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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Yabancı memleketlere gönderilecek Devlet 
memurları hakkındaki kanun lâyihasının bir muh
telit encümende tetkiki kararlaştırıldıktan sonra; 

Sayın .Üyelerden bazılarına izin verilmesi hak
kında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresiyle; 

Çoruh mebusu Asım'Us; 
Denizli mebusu Naili Küçüka ve 
Tokad mebusu Refik Ahmet Sevengil'in teşriî 

masuniyetlerine dair üç mazbata ve 
Subaylar heyetine mahsus Terfi kanununun 

10 ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
muvakkat madde eklenmesine dair kanun lâyihası 
kabul edildi; 

Ereğli Kömür havzasındaki ocakların Devletçe 
işletilmesi hakkındaki kanuna bir madde eklen
mesine ; 

İktisadi Devlet teşekkülleri memurları tekaüt 
sandığı hakkındaki kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair kanun lâyihalarının birinci müzakere
leri yapıldı; 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi, 

Reis vekili 
Sivas 

Ş. Onnaltay 

Kâtip 
Erzincan 

Ji. K, Çağlar 

Kâtip 
Samsun 
İV". Fırat 

2. — SUALLER 

1. — Erzincan mebusu Şükrü Sökmensü-
er'in, yer depremi ve inşa işleri üzerine alın

mış ve alınacak tedbirlere dair şifahi sual tak
riri Nafia vekâletine havale edilmiştir. 

3, — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. —- 1943 malî yılı muvazene! umumiye ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maarif vekâ
leti kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası (1/132) (Bütçe encümenine); 

2. — Ziraat vekaleti teşkilâtının nakil ve tek
nik işletme vasıtalariyle teçhizine dair kanun lâ
yihası (1/133) (Ziraat ve Bütçe encümenlerine); 

Teklifler 
3. — Gümüşane mebusu Recai Güreli'hin, 

Köy kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi (2/18) (Dahiliye encümenine); 

4. — Kütahya mebusu Dr. Ali Süha Delilbaşı 
ve Salâhaddin Kutman'm, ispirto ve ispirtolu 
içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı kanunun 
21 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/19) (Maliye, Bütçe ve Gümrük ve in
hisarlar encümenlerine); 

Teskereler 
5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 sayılı kanun
lara ek 3969 sayılı kanunun muvakkat 3 nefi 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/81) (Adliye, Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar, 
Hariciye, iktisat, Maarif, Maliye, Millî Müdafaa, 
Nafia, Sıhhat ve içtimai muavenet, Ziraat ve Bütçe 
encümenlerine); 

•Mazbatalar 
• 6, — Açık maaşı alan veya vekâlet emrine 

alınmış bulunan memurların memuriyet sıfatlara 
ıım hudut ve şümulünün tefsiren halli hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Muvakkat encümen maz-. 
batası (3/26) (Ruznameye); 

7. — Askerî memnu mmtakalar hakkındaki 
1110 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 

ve Miliî Müdafaa encümenleri mazbataları (1/50) 
'(Ruznameye); 

8. — Basın ve yayın umum müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkında kanun, lâyihası ve Muvakkat 
encümen mazbatası (1/125) (Ruznameye); 

9. — 1943'malî yılı muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (A) İşaretli cetvelin Maarif vekâ
leti kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/132) 
(Ruznameye); 

10. — Bingöl mebusu Feridun Fikri Düşünsc-
l'in, Dahilî Nizamnamenin 22 Ve 126 ncı mad
delerinin değiştirilmesine ve muvakkat bir mad
de konulmasına, dair nizam teklifi ve Teşkilâtı 
Esasiye encümeni mazbatası (2/15) (Ruznameye); 

11. — Devlet Havayolları umum müdürlüğü 
teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı kanunda değişik
lik yapılmasına ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/91) (Ruznameye); 

12. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına dair 4446 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/129) (Ruznameye); 

13. — 4122 ve 4304 sayılı kanunlarda değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/110) (Ruz
nameye) ; 

14. — Meslekî ve Teknik okullar açılması ve 
mevcutlarının büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/111)- (Ruznameye); 

15. — Ordu motorlu silâh ve vasıtalarında kul
lanılacak ücretli sivil makinist ve şoförlere er 
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nıolbıısaü ve teçhizatı verilmesine dair kanun lâ- I 
yihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri I 
mazbataları (1/107) (Rumameye); 

16. — 3834' sayılı kanuna bağlı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif 
vu Bütçe encümenleri mazbataları (1/112) (Ruz-
nameye); 

17, — Yangın ve sair sebeplerle mahkeme ve 

RElS — Celse açılmıştır. 
MÎLLÎ MÜDAFAA V. OL A. K. ABTUN-

KAL (Manisa) — Sayın arkadaşlarım; bugün
kü ruznamemizde Mamak Gaz maske fabrikası
nın Millî Müdafaa vekâletine devri hakkında 
bir kanun lâyihası vardır. Ayın 13 ünde tevzi 
edilmiştir. Müsaade buyurursanız bu kanunun 
büğün ve müstaeelen müzakeresini teklif ediyo
rum. Esasen bunun tahsisatını bütçemize koy
muş bulunuyoruz. Kızılayla da çok zorluk için
deyiz. Onun için teklifimin kabulünü rica ede
rim. (Tercihan da sesleri) 

REİS — Efendim, Millî Müdafaa vekili, Ma
mak Gaz maske fabrikasına ait kanun lâyiha
sının bugün ve müstaeelen müzakeresini teklif 
ediyor. Bugün müzakeresini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaeelen müzakeresini kabul edenler,. 
Etıniy enler... Müstaeelen müzakeresi kabul edil
miştir. 

NAPtA V. S. DAY (Trabzon) — Efendim, 
bir şerket elinde bulunan izmir elektrik ve 
Tramvay şirketi son günlerde intaç edilen bir 
mukavele ile Hükümetle satın alınmak istenil
mektedir. Buna ait lâyiha Yüksek Meclise gel-

1. — Devlet topraklarmm tespit ve dağı
tımı hakkındaki kanun lâyihasının geri verilme
sine dair Başvekâlet teskeresi. 

REİS — Ku/.nameye başlıyoruz. 

Başvekâlet tezkeresini oluıtuyonım, 

I Adliye dairelerinde zıyaa uğrayan dosyalar hak-
I kında yapılacak muamelelere dair kanun lâyihası 

ve Adliye encümeni mazbatası (1/62) (Ruzna-
meye); 

18. — Yedek subay ve askerî memurlar hak
kındaki 1076 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa encümeni mazbatası (1/123) (Ruznameye). 

miş, Nafia, Maliye ve Bütçe encümenlerine ha
vale edilmiştir. Tensip buyurursanız bu üç en
cümenden müteşekkil muvakkat bir encümende 
bu lâyihanın müzakere edilmesini rica ediyo
rum. 

î. EKER (Çorum) — Uç encümenden beşer 
âza... 

REİS — Lâyihanın havale edildiği encümen
lerden beşer âza alınmak suretiyle Muvakkat 
bir encümen teşkili hakkındaki Nafia vekilinin 
teklifini reye arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
" Efendim gelen evrak meyanmda, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair, 
kanunlara ek 3969 sayılı kanunun 3 ııcü mu
vakkat maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi var. Bu, vekâletlere mütenazır encü
menlerle Bütçe encümenine havale edilmiştir. 
Vakit müsait olmadığından evvelce teşkil bu
yurduğunuz şekilde vekâletlere mütenazır encü
menlerden seçilecek arkadaşlardan müteşekkil 
Muvakkat encümenle Bütçe encümenine bu lâ
yihayı da havale edelim. Teklifi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
* 10 temmuz 1943 

Ziraat vekilliğince hazırlanmakta olan «Top
rak kanunu projesi» toprak reformuna ait mü
him hükümler meyanmda Devlet topraklarının 
tespit ve dağıtımı hükümlerini de ihtiva ede
ceği cihetle; evvelce hazırlanarak 10 . V . 1943 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 

BEİS — Ş. Günaltay 
KATİPLER : N. Baydar (Malatya), B. K. Çağlar (Erzincan) 

ı mm ı -

4. — RİYASET DİVANININ HEYET* UMÜMİYEYE MARUZATI 
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tarihli ve 6/ 1503 sayılı tezkere ile Yüksek 
Meclise sunulmuş olan «Devlet topraklarının 
tespit ve dağıtımı hakkındaki kanun lâyihası
nın geri alınması Mİaliye vekilliğinin 5 . VIT . 
1943 tarihli ve 3311/11912 sayılı tezkeresiyle is-

/. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 soyut kanun-
lara bağlı cetvellerin Adliye vekâleti kısmında 
değişiklik yapılmazına dair kanun, lâyihası ve 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/83) fi] 

REİS — Lâj;ilıaıuıı ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3356 ve buna ek 3888 sayılı kanun
lara, bağlı cetvellerin Adliye vekâleti kısımla-

rmda değişiklik yapılması hakkında kanun 
MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sa-

yrlı cetvelle tadil ve eklerinin Adliye vekâleti 
kısmında ilişik 1 sayılı cetvelde derece, unvan 
ve adedteri gösterilen memuriyetler çıkarılmış 
ve.̂ yferine 2 sayılı cetvelde derece, unvan ve 
adedieri gösterilen memuriyetler konulmuştur. 

REtS — Tadiîuame yoktur. Maddeyi reye 
arssediyorunı. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. • 

MADDE 2. — 3656 sayılı kanuna ek 3888 sa
yılı. kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Adliye vekâ
leti kısmından ilişik 3 sayılı cetvelde derece, 
unvan ve adetlieri gösterilen memuriyetler çı
karılmış ve yetine ilişik 4 numaralı cetvelde 

•derece, unvan ve adedlerî gösterilen memuri
yetler konulmuştur. 

REİS — Maddeyi reye arzedİyoruın. Ka
bul edenler ... EtinivenTer... Kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun lıükümleriuİ ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler,,, Etmiyen-
ter... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesîni yüksek reyi
nize arzedİyoruın. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

[11 Birinci müzakeresi 46 net inikat zaptın-
dadtr. 

teuil inektedir. 
tadesiıi'j yüksek müsaadelerini rica ederini. 

Başvekil 
-Ş. Saraçoğlu 

REİS —> Usulen iade ediyoruz. 

2. — İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur dai
resi Teşkilât kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki 3568 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun tekli
fi ve Bütçe encümeni mazbatası (U/16) [1] 

REİS — tkinci müzakeresidir, birinci mad
deyi okutuyorum. 

Riyaseti Cumhur Teşkilât kanununda değişik
lik yapılması hakkındaki 3068 sayılı kanana 

bağlı 1 sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun 

MADDE 1. — 20 ikineikânun 1939 tarih 
ve 3568 sayılı kanuna bağlı .1 sayılı cetvel'yeri
ne bn kanuna bağlı cetvel konulmuştur, 

REİS — Madde hakkında tadiluame yok
tur, maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarat'mdan icra olunur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3, — Askerî ve mülki... tekaüt kanununa ek 
3255 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Muvak
kat encümen mazbatası (1/124) [2]. 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? 

01. K KARABEKİR (İstanbul) — Söz is
tiyorum. 

REİS — Buyurun, 
01, K. KARABEKİR (İstanbul) — Arka

daşlar, bir çok sıkıntı içinde bulunan müte
kaitlere ve malûllere Hükümetimizin bu kere 
yaptığı yardımı şükranla karşılarım. Yalnız 
bu kanunda iki nokta var. Bunlar üzerinde 
Encümen ne dereceye kadar işlemiştir, bunu 
anlamak istiyorum. 

[1] Birinci müzakeresi 46 net inikat zaptın-
dadtr. 

[2] J05 sayılı basmaymı zaptın sonundadır. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Maddelerde ayrı ayrı zikrediliyor. Fakat 

heyeti umumiyesinm kavranabilmesi işin bu 
nokta mühimdir. Birinci maddede mâlûl su
baylar ve askeri memurlar deniyor. Halbuki 
malul erlerimiz de vardır. Bunlar hakkmda 
ne düşünüyorlar? 

ikincisi, bu kanun 1 eylül tarihinden itiba
ren mer'idir deniliyor. Mademki Hükümeti
miz, gerek bu kanan ve gerekse bundan sonra 
müzakere edilecek olan Mütekaitleri terfih 
kanununu, bütçe müzakeresinde tebşir etmiş
ti, şu halde niçin malî sene başından itibaren 
denilmiyor da üç ay tehir ediliyorî Bunlar 
hakkında malûmat istiyorum. 

BEİS — Efendim, Encümen, mazbatasında 
bu lâyihanın müstaeelen müzakeresini teklif 
ediyor. Evvelâ bu teklifi yüksek reyinize ar-
zedıyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Müstaeelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT En M. M. T. B. BALTA (Si-
ae) — Efendim, muhterem General iki sual 
soruyorlar: Biri niçin mâlûl erler hakkında 
hüküm yoktur? İkincisi de bu kanun niçin bir 
eylül tarihinden mer'idir? 

Birinci nokta hakkında, Maliyeden aldığı
mız izahata göre vaziyet şudur : Bugünkü ma
lûl erlerle eskiden maaş bağlanmış mâlûl er
ler arasında fark olmadığı için bunlara ayrı
ca bir zam yapılmaya mahal kalmamıştır. 

İkincisi, bu maaşlar esasen üç ayda bir te
diye ediliyor. Çıkan haziran üç aylığı tediye 
edilmiştir. Bu itibarla Malîye bir eylülden iti
baren zam esasını kabul etmiştir. Binaenaleyh 
Encümen de bu nokta üzerinde mutabık kal
mıştır. 

01. E. DURUKAN (Hatay) — Müsaade eder
seniz bir sualim var, 

Efendim, kanunun ikinci maddesinde, Hatay 
Hükümetinden devrolunan tekaüt ve yetim maaş
ları, birinci madde hükmüne dahil olmuyor. Bu
nun sebebini lütfen tasrih ederler mil 

MUVAKKAT En. M. M. T. B. BALTA (Bize) 
— Arkadaşımızın sorduğu nokta bundan sonra 
gelecek olan kanuna taaMk etmektedir, * 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalâa var mi l Maddelere geçilmesini kabul 
edenler.., Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

Askeri ve mülki tekaüt kanununa ek 3255 sayılı 
kanuna ek kanan 

MADDE 1. — 3255 sayılı kanunun birinci 
maddesi mucibince terfih zamları arttırılan mâlûl 
subay ve askerî memurlardan halen aldıkları 

maaş, tahsisat, yüzde yirmi beş zam ve terfih zam
ları tutan, 1 haziran 1930 tarihinde tekaüt edi
len aynı rütbeli ve aynı hizmetli mâlûl emsalle
rine bağlanan aylık miktarına baliğ olmıyanlarm 
terfih zamları bu hadde kadar arttırılmıştır. 

Bu zammın Ödenmesi Divani muhasebatın 

tesciline bağlıdır. 
REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ' (Konya) — Bir sual sor

mak istiyorum. Maddenin 4 ncü satırında 
«... maaş, tahsisat, yüzde yirmi'beş...» diye bir 
ifade var. Acaba bu, malûllerin aldıkları ter
fih ve derece zamları mı demektir? Bunun tavzi
hini rica ediyorum. 

MALÎYE V. P. AĞRALI (Elâzığ) — Maaş, 
talısisatı fevkalâde ve terfi zamları buna dahildir. 

MUVAKKAT En. M. M. T. B. BALTA (Bize) 
— Muhtelif., kanunlarla kendilerine zam yapıl
mış olan mâlûl subayların ve askerî memurla
rın aldığı maaşın baliğine, heyeti umumiyesini 
yapılan bîr zamdır. Mevzuubahis keyfiyet eski 
mâlûl subay ve askerî memurların bugün almakta 
oldukları para ile kendilerinden sonra tekaüt 
olanların almakta oldukları maaş arasmda bir 
fark1 bırakmamaktır. -' , 

Dr, O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Bir maaş alı
yor, sonra tahsisat kelimesi var, sonra % 25 var, 
Şimdiye kadar kanunen kullanılan tabirler ter
fih ve derece zamları idi. 

MUVAKKAT En. M. M. T. B. BALTA (Bize) 
— Evet. 

Şimdiye kadar kanunla ne zam yapılmışsa 
hepsini ifade etmek istiyoruz. Bu günkü mâlûl 
ve mütekaitlerin durumuna gelmtemişlerse ara
daki farkı vermek istiyoruz, 

BEİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
kabul edenler.., Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun mucibince yapılan 
zamlar maaş hükümlerine göre yetimlere de in
tikal eder. 

REİS — Mütalâa var mi? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 eylül 1943 tari
hinden mer'idir. 

