Mutahassıs tabib 2 
12 Röntgen rautahassısı 1 
13 Asistan 2 
13 Diş tabii)i 1 
13 Kât ib 1 
10 Başhemşire İ İ | 1 1 

İzmir emrazı sariye re istüâiye hastanesi 

1 

D. Memuriyet in nevi Aded X;erci; 

12 Baştabib ücreti 
13 Kulak, boğaz, burun hastalık

ları mutahassıs» 
13 Asistan 
10 Başhemşire [ 1 | 
13 Kât ib 

Elâzığ eüzzam hastanesi 

12 Kâtib 
13 Has ta kabu l memuru 

A ntakya hastanesi 

12 Baştabib ücret i 
13 Asistan 
14 flaşta kabul memuru 

iskemlenin hastanesi 

15 Baştabib ücreti 

Doğum ve çocuk bakım evleri 

12 Baştabib ücreti 
15 Baştabib ücreti 

4 Doğum mutahassıs» 
0 » » 
7 » » 
7 » » muavini 
4 Çocuk hastal ıklar ı mııtahassısı 
5 » •> » 
6 » » » 

13 Asistan tabib 
12 Başhemşire (Ebe) 
13 Bbe 
13 Hemşire 

12 Ayniyat mutemedi ve ambar 
memuru 

13 Ayniyat mutemedi ve ambai ' 
memuru 

12 Kâtib ve mutemed 
13 » » 

Adana Sıtma enstitüsü memurin kadrosu 

7 
•> 
7 

60 

60 

3 Müdür 
4 Laboratuar şefi 
7 Kimyager antimoloğ 

10 Asistan 
'{) 12 Katil) ve avnival mutemedi 

1 

1 1 

60 
60 
00 
60 

1 400 
1 300 
1 170 
1 100 
1 75 

I.) 

60 

75 
60 
50 

40 

8 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
8 
2 
-> 
--> 
0 

40 
300 
210 
170 
170 
300 
260 
210 
60 
75 
60 
00 

*S'? İma mü cadde mm takaları 

3 Sıtma mücadele mıntakası reisi 
13 Sili hat müdürü veya sıhhi mü

şaviri 
6 Sıtma mücadele laboratuar şel'i 
4 Sıtma mücadele tabibi 
7 » » » 
7 » » » 

10 Sıtma hastanesi mııtahassısı 
tabibi 

14 Sıtma hastanesi hemşiresi 
12 Sıtma mücadele sıhhat memuru 30 
13 Sıtma mücadele sıhhat memuru 433 
10 Sıtma mücadele sürt"e kontrol 

memuru 2 
12 Sıtma mücadele sürt'e memuru 4 
12 Kâtib ve ayniyat mutemedi 15 
13 Kâtib 1 

Ankara emrazı zühreviye hastanesi 

15 

2 
16 
1 
17 
80 

1 
1 

30 

400 

60 
210 
300 
170 
170 

100 
50 
75 
60 

100 
75 
75 
60 

4 Mutahassıs tabib 
12 Kâtib ve ayniyat mutemedi 
13 Hemşire (ttbe) 

1 300 
1 75 
1 60 

Ankara Deri ve tenasül hastalıkları muayene 
ve tedavi evi 

4 Mutahassıs baştabib 
7 Mutahassıh tabib 

12 Kâtib ve ayniyat mutemedi 
13 Sıhhat memuru 
13 Hemşire (Kbe) 

1 
1 
1 
3 
1 

300 
170 
75 
60 
60 
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İzmir Deri ve tenasül hastalıkları muayene 
ve ı tedavi evi 

4 Mutahassıs baştibib 
,7 ^utj8?hassıs tanbib 

13 Kâtib ve ayniyat mutemedi 
13 Sıhhat memuru 
13 Hemşire (Ebe) 

1 300 
1 170 
1 60 
4 60 
1 60 

Firengi mücadele teşkilâtı memurin kadrosu 

4 
4 
6 
7 
6 
6 

13 
12 
13 

Baştabib 
» 

Mücadele tabibi 
» » 

Laboratuar şefi 
» » 

Kâtib ve aj^niyat mutemedi 
Seyyar sıhhat memuru 

> > » 

1 
5 
6 

11 
1 
2 
6 

21 
80 

Verem mücadele teşkilâtı 

Ankara verem mücadele dispanseri 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
6 

10 
12 
12 

Baştabib 
Tabib 
Röntgen mutahassısı 
Kâtib ve ayniyat mutemedi 
Eczacı 

12 Ziyaretçi başhemşire 
13 Ziyaretçi hemşire 

Bursa verem mücadele dispanseri 

Trabzon re reni mücadele dispanseri 

1 
1 

6 
10 
12 
13 
13 

Başıtabib 
Tabib 
Kâtib ve ayniyat mutemedi 
Eczacı 
Zivaretci başhemşire 

300 
300 
210 
170 
210 
210 

60 
75 
60 

300 
210 
100 

75 
75 
75 
06 

6 
7 

12 
13 
13 
13 

Baştabib 
Tabib 
Kâtib ve ayniyat mutemedi 
Eczacı 
Ziyaretçi başhemşire 
Zivaretci hemşire 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

210 
170 
75 
60 
60 
60 

210 
100 
75 
60 
60 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

13 Ziyaretçi hemşire 60 

Etimesgut sıhhat merkezi 

6 Müdür (Tabib) 
13 Ebe ' 
11 FJczacı ve ayniyat mutemedi 
15 Kâtib ' 
12 Ziyaretçi başhemşire 
13 Ziyaretçi hemşire 
12 Sıhhat memuru 

Trahom mücadele teşkilâtı 

2 Mücadele reisi 
4 Baştabib mutahassıs 
6 Tabib mutahassıs 
7 Tabib 
6 Tabib mutahassıs (Seyyar) . 

10 Asistan tabib 
10 Başkâtib ve ayniyat mutemedi 
13 Kâtib ve ayniyat mutemedi 

» > » 
Ziyaretçi hemşire 
Hemşire 
Sıhhat memuru (Seyyar) 

» » 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

210 
60 
85 
40 
75 
60 
75 

14 
13 
13 
13 
14 

10 
16 

1 
1 
1 
1 

15 
1 

13 
38 
50 

500 
300 
2.1.0 
170 
210 
100 
100 

60 
50 
60 
60 
60 
50 

| 1| Ecnebi müstahdem bulunduğu müddetçe 
bu kadrolar vekâletçe mevkuf tutulacaktır. 

[2] Merkezleri Ankaradadır. 

