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1. — ZABIT HULÂSALARI 

A - Sabık zabıt hulâsası 

Bolu, Çankırı, Samsun ve Van mebuslukla
rına seçilen Korgl. Abdullah Alptoğan, Behiç 
Erkin, Cemil Bilsel, ihsan Ezgü ve Nihad Ber-
ker'e ait intihap mazbataları kabul edildi; 

1943 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Müdafaa vekâ
leti kısmına fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kındaki kanuna bir madde eklenmesine; 

Fransız Hükümetiyle gemi satın alınması 
hakkında yapılan anlaşmanın tasdikina dair 
kanun lâyihaları kabul edildi; 

Cuma günü saat 14 te toplanmak üzere in
ikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Aydın Kütahya Malatya 

Dr. M. Germen V. Uzgören N. Baydar 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Varlık vergisi hakkındaki 4305 sayılı 

kanuna ek kanun lâyihası (1/148) (Bütçe en
cümenine) 

Mazbatalar 
2. — Umumî muvazeneye dahil dairelerle 

bunlara bağlı müessese ve teşekküllerden aylık 
alanlara bir defaya mahsus olmak üzere maaş, 
ücret ve tahsisatlarının bir aylık tutarının ilâ
veten verilmesi hakkında kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (1/147) (Ruzname-
ye) ; 

3. — Varlık vergisi hakkındaki 4305 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/148) (Ruznameye). 

4. — Yedek subay ve askerî memurlar hak
kındaki 1076 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası (1/123) (Ruzna
meye) . 

» e « 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 14 

REÎS — R. Canıtez 
KÂTİPLER : N. Baydar (Malatya), B. K. Çağlar (Erzincan) 

REÎS — Celseyi açıyorum. 
Ekseriyet yoktur. 15 te toplanmak üzere 

celseyi kapıyorum. 
Kapanma saati : 14,1 

« • * • 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — R. Canıtez 
KÂTİPLER : N. Baydar (Malatya), B. K. Çağlar (Erzincan) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1943 malî yılı Muvazenei umumiye ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihasiyle İdare Heyetinin, 
Büyük Millet Meclisi 1943 malî yılı bütçesinde 

değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/139, 2/20) [1] 

[1] 143 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında-müta

lâa var mı? (Yok sesleri) 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı cetfelierde değişiklik yapılması hakkmda 

kanun 
MADDE 1. — 1943 malî yılı Muvazenei 

umumiye knununa bağ'lı (A) işaretli cetvelin 
Nafia vekâleti kısmının 613 ncü faslının 3 ncü 
(inşa bedel ve masraflariyle her türlü makine 
ve âletler ve malzeme bedel ve masrafları) mad
desinden (200 000) lira tenzil edilerek Maliye 
vekâleti kısmının 203 ncü faslının 8 nci (Nafia 
vekâleti) maddesine naklolunmuştur. 

[1] SAYILI CETVEL 

P, Lira 
Büyük Millet Meclisi 

1 Âza tahsisatı ve Divanı Riyaset 
âzası tazminatı 15 13.1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Muvakkat tazminat 2 976 
REİS — Kabul edilmiştir. 

25 3090 sayılı kanun gereğince ya
pılacak Meclis binasının inşaat 
masrafları ve istimlâk bedeli 1 250 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti 
186 Teshin 50 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
198 İstimlâk ve satınalma bedel ve 

masrafları 450 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

199 Tamir masrafları 400 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

203 Maarif vekâleti 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

205 Mektep ve kurs masrafları 83 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

247 Halkevlerine 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

253 Ağaç koruma cemiyetine 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Emniyet umum müdürlüğü 
372 Teshin 40 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 

471 Umumî masraflar ve muvakkat 
memuriyet harcırahı 300 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Adliye vekâleti 
496 Memurlar maaşı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
100 000 
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&• Lira 

Maarif vekâleti 
542 Memurlar maaşı 128 647 

, REİS — Kabul edilmiştir. 
543 Ücretler 60 480 

REİS — Kabul edilmiştir. 
560 İstanbul Üniversitesi ve buna 

bağlı Fakülte, müessese ve teşek
küllerin umumî masrafları 533 562 
REİS — Kabul edilmiştir. 