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

MADjDE 4. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler,., Etmİyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
HIIH. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

i. — Bankalar ve Devlet müesseseleri me
murları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
3659 sayılı kanuna ek kanun lâyihanı ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/121) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkın
da mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

[1] 107 sayılı basmayazı zaptm sonundadır. 
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Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları ay-
lıklannm tevhit ve teadülü hakkındaki 3069 sa

yılı kanuna ek kanun 
MADDE 1, — 3659 sayılı kanunun 13 ncü 

maddesinin (D) fıkrası mucibince verilebilecek 
tazminat, fevkalâde hallerin devamı müddetinee, 
icra Vekilleri Heyeti kararîyle tesbit edilecek 
esaslar dairesinde istihsalin yükselmesinde hiz
meti dokunanlara alâkalı vekilin tasvibiyle ay
lık tutarlarının en çok yüzde ellisine kadar çıka
rılabilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İktisadi Devlet teşekkül ve 
müesseselerinin istihsal veya imal eyledikleri 
maddeler için, bu teşekkül ve müesseseler tara
fından önceden hazırlanıp alâkadar Hükümet 
makamlarınca kabul edilen maliyetlerinden aşa
ğı satış fiyatı tesbit edilmiş olmasından dolayı 
bilançolarında kâr tahakkuk etmemesi veya ta
hakkuk eden kârdan 3460 sayılı kanonun 42 nci 
maddesi gereğince verilecek ikramiyenin bir 
aylık istihkaka tekabül etmemesi hallerinde, 
3659 sayılı kanunun 13 ncü maddesinin (C) fık
rasının ilk bendi hükmüne göre verilebilecek te
mettü ikramiyesi kayıt ve şartlarına bakılmaksı
zın, fevkalâde hallerin devamı müddetinee, vazi
felerinde kusuru görülmiyenlere Umumî heyet 
karariyle bir aylık istihkakları miktarına kadar 
ikramiye verilebilir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS — Kabul buyuranlar,,, Etmiyenler.;. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
5." — 1683 saytlt Askerî ve Mülki tekaüt ka-

'kanunundan evvelki hükümlere göre bağlammş 
olan tekaüt ve yetim maafartyle vatanî hizmet 
tertibinden maa§ alanlara yapılacak sam hakkında-
kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası 
(ı/m) [i] 

REİS — Encümen, lâyihanın müstaeelen mü
zakeresini teklif etmektedir. Bu teklifi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar,.. Etmi
yenler... lâyihanın müstaeelen müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

[ 1 ] 100 myılı basmayazı zaptın sonundadtr, 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa vat- un? 
MALİYE VEKİLİ F. AGEALI (Elâzığ) — 

Muhterem arkadaşlar; Bütçe heyeti umumiyesi 
münasebetiyle yüksek huzurunuzda maruzatta 
bulunurken Hükümetin eski hükümlere göre 
tekaüt edilmiş vatandaşların maaşlarına, içinde 
bulunduğumuz fevkalâde vaziyetler dolayısiyle, 
bütçenin verdiğİrimkân derecesinde zam yap
mak ve. kendilerine bu suretle yardımda bulun
mak kararında olduğunu arzetmiştim. Ve bu 
bapta bir lâyihanın yakında yüksek huzurunu
za takdim edileceğini bildirmiştim. İşte bu lâ
yiha takdim'edilmiş bulunmaktadır. Şimdi bu
nunla Hükümet bHûmnm eski mütekaitlerin 
maaşlarına % 40- zam etmektedir. Esas itiba
riyle eski hükümlere göre tekaüt edilmiş va
tandaşlar üzerinde Hükümet daimî olarak te-
vekkuf etmiştir. Hatta yeni Tekaüt kanunu 
çıkarıldığı zaman bu kanun ile % 10 zam edil
mesini tesbît etmiştir.. Aradan bir kaç sene geç
tikten sonra hadîs olan yeni vaziyet üzerine 
bunun kifayetsizliği nazarı dikkate alınmış ve 
o vakit ki bütçe imkânına nazaran % 25 zam 
yapılmıştı. Bilfiil olmış, oldukları asli maaş 
üzerinden' eski kanunla tekaüt olanlarla aynı 
maa.j. ürerinden yeni kanuna göre tekaüt olan
lar arasında eski mütekaitlere yapılan son % 
25 zan\ nazara alındığı takdirde hemen hemen 
hiç bir1 fark kalmamıştır. Yani bilfraz 50 lira 
maaş alan bir zat eski Tekaüt kanununa göre 
tekaüt edilmiş, §u kadar maaş alıyor, buna 
% 10 ve bilâhare % 25 zam yapılmıştır. Bu
günkü Tekaüt kanununa göre 50 lira maaş alan 
bir Kat tekaüt olduğu zaman kaç para tekaüt 
maaşı alması lâzım geliyorsa 50 lira üzerinden 
tekaüt olan mütekaidin bu aylığı, zamlarla 50 
lira üzerinden yeni kanuna göre tekaüt olanla
rın aldığı para seviyesine çıkarılmış oluyordu. 
Bu suretle arada fark kalmamıştı. Esasen bir 
memuriyet veya rütbede bulunup da te
kaüt olarak ayrıldıktan sonra bu rütbe 
veyahut o memuriyete muhaasas maaşın art
tırılmış olması tekaüt olup ayrılmış olan 
zat için ayrıca maaşının, arttırılmasını is
temek için bir hak teşkil etmiyeceği mey. 
dandadu'. Fakat bugün fevkalâde vaziyetin 
tahmil etmekte olduğu sıkmtı o derecededir_ ki 
Hükümet eski mütekaitlerin vaziyetini yine 
nazara almak lüzumunu duymuştur. Eski ve 
yeni mütekaitlerin aylıkları arasındaki tefavüt 
daha ziyade memuriyet asli maaşlarının zaman 
saman tezayüdünden ileri gelmektedir.. Meselâ 
eskiden bir yüzbaşının maaşı 15 lira İken bu
gün şu miktara çıkarılmıştır. Bu vaziyette es
ki mütekaitler için velevki bir hak teşkil et
mese bile kendilerine içtimai bir yardım olmak 
üzere Hükümet bu kanunu hazırlamış ve % 40 
derecesinde bir zam vermek istemiştir ki bu
nun tutarı 3 milyon liraya baliğ olmaktadır. 
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Esaseiı biraz evvel arzettiğim veçhile; Hükü
met yeni tekaüt kanununun neşrinden beri 
eski mütekaitlerin vaziyetini hiç bir vakit gö
zünden dur tutmamıştır. İleride de fevkalâde 
bir vaziyet ve İhtiyaç hâsıl olursa yine Hükümet 
her fevkalâde ihtiyaca karşı tedbir aldığı gibi 
bunların ihtiyaçlarına da imkân derecesinde 
eare araması tabiidir. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

01. Ş. TURSAN (İçel) — Arkadaşlar, Hü
kümet bu kanun lâyihasiyle eski mütekaitlere 
ve onların yetim ve dullarına büyük bir eseri 
şefkat göstermiş ve içtimai adalet bahsetmiş
tir. Maiiye vekilimizin de söylediği gibi, 1929 
senesinden evvel tekaüt olanların maaşlarına 
şimdiye kadar bir zam yapılmaması, yeni kurul
muş bir Hükümetin yürürken bin bir müşkülât 
arasında buna imkân görememesindendi, 1930 se
nesinde 1683 numaralı kanun çıktığı zaman bu 
büyük zümreye ancak % 10 bir zam yapılmıştı, 
sonra % 25 bir zam daha görmüşlerdir. Bütçe
nin müzakeresi esnasında muhterem Maliye 
vekilimiz bunları daha ziyade terfih edecekle
rini vadettiği zaman, daha evvelki sözlerinden 
ve bu vaitlerinden anlaşılıyordu ki, bunlara 
ancak Hükümet % 25 daha zam yapabileceği 
nıerkezindeydi. Bunu herkes memnuniyetle bek
liyordu. Halbuki Hükümet daha ziyade bir 
atıfet gösterdi, bu zanımıJ;%-40 olarak tesbit 
etti. Hâlen eski tekaüt, kanunu ile tekaüt 
olanlar, yeni kanunla tekaüt olanlara 
çok yaklaşmıştır. Hattâ maluller . bu 
zammı tamamen almışlardır, baremden sonra 
tekaüt olanlar da bu hakkı almışlardır. Bina
enaleyh, bu kanun şükranla karşılanacak bir 
kanundur. Ancak burada bk nokta arzetmek 
istiyorum. Bu kanunun diğer bir maddesinde 
hidematı vataniye tertibinden maaş alanlara 
Hükümet bir misli zam teklif etmiştir. Encü
men de bu bir misil zammı 30 lira haddi asga
riye iblâğ ettiği ve bunun-da hâsılası çok ol
madığı için Maliye vekâleti de bunu kabul et
miştir. • " ' ' • ' ' ' ' ' . 

Ancak .1929 senesinden evvel tekaüt olan
lardan bir kısım vardır ki o zaman maaşlar 
daha azdı - bunların tekaüt maaşı da tahia-
tiyte çok daha az olmuştu. Binaenaleyh bunlar
dan müddeti hizmetini ^bitirip devtekaüt olan
lar mevzuubahis olamaz. Onların maaşları bir
az zamla 30 lirayı geçiyor. Yetimler de mevzuu-

" bahis olamaz. Çünkü, onlar da bir .müddet sonra 
tasfiye edilmiş bulunuyorlar. Yalnız bilhassa 
yaşayan mütekaitler vardır, meselâ bunlardan 
bazı yüzbaşılar gördüm ki evvelce aldıkları 
yüzde yirmi beş yüzde on ve bu seferki yüzde 
kırklarla aylıkları 30 lirayı bile tutmuyor. Aca
ba imikatu var mıdır ki, buyurdukları gibi, 
Devlet üç bucuk milyon liralık fedakâr'-k yap
mıştır, kendilerinden hiç bir şey ta'ep etmeğe 
hakkımız yoktur, bunların içinde genç yaşta 

ın&lûl ve hasta oldukları için kendi rızaları hi
lâfına tekaüt edilmiş subaylar vardır. Bu gibi
lerin, maaşlarını 30 liraya doldurmanın imkâ
nı var mıdır? Yoksa karıp bir âtide ümit etti
ğimiz gibi, bütçemizin az artmasından dola^ 
yısiyle bunlara ufak bir yardım daha yapmak 
imkânı var mıdır? Bunu Maliye vekilinden is
tirham ediyorum. Bunu bugün yapmak müm
kün müdür, âtiye mi bırakılacaktır? Bunu bü
yük bir. kütle beklemektedir ve şükranla karşı
lanacaktır. 

MALİYE VEKİLİ F. AÖftALI (Elâzığ) — 
Demin arzettiğim gibi, yapılan sırf içtimaî 
bir yardımdır. Kanunî bîr istihkak meselesi 
yoktur. Kanunî istihkak, esasen sahibi rütbe 
Devletten ne maaş almış ise ona göre Devlet 
'eski kanuna nazaran şunu veriyordu, yeni ka
nuna nazaran da şunu veriyor. Kanun mucibin
ce bağlanan aylık 30 liraya vâsıl olmuyor diye
rek buna bir miktar zamma kalkışmak istihka
kın fevkine çıkmak olur. % 40 zam umumî ola
rak tespit edilmiştir. Bendenizee bundan bir is
tisnaya .gitntek adaleti temin değil bilâkis 
bozmak olur; Sureti umumiyede arzettiğim.gi
bi Hükümet her zaman malî imkân nisbetinde 
yardımda bulunmuştur. Fakat bir istisna yarat
mak, Paşanın buyurdukları gibi 30 liraya v;1 
sil olmıyanları 30 liraya iblağ etmek gibi bir 
tefrik yapmak madelete uymaz. Niçin 30 lira da 
35 lira değil. Asgari had 40 lira yapılsa o za
man da Paşa Hazretleri diyecekti ki maaşları 
40...liraya, baliğ olmıyanlar vardır bunları da 40 
liraya çıkaralım. Arzettiğim gibi mevzuubahis 
olan nokta bir mütekaidin son aldığı aslî maaş 
üzerinden yeni kanuna göre tekaüt aylığı ne al
ması lâzımgelirdi'! Şu... Bu verilmiş midir? veril
miştir. Üst tarafı muavenettir. Muavenet âm 
ve şamil, umumî ve istisnasız olursa zannederim 
o zaman madelet temin edilmiş olur. 

01. Ş, TURSAK (İçel) — Bendenizin arzet-
miş olduğum hidematı vataniye tertibinden 
maaş 'alanların 30 liraya iblâğının kabul edilmiş 
olması münasebetiyledir. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Devamla) — 
Hidematı vataniyeden tahsis olunan maaşlarda 
şu kadar hizmet etmişse bu kadar maaş verilir 
diye bir şey yoktur. Hidematı vataniye tam ma-
nasiyle bir atıfettir. Meclise gelip falan falan 
vatandaşın şöyle fedakârlığı vardır, böyle hiz
met etmiştir, buna bir şey tahsis eder misiniz 
denmiş, ailesinin efradı şudur, kızdır, erkektir, 
kaydı hayat şartiyle veya evlenineiye kadar maaş 
bağlansın denmiş. Bunlar nazarı dikkate alın
mak1 «uretiyle mahsus o zat için bir kanun çıka
rılmıştır. Bunların da adedi bugün hatırımda 
kaldığına göre 70 - 80 e inhisar etmektedir. Fa
kat berikiler, eldeki kanuni hükümlere göre he
sap edilmiş bir istihkaktır. 

Bu istihkaka yapılacak herhangi bir ilâve 
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Umumî olmazsa hususi bir yardım olacaktır. 
Buna bendeniz iştirak etmiyorum. Arzetmek is
tediğim budur. 

REÎS — Heyeti umumîyesi hakkında başka 
mütalaa yoktur. Maddelere- geçilmesini kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1683 sayılı kanunun mer'iyetindeu evvelki hü
kümlere göre bağlanmış olan tekaüt ve) yetim 
arhklariyle vatanî hizmet maaşlarına sairi yalat

ması hakkmda kanun 
MADDE 1. — A) 1683 sayılı askerî ve mül

ki Tekaüt kanununun mcr'iyetinden evvelki hü
kümlere göre bağlanmış olan tekaüt ve yetim 
aylıklarının fevkalâde tahsisatı ve 1683 ve 3835 
sayıh kanunlarla yapılan % 10 ve % 25 zarnla-
riyle birlikte bugünlrii tutarına; 

B) 1683 sayılı kanundan evvelki hüküm
lere göre maaş almakta iken mezkûr kanunun 
neşrinden sonra vefat eden mütekaitlerin ye
timlerine verilmekte olan aylıkların. 3835 sayılı 
kanunla yapılan zamlariyle birlikte yine bugünkü 
baliğine; 

% 40 2am iera edilmiştir. 
Şu kadar ki, 1452 ve 1453 sayılı kanunlarla 

tesbit olunan asli maaşları üzerinden bu kanun
ların mer lyetinden sonra 1683 sayılt kanundan 
evvelki hükümlere göre bağlanmış olan tekaüt 
maaşlarının fevkalâde tahsisat, % 10, % 25 ve 
yukarıda yazılı % 40 zamlariyle birlikte tutan 
aynı maaş ve aynı hizmet senesi için fftmflflrf htt-
kümlere göre bağlanması ieabeden tekaüt maaş
ları miktarını geçemez. 

REÎS — Mütalâa var mı! Maddeyi yüksek 
reyinize arzedİyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kahül edilmiştir. 

MADDE 2. — Hatay Hükümetinden devre
dilen tekaüt ve yetim maaşları; 551 sayıh ka
nundan istifade eden tekaüt ve 3255 sayılı kanun
dan faydalanan yetim aylıkları; 1683 sayılı ki* 
nunun 7 nci maddesi gereğinec yapılan zamlar 
birinci madde hükmüne tabi değildir. 

REÎS — Mütalâa var mı? 
GI. E. DURUKAN (Hatay) — Hatay hak

kında tenevvür etmek istiyorum. 
MALÎYE V. F. AGRALI (Elâzığ) — Hatay 

Hükümetinin Cumlmriyet Hükümetine ilhakı sı
rasında yapılmış olan mukavelede oradan devra
lınan mütekaitlerin kendilerine mahsus olan ka
nun ahkâmına göre tahsis edilmiş olan tekaüt 
maaşlarının verilmesine devam edileceğini Hükü
metimiz kabul etmişti. Onlara tahsis edilmiş olan 
maaşlar bizim kanunlar ahkâmına göre ayni rüt
beli tekaütlere tahsis ettiğimiz maaşlardan yük
sektir. Binaenaleyh zamma muhtaç olmadığını 
gördüğümüz için evvelee yapılan % 25 zamla bu 
zamlardan istisna ettik. 

' Gl. E. DUEUKAM (Hatay) — Teşekkür 
ederim. 

REÎS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Vatanî hizmet mukabili bağ
lanmış olan aylıkların fevkalâde tahsisat ve 
3835 sayılı kanunla yapılan *>/c 25 zam ile bir
likte bu günkü tutarma bir misil zam yapıl
mıştır. Ancak bu zamma rağmen aylık mikta
rı 30 lirayı bulmıyanların istihkakları bu mik
tara yükseltilir. 

REÎS — Mütalâa var mit Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

: MADDE 4. — 1683 sayılı kanuun mer'iye-
tinden evvelki hükümlere göre maaş alan müte
kait ve yetimlerin asli maaşlariyle fevkalâde 
tahsisatları; 1683 ve 3835 sayılı kanunlarla ve
rilen % 10 ve % 25 zamları ve bu kaunla ya
pılan % 40 zamlar bîr kalemde birleştirilmek 
suretiyle tekaüt veya yetim maaşı namı altında 
verilir. 

BEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — 1683 sayıh kanunun meriye
tinden evvelki hükümlere göre maaş alan mü
tekaitlerin 3656 sayılı kanunun 24 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasında yazılı daire ve müessese
lerden tahsisat veya ücret almaları halinde bu 
vaziyetleri devam ettiği müddetçe • yukarıki 4 
ncü madde mucibince birleştirilmiş olan tekaüt 
maaşlarının yansı ödenir. 4222 sayılı kanunun 
21 ııei maddesi hükmü mahfuzdur. 

BEİS — Mütalâa var mit Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 eylül 1943 tari
hinden, mer'idir. 

REİS — Madeyi reye arzeiydorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memur
dur. 