ADLİYE VEKÂLETİ 

MERKEZ 

10 Doktor 
8 Mütercim 

13 Kâtib 
14 » 
10 Kütüphane memuru 
7 Seferberlik şubesi müdürü 

10 » » memuru 
12 » » » 

1 
2 
8 
5 
1 
1 
1 
1 

100 
140 

60 
50 

100 
170 
100 
'75 
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Ceza ve tevkif evleri U. M. 

6 

7 
8 

Fen memuru, mimar veya mü
hendis 

.» » » 
Desinatör 

1 
1 
1 

210 
170 
140 

2556 sayılı kanun mucibince kurulan 
merkez bürosu 

10 Başkâtib 
13 Kâtib 
15 » 

Ayırma meclisi umumî kâtibliği 

8 Umumî kâtib 1 
10 » » muavini 1 

Temyiz mahkemesi 

12 Doktor 
12 Daire memuru 

Adlî tıb işleri 

8 Müşahede doktoru [1] 
9 Bakteriyolog 
9 Kimyager 

10 Asistan 
12 Mubassır ve mustahzır 
14 Kâtib 

VILÂYETLER 

8 Hâkim ve kâtib namzedi 
9 » » 
9 Umumî müfettişlikler kâtibleri 

10 » » > 

Ceza ve tevkif evleri V. M. 

15 Hastane memuru 
13 Sürveyyan 
14 » 

100 
60 
40 

140 
100 

75 
75 

140 
120 
120 
100 
75 
50 

8 140 
10 120 
2 120 
3 100 

Mahkûm çocuklar ıslah evi 

8 Müdür 

40 
60 
50 

140 

1] Müşahedehane müdürlüğü de yapar. 

D. Memuriyetin nevi Aded ücret 

11 Memur (Muallimlik te yapar) 
12 » » » 
13 Memur 
13 Kâtib 
10 Tabib 
11 Atelye şefi 

85 
75 
60 
60 

100 
85 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

9 Mutahassıs müşavir 
12 Doktor 
13 Memur 

MAARİF VEKÂLETİ 

MERKEZ 

7 Mütercim 
8 » 

10 Doktor 

Neşriyat müdürlüğü 

VÎLÂYETLER 

10 1 nci umumî müfettiş müşavir
liği kâtibi 

10 2 nci umumî müfettiş müşavir
liği kâtibi 

lö 3 ncü umumî müfettiş müşavir
liği kâtibi 

1 0 - 4 ncü umumî müfettiş müşavir
liği kâtibi 

Yüksek öğretmen okulu 

8 Müdür 
11 » muavini 

1 
1 
3 

120 
75 
60 

170 
140 
100 

1 
13 

S 
13 

Raportör 
Yabancı memleketlerle neşriyat 
mübadelesi memuru 
Ressam 
Harita memuru 

1 

2 
1 
1 

170 

60 
140 
60 • 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

100 

100 

100 

100 

140 
85 
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7 
10 
10 
10 

10 
15 
12 

9 
11 
12 
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14 Doktor 
15 Eczacı ve hastane memuru 
15 Müzakereci 

Siyasal bilgiler okulu 

Müdür 
» muavini 

Doktor 
Profesör 
Yabancı dil öğretmeni (Ecnebi 
olabilir) 
Kütübhane memuru 

» » yardımcısı 
îdare muavini 
Kur öğretmeni 

» » 

1 50 
1 40 
8 40 

1 • 170 
1 100 
1 100 
1 100 

140 
100 
40 
75 

120 
85 
75 

Gazi öğretmen okulu ve eğitmen enstitüsü 

8 Müdür 
12 » muavini 
13 » > 
10 Doktor 
13 Kütüphane memuru 
13 Mubayaa komisyonu kâtibi 
14 Asistan 
8 Malûl çocuklar terbiyesi muta-

hassısı 

Güzel sanatlar akademisi 

8 
8 
8 
4 
6 
7 
8 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

8 
8 
8 

Müdür 
Mimar 

» ressamı 
Muallim 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Asistan 
Resim galerisi müdürü 
Fotoğraf atelyesi öğretmeni 

140 
75 
60 

100 
60 
60 
50 

140 

140 
140 
140 
300 
210 
170 
140 
100 
85 
75 
60 
50 
40 

140 
140 
140 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

13 Kâtib 
13 » (Resim galerisi için) 

2 60 
1 60 

Cumhur Başkanlığı filarmonik orkestrası 

8 Salon ve caz orkestrası üyele
ri (Ecnebi olabilir). 8 140 

13 Şef muavini [1] 1 60 

Lise, orta, öğretmen okulları ve müzik öğretmen 
okulu 

14 Doktor 28 50 
15 » 50 40 

7 Müzik öğretmen okulu müdürü 1 170 

300 
210 

60 

1 
1 
1 
1 
1 

170 
100 
100 
75 
60 

Maarif matbaası 

4 Müdür 
6 Teknik büro şefi 

Derleme 

13 Derleme memuru 

Prevantoryom ve santoryom 

7 Müdür 
10 > muavini 
10 Doktor 
12 > 
13 » 

Antikite ve müzeler müdürlüğü 

7 Restorasyon murakibı, mimar 1 170 
13 Kâtib 1 60 
9 Fen memuru ve desinatör 1 120 

İstanbul arkeoloji müzesi 

8 Mutahassıs kimyager 1 140 
8 Eski eserlerin tamircisi ve 

heykeltraş 1 140 

Ankara etnografya müzesi 

9 Baş mustahzır 1 120 

[1] Üyelerden birine ilâveten verilir, 
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13 
15 
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Mustahzır 
Salon memuru 

Anıtları koruma heyeti 

4 Arşitek üye 
8 Tescil üyesi 

Ayasofya müzesi 

10 Karşılama memuru 

60 
40 

300 
140 

1 100 

Hatay tarihî eserlerinin 'muhafaza heyeti 

7 Müdür 
13 Rehber 

170 
60 

Tecim kız sanat okulları ve enstitüleri bölge 
sanat okulları ve ertik okulları muallim ve 

idare memurları ve müstahdemleri 

10 
12 
14 
15 
15 
12 
12 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Müdür 
» 
» 
» 

Müdür muavini 
Doktor 
Kütüphane memuru 
Muallim 

» 
a> 
» 
» 
» 
» 
» 