562 Yüksek öğretmen okulu, Gazi öğ
retmen okulu ve Eğitim enstitü
sü 190 406 
REİS•— Kabul edilmiştir. 

565 Köy enstitüleri 1 127 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

571 Müzeler ve âbideler umumî mas
rafları 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

582 Üniversite yabancı profesörle
riyle yardımcıları ücreti, dil, ta
rih coğrafya fakültesi ya
bancı profesörleriyle lektörleri 
ücreti 59 639 
REİS — Kabul edilmiştir. 

586 Devlet malı olan veya kirasız 
olarak Devletçe intifa edilen bi
naların tamir masrafları 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

595 2133 sayılı kanun gereğince Dev
let kitapları mütedavil sermaye
sine yardım 250 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

596 öğretimi ilgilendiren masraflar
la iaşe bedeli karşılığı için İstan
bul Üniversitesince hastanelere 
yapılacak yardım 241 817 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Nafia vekâleti 
610 Müfettişler harcırahı 40 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
616 Maliye vekâleti ve Maarif vekâ

leti 528 604 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti 
748 Diğer masraflar 60 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi reye arzediyorum Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı A işaretli cetvelin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 6 251 262 
lira munzam tahsisat verilmiştir. 
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[2] NUMARALI CETVEL 

Maliye vekâleti 
F . Lira 

A 240 Memleket hastanesinin tamiri v 

iğin Bitlis Hususi idaresine 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
561 Fen fakültesi 170 000 

' REÎS — Kabul edilmiştir. 
582 Ankara fen fakültesi yabancı 

profesörleri ücreti 20 400 
REÎŞ — Kabul edilmiştir. 

A 570 Mahsus kanunu gereğince yaptı
rılacak İstanbul Üniversitesi in
şaatı her türlü masrafları 2 754 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Nafia vekâleti 
A G18 Adapazarı, Hendek, Erbaa ve 

Niksar zelzele mmtakalarmda 
yapılacak işler ve yardımlar 1 500 000 
(Sarf şekli İcra vekilleri Heye
tince tâyin olunur). 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

B 618 Şamram kanalı ikmali inşaatı bil
umum masrafları 150 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

REÎS — İkinci maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — 1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanuna bağlı A işaretli cetvelde yeniden 
açılan ilişik 2 sayılı cetvelde yazılı tertiplere 
4 604 400 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler.... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 4. — 1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı D işaretli cetvelin Maarif 
vekâleti nakil vasıtaları kısmına bir aded (oto
büs veya kamyon) kadrosu ilâve edilmiştir. 

REÎS — Mütalâa var mı?... 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyu

ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanuna bağlı E işaretli cetvele ilişik 3 
sayılı cetvelde yazılı tertipler ilâve edilmiştir. 

REÎS — Mütalâa var mı?... 
Maddeyi reyinize arzediyrum. Kabul buyu

ranlar.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6. — 1943 malî yılı Muvazenei umu

miye kanuna bağlı R işaretli cetvelin Maarif 
vekâleti kısmındaki 561 nci faslın 1 nei madde
sine ait izahat aynı fasılda yeniden açılan 3 neü 
madde hakkında da tatbik lunur. 

REÎS — Mütalâa var mı?... 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyu

ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

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

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ F. AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, gelen evrakın ikinci numarasında 
«Umumî muvazeneye dahil dairelerle bunlara 
bağlı müessese ve teşekküllerden aylık alanlara 
bir defaya mahsus olmak üzere maaş, ücret ve 
tahsisatlarının bir aylık tutarının ilâveten ve
rilmesi hakkında kanun lâyihası» vardır. Müs
taceldir. Müsaade buyurursanız ruznameye alı
narak müstacelen müzakeresini rica ediyorum. 

REİS — Maliye vekilinin, gelen evrakın ikin
ci numarasında « Umumî muvazeneye dahil dai
relerle bunlara bağlı müessese ve teşekküllerden 
aylık alanlara maaş, ücret ve tahsisatlarının 
bir aylık tutarının ilâveten verilmesi hakkın
daki kanun lâyihasının ruznameye alınarak müs
tacelen müzakere edilmesi teklifini ayrı ayrı re
yinize arzedeceğim. 