BEİS — Maddeyi reye areediyorum. Kabul 
edenler..: Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6. — Mamak Gaz maske fabrikasının Miüî 
Müdafaa vekâletine devri hakkında kanun lâ-
yUtast ve Stkhat ve içtimai muavenet, Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbatalar* 
(l/M) [1] 

[1] 109 sa^füı basmayazı saptın sonundadtr. 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-

tiyen var mı? Maddelere geçilmesini yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et
miyenler,,. Maddelerin müzakeresine geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Mamak Qax maske fabrikasına Millî Müdafaa 
vekâletine devri hakkında kanun 

MADDE 1. — Milî Müdafaa vekâleti Ma
mak'ta (Türkiye Kızılay cemiyeti) ne ait (Gaz 
maske fabrikasını), bütün mevcudu, hakları ve 
vecibeleriyle birlikte, devralmağa, izinlidir. 

Devir şekli ve şartlan Millî Müdafaa vekâ
letiyle Türkiye Kızılay cemiyeti arasında tesbit 
olunur. Devri müteakip aşağıdaki hükümler 
tatbik olunur. 

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

MADDE 2. — Fabrika Millî Müdafaa ihti
yaçlarından başka Devlet daire ve müessesele
riyle hususi şahısların siparişlerini de imal ede
bilir. Bu siparişlere ait imalâtta kullanılmak 
üzere 300 000 lira mütedavıl sermaye tahsis edil
miştir. Mütedavil sermaye ile yapılacak işler 
hakkında 2013 ve 2236 sayılı kanunların ikinci 
maddeleri hükümleri tatbik pluur. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Kabul Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
MADDE S. — Başkaları tarafından : 
•I. Türkiye'de gaz maske fabrikası açılması; 
İT. Pasif korunma işlerinde gazden korun

ma için kullanılacak her türlü madde ve cihaz
ların Türkiye'ye sokulması veya Türkiye'de 
yapılması MÜH Müdafaa vekâletinin müsaade
sine bağlıdır. 

Yolcuların beraberlerinde ve kendilerinden 
önce veya sonra gelen zâti ve ev eşyaları ara
sında getirecekleri ticarete mahsus olmıyan gaz 
maskeleri bu müsaadeye tâbi değldir. 

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

MADDE 4. — Fabrikada çalışan subay ve 
askerî memurlarla mütehassıs, müstahdem, us
ta ve amelelerin sigorta ve tekaütlük işleri 
Askeri fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı kanun hükümlerine ta
bidir. 

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

MADDE 5. — Fabrikada çalıdan mütehassıs 
ve subaylara ve subay yüksek mühendis, askerî 
yüksek mühendis ve askerî mühendislere ve 
erlere 2853 ve 4335 ve 3289 sayılı kanunlar hü
kümlerine göre ihtisas yevmiyesi ve ücreti ve
rilir. . 
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REtS •— Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6, — Bu fabrikanın devri dolayı-

siyle tanzim edilecek evrak ve tapuda yapılacak 
' tesciller her türlü harç ve resim ve vergiden 
muaftır. 

Bu fabrika ihtiyacı için hariçten, gümrük 
resminden muaf olarak sokulmuş olan tesis' 
malzemesi, işletme levazımı ve iptidai madde
lerle bunların mamullerinden bu devir dolayı-
siyle gümrük verdisi İle girişe taallûk eden sair 
vergi ve resimler istenmez. 

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

MADDE 7. — Kimya harbinden korunmağa 
mahsus malzeme hakkındaki 2815 sayılı kanun 
kaldrnlmıştır. 

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

MUVAKKAT MADDE 1. — 1943 malı yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin MiUî Müdafaa vekâleti kısmındaki 
(818) nei (Maske imalâtı masrafı) faslına mev
zu (1 500 000) liranrn devir tarihinde sarfedil-
memiş kısmından (300 000) lirası aynı kısımda 
(Maske fabrikası mütedavil sermayesi) adiyle 
açılacak {820 A) faslına ve geri kalanı (Maske 
fabrikası her. türlü ücret ve masrafları) adiyle 
açılacak (810 A) faslına naklen fevkalâde tah
sisat olarak kaydolunur. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Elmiyenler.,, Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir sene sonuna kadar: 

T, Fabrikanın idare ve işletilmesine; 
TT. Memur ve müstahdemlerle mukavele 

ile çalıştırılanların istihdamına. 
Türkye Kızday cemiyeti idaresinde bulun

duğu zamanda câri usuller dairesinde devam 
olunabilir. 

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

MUVAKKAT MADDE S. — Millî Müdafaa 
vekâleti tarafından usulüne göre hazırlanacak 
kadrolarda: ' 

î. Fabrikada bir vazifeye tâyin edilemiyen; 
II. Almakta olduğu maaş ve ücretten aşağı 

miktar para ile verilen vazifeyi kabul etmiyen. 
Memurlara Türkiye Kızılay eemiyeti tara

fından tatb&k edlen usul dairesinde- tazminat 
verilir. Bu suretle işten ayrılacak işçiler hak
kında iş kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Memur ve işçilere bu suretle verilecek taz
minat muvakkat birinci madde mucibince açı-
lafljık (810 A) faslından ödenir. 

Dr. O. §. ULUDAĞ (Konya) — Bu madde 
Hükümetin muvakkat birinci maddesi ve di-
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ğer encümenlerin de birinci maddesidir. Sıh
hiye encümeninizde bu madde üzerinde konu
şulurken ben muhalif kalmıştım ve bilhassa bi
rinci maddede yazılı olduğu veçhile bütün hak
ları ve vecibeleriyle Maske fabrikasını Kızılay-
dan devralan Millî Müdafaa vekâletinin, mu
vakkat madde ile bazı memurlar aleyhinde ha
reket etmiş olmasından dolayı muhalif kalmış
tım, Bütçe encümeni benim muhalefetimi na
zarı dikkate almış bulunmaktadır. Millî Mü
dafaa encümeninde de bir arkadaşım bana il
tihak etmiş ve Bütçe encümeni bizim esbabı 
muhalefetimizi nazarı dikkate aldığından do
layı kendilerine bilhassa arzı teşekkür ederim. 
Ancak burada tavzihini riea ettiğim bir şey 
vardır. Maddede «Memurlara Kızılay cemiyeti 
tarafından tatbik edilen usul dairesinde...» de
niliyor. Ben bunu söyle anlıyorum. Bu me
murlara Kızılayın temin ettiği haklar (Hilâli-
ahmer memurin nizamnamesi, Ankara 1931) 
nin 25 nei maddesinde yazılıdır. Bu maddedir 
ki memurların haklarını nazarı dikkate alıyor. 
Bilhassa Bütçe encümeninin geniş ve haklı mü
talaasından ve benim Sıhhiye encümenirıdeki 
muhalefetime hak verdiklerinden dolayr teşek
kür ederim, 

BÜTÇE Eû. NAMINA M, BİRSEL (İzmir) 
—•• Efendim, arkadaşımız Şevki Uludağ'ın bah
settikleri nizamnamede daha umumi ve şâmil 
şekilde, bu fabrikada müstahdem memurların 
ve işçilerinin hukuku müktesebelerinin halel
dar olmaması esası Bütçe encümenimizce ka
bul edilmiştir. Şurada bu noktanın tavzihini 
vecibe bilirini. Bilhassa maddenin 2 numaralı 
fıkrasındaki «almakta olduğu maaş. Ve ücretten 
aşağı miktar para ile verilen vazifeyi kabul 
etmiyen» kaydımız tensikat şeklinde bir mua
mele dolayısİyle Kızılay cemiyeti tarafından 
vazife haricinde bırakılanlara tatbik edilmekte 
olan hükmün bütün memurlara da teşmil edil
mesidir. Yani daha aşağı bir maaşla bir vazi
feye tâyin edilen bir memur bunu kabul et
mediği takdirde istifa etmiş değil, tensikat 
dolayısiyle açıkta kalmış addedilerek tazmina-, 
ta müstahak olacaktır. Bunu tavzih etmeği me
murların hukuku bakımından vazife addediyo
rum. (Güzel, güzel sesleri). 

REİS •— Maddeyi reye arzediyorum. Kalnıl 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer*idh*. 

REtS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kamil edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Maliye ve Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekilleri memurdur, 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 
, Ruznameye girmiş iki lâyiha daha, var. 

Fakat bunların müddeti dolmadığı için müza
kere edemiyoruz. Tensip buyurulursa müzakere 
edilir. 

7, — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve İhtiyar heyetleri teşkili hakkında kanun îâ~ 

• yihast ve Dahiliye ve MaKye encümenleri maz
batalar* (1/25) [1] 

DAHİLİYE En. M. M. E, ERGÎN (Mardin) 
— Riyaset makamının beyan buyurduğu iki 
mazbatadan ikincisi, muhtarlık teşkilâtına ait 
bir kanun lâyihasıdnV Bu kanun lâyihası Mali
ye encümenince tetkik edilmiş ve yeniden bir 
lâyiha vücude getirilmiştir. İdarî bakımdan tet-
kikata tabi olmak itibariyle ve ihtisas encümeni 
olmak sıfatiyle berayı tetkik bu lâyihanm ken
disine tevdiini Encümen: Yüksek heyetten rica 
ediyor. 

REİS — Muhtarlık hakkındaki lâyihayı ihti
sas encümeni olan Dahiliye encümeni istedi, usu
len veriyoruz. 

8. — Nahiye müdürlerinin devir masraflarına 
dair olan 3635 sayılı kanunun değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/48) [2] 

BÜTÇE En. R. t. EKER (Çorum) — Ruzna-
nin 8 nei numarasmdaki nahiye müdürleri devir 
masrafları hakkındaki lâyihanın bu gün müza
keresini teklif ediyorum, 

REİS — Nahiye müdürleri devit' masrafları 
hakkındaki lâyihanın bit gün müzakeresini İs
met Eker teklif etmektedir. Bu teklifi kabul 
edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir, 

BÜTÇE En. R. 1. EKER (Çorum) — Müsta- -
celiyet teklifini de lütfen reye koyunuz. 

REÎS — Encümen müstaceliyet teklifinde 
. bulunuyor. Kabul edenler,., Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti ıımuımyçsi hakkında müta

lâa var mı? Maddelere geçilmesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler.. Maddelere geçilmiştir. 

Nahiye müdürlerinin devir masrafları hakkında 
kanun 

MADDE 1. — Nahiye müdürlerine devir ve 
teftiş masraflarını karşriamak üzere her ay ma-
aşlariyle birlikte maktüan 15 lira verilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
G. PEKEL (Tokad) — Muhterem arkadaş-

[1] 48 sayılı basmiftyazıya ek zaptın sonun-
dadır, 

[2] 108 soyut basmayası zaptın sonundarır 
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İar, nahiye müdürlerine, bugün mevcut olan bir 
kanunla ayda 10 lira maktu bir harcırah veril
mekteydi. Fakat zaman dolayıaiyle 10 lirayla 
bugün için ne bir hayvan beslemek kabildir, ne de 
nahiye müdürüne bir ay içinde nahiye dahilinde 
gezmesini temin etmek kabildir, önümüzdeki 
kanun lâyihası buna 5 lira zam suretiyle buraya 
gelmiş bulunuyor. Fakat arkadaşlar, harpten ev
vel 10 lira ile yapılabilen bir işin, bugün 15 lira 
ile yapılabilmek imkânı bulunduğunu kimse 
iddia edemez. Eğer nahiye müdürlerine nahiye
lerini bir ay zarfında devrü teftiş ettirmek ister
sek, onlara bu iş için bir hayvan besletmek ister
sek bu parayı artırmak mecburiyetindeyiz. Artır-
madığımız takdirde beklediğimiz bu vazife görül
müş olmıyaeaktır. Onun iğin bendeniz bu 15 li
ranın hiç olmazsa 25 liraya çıkardmasmı teklif 
ediyorum ve bu hususta bir takrir takdim edece
ğim, 

BÜTÇE En. REİSİ t. EKER (Çorum) — 
Efendim, Bütçe encümeniniz Dahiliye encümeni
nin teklifini aynen kabul etmiştir. Dahiliye en
cümeniniz de Hükümetin teklifini aynen kabul 
etmiştir. 10 liranın 15 liraya çıkarılması hakikî 
masraflara tekabül etsin diye değil, maksat mak-
tuan verilen bu paranın beş lira artırılmasıdır. 
Yapılacak masraf mukabilinde beş lira İlâvesinden 
ibarettir. Hükümet bu miktarı 15 lira olarak tek
lif etmiş, Dahiliye encümeniniz de 15 lira olarak 
kabul etmiştir. Bunun 25 liraya çıkarılması ka
bul edilirse buna mümasil diğer Devlet dairele
rinde de bu gibi tahsisatın 25 liraya çıkarılmasını 
icabedecektir. Bu, ayrı bir şeydir. Eğer mak
sat 25 liraya çıkarılması ise bunun umumî şekil
de düşünülmem lâzımdır; 
. REÎS — Takriri okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Nahiye müdürleri makta harcırahının 25 li

raya iblağını teklif ederim. 
Tokad mebusu 

G. Pekel 

REÎS — üalib Pekel, maddedeki 15 lira mik
tarının 25 liraya iblâğını teklif ediyor. 

Bu teklifi yüksek takdirinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar.. Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. • 

Maddeyi aynen yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler,,, Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 12 . Vt . 1939 .; tarihli ve 3635 
numaralı kanun kaldırılmıştır, 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir, 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
nıiştir^ 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur, 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,. Kabul 
edilmiştir. ; 

Açık reye iştirak etmiyen varsa lütfen reyle
rini kullansınlar. Rey toplama muamelesi bit
miştir, 

Açık rey neticesini arzediyorum; 
Mamak.Gaz maske fabrikasının Millî Müdafaa 

vekâletine devri hakkındaki kanuna (278) zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (278) 
reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. 

Cuma günü on beşte toplanmak üzere inikada, 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16 
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Mamak Gaz maske fabrikasının Milli Müdafaa vekaletine devri hakkındaki kanuna verilen 
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Dr. S. IRMAK 
K. OKAY 
T. P. SILAY 

KÜTAHYA 
H. FEKCAN 
A. TİRİDOĞLU 
V. UZGOREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÜKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
I. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. KAATCILAR 
K. KARAOSMAN 
P. KURDOGLU 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
P. USLU 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
H, R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
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MARDİN 

GL S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. KENEMENCIOGLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. L ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
H. MEN Ol 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
t. ÇAMAŞ • 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M, SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
ML YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL 
Dr. S. A. DlLEMRE 
P. SİRMEN 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Amiral P. ENGİN 
N. FIRAT 
S. GÖKÇÜL 
N. ÖZTUZÇU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gİ. N. ELDENİZ 
O. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN 

SÜRD 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 

SİNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMIR 
H. ORUCOÖLÜ 
İ. H. SEVÜK 

SİVAS 
t. H. BAŞAK 
Z. BASARA 
M. Ş. BLEDA 
Ş. GÜNALTAY 
R. Ş. SİRER 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ -
E. PEKEL 
N . T R A K 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
G. PEKEL 
R. A. SEVENGIL 

TRABZON 
S. ABANOZOGLU 
P. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
D. EYİBOÖLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNOELÎ 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
ı£* BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
t. ARVAS 

YOZOAD 
M. ALPAK 
S. İÇÖZ . 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
H. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 
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[Reye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHİ8AR 
H. ÇERÇEL 
S. YURDKORU 

AMASYA 
N. AKTIN 
E. URAS 

ANKARA 
F, R. ATAY 
B.BAYKAN 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
M. ERİŞ 
t INÖNÜ (RS. e.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
Dr. H. KURAL 
T. SÖKMEN (M.) 

AYDIN 
Dr. M; GERMEN (İta. 
V.) 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPrNAR 
H. ÇAR1KLT 
M. DEMÎR (M.) 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEVREN 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
A. ESEN 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BOLU 
O. S. SİREN (V.) 

BURSA 
A. AKOÜÇ 
GL A. ATLI 
P. GÜVENDİREN 

M. B. PARS 
ÇANAKKALE 

İL ERGENELI 
A. KAMÇIL (M.) 

ÇANKİRİ 
A. İNAN 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
Dr, M, CANTEKİN 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
Dr. H. BERKMAN 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKIT 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
(M.) 
Gl. K. SEVÜKTEKtN 
K. ŞEDELE 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALT (V.j 
F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
R HALFEÖIL (M.) 

ERZURUM 
R. DİNÇ 
M. H. GÖLE 

ESKİŞEHİR 
t ÖZDAMAR (M.) 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
(M.) 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
F. ATLI 
1. SABUNCU 
Gl. I SÖKMEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
C. SELEK 

HAKKARİ 
A R . GÖKSIDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (M.) 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERlKER 
P. C. GÜVEN 
E. İNANKUR 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. TURAN 

İSTANBUL 
K. TURAN 
G1.R.BELE 
S. CİMCOZ (M.) 
G. B. GÖKER 
î. A. GÖVSA 
N. MENEMENCİÜĞLL 
(V.) 
H. C. YALÇIN 
M. E. YURDAKUL (M.) 

İZMİR 
C. BAYAR 
M. E. BOZKURD 
Dr. H. H. CURA 
II. MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş. 
V.) 
Ş. YUNUS 
H. Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
Ş. KARACAN (M.) 
F. KÖPRÜLÜ 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
S. SERİM (M.) 
N. TOKER 
S. H. ÜRKÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N, A. KANSU 
Ş.ÖDÜL 
Dr. P. UM AY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
J. TOLON 
I. S. YÎĞİT 

KONYA 
A. II. DİKMEN (M.) 
II. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL (V.) 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. ERTEM (Mi) 
S. KUTMAN 
R. PEKER 
Ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
•>l- H. SAĞIROĞLU 

O. TANER 
T. TEMELLİ (M.) 

L.) M. N. ZABCI 
MANİSA 

O. ERCİN 
MARAŞ 

Dr. K. BAYlZİT 
A. YAYCIOĞLU (M.) 