17 
21 

3 
52 
15 

1 
4 

10 
19 
49 
36 
97 
64 
31 

100 
75 
50 
40 
40 
75 
75 

170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 

istanbul üniversitesi 

İdare heyeti 

3 Rektör 
7 Dekan 

12 Eczacı mektebi müdürü 
12 Dişçi » » 
12 Arkeoloji enstitüsü mütercimi ve 

kütüphane memuru 
13 Türkiyat enstitüsü mütercimi 

400 
170 
75 
75 

75 
50 

4 
10 
10 
12 

13 
14 
8 

10 
4 
7 

10 
10 

Meıuııriyetiu nevi Aded ücret 

Tedris heyeti rektörler ve tercümanlar 

Profesör 
Muhasebe dersi Jektörü 
Röntgenci 
Yabancı dil öğretmenliği kursu 
öğretmen ve müzakerecisi 

Sosyoloji enstitüsü ilmî yardım
cısı 
Farsça lektörü 
Profesör 

2 300 
1 100 
1 100 

2 75 
3 60 
1 50 

Lektör 
Tercüman 

Asistanlar 

13 Asistan 
14 » 

10 Tercüman 
12 » 

Tercümanlar 

35 
42 

Yabancı diller okulu 

S Müdür muavini 
7 Lektör 
8 » 

10 » 

140 
100 
300 
170 
100 
100 

60 
50 

100 
75 

1 140 
1 170 
1 140 
23 100 

Ankara Dil - Tarih ve coğrafya fakültesi 

7 Dekan 
9 Lektör 
8 İlmî yardımcı 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12 » » 
10 Mütercim 
10 Müdür muavini 
10 Müzakereci 
10 Spor öğretmeni 
10 Doktor 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 

170 
120 
140 
120 
100 
85 
75 

100 
100 
100 
100 
100 
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51 
D. 

ıo 
14 

7 
7 

11 

Meni nri velin nevi Aılctl Ücrel. 

Enstitü müdürü 

Profesör 
İlmî yardımcı 
Enstitü kütüphane mıemuru 

1 100 
2 50 
11 170 
1 170 
4 85 

NAPÎA VEKÂLETİ 

MERKEZ 
i i 

İdarî müşavirlik 

2 idarî müşavir 1 500 

Yapı ve imar işleri reisliği proje bürosu 

3 Şef Yüksek mühendis veya 
Yüksek mimar 

4 Yüksek Mühendis veya Yük
sek mimar 

5 
6 
7 
8 Eessasm 

Baş ressam 

400 

300 
260 
210 
170 
140 

Şehircilik fen heyeti 

Yüksek mühendis veva Yüksek 
mimar 

4 » 
6 » 
8 Ressam 

1 400 
2 300 
1 210 
1 140 

Tesisat bürosu 

3 Şef Yüksek mühendis 
4 Elektrik mühendisi 
6 » » 
3 Kalorifer mutahassısı 
4 » » 
6 » » 
7 Elektrik teknisyeni 
8 Tesisat ressamı 

400 
300 
210 
400 
300 
210 
170 
140 

Demıryollar ve limanlar inşaat reisliği 

Başmühendis 500 
400 

n. Memuriyet in nevi Âdeci Üere 

7 İstimlâk âmiri 
12 » memuru 

3 Fen heyeti mühendisi 
4 » » » 
4 Mühendis 
6 Kısım mühendisi 
6 Mühendis 
7 » 
8 İstimlâk müfettişi 
8 » şube şefi 
8 » kısım şefi 
9 » fen memuru 
8 Fen memuru 
9 Ressam 

10 » 
9 Katib 
8 Memur ' 

11 » 
12 Sipariş memuru 
12 Ayniyat hesab memuru 

8 Doktor 

Zat işleri 

Malzeme müdürlüğü 

11 Muamelât memuru 
12 Ambar ve hesab memuru 
12 Hesab memuru 
12 Kâtib 

Neşriyat müdürlüğü 

170 
75 
400 
300 
300 
210 
210 
170 
140 
140 
140 
120 
140 
120 
100 
120 
140 
85 
75 
75 

140 

1 85 
1 75 
1 75 
1 75 

Mütercim 

> 
Neşriyat âmiri 

10 İstatistik şefi 
8 Müze memuru 
9 Kütüphane şefi 

Nafia şirket ve müesseseler reisliği 

3 Elektrik mühendisi 
4 » » 
5 » » 

10 Fen memuru 
7 Tedkik §efi 
7 Kontrol şefi 

1 
2 
1 
1 
1-
1 
1 

210 
170 
140 
210 
100 
140 
120 

1 
2 
1 
1 
2 

r-j 

400 
300 
260 
100 
170 
170 
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D. Memuriyetin nevi 

— 52 
Aded Ücret 1 D. 

7 Mukavelât şefi 1 
12 Memur 1 

170 
75 

Şose ve köprüler reisliği 

4 Merkez fen heyeti yüksek mü
hendisi 2 300 

6 Merkez fen heyeti yüksek mü
hendisi 3 210 

9 Merkez fen heyeti ressamı 1 120 
10 Merkez muamelât memuru 1 100 

Vekâlet muhasebe müdürlüğü bina ve su işleri 

8 Kısım âmiri 
9 Tedkik memuru 

10 Hesab memuru 

S eferb erlik müdürlüğü 

7 Müdür 
9 Şef 
9 Fen memuru 

12 Memur 

2 140 
2 120 
3 100 

1 170 
1 120 
1 120 
1 75 

TAŞRA 

Demiryollar ve Umanlar inşaat reisliği 
o 

4 
6 
7 
4 
6 
6 
7 
6 
7 
7 
7 
8 
7 
8 
8 

10 
9 
8 
9 

10 

Şube mühendisi 
Kısım mühendisi 

» » 
» » 

Mühendis 
» 

Doktor 
Tamirat şefi 
Kısım şefi 

» » 
İstimlâk âmiri 

» şube şefi 
» » » 
» kısım şefi 
» » » 

İstimlâk fen memuru 
» » » 

İstimlâk memuru 
Fen memuru 
Ressam 

» 

3 
3 
3 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 1 

2 
6 
1 
1 

15 
1 
1 

400 
300 
210 
170 
300 
210 
210 
170 
210 
170 
170 
170 
140 
170 
140 
140 
100 
120 
140 
120 
100 

Memuriyetin nevi 

7 Mesul muhasib 
8 » » 
8 Muhasib 

10 Muhasebe memuru 
9 Hesab memuru 

10 Hesab memuru 
9 Veznedar 

10 » 
7 Başkâtib 
8 » 
8 Kâtib 
9 » 