Evvelâ ruznameye alınmasını reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... EtmiyeııJcr,*, Kabul edil
miştir. ' 

MİLLÎ MÜDAFAA E. REİSİ C. K. ÎNCEDA-
YI (Sinop) — delen evrakın dördüncü numara
sında «Yedeksubay ve askerî memurlar hakkın
daki 1076 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi» hakkında bir kanun lâyihası vardır. 
Bu lâyiha Millî Müdafaa vekâletinin âcil ihti
yaçlarını karşılayacağı gibi, mektepte bulunana 
ve yakında çıkacak olan talebeyi de alâkalandı
rıyor. Bunun ruznameye alınarak bugün müs
tacelen müzakere edilmesini rica edeceğim. 

REİS — Gelen evrakın üç numarasında «Ye-
deksubay vo askerî memurlar hakkındaki 1076 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun lâyihası» nm ruznameye alı
narak müstacelen müzakere olunması teklif 
olunmaktadır. 

Ruznameye alınmasını reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar....' Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

Müstacelen müakeresini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... müstacelen müzakeresi kabul edil
miştir. . . . . . . 
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<8. — Ankara'da bir Fen fakültesi kurulması 

hakkında kanun lâyihası ve Maarif, Bütçe encü
menleri mazbataları (1/138) [1] 

BÜTÇE En. MAZBATA MUHARRİRİ H. Kİ
TAPÇI (Muğla) — Mazbatada müstaceliyeti is
tenmiştir. 

RJüiS — Mazbatada bu lâyihanın müstacelen 
müzakeresi teklif edilmiştir. Kabul buyuranlar... 
Jıîtmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Ankara'da 
bir Jb'en fakültesi kurulması hakkındaki kanun 
lâyihası elimizdedir. Esbabı mucibe arasında Hü
kümet diyor ki ; 1 - Memleketin fen adamlarına 
olan ihtiyacı, 2 - İstanbul'daki Fen fakültesin
de talebe mevcudunun son yıllarda âzami had
dine gelmiş bulunması. 

Bu zaruret ve bu ihtiyacı duyduğumuz ve 
takdir ettiğimiz için ben kendimizi çok bahtiyar 
sayarım. Kuznamenin 6 ncı maddesinde tekrar 
söz alarak temas edeceğim, maddeye ,şimdi kıs
men dokunacağım. 7 sene evvel Tip fakültesi 
açılması için bir kanun yaptık, her sene bu ka
nun geriye atılmaktadır, üeçen sene aynı mevzuu 
konuştuğumuz zaman Maarif vekili bize demiş
ti ki, alet ve malzeme getirmek müşkülâtından 
dolayı bu Tıp fakültesini kuramıyoruz. Halbuki 
Fen fakültesi de aynı derecede alet ve malzeme
ye ihtiyaç duyurtan bir müessesedir.. Buna 
pekâlâ bulmuşlar demektir. Ben Fen fakültesi 
kurulmasın demiyorum. Fen fakültesi kurulma
sının aleyhinde değilim. Bir değil on beş tane 
kurulsun. Fakat memleketin hekime olan ihti
yacı da açık bulunduğunu dikkatlere arzediyo-
rum. 

Ankara Tıp fakültesinin katî bir ihtiyaç ol
duğunu ve bu ihtiyacın da takdir buyurularak 
artık işin geciktirilmemesini istiyorum, Ankara 
Tıp fakültesinin bir ayak evvel açılmasını Maa
rif vekâletinden dilerim. 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Muhterem ar
kadaşlar; Maarif vekâletinin bu yeni hamlesini 
şükranla karşılarım. Çünkü hakikî bir ihtiyacın 
karşılığı olduğunu yakinen bildiğim bir teşeb
büstür. Bu sebeple iki küçük temennimi bura
da vekile arzetmek istiyorum. Bir kere, mucib 
sebepler mazbatasında da izah edildiği gibi bu 
fakültenin kurulmasındaki maksat, fen adamları 
yetiştirmektir. Fakat bizim fakültelerimiz ne
dense, bilhassa fen ve edebiyat fakültelerimiz 
fen adamlarından ziyade hoca yetiştirmekte
dir. Bu itibarla teşkilâtı yapacak olan Maarif 
vekâletinin burada hakikî ihtiyaçlarımızı karşı
layacak fen adamlarını yetiştirebilmeyi sağla
yacak surette bir tetkik müessesesi kurmasını 
fakülteye bu ruhu aşılayacak gerekli tedbirlerin 
düşünülüp alınmasını temenni ediyorum. 