MARDİN 
t. F. ALPAYA (1. A.) 

i. Dr. A. URAS 
MUĞLA 

C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI (M.) 
P. 0. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. KILICOÖLU (M.) 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
Jj\ SOYLU 

I Dr. R. P. TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN 

RİZE 
K. KAMU 
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A. ZIRH 
SAMSUN 

Z. D URUK AN 
SEYHAN 

ü. ARIKOĞLU 
S. ÇAM (M.) 
Ş. İŞCEN 
A. M. YEG-ENA 

SttRD 
Ressam Ş. DAĞ (M.) 
B. TÜRKAY 

t : 48 14 
SÎNOB 

O. K. INCEDAYI 
StVAS 

A. N. DEMİRAtf 
A. E S E N B E I J 
H. IŞIK (M.) 
K. KİTAPÇI (M.) 
N. SADAK 
t. M. UĞUR (M.) 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
P. ÖZTRAK 

7.1943 C : 1 
TOKAD 

H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
N. POROY 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
9. DAY (V.) 
H. SAKA 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 

ÜRFA 
İL S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
M. BOYA 

YOZGAD 
C. ARAT 
Z. ARKANT 

ZONGULDAK 
II. TÜRKMEN 
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S. Sayısı: 46 « îkîncH ek 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar hey* 

etleri teşkili hakkında kanun lâyihası ve 
Maliye encümeni mazbatası (1/25) 

Maliye «ncümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 10. VII. 1943 
Esas No. l/M 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ih
tiyar heyetleri teşkili hakkında icra Vekilleri 
Heyetince Yülîsek Meclise .sunulan, Dahiliye 
encümenince değişikliklerle kaimi olunan kanun 
lâyihası ve ilişikleri, Encümenimize havale bu-
yurubnakl-a kısmen Dahiliye müsteşarı ve hu
kuk müşaviri ve kısmen de Dahilîye müsteşar 
muavini hazır oldukları halde müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, ilga edilen muhtarlık teşki
lâtının idarî hayatımızda bir boşluk vücude ge
tirdiği mucip sebelbine dayanmakta ve Dahili
ye - encümenince de aynı sebeple kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetlerinin kurulması, sözü geçen idarî "boşluğu 
doldurmağa yarayacak çarelerden biri olacağı 
mülâhazasıyle Encümenimizce de esas itibariy
le muvafık görülmüş, şu kadar ki teşkilâta yeni 
icaplara uygun bir şekil ' verilmek maksadiyle 
maddeler üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Şöy
le ki; 

Bahsi geçen idarî boşluğun daha ziyade bü
yük şehirlerde hissedildiği Hükümetin mucip se
beplerinden anlaşılmaktadır. Esasen mahdut 
nüfuslu bir kasabada belediye yanında ayrıca 
bir mahalle teşkilâtı yapılmasına ihtiyaç 'bulun
madığı cihetle hirinei maddede de, mahalle muh
tar ve ihtiyar heyeti teşkilâtı yapılacak kasaba
lar için asgarî bir nüfus haddi kabul edilmiştir. 

Bu gibi mahallelerin ne çok az ve ne lüzumun
dan fazla nüfuslu 'olmamaları icabedeceğinden 
İstanbul mebusu Ziya Karamursal'm da teklifi 
naj&ra .alınarak bu hususta birinci maddeye bir 

fıkra İlâvesi uygun görülmüş, ancak burada da 
miktar zikri suretiyle kati şartlar konması ma* 
hallî ihtiyaçlara aykırı düşebileceği düşünülerek 
fıkra, merciine takdir hakkı verecek şekilde 
yazılmıştır, Muhtarın vazife ve salâhiyetleri 
hakkındaki 2 nei maddenin ihatalı* bir -şekilde 
yazılmasına itina edilmiştir. 'Mahalle teşkilâ
tında asıl vazifenin muhtarlara terettüp edeceği 
ve ihtiyar heyetlerinin esas itibariyle muhtar 
için bîr damama mercii olmas daha uygun ola
cağı mülâhazasiyle maddeye ona göre bîr sakil 
verilmiştir, 

3 ncü ve 4 neü maddelerde muhtar ve ihti
yar heyeti seçimi ve bununla ilgili meseleler hak
kında daha etraflı hükümler tonmuş, muhtar 
seçiminin belediye reisi tarafından tasdiki esası 
kabul olunmuştur. 

Muhtarların görecekleri İş mukabilinde iş sa
hiplerinden bir para alınması, yapılmak istenen 
teşkilâtm istilzam ettiği masrafları karşılamak ba
kımından Encümenimizce de muvafık görül
mekle beraber bu paranın doğrudan doğruya muh
tara ait olmanı malî esaslara aykm olacağından 
paranın pul mukabilinde bir nevi harç olarak tah
sil edilip belediyeye yatırılması, ve muhtelif ma
hallelerden gelecek hamlatın belediyece müşterek 
bir hesap halinde birleştirilip bu paradan muh
tarlara muayyen bir üeret veribasû ve ajtteaia-
rari masraf lamı da ödenmesi asam kaimi edilerek 
5 nei ve 6 nei maddeler o yolda yaztLtnıgtir. 

8 nei maddede mahalle teşkilâtının muraka
besi hakkmda hüküm konmuştur. 
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Mahalle bekçilerinin muhtarlara bağlanması 

bir taraftan mahalle işlerinin iyi bir şekilde ted
viri için zaruri; diğer taraftan bekçilerin bugün
kü durumunun ıslahı bakımından faydalı görüle
rek lâyihaya bu hususta, çarşı ve mahalle bekçi
leri hakkındaki 29 nisan 1330 tarihli muvakkat 
kanun hükümlerini kısmen tadil eder mahiyette 
bir madde ilâve olunmuştur. Mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyeti bulundurulmasnıa Encümeni-
mizce lüzum görülmiyen küçük kasabalarda bun
lara ait işlerin belediyece görüleceğini tazam-
mun eden bir hüküm konulmuştur. (M. 10) 

MADDE 1. — Şehirlerde ve binden fazla 
nüfuslu kasabalarda her mahallenin bir muh
tarı ve muhtarm reisliği altında ayrıca dört 
âzalr bir ihtiyar heyeti bulunur. 

Bil gibi yerlerde mahallelerin ayn bir muh
tar ve ihtiyar heyeti bulunmasını gerektirme 

: yeeek badar az veya bir muhtarın yetisemiye-
ceği kadar çok nüfuslu olmamaları şarttır. 
Mevcut mahalleler arasmda hu şarta uygun 
-ohnryanlar varsa 1580 saydı belediye kanunu
nun 8 nci maddesi dairesinde gereği1 yapılır. 

MADDE 2. — Mahalle muhtarları Devletin, 
hususi idare ve belediyelerin mahalleye ve ma
hallede oturanlara müteallik işlerinde alâkalı 
mercilere ve mahalle halkma gereken hizmet
leri yapmak, malûmat vermek, evrak tanzim 
veya tasdik eylemek ve kanun, kararname, ni
zamname ve talimatnameler gereğince kendile
rine verilen işleri yapmak vazife ve salâhiye
tini haizdirler, 
. Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin lağ

vına dair olan 2295 saydı kanundan önce ko
nulup mer'iy eti devam etmekte bulunan hü
kümler mucibince mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetlerine verilmiş olan vazife ve salahiyetler 
ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin lağ
vından sonra konulmuş olan muhtelif hüküm
lerle başka mercilere verilip mahiyetleri icabı 

Nihayet bahis mevzuu teşkilât hakkında Hü
kümetçe bir nizamnamenin tedvin edileceğine 
dair olan madde daha etraflı bir şekilde yazıl
mıştır. Umumî Heyetin tasvibine ârzedilmek 
üzere Yüksek Keislîğe sunulur. 
Maliye 1ün. Rs. Bu M. M. Kâtip 

İstanbul Bize Tokad 
A. Baymâvr T. B. Balta C. Kovalı 

Afyon K. Ankara Burdur 
/. H, BaltaetoğM M. Aksoley Ş. Engmeri 

Kastamonu Kayseri Tekirdağ 
S. Çelen Ö .Taşçioğlu E. Ataç 

mahalle m>uhtarlarma ait olması gereken veya 
daha uygun olan vazife ve salâhiyetler mahal
le muhtarları tarafından görülür ve kullanılır. 
thtiyar heyeti, muhtarın danışacağı islerde fik
rini söyler, 

MADDE 3. — Muhtar ve ihtiyar heyeti aza
ları ve htiyar heyeti için ayrıca dört aza, en 
az üç senedenberi mahallede oturan ve belediye 
meclisi âzalğı vasıf ve ışartlannı haiz bulunan
lar arasından belediye seçiminde rey sahibi ma
halle halkı tarafından dört senelik bir devre 
için seçilir. Seçime belediye nezaret eder. 

Muhtarın seçimi, belediye reisinin tasdikiyle 
katüeşdr. Belediye reisinin ret kararı aleyhine 
muhtar seçilen zat mahallî idare âmirine mü
racaatla itiraz edebilir, idare âmininin karan 
katidir. Muhtarm seçimi tasdik edilmediği veya 
muhtarlık inhilâl edip de seçim devresinin bit
mesine bir seneden fazla bir zaman bulunduğu 
takdirde kalan müddet için bir diğeri seçilir. 

Sair hallerde belediye reisi ihtiyar heyeti 
âzasından birini muhtar vekili tâyin eder. 

MADDE 4. —Muhtarlarıngördükleri iş MU* 
kabilinde ia sahiplerinden harç alınır. Harç ve-
remiyeck kadar fakir olanlardan harç alınmaz. 

He gibi işlerden ne miktar harç alınacağı 
her malî sene için mahallî belediye meclisince tan-

MALİYE ENCÜMENİNİN DEÖtŞTİRİŞt 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri hakkında 
h-anun lâyîhast 

.(S. Sayısı : 48 e ikinci ek ) 



S -
zim ve idare âmiri tarafından tasdik olunacak 
tarifelerle tesbit edilir. 

Harç, evrak üzerine harç pulu yaptırılmak 
suretiyle muhtarlar tarainyian tahsil edilerek 
harç hasılatı birleştirilerek muhtar üeetlerine 
ve muhtarlık masraflarına harcanmak üzere 
emanet olarak saklanır. Bir malî «ene içinde 
harcammıyan miktar ertesi seneye devrolunur. 

Harç pullan Maliye vekilliğince bastırılarak 
belediyelere parasız tevzi edilir, 

MADDE 5. — Muhtarlara, işlerinin derece
sine göre belediyelerce harç hasılatından aylık 
ücret verilir. Ücret miktarı, mahallî belediye 
meclisince tesiri* ve idare amirince tasdik olunur. 

Kira, »itana ve aydınlatana parası gibi za
ruri masraflar da harç hasılatından ayrıca 
Ödenir. 

MADDE 6. — Muhtar ve ihtiyar heyetleri 
mahallî idare amiri ile belediye reisinin veya 
memur edecekleri zatın yakm murakabesinle ta
bidirler. 

Yapılan ihtara rağmen muhtar - vazifesini 
yapmaz veya salâhiyetini kötü kullanırsa bele
diye reisi veya onun mütalâası alınmak sure
tiyle mahallî idare âmiri tarafından vazifesine 
son verilir. 

MADDE 7. — Muhtarm ve ihtiyar heyeti 
âzalarmm vazifelerinden ileri gelen veya vazife 
yaparken vaki olan suçlarından dolayı hakla
rında Devlet memurlarının tabi oldukları mu
hakeme usulü caridir. 

MADDE 8. — Mahalle bekçileri, zabıta ile 
münasebetleri ve zabıtaya müteallik hakları, 
vazife ve salâhiyetleri baki kalmak üzere ma

hallenin muhtarına tabidirler. 
Mahalle bekçileri ait olduğu mahalle ih& 

yar heyetinin kararı ve muhtarın teklifi üzerine 
ve mahallî zabıta âmirinin mütalâası okumak 
suretiyle belediye reisi tarafından tâyin edilir, 
ve aynı şekilde vazifesine eon verilir. 

MADDE 9, — Mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyeti bulunmıyau yerlerde veya 'bulunmadığı 
zamanlarda muhtara ait işler belediye reM ve
ya memur edeceği zat tarafından, ihtiyar he
yetine ait isler Belediye encümeni tarafından 
görülür. Şukadar ki; bu takdirde Belediye ka
nunu mucibince belediye seçiminde mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetine düsen vazifenin 
kimler tarafından ne şekilde gorüleoeği nizam
name ile tâyin olunur. 

MADDE 10. — Mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin seçimi, çalışma ve iş görme tarzı, 
-murakabeleri, İkinci maddede zikrolunan, vazife 
ve aalâMyetlerinin teferruatı, harçların alın
ması, korunması, muhasebesi ve sarf tarzı, muh
tarların muhtelif mercilerle münasebetleri, ma
halle bekçileri, onuncu madde hükmünün tat
biki gekli ve bu kanunun tatbikile İlgili sair 
hususlar hakkında nizamname ile gerekli ve et
raflı hükümler konulur. 

MADDE 11. —> 2295 eayıh kanunla buna 
müstenit 1 kânunuevvel 1933 tarihlî nizamname 
hükümleri ve bu kanuna aykm hükümler kal
dırılmıştır, 

MADDE 12. — Bu kanun nesri tarihinden 
dört ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunun kirasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur, 

i>+<4 
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S. Say sı: |05 
Askerî ve mülki Tekaüt kanununa ek 3255 sayılı ka

nuna ek kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 
mazbatası (1/124) 

Başvekâlet 5 . t l l . 1943 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayı : 6/3244 .'..:, " 
Büyük Millet Meclisi Yüksek BeİsUğJne 

Askerî ve mülki Tekaüt kanununa ek 3255 sayılı kanuna ek olarak Maliye vekilliğince hazır
lanan ve tcra Vekilleri Heyetince 3 . VII . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
L Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

1683 iıayılı kanunun mer'iyetinden evvelki hükümlere göre tekaüt edilmiş olan malûl subay 
Ve askerî malûllerin terfih zamlarma 3255 sayılı kanunla bir misil zam yapılmış ve bunların mü
him bir kısmı aynı rütbeli, aynı hizmetli yeni malûl emsallerinin maaşları seviyesine yükseltil
mişti. Yapılan zamma rağmen bu hadde vâsıl ola miyarı bir kısmı malûl subayların dahi hâlen al
makta oldukları parayıj 1 haziran 1930 tarihinde tekaüt edilen aynı rütbeli ve aynı hizmetli ma
lûl emsallerine verilmekte olan maaş miktarına iblâğ için terfih zamlarını arttırmak maksadiyle 
tanzim olunan bu lâyiha yüksek Meclise takdim olunmuştur. 

Muvakkat enenmen masbataai 

X , Jt. m* M* 
Muvakkat encümen 

Esas Wo. 1/124 9>VII.İ943 
Kurar No. 3 

Yüksek Beisliğe 

3255 sayılı kanuna ek olarak Maliye vekilli
ğince hazırlanıp tcra Vekilleri Heyetince Büyük 
Meclise sunulan kanun lâyihası iUşikleriyle bir
likte teşkil olunan Encümenimize havale buyu-
ruhnakla Maliye müsteşarı ve Muntazam borçlar 
Umum müdürü hazır oldukları halde müzakere 
edildi. 

Lâyiha, sözü geçen mütekaitlerden tekaüt 
maaşları, 3255 sayılı kanunla yapılan zamma 
rağmen 1683 sayılı kanuna göre tekaüt edilen 

emsallerinin seviyesine vannıyanlâra bunların 
da maaşlarını aynı seviyeye çıkaracak şekilde 
bir zam yapılmasını derpiş etmektedir. Umumi
yetle eski hükümlere göre tekaüt maaşı bağla
nanlara yeni bir zam yapılmak istenildiği bir 
sırada bu gibi malûl mütekaitlerin maaşlarım da 
mümasilleri seviyesine çıkaracak böyle bir zam
mın yapılması Eneümenimizce de müttefikan 
tasvip edilerek lâyiha kabul edilmiştir. 

4178 sayılı kanunun bu zamma da şâmil ol-



- â -
ması tabii addedildiğinden bu hususta aynea hü
küm konmasına lüzum görülmemiştir. 

Müstaeelen müzakeresi dileğiyle Umumî He
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunuldu. 
Muvakkat En. Es. M. M. Kâtip 

Diyarbakır Rize .Ankara 
Gl. K. Sevüktekin T. B. Batta M. Aksöley 

Aydın 
B. Alpmm 

Giresun 
A. Sayar 

Tokad 
C. Kovalı 

Bitlis 
B. Osma 

Muğla 
8. Güney 
Trabzon 

M. 8. Anamur 
Yozgad 
8. îçös 

Çaakak 
Dr. A. Arkan 

Tekirdağ 
R, Apak 

Urfa 
E. Tekeli 

HÜKÜMETIN TEKLÎF! 

Askerî ve mülki Tekaüt kanununa ek 3255 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3255 sayılı kanunun birinci 
maddesi mucibince terfih zamları artırılan 
malûl subay ve askerî memurlardan hâlen al
dıktan maaş, tahsisat, yüzde yirmi beş zam ve 
terfih zamları tutan, 1 haziran 1930 tarihinde 
tekaüt edilen aynı rütbeli re aynı hizmetli ma
lûl emsallerine bağlanan aylık miktarına baliğ 
olmıyanlann terfih zamları bu hadde kadar 
artırılmıştır. 

Bu zammın ödenmesi Divanı muhasebatın 
tesciline bağlıdır. 

MADDE 2. — Bu kanun mucibince yapılan 
zamlar maaş hükümlerine güre yetimlere de in
tikal eder. , 

MADDE 3. — Bu kanun 
hinden muteberdir. 

1 eylül 1943 tari-

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
: " • ' ! - . . 