10 » 
12 » 
12 
9 

10 
10 
10 

Memur 
Tedkik memuru 

» » 
Dosya memuru 
Ambar kâtibi 

Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 

tlcivt 

170 
140 
140 
100 
120 
100 
120 
100 
170 
140 
140 
120 
100 
75 

100 
120 
100 
100 
100 

Travers fabrikası müdürlüğil 

3 Fabrika müdürü 
5 Orman mühendisi 
6 Doktor 
8 Fen memuru 
8 Şantiye şefi 
8 Mesul muhasib 
9 Muhasib 
9 Veznedar 

12 Kâtib 

Şose ve köprüler reisliği 

4 Yüksek mühendis veya mühen
dis 

5 » » » 
6 » » » 
7 » » » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

400 
260 
210 
140 
140 
140 
120 
120 
75 

300 
260 
210 
170 
140 

Transit yolu Erzurum mmtaka müdürlüğü 

12 Muamelât şefi 
13 Hesab memuru 

1 75 
1 60 

Transit yolu Trabzon mmtaka müdürlüğü 

13 Muamelât şefi 1 60 
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D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

istanbul - Edirne yolu mıntaka müdürlüğü 

13 Muamelât memuru 

Umumî müfettişlikler 

10 Kâtib 

Yüksek mühendis mektebi 

7 Malzeme, su, elektrik, kimya ve 
fizik laboratuarları şefleri 

7 Asistanlar 
8 » 
9 > 
9 Lisan muallimleri 
8 Ressam, tedrisat kısmı ambar

ları kontrolörü 

7 Pansiyon âmiri 
7 Doktor 

İdare 

Teknik okulu 

7 Makine muallimi 
7 Muallim 
8 » 

10 » 
10 Asistan 
7 Atelye şefi 
8 Pansiyon âmiri 

12 Alâtı dersiye ve hendesiye me
muru 

8 Doktor 
10 Tedrisat bürosu şefi 
12 Tedrisat bürosu kâtibi 

60 

10 100 

5 170 
10 170 
10 140 
5 120 
7 120 

1 140 

Fen heyeti 

4 Su mutahassısı (Yüksek mü
hendis) 

170 
170 

2 170 
2 170 
4 140 
2 100 
4 100 
1 170 
1 140 

75 
140 
100 
75 

4 
15 
11 
10 

Konya ovası sulama idar 

İdare memurları 

Müdür 
Avukat 
Kâtib ve tahakkuk memuru 
Doktor 

esi 

1 
1 
1 
1 

300 
40 
85 

100 

]()() 

D. Memuriyetin nevi 

8 Fen memuru 
9 » » 

10 Ziraat fen memuru 

Hesab işleri heyeti 

8 Muhasebeci 
11 Veznedar [1] 
10 Ayniyat muhasibi 
13 Tahsil memuru [2] 

Aded 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

140 
120 
100 

140 
85 

100 
60 

IKTISTD VEKÂLETİ 

MERKEZ 

1 Vekâlet müşaviri 

Sanayi umum müdürlüğü 

3 Sanayi müfettişi 
4 » » 
6 » » 
7 » » 
6 Ressam 
7 Muallim 

Maadin umum müdürlüğü 

2 Başmühendis 
<> Mühendis 
4 » 

Sanayi tedkik heyeti 

2 Aza mühendis 
3 » » 
4 » » 
3 » mutahassıs muhasib 
4 » » » 
4 Müşavir 

600 

2 
4 
3 
3 
1 

400 
300 
210 
170 
210 
170 

1 
1 
4 

500 
400 
300 

1 
4 
3 
2 
1 
2 

500 
400 
300 
400 
300 
300 

[1] Muhasebe işlerine de yardım ile mükel
leftir. 

[2J At mubayaa ve besleme masrafları ken
dilerine aid olmak üzere süvari olacaktır, 
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f). Memuriyetin nevi 

8 Memur 
9 » 

10 » 
12 » 
8 Ressam 

İs dairesi 

1 
3 
4 
4 
6 
7 
7 
4 
4 
7 
8 
9 

10 
12 
13 

Eeis 
» muavini 

Şube müdürü 

» » muavini 
iş başmüfettişi 

» müfettişi 
» » 

Başmemur 
Muamele memuru 

» » 
Kâtib 

Diğer merkez ücretleri 

4 Neşriyat müdürü 
6 Mütercim 
8 Ressam 
8 Vekâlet doktoru 

Âded Ücret D. 

1 140 
1 120 
1 100 
1 75 
1 140 

600 
400 
300 
300 
210 
170 
170 
300 
300 
170 
140 
120 
100 
75 
60 

1 300 
3 210 
1 140 
1 140 

VİLÂYETLER 

Zonguldak mtntahası iktisad müdürlüğü 

2 
4 
6 
6 
7 
8 
4 
7 
9 

13 
14 
12 

Maden maşmühendisi 
Maden mühendisi 

» » 
İş müfettişi 

» » 
Ressam 
Laboratuar şefi 
Kimyager 
Asistan 
Liman kontrolörü 

» » 
Emii.net maden memuru 

1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

500 
300 
210 
210 
170 
140 
300 
170 
120 
60 
50 
75 

M cırıı ir iydin nevi Ad od ( W 

Mıntaka iktisad müdürlükleri 

3 Mıntaka iktisad müdürü 
4 » » » 
6 » » » 
7 » » » 
7 » » » âmiri 
6 İş müfettişi 
7 » » 
8 Başmemur 
9 Memur 

10 » 
12 » 
13 » 
4 Mühendis 
6 » 

2 
3 
9 
2 
1 
3 

25 
8 

14 
4 
2 
8 
2 
4 

400 
300 
210 
170 
170 
210 
170 
140 
120 
100 

75 
60 

300 
210 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

Merkez fen heyeti 

3 Fen şubesi müdürü 
4 Mutahassıs aza (inşaiye) 
4 » » (güverte) 
4 » » (elektrik ve 

motor) 
4 » » (makine) 

1 
1 
1 

1 
1 

400 
300 
300 

300 
300 

6 

Beynelmilel deniz işleri şubesi 

Tercüman 2 

Liman hizmetleri dairesi reisliği 

6 Balık mutahassısı 1 

Tarife ve ticaret dairesi reisliği 

3 Tarife mutahassısı 2 

Zat işleri müdürlüğü 

8 Doktor 1 

Neşriyat müdürlüğü 

6 Neşriyat âmiri 1 
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D. Memuriyetin nevi 
— 55 — 

Acied Ücret I). 