İkinci temennim; buraya alınacak öğretici 

[1J 138 sayılı basmayaz^zaph^ sonundadır. 

elemanların bilhassa bu vakte kadar İstanbul 
Ünivertisinde faal olarak çalışan ve henüz dere
celeri itibariyle matlup olan mevkie erişeme
miş arkadaşlardan istifade edilerek seçilmesidir. 
Üniversite dışında da yüksek ihtisas sahibi fen 
adamlarımız olduğuna şüphe yoktur. Bunlardan 
kimse alınmasın gibi bir dâvayı müdafaa etmek 
aklımdan geçmez. Fakat kadronun ekseriyeti iti
bariyle bugüne kadar hayatını, meslekine hoca
lığa vakfetmiş elamanlardan istifade edilmezse 
bunlar yese düşebilirler. Netekim bir çokları 
kadrosuzluk yüzünden şimdi bile meyusdurlar. 

Bu temennimi arzederken ayrıca sayın Maa
rif vekilinin üzerinde tevakkuf etmekde oldu
ğuna vâkıf olduğum bir teşebbüsüne de temas 
edeceğim. 

Yani kendilerinin (akademik karyer) mevzu
unu kanunî kayıdlara bağlama hususunda 
mümkün olduğu kadar teşvik edici, tacil edici 
emirler vermesi lüzumludur. 

Bütçe umumî müzakereleri esnasında da ar-
zettiğim gibi yüksek mektep hocalığı, hakika
ten bir ihtisas işidir. Bu ihtisas işinin mazbut 
bir kanuna ve sabit esaslara bağlanması hem 
mesleğin haysiyet ve şerefi namına ve hem de 
memleketin ilmî istikbali namına zaruri bir key
fiyettir. 

C. S. BARLAS (Gazianteb) — Benim Maa
rif vekilinden temennim şudur: Gelecek meclis 
açıldığı zaman, gerek Ankara Fen fakültesi ve 
gerek İstanbul Üniversitesinde çalışanlar için 
lâboratuvar ücreti namiyle bir paranın bütçeye 
konmasını talep ediyorum. Çünkü sabahtan ak
şama kadar orada çalışıyorlar ve memleket uğ
runa uğraşıyorlar. Bugünkü .şartlar altında ça
lışan bu arkadaşlara yardım etmek lâzımdır. 
Mnarif vekilinden temennnim budur. 

I. ARUKAN (Eskişehir) — Sayın arkadaş
lar, Ankara'da yeni bir ilim müessesesi açılma
sına dair olan bu kanunu şükranla karşılamak 
borcumdur. Arkadaşlar, fen ve sanat devrinde 
yaşıyoruz. Henüz bu cihetten pek geri kalan 
memleketimizin ümran ve yaşama seviyesinin 
yükselmesi ve hepimizin bildiğimiz nakliye müş
külâtını ve daha doğrusu ıstırabını gidermek ve 
sanayi noksanım telâfi etmek ve cihan piyasası 
rekabetine iştirak ederek bu noksanlarımızı te
lâfi etmek zaruretindeyiz. Bunlardan nakliye 

.müşkülâtı ancak demiryollarımızın ve yolları
mızın ikmaliyle kabil olacaktır. Memleketin ya
şama seviyesini yükseltmek ancak bataklık! arı
mızı kurutmak ve sulama işlerimizi biran ev
vel vücude getirmekle kabil olacaktır. Sanayi 
sahasında yükselebilmemiz de aynı mesai ile faz
la istihsal yapmaklığımıza mütevakkıftır cihan 
piyasasına rekabet etmemiz lâzımdır ki bu da 
ucuz kuvvei muharrike teminine mütevakkıftır. 
Memlekette boşuna akmakta olan su kuvvetle
rinden istifade etmek ve büyük elektrik işlerine 
başlamak lâzımdır. Bunu müta,addit defalar bu 
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kürsüden arzetmişımdir.. Bunları yapacaklar ta- I 
biidir ki mühendislerdir, fen memurlarıdır. Hâ
len memlekette mevcut mühendis mektebimizin 
ve Yüksek Mühendis mektebimizin yetiştirdiği 
mühendislere ilâveten kullanılmakta olan frenk 
mühendisler de hesaba katılırsa, mühendis mev
cudumuzun gayri kâfi olduğu açıkça görülür. 
Bu hususta memleketimizin çektiği ıstırap cüm
lenizin malumudur. Devam eden Cihan harbi
nin sonunda Avrupa'dan da ayrıca mühendis ve 
fen memuru tedarik etmeye ihtimal ki 'imkân 
bulamıyacağız. Çünkü onların memleketleri de 
yanmış ve yıkılmıştır. 