Bş. V. Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. 

3 temmuz 1Ö43 
•M. M, V. 

A. R. Artunkal 
Ma. V. 

//, Uran N. Mmemeneioğlu F. Ağrah 
M*. V. Na. V. 

8. Bay 
S. t. M. V. G. 1 V. 

Dr. 11. Alataş 8. H. Urgüblû 
Mü. V. 

A. F. Ceiesoy 

îk. V. 
F. Sirmen 

Zr. V. 

Ti. V. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞfcŞTÎîltŞİ 

Askerî ve mülki Tekaüt kanununa ek 3255 sayıli 
kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 eylül 1943 tari
hinden mer'idir, 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir, 

>y&« 
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S. Sayısı: (06 
1683 sayılı Askerî ve mülki Tekaüt kanunundan evvel
ki hükümlere göre bağlanmış olan tekaüt ve yetim 
maaşlariyle vatanî hizmet tertibinden maaş alanlara 
yapılacak zam hakkında kanun lâyihası ve Muvvakkat 

encümen mazbatasi (1/126) 

T . C . " : ~ " " • • " • - ' ' • : ' '•• 

Başvekâlet • 5. VII .1943 ' 
Kararlar dairesi müdürlüğü • "' > - -

Sayı : 6/22İ5 . . . : : . • . vs ; .-*': . ; '• i j '^ 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1683 sayılı askerî ve mülki Tekaüt kanunundan evvelki hükümlere göre bağlanmış olaıt-teka
üt ve yetimmaaşlariyle vatanî hizmet tertibinden maaş alanlara yapüacak zanr hakkmda Maliye 

vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3 . VII '. 1943 tarihinde yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

.Başvekil 
' • • . ' . . Ş,. Syraeoğhi 

' Mucip sebepler , '••••v.\ 

1633 sayılı kanunun mer'iyetindeu evvelki hükümlere ^öre tekaüd ve yetim maaşı bağlan
mış olan vatandaşlara bugünün şartlarına güre mâkul bir yardım yapılması- Hükümetçe karar
laştırıldığı ve buna .ait lâyihanın pek yakında Yüksek Meclise takdim olunacağı 1943 yılı büt
çesinin müzakeresi sırasında arzedilmişti. Bu maksatla hazırlanau kanun lâyihası ilişik olarak 
takdim olunmuştur.-

Bu lâyiha ile 1683 saydı kanundan evvelki hükümlere göre bağlanmış olan askeri ve mülki 
tekaüt ve yetim maaşlarının asrilariyle, fevkalâde tahsisat ve yüzde zamları tutarına yeniden % 40 
nispetinde; vatanî hizmet tertibinden verilmekte olan maaşlara da fo 100 nispetinde bir zam 
yapılması teklif olunmaktadır. 

Bu «evi maaşlara 1683 ve 3835 sayılı kanunlarla 1930 ve 1940 yıllarında % 10 ve % 25 
nispetinde yapılmış olan zamlar bu tekaüt maaşlarını, aynı mikdardaki memuriyet maaş
ları üzerinden yeni tekaüt kanuna göre bağlanan maaşların seviyesine iblâğ etmiş ve hattâ ba
zılarında bıı seviyenin bile bir mikdar fevkine çıkarmıştı. 

Bir memurun tekaüt olarak ayrıldığı rütbe veya memuriyete mahsus kadro maaşının teka-
üdlüğünden sonra artırılmış olması o memurun Devletten almamış olduğu bir rütbe veya memu
riyet maaşı üzerinden tekaüdlük maaşı istemek için kendisine bir hak hahşedemiyeceği cihetle bu 
maaşlara yapılan % 40 nispetindeki zammın; dünya harbinin tahmil ettiği geçim zorluklarını 
bütçe imkânları nispetinde karşılamak maksadiyle eski emekli ve yetimlere yapılan içtimai yar
dımdan başka :bir mahiyet arzetmediği aşikârdır, '-••'-*%¥£! 

Malûl' subay ve askerî memurlara gelince: Bunların terfih zamlarına 3255 sayılı kanunla bir 
misil zam yapıldığından mühim bir kısmı aynı rütbeli ve aynı hizmetli yeni malûl emsalleri de
recesine çıkarılmış ve yapılan bu zamma rağmen bu hadde varamamış olan diğer bir kısım ma
lûlleri de yeni emsalleri derecesinde terfih etmek ınaksadile 3iğer Hr lâyiha hazırlanarak Yüksek 
Meclise sunulmuştur. 



^Etasfto. İ/m 
$ . Vtf,İ&4$ 

YjiWk:Sfİ6lıge 

l$£fc*şg& »ekeri ve » i lk i tek^fe kanunun-
dan evvelki hükümlere^göre bağlanmış olan te
kaüt ve yetim maaşlariyle vfttatrf hizmet terti
binden mat alanlara zam yapılması hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanıp İcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi-
hafflj iüçiklikkriyle birlikte teşkil olunan en
cümenimize havale buyurulmakla Maliye veki
li hazır olduğu halde müzakere edildi. 

Lfiyiha, BÖZÜ geçen maa^sahiplerinebu gün
kü iktisadv şartlar vermalî imkânlar »azara alı-

>A6t»kmÜn»»p( bir zam yapmağı istihdaf etti-
-ğiıvdfflieneSmeBimiace de esas itibariyle kabule 
şayan görülmüştür. 

ÜlSkÜteetin teklifi eski mütekait ve yetim-
leftfm^teBaviyen % 40, vatanî hizmet tertibin
den maaş alanlara da % 100 zam yapılmasını 
derpiş etmektedir. 

Müsavat esasının muhafazası encümence ek
seriyetle tasvip edilmiş şu kadar ki, vatanî hiz-

'•-met tertibinden aKtmaas^alaııliarm maaşlarının 

asgari ojarafc 30 lipaya, iblâğı ,uygun^ görülmüş
tür. 

Layiha metninde tertip, tahrir ve vuzuh ba
kımından bazı değişiklikler yapılmakla iktifa-
olumunştur. 4178 sayılı kanun hükmünün bu 
lâyiha ile derpiş, edilen zamma da şümulü tabii 
addedildiğinden aynea hüküm konulmasına lü
zum görülmemiştir. 

Müistacelen müzakeresi dileğiyle Umumî he
yetin tasvibine.; erzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunuldu. 
Muvakkat En, Re. M. M . 

Diyarbakır Rize 
. Gl, K. Semktekİn T, B. Balta 

Ayam 
M. Aîpman 

Giresun 
A. Sayar 

Tokad 
C. Kovatt 

Yozgad 
8. l$ö» 

Bitlis 
B. Osma 

Muğla 
8. Oiiney 
Trabzon 

M, 8. Anamur 

Kâtip 
Ankara 

M. Aksoley 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
Tekirdağ 
B. Apak 

ürfa 
E. Tekeli 

% • 
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HÜKÜMETİN TERLİFÎ 

1683 sayüt Askeri ve mülki Tekaüt kanunundan 
evvelki hükümlere göre bağlanmış olan tekaüt ve 
yetim maaslariyle vatanî hizmet tertibinden maaş 
alanlara yapılacak zam hakkmda kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 1683 sayılı askerî ve 
mülki Tekaüt kanonunun meriyetinden evvel
ki hükümlere göre bağlanmış olan tekaüt ve 
yetim,aylddarmın fevkalâde tahsisatı; 1683 ve 
3835 sayılı .kanunlarla yapdan yüzde on ve 
yüzde yirmi: beş zamları ile birlikte hâlen baliğ 
old»g^ miktara yüzde kırk nispetinde zam iera 
edilmiştir, 

ÎKÎNCÎ MADDE — Vatanî hizmet mukabili 
bağlanmış olan aylıkların fevkalâde tahsisatı 
ve % 25 samlarla birlikte tutarlarına bir misil 
zammolunmuştur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 1683 sayılı kanundan 
evvelki hükümlere göre maaş almakta iken 
mezkûr kanunun neşrinden' sonra vefat eden 
mütekaitlerin hâlen maaş almakta bulunan ye
timlerine de yüzde kırk zam yapılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Hatay Hüküme
tinden devredilen tekaüt ve yetim maaşları; 
651 saydı kanundan istifade eden mütekaitler; 

.3255 sayılı kanun hükmünden müstefit bulunan 
yetimler, 1683 saydı kanunun 7 not maddesi 
mucibince verilen hizmeti âhire zamları bu ka
nun hükmüne tabi değildir. 

1452 ve 1453 saydı kanunlarla tesbit olunan 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞÎŞTtRÎŞÎ 
. 1683 sayılı kanunun mer'iyetinden evvelki hü

kümlere göre bağlanmış olan tekaüt ve yetim 
ayliklariyle vatanî hizmet maaşlarına zam ya

pılması Hakkmda kanun lâyihası 
MADDE 1. — A) 1683 saydı askerî re mül

ki Tekaüt kanununun mer'iyetinden evvelki hü
kümlere göre bağlanmış olan tekaüt ve yetim 
aylıklarının fevkalâde tahsisatı ve 1683 ve 3835 
saydı kanunlarla yapdan % 10 ve % 25 zamla-
riyle birlikte bu. günkü tutarına; 

6) 1683 saydı kanundan evvelki hüküm
lere göre maaş almakta iken mezkûr kanunun 
nesrinden sonra vefat eden mütekaitlerin ye
timlerine verilmekte olan aylıkların 3335 saydı 
kanunla yapdan zamları ile birlikte yine bu gün
kü baliğine; 

% 40 zam icra edilmiştir. 
Şu kadar ki, 1452 ve 1453 saydı kanunlarla 

tesbit olunan asH maaşları üzerinden bu kanun
ların mer'iyetinden sonra 1683 saydı kanundan 
evvelki hükümlere göre bağlanmış olan teka
üt maaşlarının fevkalade tahsisat, % 10, % 25 
ve yukarıda yazdı % 40 zaonlâriyle birlikte tuta
rı aynı maaş ve aynı hizmet senesi için şimdiki 
hükümlere göre bağlanması icabeden tekaüt 
maaşlan nûktarmı geçemez. 

MADDE 2. — Hatay Hükümetinden devre
dilen tekaüt ve yetim maaşları; 551 saydı ka
nundan istifade eden tekaüt ve 3255 saydı ka
nundan faydalanan yetim aylıkları; 1683 saydı 
kanunun 7 nci maddesi gereğince yapdan zam
lar birinci madde hükmüne tâbi değildir. 

MADDE 3. — Vatanî hizmet mukabili bağ
lanmış olan aylıkların fevkalade tahsisat ve 
3835 sayılı kanunla yapdan % 25 zam ile bir
likte bu günkü tutarına bir misil zam yapd-
mıstar. Ancak bu zamma rağmen ayhk mikta
rı 30 lirayı bulmıyanlarm istihkakları bu mik
tara yükseltilir. 

MADDE 4. — 1683 sayılı kanunun mer'iye
tinden evvelki hükümlere göre maaş alan müte
kait ve yetimlerin asli maaslariyle fevkalade 
tahsisatları; 1683 ve 3835 sayılı kanunlarla ve
rilen % 10 ve % 25 zamlarr ve bn kanunla ya
pdan % 40 zamlar bir kalemde birleştirilmek 
suretiyle tekaüt veya yetim maaşı namı altında 
verilir. 

( S. Sayısı : 106 ) 
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asli maaşlar üzerinden 1683 sayılı kanundan 
evvelki bükümlere göre bağlanmış olan tekaüt 
ve yetim maaşları tahsisat, yüzde on, yirmi beş, 
yüzde kırk, zamlariyle birlikte aynı maaş ve 
aynı hizmet senesi için mer'i hükümlere göre 
bag-lsmması ieabedeu tekaüt ve yetim nma,l^ 
miktarını geçemez. 

BEŞİNCİ MADDE — Eski hükümlere göre 
maaş alan mütekait ve yetimlerin asli maaş-
lariyle fevkalâde tahsisatları; 1683 ve 3835 sa

yılı kanunlarla verilen yüzde on ve yüzde yir-
rıi beş zamları ve bu kanunla yapılan. yüzde 
lıırk zamlar bir kalemde birleştirilmek suretiyle 
takaüt veya yetim maaşı namı altında mevcut 
hükümlere göre verilir. 

Eski hükümlere.göre maaş alan mütekaitle-
r'n 3656 sayılı kanunun 24 ncü maddesinin ikinci 
fıkrasında yazılı daire ve müesseselerden tahsi
sat veya ücret almaları halinde bu vaziyetleri 
devam ettikçe yukanki fıkra mucibince birleşti
rilmiş olan tekaüt maaşları nısıf olarak tesviye 
olunur. 

ALTINCI MADDE — Bu kanun 1 eylül 1943 
tarihinden muteberdir. 

YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini yerine getirmeğe îcra Vekilleri Heyeti me
murdur, 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
$. Saraçoğlu A. B. Artunkal 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
H. liran N. Menemencioğlu F.Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

: 8. I>ay F, Sİrmm 
Ö.Î.V. Zr. V. 

S. H. Ürgüblü 

Muvakkat E. 

S. I. M. V. 
Dr. H, Alataş 

Mü, V. 
A.F. Gebesoy 

MADDE 5. — 1683 sayılı kanunun meriye
tinden evvelki hükümlere göre maaş alan mü
tekaitlerin 3656 sayılı kanunun 24 ncü maddesi
nin 2 nei fıkrasında yazılı daire ve müessese
lerden tahsisat veya ücret almalan halinde bu 
vaziyetleri devam ettiği müddetçe yukanki 4 
ncü madde mucibince birleştirilmiş olan tekaüt 
maaşlarının yansı Ödenir. 4222 «ayıh kanunun 
21 nci maddesi hükmü mahfuzdur. 

Ti. V. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 eylül 1943 tari
hinden mer'idir, 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe îcra Vekilleri Heyeti memur
dur. 
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S. Sayısı: 107 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıkla
rının tevhit teadülü hakkındaki 3659 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/121) 

T. O. 
Başvekâlet • ', 30 . Yi .1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Say* : 6/2227 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3G59 
sayılt kanuna ek olarak İktisat vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22 . VI . 1943 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
#. Saraçoğlu 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 
sayılı kanuna ait mucip sebepler lâyihası 

Umumiyetle maden istihsalâtınm ve bunlar arasında bugünkü olağanüstü durum dolayısiyle 
birinci derecede bir önem kazanmış bulunan taşkömürü ve linyit istihsallerinin sağlanması ve 
yükselmesi için alınmış olan teknik, idarî ve malî tedbirlere ilâveten bu defa alınması zarurî gö
rülen kanuni tedbirler bu kanun lâyihasiyle arz ve teklif edilmiştir. 

Birinci maddede maden arama ve işletme yerlerinde çalışanlara verilebilen % 20 nispetindeki tazmi
natın ' fo 50 nispetine çıkarılmasını istihdaf etmektedir. Bu zamdan İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
tesbit edilecek esaslar dairesinde istihsalin yükselmesinde hizmeti dokunanlar istifade edecektir. 
Bu suretle alâkalıların istihsalin artmasında gayret göstermeleri temin edilmiş, olacaktır. 

İkinci madde ile zarar eden veya temin ettiği kâr memur ve müstahdemlerine bir aylık nis
petinde ikramiye verilmeye müsait bulunmryan teşekkül ve müesseselerde icabı halinde memur
lara iki aylık nispetinde fevkalâde ikramiye verilebilmesini temin etmektedir. Bu suretle mamu
lün fiyatı Hükümetçe tesbit edilmesi gibi teşekkül ve müesseselerin ihtiyarında olmıyan bir sebep 
dolayısiyle memurların kanuni istihkaklarının noksan verilmesi gibi gadirlerini mucip olabileeek 
Ve kâr getiren kurumlar muvacehesinde rağbeti kesebilecek bir vaziyetin önü alınmak istenilmiştir. 

İktisadi Devlet teşekkülleri umumî heyetince 1941 yılr bilançolarının tasikı sırasında verilen 
kararın infazını teminen muvakkat madde kaleme alnmıştır. 



Btteçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Esas No. İ/12İ 
Karar No, GZ 

Yüksek 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları 
aylıklarının! tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 
sayılı kanuna ek olmak üzere Başvekâletin 
30 haziran 1943 tarih ve 6/2227 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunularak encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası İktisat vekili 
Fuat Sirmen ve Maliye vekâleti namma Bütçe 
ve malî kontrol Umum müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin, mucip sebepler lâyihasının tet
kikinden, kanun lâyihasının, biri umumiyetle 
maden istihsalinin artırılmasından, ikincisi ik
tisadi teşekkül ve müesseselerde çalışan memur
ların gayri müsait şartlar tahaddüsü halinde 
dahi vazifelerine bağlılıklarını temine matuf 
bir tedbiri ve üçüncüsü de iktisadi Devlet te
şekkülleri Umumî heyetince ittihaz edilmiş olan 
bir kararı tatbik mevkiine koymağı istihdaf 
etmek Üzere başlıca üç maksadı ihtiva etmekte 
olduğu anlaşılmış ve esas itibariyle muvafık 
görülen kanun lâyihasının müzakeresine geçil
miştir. 

1. —- istihsalin yükselmesinde hizmeti do
kunanlara hasredilmek üzere maden arama ve 
işletme yerlerinde çalışan memurlara 3659 sa
yılı kanunun 3 neü maddesinin (D) fıkrası mu
cibince verilmekte olan yüzde yirmi nispetin
deki tazminatın yüzde elliye kadar çıkardabil-
mesini istihdaf eden birinci maddenin ibaresin
de maksadı daha iyi ifade etmek bakımından 
tashih yapılarak kabul edilmiştir. 