6 Mütercim 
7 » 

210 
170 

İstanbul mıntakası liman reisliği 

10 Doktor ' 1 100 

İstanbul gemi muayene, mesaha ve tasnif 
fen heyeti 

Reis 
Aza (makine) 

4 » (inşaiye) 
4 Aza (Elektrik ve motor) 
7 Muayene memuru (Makine) 
8 » » » 
7 > » 
8 » » 
7 » » 
6 » » 

(înşaiye) 

(Güverte) 
(Elektrik ve 
motor) 
(Telsizci) 
(Kazancı) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

400 
300 
300 
300 
170 
140 
170 
140 
170 

1 210 
1 170 
2 170 

İzmir gemi muayene, mesaha ve tasnif fen heyeti 

1 170 7 Muayene memuru (inşaiye) 
6 » » (Makine ve 

motor) 1 210 

Mersin gemi muayene, mesaha ve tasnif fen heyeti 

8 Muayene memuru (înşaiye) 1 140 
8 » » (Motor) 1 140 

Trabzon gemi muayene, mesaha ve tasnif fen 
heyeti 

8 Muayene memuru (inşaiye) 1 140 
8 » » (Motor) 1 140 

Samsun gemi muayene, mesaha ve tasnif fen 
heyeti 

8 Muayene memuru (înşaiye) 1 140 
8 » » (Motor) 1 140 

Zonguldak gemi muayene, mesaha ve tasnif fen 
heyeti 

8 Muayene memuru (înşaiye) 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

8 Muayene memuru (Motor) 

Yüksek deniz ticaret mektebi 

4 Müdür 
9 Muhasebe memuru 

10 Dahiliye memuru 
10 Ambar memuru 

Ayniyat memuru 
Hesab memuru 
îdare memuru 
Doktor 
Dosya memuru 
Memur (Laboratuar 
tüphane memuru) 
Muallim 

> 

» 

Kaptan 

Makinist 

10 
11 
11 
8 

12 
13 

7 
8 
9 

10 
11 

7 
8 

10 

ve kü-

10 
12 

TÎCARET VEKÂLETİ 

İç ticaret umum müdürlüğü 

2 Aktüer 
4 » 

Ölçü ve ayarlar müdürlüğü 

1 140 
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4 Müdür 
4 Fen müşaviri 
6 » » 
9 Ayar fen memuru 
8 Büro şefi 
9 » » muavini 

10 Memur 

140 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
3 
3 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

300 
120 
100 
100 
100 
85 
85 
140 
75 

60 
170 
140 
120 
100 
85 
170 
140 
100 
140 
100 
75 

500 
300 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

300 
300 
210 
120 
140 
120 
100 



D. Memuriyetin nevi 
— 56 — 

Aded Ücret i D. 

Standardizasyon müdürlüğü 

3 Müdür 
4 » muavini 
4 Müşavir 
7 Raportör 

10 Memur 

Dış ticaret dairesi reisliği 

4 Müşavir 
6 Raportör 
7 > 
8 > 
9 Memur 

10 » 
7 Mütercim 

11 
10 
22 
6 
4 
3 
1 

Teşkilâtlandırma umum müdürlüğü 

4 Müşavir 
6 Raportör 
7 » 
8 » 
9 Memur 

30 » 
7 Mütercim 

Konjoktör ve neşriyat müdürlüğü 

3 
4 
4 
6 
7 
8 
9 

10 

Müdür 
» muavini 

Müşavir 
Raportör 

» 
Hesab memuru 

» » 
» » 

7 Grafik memuru 
9 Kütüphane memuru 

Muhtelif memurlar 

2 Vekâlet müşaviri 
7 Seferberlik müdürü 
6 Mütercim 
8 Vekâlet doktoru 

400 
300 
300 
170 
140 
100 

300 
210 
170 
140 
120 
100 
170 

300 
210 
170 
140 
120 
100 
170 

6 
7 
8 

10 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
3 

4 
7 
8 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

VtLÂYETLEE 

M intaka ticaret müdürlükleri 

Başkontrolör ve başkontrolör . 
muavini ve kontrolörler 

» » » 
» •» » 
» » » 
» » » 

Müşavir 
Raportör 

Memur 
» 

Ticarî tahliller ve standardizas
yon laboratuarı şefi 
Şef muavini 
Kimyager 

Dtş ticaret dairesi 

1 Ticaret ateşesi 
2 » » 
3 » » muavini 
4 » » » 

4 
7 

68 
11 

1 
2 
3 
5 
9 

13 
19 

1 
1 
1 
2 

5 
8 
2 
4 

300 
210 
170 
140 
100 
300 
210 
170 
140 
120 
100 

400 
300 
170 
140 

600 
500 
400 
300 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

400 
300 
300 
210 
170 
140 
120 
100 
170 
120 

500 
170 
210 
140 

8 
12 
12 
13 
14 

12 
13 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

MERKEZ 

Doktor 
Grafik memuru 
Kâtib daktilo 

» ». 
» » 

VİLÂYETLER 

Ziraî mücadele 

Kâtib 
» 

1 
1 
8 

20 
8 

6 
10 

140 
75 
75 
60 
50 

75 
60 
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D. 

13 
10 
11 
10 
10 
12 
13 

Memuriyetin nevi 

- 5 ? 
Aded Ücret 1). 

Malzeme ve ambar memuru 
Mücadele teknisyeni 

» » 
» memuru 
» muamelât memuru 

Mücadele enstitüsü ve istasyonları ve, 
fümigatuvar 

12 Laboran 
13 Mutemed ve kâtib 
13 Ambar memuru 

Zeytin bakım teşkilâtı 

10 Zeytin bakım fen memuru 
7 Teknik müfettişi 
7 Mıntaka mutahassısı 

10 Zeytin bakım fen memuru 

Makinist, mektebi 

9 Başteknisyen 
13 Teknisyen 

Tohum temizleme evleri 

9 Muamelât şefi 
9 Memur 

Orta ziraat mektebleri 

10 Müdür 
15 » muavini 
15 Şef 
11 Dahiliye memuru 
13 Kâtib daktilo 

60 
100 
85 

100 
100 
75 
60 

6 75 
4 60 
1 60 

20 
1 
1 
18 

100 
170 
170 
100 

120 
60 

120 
120 

4 100 
4 40 

18 40 
4 85 
4 60 

Bakteriyoloji, seroloji ve hıfzıssıhha mü
esseseleri 

14 Kâtib 50 

Distofajin müessesesi 

8 Müdür 
12 Muhasib 

140 
75" 