2. — ikinci madde derpiş, olunan hükümle 
Hükümetçe mamnlât fiyatlarmm maliyetlerin
den aşağı tesbit edilmesinden dolayı bilançola
rında zarar hâsd olan veya aynı sebeple bilan
çolarında cüzi kâr kalan teşekkül ve müessese
lerde, bu vaziyetin Hükümetin fiyatlar üzerin
deki tahdidi kararlarından neşet ettiği gözönün-

'• *•• •*•-.-.. d[e tutularak memurların ikramiyeden mahrum 
kaİmalarma._,meydan vermemek istenildiği mu
cip sebepler mazbatasının tetkikinden ve îkti-

(S . Sayı 

İO . TI1 . 1943 

Beisliğe 

sat vekilinin beyanatından anlaşılmış ve bu 
esasa göre fevkalâde faaliyet ve gayretleri gö
rülenlere hasrı kanun icabı bulunan temettü 
kaydına gayri tabiî ikramiyenin iki kat 
olarak verilmesi yerine, temettü ikrami
yesinden mahrumiyet telâfiye hizmet et
mek üzere umumiyetle kusuru görülmeyen 
bütün memurlara şâmil olarak bir aylık 
istihkaklarını geçmemek kaydiyle ikramiye ve-
rilebilmesinin maksadı temine daha ziyade hiz
met edeceği düşünülerek, madde bu esas daire
sinde yeniden kaleme almmış ve en çok bir ay
lık istihkak miktarınca verilebilecek bu ikrami
yenin 'bilançoları tetkik ve tasdikle vazifeli Umu
mî Heyet karariyle verilebilmesi uygun görül
müştür. Fevkalde hallerin devamma münhasır 
bulunan bu imkândan istifade için satış fiyat
larının alâkalı Hükümet mercilerince önceden 
tesbit olunan maliyet fiyatlarından aşağı tes
bit edilmiş olması kaydı da maddeye ilâve edil
miştir. Maddede meveut teşekkül tâbirinin ip
kası veya tayyı etrafında eneümenimizce uzun 
uzadrya müzakere cereyan etmiş ve teşekkülle
rin bizatihi zararlı vaziyete girmeleri müstebat 
olmakla beraber, 3460 sayılı kanunun 26 net 
maddesinin 2 nci fıkrası cevazınca doğrudan 
doğruya bazı teşebbüslerin işletmeleri ve mües
seselerinin tahakkuk eden zararlara mukabil bi
lançolarında karşılık ayırmaları neticesinde za
rarlı vaziyetlere girebilecekleri itîbare alınarak 
bu tâbirin ipkası ekseriyetle takarrür etmiştir. 

3. — Lâyihada teklif edilen muvakkat mad
de ile 1941 bilânçolanm tetkik eden iktisadi 
Devlet teşekkülleri umumî heyetince verilen 
bir kararın infazının temin edilmek istenildiği 
anlaşılmış ise de tevzi edilecek kâr olmadığı 
takdirde dahi memurlara ikramiye verilebil
mesi hakkında lâyihanın ikinci maddesiyle ted
vin olunan hükmün, kanun neşri tarihinden 
mer'iy**6 geçeceğine göre, katileşmiş olan bi
lançolar hakkında da aynı hükmün tatbiki ve 
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bu suretle makable şâmil hüküm tesisi muvafık 
görülmemiş olduğundan muvakkat madde lâyi
hadan çıkarılmıştır. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan kanun lâ
yihası Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Beİsliğe sunulur. 

Beis Beis V. Bu M. M, 
Çorum Kastamonu Kayseri 

t. Eker T. Coşkan F. Baysal 
Kâtip 

İstanbul Amasya Aydın 
F. öymen ' A. K. Yiğitoğlu Ol. B. Alpman 

Balıkesir 
jSf. örgeevren 

Diyarbakır 
Ş. Vluğ 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Hatay 

H. Selçuk 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Trabzon 

M. 8. Anamur 

Çanakkale 
S. T, Arsal 

Giresun 
M. Akkaya 

istanbul 
H. Kortu 

İzmir 
M. Birsel 
Mardin 

R. Erten 
Zonguldak 
E. Erİsirgü 

Bitlis 
B> Osma 
Giresun 

A, Sayar 
İstanbul 

H. Ülkmm 
Konya 

Dr. S. Irmak 
Tokad 

H. N. Kepnİr 
Zonguldak 

// . A. Kuyucak 
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HÜKÜMETIN TEKLM 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3G59 

sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3669 saydı kanunun 13 ncü 
maddesinin D fıkrası mucibince ödenen tazmi
nat, fevkalâde hallerin devamı müddetince, İc
ra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit edilecek 
esaslar dairesinde istihsalin yükselmesinde hiz
meti dokunanlara alâkalı vekilin tasvibiyle ay
lık tutarmm en çok % 50 si nispetinde verile
bilir.. 

MADDE 2. — Mamullerinin fiyatı Hükü
metçe tespit edilen teşekkül ve müesseselerin 
Umumî heyetçe tasdik edilen bilançolarında za
rar tahakkuku veya 3460 sayılı kanunun 42 
nci maddesi gereğince bir aylık nispetinde ikra
miye verilmesine müsait kâr temin edilememiş 
bulunması hallerinde, 3659 sayılı kanunun 13 n-
cü maddesinin O fıkrası mucibince temettü kay-
diyle mukayyet olmıyan ikramiye, fevkalâde 
hallerin devamı müddetince, alâkalı vekilin, tas
vibiyle iki aylık tutarına kadar verilebilir. 

Bu suretle İM aylık nispetinde ikramiye 
alanlara ayrıca temettü ikramiyesi verilmez. 

MUVAKKAT MADDE — ikinci madde 
hükmü 1941 yılı bilançoları Umumî heyetçe tas
dik edilen Ereğli kömürleri, Garp linyitleri ve 
Divriği Demir madeni isletmeleri müesseseler 
hakkında da tatbik edilir. 

MADDE 3, — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini İc
ra Vekilleri yerine getirir. 

Bs. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
li. Uran 
Mİ. V. 
Itücel 

S. 1 M. V, 
Dr. H, Alatas 

MiLV, 

Ad. V. 

Ha. V. 

VI . 1943 
M. M. V. 

Mal. V. 
I?. Ağrah 

Na. V. İktisat 
F. Sirmen 

G. 1. V. ZT. V. 
S. II. Vrgublü Ş. B, Ilatipoğlu 

Ti. V. 
X İ\ Celesoy 

r.ÜTÇlü ENCÜMENİNİN DEtlİŞTMşî 

Bankalar ve Devlet müesseseleri mcmurUın aylık
larının tevhit ve teadülü hakkındaki 3059 sayılı 

kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3659 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesinin (D) fıkrası mucibince verilebilecek 
tazminat, fevkalâde hallerin devamı müddetin
ce, icra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit edile
cek esaslar dairesinde istihsalin yükselmesinde 
hizmeti dokunanlara alâkalı vekilin tasvibiyle 
aylık tutarlarının en çok yüzde ellisine kadar 
çıkarılabilir. 

MADDE 2, — İktisadi Devlet teşekkül ve 
müesseselerinin istihsal veya imal eyledikleri 
maddeler için, bu teşekkül ve müesseseler tara
fından önceden hasırlanıp alâkadar Hükümet 
makamlarınca kabul edilen maliyetlerinden aşa
ğı satış fiyatı tesbit edilmiş olmasından dolayı 
bilançolarında kâr tahakkuk etmemesi veya 
tahakkuk eden kârdan 3460 sayılı kanunun 42 
nci maddesi gereğince verilecek ikramiyenin 
bir aylık istihkaka tekabül etmemesi hallerinde, 
3659 sayılı kanunun 13 ncü maddesinin (C) 
fıkrasının ilk bendi hükmüne göre verilebile
cek temettü ikramiyesi kayıt ve şartlarına ba
kılmaksızın, fevkalâde hallerin devamı müdde
tince, vazifelerinde kusuru görülmiyenlere 
Umumî heyet karariyle bir aylık istihkakları 
miktarına kadar ikramiye verilebilir. 

MADDE 3. — Bu kanun 
meridir. 

nesri tarihinden 

MADDE 4, — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayısı |0^ 
Nahiye müdürlerinin fevir masraflarına dair olan 3635 
sayılı kanunun değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye ye Bütçe encümenleri mazbataları (1/48) 

Başvekâlet 21.IV.1S4S 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

8w ; 6/1248 
Büyük Millet Meclisi Tilfeaelî Reisliğine 

Nahiye müdürlerinin devir masraflarına dair olan 3635 sayılı kanunun değiştirilmesi hakkında 
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 14 . IV . 1943 tarihinde Yüksek Mec* 

lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muçibesiylş birlikte sunulmuştur, 
Başvekil 

• Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler r \; Ti^ 

1 haziran 1939 tarihindenberi mer'iyette bulunan 3635 saydı kanun mucibince Nahiye müdür
lerine devir ve teftiş masrafları karşılığı olarak her ay maaşları ile birlikte maktuan 10 lira ve
rilmektedir. 

Vilayet idaresi kanununun 54 ncü maddesi mucibince Nahiyesi dahilindeki köyleri, Köy ka
nunu hükümlerine göre nezaret ve murakabesi altında bulundurmakla da mükellef bulunan na
hiye müdürleri çok zamanlarını seyir ve seyahat halinde geçirmektedirler. Bunlar harcırah ka
nununa göre ayrıca harcırah ve yevmiye alamadıklarından bu gün bu on lira ile ne kendi hay-
vanljjfrma yem temin edebilmekte ve ne de kira ile hayvan tutamamakta olduklarından,Devlet iş
lerinin aksaklıktan kurtarılması için her ay verilmekte olan 10 liranın beş lira zammı ile 15 liraya 
iblâğı zarurî görülmüş, bu sebeple Közü geçen '3635 sayılı kanunun birinci maddesinin değişti
rilmesi teklif edilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B, Af. M. 
Dahiliye encümeni 13. V, 1943 
Ssas No, 1/48 
Karar î?o. 4 

Yüksek Reisliğe 

Nalnye müdürlerinin devir masraflarına dair 
olan 3635 sayılı kanunun değiştirilmesi hakkında 
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun l&yihaamm gönderildiğini bildiren 21. IV. 

1943 tarihli Başvekâlet tezkeresi Encümenimize 
tevdi Duyurulduğundan Dahiliye ve Mahye ve
killeri hazır bulundukları halde okundu ve müza
kere olundu, 

Harcırah kanununun hükümleri, nahiye mü-



_ s _ 
d ü r i t a ^ l U u w a l r V 3 ^ e * m ^ müm
kün kılmamakta ve fakat Vilâyet idaresi kanunu 
nahiye müdürlerini, memuriyet mıntakalan da-

Wteİ&&â WSfr&& rmem ve^ım&al&be île'mükel-
4ef-l)tilaa<îtt»naktadır. - Bu h^karşismdarhahi-
ye müdürlerinin devir ve tef tiş vazifelerini ifa' 

£e#Mmeİertrö*emfh%hv 12'. VI . 193S tarihinde 
tedvin edilen kanun üe kendilerine her ay mak
tu olarak on lira verilmekte bulunmuştur. 

Şu kadar ki; bugünün rayiç fiyatlarına göre 
nahiye müdürlerinin ne kendi hayvanlarına yem 
tedarik etmeleri ve ne de köylüden hayvan kira
lamaları imkânı bulunamamaktadır. 

Bu mueip sebebe binaen on liranın; on beş li
raya iblâğı hakkındaki Hükümet teklifi aynen 
kabul edilmiş ve esasen bir maddeden ibaret olan 

*>$635 mıMaralr kSıftiiraü; tek:" maddesini de|i§tir-
v,m*ekten"İBe ölcamihun yerine kâim olmak'üzere 

yeni bir metnin te^Vîn'edıl'meffl'dâlı'â'uygün gö-
rüttfrel^ti&Hf lâyihası o suretle hazu-lanmıgtır. 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kdınır. 
Jahiliye En. Re. 

Tekirdağ 
CiVybadm 

Kâtip 
• Seyhan 

C.Oral 
Balıkesir 

Y. 8. Uzay 
Elâzığ 

8. Sağıroğlu 
Gümüşane 
R. Güreli 
Malatya 

E, Barkan 
Siird 

S. Tuncay 
Yözgad 

S, Korkmaz 

% Re. V. 
-Çoruh 

A. Tüzün 

• Afyon K. 
8. Yurdkoru 

Bolu 
H. Ş. Adal 

Erzurum 
N. Elgün 
^îçel 

R. Koraltan 
Malatya 
M. öker 
Sivas 

M. $. Bleda 

M. M. 
Mardin 

E. Ergin 

Ankara 
F. Daldaî 

Bursa 
F. Güvendiren 

*;Gazianteb 
' ^Vr; A-, Melek 

•Kara 
E^üoğm 

Maraş 
R. Kaplan 
Trabzon 

. 8. Abanozoğlu 
Zonguldak 
R. Vardar 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe ^neümeni 
MhasNo.1/48 
Karar No, 63 

•W 4 

-Yüksek Reisliğe 

19 . VII. 1943 

-ilahiye m&dürlerinin deViirJösa^raflarina^da-
İP ötaa^8636 sayılı- kan^u^de|^rftmeâ :~hak-

"• İBrtıda ^Öafciliye1 ^etilUğince fcmırliaıaıt ve' Baş-

^^ezfceTesİjyle -¥üksek'; '-Me^lise^sühulari kahıur lâ-
^ a s ı Btt6aiÖe'aımüe,iteVdi )!oü^ttî«lmakhi! Dahi
liye encümeni mazbatasiyle birlikte ve Dahiliye 
vekâleti müsteşarı ile Maliye vekâleti narama 
Bütçe ve mali kontrol umum müdürü hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümet ve Dahiliye encümeni "âtâılb&tala-
nnda yazıldığr veçhile nahiye müdürlerinin, 
nahiyeye bağlı köylerde murakabe vazifelerini, 
maUftttahher'ay almakta oldukları 10 lira ile 
yapamadıkları ve bugünün şartları içinde bu 
vazifenin büsbütün güçlestiği nazarı itîbare alı
narak bu 10 liranm 15 liraya çıkarılması Mat-
kındaki teklif, 1943 malî yılı bütçesine tahsi
satı konmuş olmak -itibariyle, Encümenimizee 
de» kabule-şayan görülmüş,- Dahiliye encümenin
ce hazırlanan lâyiha aynen kabul olunmuş ve 

yalnız mer'İyet Jma<ldesi''degİ8föriftaıştir. 
Umûmî Heyetin tasvibine 'arzöİttfımak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
. Kastamonu 

T. Coskan 
Amasya 

A. K. Yİğitoğlu 
Balıkesir 

S. örgmvren 
Diyarbakır 

R. lîekit 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 

•• H>,Kortel 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 
R. Erten 

Bu M. M. 
Tokad 

R. A. Sevengü 
Antalya 

N. E. Sümer 
Bitlis 

B. Osma 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Hatay 

H, Selçuk 
İstanbul 

H. Vlkmen 
Konya 

Dr. S. Irmak 

ff. 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Aydın 

Gl. R. Alpman 
Çanakkale 

S. T. Arsal 
Giresun 

M.: AKkaya 
1 İsparta 

' M.Kartitiföaç 
'İzmir 

M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Tokad 
N. Keşmir 
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. HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nahiye müdürlerinin devir mas-
raflarına, dair olan 3635 sayılı 
kanunun değiştirilmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Nahiye mü
dürlerinin devir masrafları hak
kında 3635 sayılı kanunun bi
rinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Nahiye müdürlerine devir ve 
teftiş masraflarını karşılamak 
üzere her ay maaşlariyle birlik
te maktuan 15 lira verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 
haziran 1943 tarihinden mute
berdir. 

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

; 

Bg. V. 
8, Saraçoğlu 

M. M. V. 
A. K. Artunkal 

Ha.V. 

14, IV. 1943 

Ad. V. 

Da. V. 
Tt. Peker 
Ma. Y. 

N. Menemendoğlu F. Ağralı 
M1V. 
Yücel 
îk. V . 

F. Sirmen 
a. t v. 

S. İT. Ürgüblü 
Mü. V. 

A. &. Cebesoy 

Na. V. 
S. Doy 

S. t M. V. 
Dr. ff. Alataş 

Zr. V. 
ip. R. Hatİpoğlu 

Ti. V. 
C. 8. Siren 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTiRÎŞİ 

Nahiye müdürlerinin devir mas
rafları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Nahiye mü
dürlerine devir ve teftiş mas
raflarım karşılamak üzere her 
ay maaşlariyle birlikte mak
tuan 15 lira verilir. 

MADDE 2. — 12 .Tl . 1939 
tarihli ve 3635 numaralı kanun 
kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 
haziran 1943 tarihinden mute
berdir. 

MADDE 4. — Bu kannnun 
hükümlerini icraya Dahiliye ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTtRtŞl 

Nahiye müdürlerinin devir mas
raftan hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Dahiliye encü
meninin birinci maddesi aynen, 

MADDE 2. — Dahiliye encü
meninin ikinci maddesi aynen. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir. 

MADDE 4. — Dahiliye encü
meninin dördüncü maddesi ay
nen. 

»>»-« 
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S. Sayısı: 109 
Mamak gaz maske fabrikasının Millî Müdafaa vekâleti
ne devri hakkında kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî 

Muavenet, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/94) 

T. C. 
Başvekâlet 31.-V.iMS 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
ifyyt : 6/1815 

Büyük MiUet Meclüi Yüksek Reislisine 
Mamak Gaz maske fabrikasının Millî Müdafaa vekilliğine devri hakkında Millî Müdafaa vekil

liğine* hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28. V. 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mneibe 

1. — 2815 numaralı kanun hükümlerine göre Kızılay cemiyeti tarafından Mamak'ta çalıştı
rılmakta olan Gaz maske fabrikasında maske ve gazden korunma malzemesinden başka gerek kim
ya ve gerekse diğer müdafaa harp silâh ve vasıtaları imali de mümkün görülmektedir. Bu İti
barla esas imalâtı maske ve gazden korunma malzemesi teşkil eden bu fabrikada dünyanın bugün
kü durumuna göre bazan kimya harbine ait vasıtalan da yapmak mecburiyetinde kalınacağı 
ve ileride bu mecburiyetin daha ziyade artacağı da kuvvetle talimin edildiğinden Kızılay cemi
yeti emrinde bulunan bu fabrikada harp silâh vasıtalarının imali Kızdayın kuruluş ve gayelerine 
ve milletlerarası durumuna uygun buhınmadığmdan bu fabrikanın 1943 senesi haziran iptidasın
dan itibaren Millî Müdafaa vekâletine devri münasip görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun lâyi
hası tanzim olunmuştur. 

2. — Maske fabrikası bugünkü durumu ile ipka edildiği takdirde cereyan etmekte bulunan ikin
ci dünya harbinde maske ve gazdan korunma malzemesinin tedarik edilmemesinden veyahut ordu 
için maske ve gazdan korunma malzemesi ihtiyacının tamamlanmamasından veya diğer sebeplerden 
ötürü fabrikanın faaliyetini kısmen olsun tatil etmesi zaruretinde kalacağı cihetle her türlü kim
ya ve diğer harp silâh vasrtalariyle Millî Müdafaanın diğer işlerinin imalâtına müsait bulunan 
ve modern makine ve tezgâhlan muhtevi bulunan bu fabrikanın Millî Müdafaa vekâleti emrine 
devri zarureti bir kat daha tebarüz eder. 

3. — Fabrikanın şimdiye kadar yaptığı maskelerin fiyatları Avrupa'dan celbedilenlere naza
ran daha pahalı ise de evsaf itibariyle daha iyidir. Bazı muhtelif maskelerin fiyatları ekli cet
velde gösterilmiştir. Yeni sene için bu fiyatlar, usta ve amele yevmiyelerinin artmasından ve mal
zeme fiyatlarının yükselmesinden dolayı enaz bir misli daha zammetmek fabrikaca teklif edilmek
tedir. Bu fa'brika Millî Müdafaa emrine geçtikten sonra silâh altına alınacak ustalardan istifa
de edileceği gibi bekçiler ve hademeler yerine de kısmen erler istihdam olunacağından istihsalâ-
tm daha ucuza malolacağı da tahmin edilmektedir. 

4. — Lâyihanın birinci maddesi, fabrikanın bütün menkul ve gayrimenkul mallarının «tok 
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mamulât ve malzemesi ve hütüıı hak ye vecibeleriyle Milli Müdafaa vekâletine devrolunacağım 
göstermektedir. 

T).— Fabrikanın evvelemirde Ordu ihtiyaçlarını karşılaması ve imkân nispetinde diğer Devlet 
daire ve müesseseleriyle hariçten, iştigal mevzuuna dâhil siparişleri de kabul eylemesini teminen 
ikinci madde vazolunmuştur. 

6. — Fabrikanın bu siparişleri tahsis edilecek mütedavil sermaye ile yapması muvafık görülerek 
üç yüz bin lira mütedavil sermaye tahsis edilmiş ve im sermaye ile görülecek işler hakkında 2013 
ve 2236 sayılı kanunların ikinci maddeleri hükümleri hükümlerinin tatbiki için üçüncü madde ko
nulmuştur. 

7. — Maske fabrikası tesis ve imalâtı sureti mutlakada Millî Müdafaa vekâletine inhisar etti
rilerek hususi eşhas veya şirketler tarafından Maske fabrikası açmak veya hariçten maske ve
ya gazdan korunma eihazlan getirmenin ancak Millî Müdafaa vekâletinin müsaadesine bağlı ol
duğu lâyihanın dördüncü maddesinde tasrih edilmiştir. 

8. — Fabrikada çalışan subay ve askeri memurlarla mütehassıs, müstahdem, usta ve amele
lerin sigorta ve tekaütlük işlerinin askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı hakkındaki 3575 
sayılı kanun hükümlerine-tabi tutulması ve fabrikada çalışan mütehassıs subaylarla subay yük
sek mühendis, askerî yüksek mühendis ve askerî mühendislere Askerî fabrikalarda olduğu gibi 
2853 ve 4335 sayılı kamın hükümlerine göre ihtisas yevmiyesi ve ücret verilmesi muvafık 
görülerek bu maksadı teminen beşinci ve altıncı maddeler vazolunmuştur. 

9. — Sekizinci madde bu kanunun tatbik şekli ve fabrikanın idare tarzı hakkında bir ni
zamname yapılacağını dokuzuncu ve onuncu maddeler kanunun meriyet tarihi ile icrasına memur 
makamları göstermektedir. 

10. — Kanunun neşri tarihinde fabrikada çalışan memur ve müstahdemlerle mukavele ile ça
lıştırılanların halen cari usullere fföre çalıştırılma lamı» devam edilerek en geç bir sene içinde esas 
kadrolara tâyinleri ve yapılacak kadrolara tâyin edileceklerden teadül kanunu hükümlerine göre 
eski ücretlerini alamıyacak olanlardan alabilecekleri maaş veya ücretlerle çalışmak istemeyenler, 
eski idaredeki hizmet müddetleri iki sene ve daha fazla olmak .şartiyie, almakta oldukları aylık 
ücretin iki misli nispetinde tazminat verilerek alâkalarının kesilmesi hususlarında lâyiha ilâve edi
len muvakkat birinci ve üçüncü maddelerle ve 1943 bütçesine maske imalât masrafı olarak 
vazolnnan t 500 000 liranın tenzili ile lâyihaya bağlı cetvelde yazılı tertiplere fevkalâde tahsi
sat olarak konulması hususunda da muvakkat ikinci madde ile hüküm konulmuştur, 

Sıhhat ve İçtimai muavenet encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
A', ve 1. muavenet En. < ] 4 .VI. 1943 

Esas No. î/94 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Mamak (ifaz maske fabrikasının Millî Müdafaa 
vekâletine devri hakkında hazırlanıp tera Ve
killeri Heyetince Büyük Millet Meclisine arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihasr Yüksek Reislik ta
rafından Encümenimize havale buyurulmus ve 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti Müsteşarı ile 
Millî Müadaf aa vekâleti mümessilleri hazır bulun
dukları halde okundu ve müzakere edildi. 

Lâyihanın mucip sebeplerinin okunmasından 
ve Millî Müdafaa vekâleti mümessillerinin ver
dikleri izahattan, vasıta ve imkân bakımından 
mükemmel bir şekilde teçhiz edilmiş olan fabri
kanın dünyanın bugünkü ve ilerideki harp du
rumuna göre gaz maskesinden başka kimya har
bîne ait vasıtalar da yapjmak mecburiyetinde 
kalacağı, halbuki Kızılay cemiyeti tarafından ig-
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letilmekte olan bir müessesenin harp silâh ve 
vasıtalarını yapması bu Cemiyetin kuruluşun
daki sebep ve gayelere aykın olacağı düşünüle
rek lâyihanın tanzim edildiği anlaşılmıştır. 

Bu sebepleri varit gören Encümen lâyihayı 
esas itibariyle kabul etmiş ve maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 

Birinci madde okunarak aynen kabulü mü
nasip görülmüş, ancak maddenin ikinci fıkra
sında yazdı olan (Envanter) tabirinin karşılığı 
olarak Kanunu medenide (Defter) tabiri kabul 
edilmiş bulunduğundan envanter sözünün yeri
ne defter sözü konularak fıkranın son kotramın 
(Defterlerine ve bilanço hesaplarına göre yapılır} 
şeklinde değiştirilmesi muvafık görülmüştün 

ikinci maddecin müzakeresinde madde met
nindeki (iştigal mevzuuna dahil) ibaresinin fab
rikanın ileride lüzunm halinâe Millî Müadafaa 
sahasında yapabileceği bir çok yararlı işlerin 
yapılmasına mâni olacağı ileri sürülmüş ve bu 
düşünce* Encümenimizin büyük ekseriyetince ka
bul edildiğinden işbu ibare madde metninden 
kaldırrtauştır. 

Üçüncü madde okunup müzakere edilerek ay
nen kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddenin müzakeresinde, madde-
nin btr haliyle sanayide kullanılan maskelerle, 
tababette kullanılan gazden korunma madde ve 
cihazlarının da memlekete, girmesine mâni ola
cağı görülmüş, hlabuki lâyihanın tanziminde 
böyle bir maksadın takip edilmediği anlaşılmış 
olduğundan maddenin buna «öre düzeltilmesi mu
vafıkgörülmüş ve metin bu esaslara göre islâh 
edilmiştir., 

Beşinci madde aynen kabtd'edilmiştir. 
Altıncı maddenin müzakeresinde, fabrikada 

çalışan erler arasında istihsal bakımından, bir 
menfaat temin edenlere bir para mükâfatı veril
mesinin maksada daha uygun geleceği düşünü
lerek Askerî fabrikalar harp sanayii kıtaları er
lerine kanuni istihkaklarından ayrıca olarak ve
rilecek yevmiye hakkmdâki kaatoı numarasının 
madde metnine İlâvesine karar verilmiştir. 

Lâyihanın yedinci ve sekizinci maddeleri okun
duktan sonra müzakere ve aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın diğer maddeleri aynen kabul edil
miş ve havalesi mucibince Millî Müdafaa encü
menine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

S. I: M. En. Ss. M. M. Kâtip 
Antalya Kütahya Edirne 

Dr. H. Kural Dr. A. S. Delübaşı Dr. F. Memik 
m 

Burdur İstanbul Kastamonu 
Dr. B. Yeşilyurt Dr. H. Diker Dr, F. Ecevit 

Kastamonu Manisa Sinob 
Ri Saltuğ Dr. S. Ei Kâatçilar Dr. B: Kökdvmir 

Sıhhiye eneümenindeki konuşmaların so
nunda lâyihanın birinci maddesiyle muvakkat 
birinci maddesi arasında bir uygunluk göre
mediğim için arkadaşlarımın birliğine katıla
madım. Muvakkat birinci madde ( maaş 
veya ücretle çalışmak istemiyenlere eski idare
deki ihzmet müddetleri iki sene ve daha fazla 
olmak şartiyle almakta oldukları ücretin 
iki misli tazminat) verilerek bunların alâkala
rını kesmektedir. Bu kayıt, lâyihanın birinci 
maddesiyle tam bir aykırılık halindedir. Bi
rinci madde ile Maske fabrikasının (Bütün hak 
ve vecibeleri) ni üzerine almış olan Millî Mü
dafaa vekâleti, Kralaym (Türkiye Hilâliah-
mer cemiyeti memurin nizamnamesi Ankara -
1931) nin 25 nci maddesinde vecibe olarak 
tanıdığı memur haklarını bir tarafa bırak
makta ve kendilerini Kızriayın Maske fabri
kasına bir nizamname ile bağlamış olan me
mur veya işçilerin haklarını tanımaktadır. 

Esasta bir aykırılık olarak görülen mesele 
ayni zamanda maske fabrikasında çalışmış olan
ların aleyhinde bir adaletsizlik teşkil ediyor. 
Bu noktayı kaydederek karara muhalif olduğu
mu arzederim. 

4 . VI . 1943 
Kenya 

Dr. O. Ş. Vhtdoğ 

* 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

I*. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/94 
Karar No. 11 

18. VI.1943 

Yüksek Reisliğe 

Mamak Gaz maske fabrikasının Millî Müda
faa «vekâletine devri hakkında hazırlanıp Bü
yük Millet Meclisine sunulan ve Sıhhat ve içti
mai muavenet encümenince görüldükten sonra 
Encümenimize havale edilen kanun lâyihası ve 
mucip sebepleri ve Sıhhat ve içtimai muavenent 
e acümeni tarafından yapılan değişiklikler ve 
tıueip sebepleri Encümenimize^ dahi okunarak 
incelendi ve Sıhhat ve içtimai muavenet encüme
ninin metni niuvafık görüldü. 

Encümenimizce de ayrıca aşağıdaki üç küçük 
değişikliğin yapılmağına karar verilmiştir: 

1. Kabrikanm, Millî Müdafaa vekâeti emrine 
geçtikten sonra halk ihtiyaçları için dahi im
kân nispetinde maske imal etmekten geri kalma
ması memleket müdafaası bakımından lüzumlu 
sayılmış ve bu yüzden ordu ihtiyacından başka 
tabiri yerine daha şümullü olarak Millî Müdafaa 
ihtiyacından başka tâbiri konmuştur. 

2. Dördüncü maddenin birinci satırında hu
susi şahıslar veya şirketler tarafından başka bîr 
maske fabrikası açılması tabiri pek şümullü ve 
yanlışlığa meydan verici görüldü. 

Çünkü bu takdirde harp maksatlarından baş
ka işlerde kullanılan maskelerin bile bu hükme 
girmesi varidi hata* olabiliryor. Binaenaleyh 
burada maske fabrikası tabirinin başına bir gaz 
kelimesi ilâve edildi. 

3. Kezalik dördüncü maddede, hususi şa
hıslar tarafından, hariçten, askerî maksatlarda 
kullanılan her nevi gazden korunma madde ve 
cihazlarının memlekte getirilmesi Millî Müdafaa 
vekâletinin müsaadesine bağlı kılınmakta ise de bu 
gibi madde ve cihazların dahilde imali hakkında 
bir kayıt vazedilmemiştir. Bu takdirde ise sığı

naklara konulan kapu veya pencere süzgeçleri 
vesaire gibi cihazların dahilde imal edilmesine 
mesağ verilmiş oluyor. Bu gibi mühim cihazla
rın ise kontrolsuz yapılması ve kullanılmam doğru 
olmıyacağı düşünüldü ve dördüncü maddenin so
nunda memlekete getirilmesi tabirinden sonra ve 
bunların memlektte imali tabiri ilâve edildi. 

Bu suretle Sıhhat ve içtimai muavenet encü
meninin metni üzerinden yapılan küçük değiştir
melerle ve ittifakla kabul edilen kanun lâyihası 
Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 
M, M. En. Rs. M. M. Kâtip 

Sinob Tekirdağ Konya 
C. K. tncedayt R. Apak V. Bilgin 

Ağrı Bursa Bursa 
H. Tuğaç 61. A. Ath 61. N. Tınaz 
Çantan Çorum Edirne 

Dr. A. Arkan E. 8. Akgöl M. E. Ağaoğuîlan 
Eâzağ Erzincan Gazianteb 

H. Kişoğlu Ş. Sökmenmer Dr. M. Canbolat 
İsparta Kars Kayseri 

C. Tüzemen 61. H. Dvrudoğan N. Toker 
Kırklareli Kocaeli Mardin 

Korgl. K. Doğan GL M. Baku Dr. A. Uras 
Muğla Sİİrd Tokad 

8. Güney B. Turgay 8. Çelückot 

Kızılay kurumunun memurin talimatna
mesinden istifade etmekte olan Maske fabri
kası memurlarıtun müktesep haklarının mah
fuz bırakılması gerekli olduğuna kaniim. 

18.Tl.1943 
Erzurum mebusu 

A. Akyürek 

( S. Sayısı: 109 ) 



— 5 -
Bütçe encüm«ni mazbatası 

2# lfw 3Z* Um 
Bütçe encümeni 
Esas No. l/H 

Karar No. 59 

10 . VJ1 . 1943 

Yüksek Reisliğe 

Türkiyüe Kızılay Cemiyetine ait Maınak Gaz 
maske fabrikasının Millî Müdafaa vekilliğine 
devri hakkında mezkûr vekillikçe hazırlanıp 
Başvekâletin 31 . V . 1943 tarih ve 6/1815 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası encümenimize tevdi buyurulmakla Millî 
Müdafaa vekili Ali Rıza Artunkal, Türkiye Kı
zılay Cemiyeti başkanı İstanbul mebusu Ali Ka
na Tarhan ve Maliye vekâletinin salahiyetli me
muru hazır oldukları halde müzakere edildi. 

Hükümet lâyihasının mucip sebepleri, Sıh
hat ve içtimai muavenet ve Müllî Müdafaa en
cümenlerinin mazbataları tetkik olundu. Alâka
darların verdikleri izahat dinlendi. 

Hükümet esbabı mucibesinde, gaz maskele
rinden başka kimya harbine ait diğer vasıtaları 
ve başka müdafaa silâh ve vasıtalarını yapmağa 
müsait tesisat ve makinaları muhtevi bulunan 
fabrikada bu gibi imalâtın da yapılması ihtiyaç 
ve mecburiyetinde kalınacağı, bu vaziyetin Kı
zılay Cemiyetinin gayelerine ve milletlerarası 
durumuna uygun bulunmadığı yolundaki sebep
lere müsteniden, fabrikanın Millî Müdafaa ve
kâletine devri muvafık görülerek lâyihanın bu
na göre tazim nedildiği tesbit olunmaktadır. 
Fabrikanın Hükümete devrinin Türkiye Kızıl
ay cemiyeti Umumî heyetince de kabul olundu
ğu verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Esasa mütedair olarak Hükümet ve diğer 
encümenlerin mazbatalarında dermeyan olu
nan esbabı mucibe Encümenimizee de muvafık 
görülerek fabrikanın Millî Müdafaa vekâletin-
ce devren alınması esas itibariyle muvafık gö
rülmüştür. 