Memuriyetin nev Aded Ücret 

Aygır depoları 

13 Nesilname kâtibi 

înekhane ve numune ağılları 

7 înekhane mutahassısı 
8 Ağıl mutahassıs veterineri 

13 Ayniyat memuru 

Karasığır damızlıkhaneleri 

60 

1 170 
1 , 140 
1 60 

9 Kartotek stano kâtib daktilosu 1 120 
14 Kâtib 2 50 

,1 ' ' 

Hayvan sağlık memurları ve Nalband 
mektebleri 

7 Muallim 
10 Muallim ve muallim muavini 

Hayvan Jıaştalıklarile mücadele 

9 Tahaffuzhane müdürü 
10 Mücadele veterineri 

7 Zootekni mıntaka • müfettişi 
12 Mücadele kâtibi 
13 » » 
14 » » 

• .v TJmumî müfettişlik müşavirlikleri 

10 Kâtib 8 100 

1 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

170 
100 

120 
ıoo 
170 
75 
60 
50 

Pamuk işleri 

10 
5 
9 

13 

Tercüman 
Fen memuru 
Mutahassıs 
Mesul mühasib 
Grafik memuru 

1 140 
1 100 
1 260 
1 120 
1 00 

Yerli mutahassıslar 

Mutahassıs 

» 

6 Tekniker 
7 Tercüman 

1 
1 
4 
5 
1 
1 
4 

500 
4Ö0 
300 
210 
170 
210 
170 
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m 
T). 

9 
12 

<s 
7 

14 
'7 
8 
8 

10 
7 
9 
7 
9 

10 
12 
12 
8 

13 

Memuriyetin nevi 

Tercüman daktilo 
Sekreter daktilo 

' * • 

> 
Yüksek ziraat enstitüsü 

Umumî kâtib 
İdare inzibat âmiri 
Laboratuar şfefi 
Müderris 

» 
Tabib 
Diş tabibi 
Tercüman 

> 
Kütüphane memuru 

» » 
Kütüphane memur muavini 

» kâtibi 
Muhasebe memuru 

» mutemedi 
Rektörlük kalemi dosya memuru 

Adecl 

1 
1 

1 
1 

49 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

120 
75 

140 
170 
50 

170 
140 
140 
100 
İTO 
120 
170 
120 
100 
75 

n 
140 
60 

1). 

9 
1* 

7; 
13 
18 
9: 

12 
13 
13 

8 
8 
7 

6 
12 
9 

10 
10 
12 

12 
l â 

Memuriyetin nevi Aded 

Daire müdürlüğü tahakkuk memura 1 
» > kâtibi 1 

Talebe işleri âmiri 1 
» » sicil memuru 1 
» » kâtibi 1 
» yurdu başmuidi 1 
»> » muidi 2 

Ayniyat muhasebesi tedkik memuru 2 
Ayniyat muhasebe depo kâtibi 1 
Iktısad enstitüsü hesab memuru 1 

» » tarla işleri âmiri 1 
Santral şefi 1 
Suculuk enstitüsü mühendisi 1 

Komisyon kâtibi 1 
Orman fakültesi kâtib ve tercümanı 1 

» » » » 1 
İlmî yardımcı 1 
Nebatları yetiştirme enstitüsü 
grafik memuru 1 
İdare kalemi levazım memuru 1 
İdare kalemi evrak mukayyidi 1 

Ücret 

120 
85 

170 
60 
60 

120 
75 
60 
60 

140 
140 
170 
210 

75 
120 
100 
100 

75 
75 
60 

OEDVBL - [2] 

D, Memuriyetin nevi Aded Maaş | D. Memuriyetin nevi 

RİYASETİ CUMHUR 

Husûsî kalem 

# Kâtib 

5 Müdür 

Daire müdürlüğü 

MALÎYE VEKÂLETİ 

Hukuk müşavirliği 

6 ^Muavin 

90 

80 

70 

Aded Maaş 

VİLÂYET MEMURLARI 

Tahsil memurları 

10 Tahsil kontrol memuru 
H » » » 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

VİLÂYET MEMURLARI 

1 Birinci smıf vali 
2 İkinci » s> 
3 Üçüncü » » 
4 Dördüncü» » 

35 
30 

8 150 
10 125 
25 100 
18 90 

(S. S4y*&: M) 



D. Memuriyetin nevi 

- 5$ -
Aded Maaş D. 

3 Vali muavini 
4 > > 
5 » » 
6 > » 
6 Birinci sınıf mektubcu 
7 ikinci » > 
8 Üçüncü -» »• 
9 Dördüncü» » 

11 Tahrirat mümeyyizi 
13 » > 
13 » Kâtibi 
14 » » 
W » » 
11 Evrak ve dosya mümeyyizi 
14 Evrak memuru 
15 » » 
14 » kâtibi 
15 » » 
4 tdare heyeti azası 
5 » » » 
6 » » » 

11 İdare heyeti mümeyyizi 
13 » » kâtibi 
14 » » » 
15 » » » 

7 
8 
9 

10 
11 
13 

7 
8 
9 

10 
11 
13 
14 
15 » » 
10 Tabiiyet mümeyyizi 
11 » memuru 
13 » kâtibi 
8 Umuru hukukiye müdürü 

14 » » kâtibi 
15 » » » 
10 Maiyet memuru 
11 » » 

Seferberlik müdürü 

» memuru 

» kâtibi 
Nüfus müdürü 

» » 
» » 
» » 
» » 
» kâtibi 
» » 

1 
2 
8 
5 
2 

15 
18 
27 

2 
5 
3 

15 
128 

2 
19 
42 

3 
119 

6 
7 
8 
2 
1 

17 
87 

3 
5 
9 

13 
27 
17 
2 
4 
7 
7 

42 
2 

19 
137 

2 
2 
3 
5 
5 
6 

30 
70 

100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
20 
15 
10 
30 
15 
10 
15 
10 
90 
80 
70 
30 
20 
15 
10 
60 
50 
40 
35 
30 
20 
60 
50 
40 
35 
30 
20 
15 
10 
35 
30 
20 
50 
15 
10 
35 
30 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

12 
13 
13 
6 
7 
8 
9 

13 
14 
15 
13 
14 
15 
10 
11 
12 
13 
15 
15 

Şifre memuru 
» s> refiki 

Daire müdürü 
Kaymakam 

Tahrirat kâtibi 
» » 
» » refiki 

Nüfus memuru 
» » 
» » 

Nahiye' müdürü 
» » 
» » 
» » 
» tahrirat kâtibi 

nüfus memuru 

75 
114 
181 
152 
226 
56 
140 
245 
372 
7 
60 
153 
681 
223 
223 

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

Hatay vilâyeti kurulmasına dair 3711 sayıh ka
nuna bağlı (2) numaralı cedvelin Dahiliye 

vekâletine aid kısmı 

1 
5 
6 

11 
13 
14 
11 
14 
11 
8 

13 
8 

13 
14 
10 
14 
6 
7 

13 
14 
13 
15 
14 

Vali 
» muavini 

Mektubcu 
Vilâyet tahrirat büro şefi 

» evrak memuru 
» » kâtibi 
•» idare heyeti büro şefi 
» » » » kâtibi 

Hususî idare şefi 
Umuru hukukiye müdürü 

» » kâtibi 
Nüfus müdürü 
Vilâyet nüfus kâtibi 

» » » 
Seferberlik müdürü 

» kâtibi 
Kaymakam 

» 
Kaza tahrirat kâtibi 

» » » 
Kaza nüfus memuru 

» » kâtibi 
» » * 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
2 
5 
2 
3 

150 
80 
70 
30 
20 
15 
30 
15 
30 
50 
20 
50 
20 
15 
35 
15 
70 
60 
20 
15 
20 
10 
15 
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- 60 
D. 

10 
11 
15 
15 
14 

Memuriyetin nevi 

Nahiye müdürü 
» » 
» tahrirat kâtibi 
» nüfus kâtibi 
» » s> 

Aded 

2 
13 
15 
8 

• 7 

Maaş 

35 
30 
10 
10 
15 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
VEKÂLETİ 

Hıfzısıhha işleri dairesi sıhhî mühendislik şubesi 

5 Mutahassıs (Mühendis) 
10 Tahsilat kontrol memuru 

80 
35 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Uyuşturucu maddeler ve Cemiyeti Akvam 
işleri şubesi 

6 Mutahassıs (tabib) 1 70 

İçtimaî muavenet işleri dairesi sıhhî mimarlık 
şubesi 

5 Mutahassıs (mimar) 1 80 

Zehirli ve boğucu gazlar ve hava hücumundan 
korunma işleri şubesi 

6 Mutahassıs 1 

Ankara numune hastanesi 

10 idare memuru ve mutenıed 1 

70 

35 

CEDVEL - [3] 

5 Kâtib 

4 Müdür 

RİYASETİ CUMHUR 

Hususî kalem 

Daire müdürlüğü 

80 

90 

MALİYE VEKÂLETİ 

MERKEZ MEMURLARI 

Hukuk müşaverliği 

6 Başmuavin 2 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 

4 Muhasebe müdürü (Başvekâlet 
ve Başvekâlete bağlı daireler 
için) 

7 Muhasebe müdür muavini 

70 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 

Tahsilat müdürlüğü 

7 Tahsilat kontrolörü 
8 » » 

VİLAYET MEMURLARI 

Varidat umum müdürlüğü 

10 Muhafaza memuru 
1 1 •» » 
12 » » 

2 
4 

2 
2 

35 
30 
25 

60 
50 

10 
15 
25 

35 
30 
25 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

VİLÂYETLER MEMURLARI 

> 
1 
1 

90 
60 

1 Birinci sınıf vali 
2 İkinci » » 
3 Üçüncü » » 
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9 
10. 
25 

150 
125 
100 



i). 

4 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
12 
13 
11 
13 
4 
5 
6 
9 

11 
12 
13 

9 
7 
8 
9 

10 
11 
13 
7 
8 
9 

10 
11 

Memuriyetin nevi 

Dördüncü sınıf vali 
Vali muavini 

» » 
» » 
» » 

Birinci sınıf mektubcu 
ikinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü smıf mektubcu 
Vilâyet tahrirat büro şefi 
Tahrirat mümeyyizi 
Tahrirat kâtibi 

» » 
Evrak ve dosya mümeyyizi 
Evrak memuru 
idare heyeti azası 

» » > 
> » » 
» » büro şefi 
» > mümeyyizi 
» » kâtibi 
» » > 

Hususî idare şefi 
Seferberlik müdürü 

» » 
> » 
» » 
» memuru 
» kâtibi 

Nüfus müdürü 
» » 
^ ^ 

» » 

Aded 

18 
1 
2 
9 
5 
3 

15 
18 
27 
4 
5 
3 

143 
2 

186 
6 
7 
8 
3 
1 

18 
87 

1 
3 
5 
9 

14 
27 
18 
2 
5 
7 1 

7 
42 

- ö i -
Maaş 

90 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
40 
35 
25 
20 
30 
20 
90 
80 
70 
40 
30 
25 
20 
40 
60 
50 
40 
35 
30 
20 
60 
50 
40 
35 
30 

D. 

12 
13 
10 
11 
13 
8 

12 
13 
10 
11 
12 
13 
11 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
12 
13 
14 
10 
11 
12 
13 
15 
14 
15 

Memuriyetin nevi 

Nüfus kâtibi 
» » 

Tabiiyet mümeyyizi 
Tabiiyet memuru 

» Kâtibi 
Umuru hukukiye müdürü 

» » -» kâtibi 
» » » » 

Maiyet memuru [1] 
» [1] 

Şifre memuru 
» » refiki 

Daire müdürü 
Kaymakam 

» 
» 
» 

Tahrirat kâtibi 
» » 
•» » 

Kaza nüfus memuru 
» » » 
» » » 

Nahiye müdürü 
» » 
» » 
» » 

Nahiye tahrirat kâtibi 
Nahiye nüfus memuru 

» » » 

[1] Maiyet memurlan vekâlet ve 
tihdam olunabilir, 

Aded 

3 
158 

2 
2 
3 
6 
2 

11 
30 
70 

2 
2 
2 
9 

117 
116 
141 
100 
200 
141 
145 
442 
180, 

9 
73 

153 
681 
238 

7 
231 

Maaş 

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

| 1 10 
15 
10 

vilâyette w-

»&*İ 
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S. Sayısı: 194 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanuna bağlı I numaralı cedvelin Adliye vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası vt 

Bütçe ve Adliye encümenleri mazbataları (1/422) 

T. C. 
Başvekâlet 25 - V -1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/2273 

Büyiik Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adliye vekâleti teşkilât ve kadrolarında yapılacak ilâveler hakkında Adliye vekilliğince ha
zırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 20 - V -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nım lâyihası esbabı ımıcibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Henüz adlî teşkilât yapılamamış olan mahallerde teşkilât yapılabilmesi için Adliye kadrosuna, 
ilişik kanun lâyihasına bağlı cedvelde gösterilen hâkim, kâtib ve mübaşir kadrosunun ilâvesine zaru
ret hâsıl olmuştur, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. li. M. M. 
Bütçe encümeni 4 - VI - 1940 
Mazbata No. 100 

Esas No. 1/422 
Yüksek Reisliğe 

Adliye vekâleti teşkilât kadrolarına yapılacak 
ilâveler hakkında Adliye vekilliğince hazırlanıb 
Başvekâletin 25. - V - 1940 tarih ve 6/2273 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası Encümenimize tevdi buyurulmakla Adliye 
vekili Fethi Okyar hazır olduğu halde okundu ve 
konuşuldu. 