Fabrikanın devrine müteallik hükmü ihtiva 
eden lâyihanın birinci maddesi, Türkiye Kızıl
ay cemiyeti hükmî şahsiyetinin mülkiyetine da
hil mal ve haklar üzerinde, hukuku âdiye saha
sına giren devir ve temlik gibi tasarrufların bir 
taraftan Kızılay cemiyetinin hükmî şahsiyeti 
salahiyetli mümessilleri diğer taraftan Hükü
met mümessilleri arasında yapılacak bir akde 

müsteniden tesisi lüzumu nazara alınarak, lâyi
hanın birinci maddesi devir akdinin hukuku 
âdiye hükümleri dairesinde yapılmasını müm
kün kılacak tarzda ve Fabrikanın Millî Mj&da-
faa vekaletince devren alınmasına mezuniyet 
verilmesi şeklinde yeniden tanzim kılınmıştır. 

Fabrikanın devrinden sonra işletilmesi için 
lüzumlu hükümlere mütedair olan maddelerin 
devirden sonra mer'iyete gireceği tesbit olun
muş ve fabrikada hariçten alınacak siparişlere 
ve bunlar için muktazi^ mütedavil sermayeye 
ve bu sermaye île yapılacak işlere mütedair 
ikinci ve üçüncü maddeleri hükümleri birleş
tirilerek yeniden ve ikinci madde olarak tan
zim olunmuştur. 

Lâyihanın dördüneü maddesi, Sıhhat ve iç
timai muavenet encümeni ile Millî Müdafaa 
encümeninin muvafık görülen mütalâaları da 
nazara alınarak vuzuh ve katiyet ifade eden 
bir şekilde, üçüncü madde olarak yeniden ya
zılmış ve maddenin sonuna yabancı memleket
lerden gelenlerin zatî ihtiyaçları için yanların
da veya eşyaları arasında getirecekleri gaz mas
keleri, Millî Müdafaa vekâletinden müsaade 
istihsaline lüzum kalmaksızın ithali imkânmı 
temin edecek bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Hükümet lâyihasının beşinci maddesi aynen 
ve dövdüncü madde olarak, Sıhhat ve içtimai 
muavenet ve Millî Müdafaa encümenlerinin al
tıncı maddesi de aynen ve beşinci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Kızılay cemiyeti tarafından bu fabrika te
sisat ve ihtiyaçları için 4119 sayüı kanuna, tev
fikan memlekete giriş vergi ve resimlerinden 
muaf olarak itjhal edilmiş olan maddelerin bu 
devir dolayısiyle giriş vergi ve resimlerine tabi 
tutulmasına mahal kalmaması ve bu devir için 
tanzim edilecek evrak ile yapılacak tescillerin 
her türlü vergi ve resim ve harçtan muaf tutul
masını temin edecek hükmün lâyihaya derci 
muvafık görülmüş ve altıncı madde ona göre 
yeniden tanzim edilmiştir. 
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Hükümet lâyihasının yedinci maddesi ay
nen ve yedinci madde olarak kabul olunmuştur. 

Hükümet teklifinin muvakkat ikinci mad
desi hükmü, maske imalâtı için 1943 yılı bütçe
sinin 818 nei faslına mevzu bir buçuk milyon 
liralık tahsisatın, devir tarihine kadar ne mik-
tarrııın »affedileceğini hâlen tyesbİt mümkün 
görülmediğinden, devir tarihine kadar sarüe-
dihniş kısımdan bakiye kalacak meblâğdan 
(300 000) lirasının mütedavil sermaye tahsisatı 
ve geri kalanının da (Maska fabrikası her türlü 
ücret ve masrafları) adı ile açılacak 810 A. sa
yılı bir fasla konması lüzumlu görülmüş ve bu 
hüküm muvakkat bininci madde olarak tanzim 
edUmiştir. 

Hükümet teklifinin muvakkat üçüncü mad
desi hükümleri, her türiü idare, işletme ve istih
dam ihtiyaçlarım şümulüne alacak bîr şekilde ye
niden ve muvakkat ikinci madde, olarak yazıl
mıştır. 

Hükümet teklifinin muvakkat birinci mad
desi hükmü, halen çatışmakta olan memur ve İş
çilerin Millî Müdafaa vekâletince tanzim oluna
cak yeni kadrolara tâyin edilmemeleri veya ha
len istihkaklarına tekabül edeıniyecek bir miktar 
ile tâyin edilmeleri kargısında memur ve işçi
lerin müktesep haklarını muhafaza ve temin ede
cek şekilde yeniden yazılmış ve bu hususta sar-
fedileeek paranın da muvakkat birinei madde ile 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Hamak Gaz maske fabrikasının Mülî Müda
faa vekâletine devri hakkmda kanun lâyihası 

MADDE 1. — Mamak'ta Kızılay kurumluna 
ait gaz maske fabrikası menkul ve gayrimenkul 
bütün mallan, stok mamulât re maİMraeri ve 
bütün hak ve vecibeleri ile Millî Müdafaa ve
kâletine devredilmiştir. 

Devir muamelesi fabrikanın usulüne güre 
hazırhyacağı envanterine ve bilanço hesapları
na güre yapılır. 

MADDE 2. — Fabrika ordu ihtiyacından 
başka diğer Devlet daire ve müesselerinden 
ve hariçten alacağı, iştigal mevzuuna dahil si
parişleri de yapabilir. 

1943 malî yılı bütçesinde yeniden tanzim edilen 
(810 A) sayılı tertipten sarfı muvafık görülmüş 
ve maddede bu nokta işaret edilmiştir. 

Bütçe encümenince tadilen kabul edilen lâ
yiha Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
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İstanbul 
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M. A. Yörüker 
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M. S. Anamur 

ReisV. 
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Aydın 
Ol. R. Alpman 
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Giresun 
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İstanbul 
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Dr. 8. Irmak 
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H1HIİAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜME
NİNİN DEĞÎŞTİRİŞl 

Mamak Gaz fabrikasının Mülî Müdafaa vekale
tine devri hakkında kamın, l&yihast i 

MADDE 1. — Mamak'ta Kızılay kurumuna 
fiit GOK maske fabrikası menkul ve gayrimenkul 
bütün malları, »tok mamulât ve malsemesi ve 
bütün bak ve vecibeleri ile Millî Müdâfaa've
kaletine devredilmiştir. 

Devir muamelesi fabrikanın usulüne göre 
üMH-hyacağı defterine ve bilanço hesaplarına 
göre yapıjrr. 

MADDE 2. — Fabrika Millî Müdafaa ihti
yacından başka diğer Devlet daire ve müesse
selerinden ve hariçten alacağı siparişleri de ya
pabilir. 

(S, Sayısı: 109) 
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MİİlJ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞİŞ-
TÎRÎŞÎ 

Mamak Gaz maske fabrikasının MîUÎ Müdafaa 
vekâletine devri hakkında kanım lâyihası 

MADDE 1. — Sıhhat ve içtimai muavenet 
encümeninin 1 ncİ maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Fabrika Milli Müdafaa ihti
yacından başka diğer Devlet daire ve müesse
selerinden ve hariçten alacağı siparişleri de ya
pabilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞlŞTİRtŞÎ 

Mamak Gaz maske fabrikasınm MüU, Müdafaa 
vekâletine devri hakkında kanun lâyihası, 

. HADDE 1. — Milli Müdafaa vekâleti Ma
mak'ta (Türkiye Kıntay cemiyeti) ne ait (Gaz 
maske fabrikasını), bütün mercndn, hakları ve 
vecibeleriyle birlikte, devralmağa izinlidir. 

Devir şekli ve şartlan Millî Müdafaa vekâ
letiyle Türkiye Kızılay cemiyeti arasmda tesbit 
olunur. Devri müteakip aşağıdaki hükümler tat
bik edilir. 

KADİDE 2. — Fabrika Milli Müdafaa ihti
yaçlarından başka Devlet daire ve müessesele
riyle hnsnsi şahısların «iparişlerini de imal ede
bilir. Bu siparişlere ait imalâtta kullanılmak 

( S. Sayısı : 109 ) 



Hü. 

MADDE 3. — Fabrikaya, diğer Derlet da
ire ve müesseselerinden ve hariçten alacağı si
parişlerde kullanılmak üzere 300 000 lira mü-
tedavil sermaye verilmiştir. Bu sermaye ile 
görülen isler hakkmda Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğüne mfÜtedavU sermaye verilmesine 
dair olan 2013 ve 2236 sayılı kanunların 2 nci 
maddeleri hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 4, — Hususi şahıslar veya şirket
ler tarafından başka bir maske fabrikası açıl
ması veya hariçten maske ve her nevi gazden 
korunma madde ve cihazlarının memlekete ge
tirilmesi Millî Müdafaa vekâletinin müsaadesine 
bağlıdır. 

MADDE 5. — Fabrikada çalışan subay ve 
askeri memurlarla mütehassıs, müstahdem, us
ta ve amelelerin sigorta ve tekaüttük isleri 
Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı kanun hükümlerine ta
bidir. 

MADDE 6. — Fabrikada çalışan mütehassıs 
subaylara ve subay yüksek 'mühedis, askeri 
yüksek mühendis ve askerî mühendislere 2353 
ve 4386 sayılı kanun hükümlerine göre ihtisas 
yevmiyesi ve ücreti verilir. 

6 ~ 
s. t. M, E. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 4. — Hususi şahıslar veya şirketler 
tarafından başka bir Maske fabrikası açılması 
veya hariçten harp maskesi ve yalnız askerî 
maksatlarda kullanılan her nevi gazdan korun
ma madde ve cihazlarının memlekete getiril
mesi ve bunların memlekette imali Millî Mü
dafaa vekâletinin müsaadesine bağlıdır. 

MADDE 5. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 6, — Fabrikada çalışan mütehassıs 
subaylara ve subay yüksek mühendis, askerî 
yüksek mühendis ve askerî mühendislere ve 
erlere 2853 ve 4335 ve 3289 saydı kanunlar 
hükümlerine göre ihtisas yevmiyesi ve ücreti 
verilir. 

( S. -Sayısı : .100) 
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MADDE 3. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

- - - 7 jpm • t — P » ^ — ^ ^ ™ 
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3 noü maddesi 

B.IE. 

üzere 300 000 lira mütedavü sermaye tahsis edil
miştir. Mütedavü sermaye ile yapılacak isler 
Jıakkmda 2013 ve 2236 sayüı kanunlara ikinci 
maddeleri İtüknmleri tatbik olunur. 

MADDE 4. — Hususi şahıslar veya şirketler 
tarafından başka bir maske fabrikası açılması 
veya hariçten harp maskesi ve yalnız askerî 
maksatlarda kullanılan her nevi gazdan korun
ma madde ve cihazlarının memlekete getiril
mesi ve bunların memlekette imali Millî Mü
dafaa vekâletinin müsaadesine bağlıdır, 

MADDE 5. — Hükümetin 5 noi maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Fabrikada çalışan mütehassıs 
ve subaylara ve subay yüksek mühendis, askerî 
yüksek mühendis ve askerî mühendislere ve 
erlere 2863 ve 4336 ve 3289 sayılı kanunlar hü
kümlerine göre ihtisas yevmiyesi ve ücreti ve
rilir. 

MADDE 3. — Başkaları tarafından: 
I. Türkiye'de gaz maskesi yapılması veya 

gaz maske fabrikası açılması ; 
n. Pasif korunma İslerinde gazden korunma 

için kullanılacak her türlü madde ve cihazların 
Türkiye'ye sokulması veya Türkiye'de yapıl
ması Millî Müdafaa vekâletinin müsaadesine bağ
lıdır. 

Yolcuların beraberlerinde ve kendilerinden 
önce veya sonra gelen zatî ve ev eşyaları ara
sında getirecekleri ticarete mahsus olnuyan gaz 
maskeleri bu müsaadeye tâbi değildir. 

JMADDE 4. .— -Hükümetin beşinci maddesi 
aynen. 

MADDE 6. — Millî Müdafaa encümeninin 
altma maddesi aynen. 

MADDE 6. — Bu fabrikanın devri dolayı-
siyle tanzim edilecek evrak ve tapuda yapılacak 
tesciller her türlü harç ve resim ve vergiden 
muaftır, 

Bu fabrika ihtiyacı İçin hariçten, gümrük 
resminden muaf olarak sokulmuş olan tesis 
makemesi, isletme levazımı ve İptidai madde
lerle bunların mamullerinden bu devir 4olayı-
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MADDE 7, — Kimya, harbinden korunmağa 
mahsus malzeme hakkındaki 2815 sayılı kanun 
kaldırılmıştır. ; 

MADDE 8. — Bu kanunun tatbik şekli ve 
fabrikanın idare tarzı hakkında en geç 4 ay 
işinde bir nizamname yapılır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Milli Müdafaa 
vekaletince usulüne göre hasırlanacak kadrola
ra tâyinleri yapılacaklardan teadül kanunu hü
kümlerine göre eski ücretlerini alamıyaoak va
ziyette olanlardan alabilecekleri maaş veya üc
retlerle çalışmak istemiyenlere eski idaredeki 
hizmet müddetleri iki sene ve daha fazla olmak 
şartiyle almakta oldukları aylık ücretin iki mis
li nispetinde tazminat verilerek alâkalan kesi
lir. t ; v • 

Bu tazminat 1943 malî yılı Millî Müdafaa ve
kâleti Kara kısmı bütçesinin maaş tahsisatından 
ödenir. 

MUVAKKAT MADDE 2, — 1943 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Millî Müdafaa vekâleti kısmındaki 
818 nci (Maske imalâtı masrafı) faslma mevzu 
1 500 000 lira tenzil edilerek aynı kısımda yeni
den açılan ilişik cetvelde yazdı tertiplere fev
kalade tahsisat olarak konulmuştur, 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun 
neşri tarihinde fabrikada çalışan memur ve 
müstahdemlerle mukavele ile çalıştırılanların 
istihdamlarına ve fabrikanın idare ve işletil* 
meşine hâlen câri usullere göre. devam olunur. 
Bunların esas kadrolara tâyinleri kanunun mer'-
iyetinden itibaren en geç bir sene içinde yapılır. 

- MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihînden 
mer'idir. 

S. t M. E. 

MADDE 7. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 8. — Hükümetin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin bi
rinci muvakkat maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin ikin
ci muvakkat maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü muvakkat maddesi aynen, 

MADDE 9. — Hükümetin teklifi aynen. 

{ S. Sayısı : 109 ) 
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MADDE 7. — Hükümetin. 7 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

' MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükametin 
1. nci' muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin 
3 ncü muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

9 ncu maddesi 

B. E. 

siyle gümrük vergisi ile girişe taallûk eden şair 
vergi ve resimler istenmez. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1943 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin Milli Müdafaa vekâleti kısmındaki 
(818) nci (Maske imalâtı masrafi) faslma mevzu 
(1 500 000) liranın devir tarihinde sarfedil-
memiş kısmından (300 000) lirası aynı kısımda 
(Maske fabrikası- mütedavil sermayesi) adiyle 
açılacak (820 A) faslma ve geri kalanı (Maske 
fabrikası her türlü Ücret ve masrafları; adiyle 
açılacak (810 A) faslına naklen fevkalade tah
sisat olarak kaydolunur. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir sene sonuna kadar: 

I. Fabrikanın idare ve işletilmesine, 
H. Memur ve müstahdemlerle mukavele ile 

çalıştırılanların istihdamına. 
Türkiye Kızılay cemiyeti idaresinde bulun

duğu zamanda câri usuller dairesinde devam 
olunabilir. 

MUVAKKA TMADDE 3. — Millî Müdafaa 
vekaleti tarafından usulüne göre hazırlanacak 
kadrolarda: 

I. Fabrikada bir vazifeye tayin edilemiyen, 
II. Almakta olduğu maaş ve ücretten aşağı 

miktar para ile verilen vazifeyi kabul etmiyen. 
Memurlara Türkiye Kızılay cemiyeti tarafın

dan tatbik edilen usul dairesinde tazminat ve
rilir. Bu suretle işten ayrılacak işçiler hakkında 
îs kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Memur ve isçilere bu suretle verilecek taz
minat muvakkat birinci madde mucibince açıla
cak (810 A) faslından ödenir. 

MADDE 8. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen. 

p(S. Sayan: 109) 
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MftD&E 10. —Bu Utananım -MtönJerim 
icraya Millî Müdafaa, MaHy* veffihbat ^e tgti. 
mai muavenet vfibilleri memurdur, 

28.V.104S 
Ad.V. 

A. B. Türtıl 
Ha.V. 

N. Memmenrioğlu 
Na. V. 

.G..IV..' 
•s. .ff. C^atüö 

Ş. Saraçoğlu 
Da.V. 

J3". îfran 
Mf.. V. 

S.İM..V. 

- Mü. V. 
A. F. Cebeeoy 

M. M. V. 
A, i?, jlrittn&oî 

Ma.V. 
.F, Ağrdk 

îk. V. 
#. Sirmen 

Zr.V. 
Ş.M.HatypCfğlu 

Tİ.V. 

S. LüLB. 

MADDE 10, — Hükümetin teklifi 1171ten. 
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MADDE 10, — Hükümetin 10 r.cu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. 
aynen. 

B. E. 

Hükümetin . 10 nen maddesi 
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Hükümetim teklifine iağlt 

CETVEL 

Mahassasatuı nev'i 

810 1 İptidai maddeler 
2 Amele yevmiyesi 
3 Şâir her türlü işletme masrafları 

818 
A 
820 

Maske imalâtı masrafı 

Maske fabrikası mütedavil sermayesi 

Tenzil Zam 

.• - s C :-.- • ."'• ' 

EaM yekûnu 

t.-j-' *?• t"."T̂ î">' 

1 500 000 

400 000 
600 000 
200 000 

1 200 000 

300 000 

YEKUN 1 500 000 1 500 000 
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