1940 malî yılı Adliye vekâleti bütçesinin En
cümende müzakeresi sırasında 32 kazada adlî teş
kilâtın meveud olmadığı hakkında vaki beyanat 
üzerine Encümenimiz bu kazaların adlî teşkilât

l an mahrum bırakılmasını muvafık görmeyerek 
bunların istilzam eylediği tahsisat mezkûr vekâ
let bütçesine konmuş olduğundan buna göre kad
ronun tanzimi için lâyihanın hazırlandığı anla
şılmıştır. 

Lâyihanın müzakeresine başlandığı sırada Ad
liye vekâletinin bu günkü kadrosunda meveud 
olub (L) cedveline alınan hâkimler arasında tah
sisatı kabul edilen bu teşkilât için muktazi hâkim
lerin tayini mümkün olduğundan yeni bir lâyiha 
yapılmasına mahal ve lüzum olmadığı mütaleası 



— 2 — 
dermeyan edilmiş işe de buna karşı Adliye vekili 
tarafından verilen cevabda (L) cedvelinde görü
len hâkimler hakikî adliye ihtiyacı derpiş edilerek 
tertib olunmuş bir kadro olub işlerin sayısına gö
re lüzum görülecek yerlerde fazla mahkeme teşkil 
etmek ve bazı mahallerde hâkim muavini tayin 
edilmek ve ağır ceza işlerini gören bazı mahkeme
lerde müddeiumumi muavini olmadığından bura
lara muavin verilmek lâzımgeknekte olduğu inil
de mahza bütçe istitaatinin bu ihtiyacı karşıla
mağa müsaid bulunmaması zaruretile bu vazife
ler mevkuf tutulduğu ve ilk fırsatta bu cihetlerin 
hemen nazarı itibare- alınacağını ve tahsisatı ka
bul edilen 32 kazada tek bir sulh hâkimi tayin 
olunmak suretile kazaların büsbütün adlî teşki
lâttan mahrum bırakılmaması teğmin edilmiş ol
duğundan bu tahsisata göre 3656 sayılı kanuna 
bağlı Adliye vekâleti teşkilâtına aid kadro ced-
yeline bu lâyiha ile eklenmesi teklif edilen kad
ronun kabulü .lüzumumu beyan eylemiş ve Eneü-

ıtıence bu izahat musib görülerek lâyihanın aynen 
kabulüne karar verilmiştir. 

Lâyiha havalesi mucibince Adliye encümenine 
tevdi edilmek üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Reis 
Kırklareli 
B. Denker 

Kâtib 
İstanbul 
F. öymen 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 

F. Baysal 
Malatya 
M. öker 
Seyhan 

Naci Eldeniz 
Trabzon 

Sırrı T)ay 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Bursa 
A. N. Ayaş 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kayseri 
Suad H. Ürgüblü 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Sivas 
Eemzi Çiner 

Yozgad 
A, Sungur 

M. M. 
Kocaeli 
8. Yargı 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Mardin 

R. Erten 
Urfa 

Sami tşbay 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
'Esas No. 1/422 

Karar No. 51 
Yüksek Reisliğe 

6 - VI - 1940 

Teşkilât kadrolarına yapılacak ilâveler hak
kında Adliye vekâletince hazırlanarak İcra Ve
killeri Heyetinin 20 - V - 1940 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası encümenimize de havale ve tevdi buyu-
rulması üzerine ihtiva eylemekte olduğu hüküm
ler Bütçe encümeni mazbatasile birlikte ve Ad
liye vekili Fethi Okyarın huzurile tedkik ve mü
zakere olundu. 

32 kazada adlî teşkilâtın yapılabilmesi mak-
sadile 1940 malî yılı Adliye vekâleti bütçesine 
ilâve edilen tahsisatın kadrolarda istilzam eyle
diği değişikliği teğmin eden kanun lâyihası esas 
itibarile encümenimizee de muvafık görülerek 
aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir. 
Ancak bu teşkilâtın tek bir hâkime inhisar et-
tirilmiyerek Adliye cihazından beklenilmekte 
olan faide ve maksadın tahakkuku için bu ka

zalarda da tam teşekküllü birer mahkeme tesi
sini her itibarla temenniye şayan gören encüme
nimiz bu hususun da mazbatada tebarüz ettiril
mesini ittifakla karar altına almıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. R. N. M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Balıkesir Bingöl 
O. Niyazi Burcu F. Fikri 
Erzincan Hatay 
A. Fırat İT ameli Selçuk 

Mardin Manisa 

Kâtib 
Konya 

G. Gültekin 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Kastamonu 

A İndin Binkaya 
Sinob 

İT. Mencnıcncioğlu Refik înce 
Tokad Trabzon 

S. Atanç F. Barutçu 

C. Atan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Adliye teşkilât ve kadrolarında yapılacak ilâ
veye dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na bağlı Adliye teşkilâtına aid kadro cedveline 
bu kanuna merbut cedveldeki kadro eklenmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 

icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayık öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. T. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. 1. V. 

R. Karadeniz 

20 - V - 1940 
M. M. V. 

S. Ankan 
Ma. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

D. 

9 
10 

CEDVEL 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Beis, hâkim, aza, sulh hâkimi, 
müddeiumumi ve muavinleri, 
icra hâkim vo muavinleri, sor
gu hâkimleri, hâkim ve mua
vinleri ve temyiz raportörleri 

Kâtibler 

15 Başkâtib ve muavinleri ve 
müddeiumumi ve sorgu hâkim 
kâtibleri ve zabıt ve icra kâ
tibi eri 

32 
18 

50 

40 
35 

10 

Muhtelif memurlar ve mübaşirler 

15 Mübaşir 

Memuriyetin nevi 

Vilâyetler 
Odacı 
Gardiyon 

32 

Aded 

32 
32 

10 

Ücret 

20 
20 

» • « .<.. 
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