Diğer cihetten yukarıda saydığım gibi, yük
selmek için lâzımgelen işlerimize biran evvel baş
lamak mecburiyetindeyiz. Ve buna başlamak 
için de lâzım gelen teknik elamanları bir an ev
vel yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Hatırlıyo
rum ki Maarif vekilliğinin Teknik öğretim pro
gramında Ankara'da bir Teknişe okşule açmak 
vardı. Fransızlar buna Politeknik derler. Biz 
yüksek mühendis mektebi deriz. Halihazırda yük
sek mühendis mektebinin açılması pek büyük 
bir külfeti, icabettirir, zannederim. Hâlen bunu 
yapmağa imkân yjktur. Lâkin daha basit olan 
tekniklim, ki biz bunlara mühendis mektebi de
riz, yapmak mümkündür. Bunu yapmamak de
mek, harp sonrası programımızda imara ait işle
rimizi geciktirmek demektir. Onun için Maa
rif vekilinden ve Hükümetten rica ediyorum, 
bunun üzerinde dursunlar ve behemehal ger-
çekleştirsinler, maruzatım bundan ibarettir. 

R. KAPLAN (Maraş) — Arkadaşlar, bu fay
dalı müesseseyi şükranla karşılarken Maarif 
vekilinin bir iki nokta üzerinde bizi tenvir bu
yurmasını rica edeceğim. 

Bu müessese, Türk tarih, dil fakültesi gibi 
yatısız, mı olacak; yoksa yatılı mı olacak? 

Yatısız olacaksa, Türk Tarih fakültesinde 
olduğu gibi, tahsili yarım olacaktır demektir. 
Yarım fen tahsili kadar tehlikeli bir şey yok
tur. Bu noktada tenevvür etmek isterim. 

Bir de Tarih Fakültesinin yatakhane ve ye
mekhanelerini ne zaman yaparak frıırayı tam ve 
kâmil bir şekilde Türk evlâtlarını yetiştirecek 
hocalar yetiştirecek bir müessese haline getire
ceklerdir? Bu iki noktada tenevvür etmek isti
yorum. 

M-. AYDIN (Trabzon) — Sayın arkadaşlar; 
Şimdi müzakeresini yapacağımız ve Anka

ra'da bir Fen fakültesi açılmasını âmir olan ka
nun lâyihası, bu zamana kadar çıkardığımız en 
önemli kanunlardan 'birini teşkil etmektedir. 

Bu kanun lâyihası, evvelce çıkardığımız mes
lekî teknik okulları kanunlarının noksan kalmış 
bir halkasını teşkil etmektedir. Bu kanunlarla 
yapılmak istenen iş, bu milletin dünya yüzünde 
fennî ilmî ve tatbikî sahalarda harikalar mey
dana getirmiş bu asîl Türk milletinin tekrar fen ] 
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sahasında lâyik olduğu mevkie çıkması, çıkarıl
ması için teşebbüse geçilmesi demektir. Hükü
met bu kanunlar ile milletine karşı çok ağır 
taahhütlere girmiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım; Biliyorsunuz ki 
Türkler yakm bir zaman evveline gelinciye ka
dar, yukarıda arzettiğim gibi, ilim ve irfan ve 
sanayide çok ileri gitmiş bulunuyorlardı. Fakat 
sonradan bir gerileme devri başlamış ve bu ge
rileme idarî işlerimize de girerek bütün memle
keti umumî bir çöküntüye çekmeğe başlamıştır. 
Bunu o zamanın idare âmirleri görmüşler ve 
tedbir aramışlar. Bir çok sebepleri karıştırmış
lar, en ziyade sanayi meseleleri üzerinde dur
muşlar, hattâ bunun için memlekette bir çok 
fabrikalar kurmuşlar, tezgâhlar meydana getir
mişler zamana nispetle muazzam, hattâ bugün 
bile başlı başına büyük bir kıymet olan gemi 
tezgâhları yapmışlar ve bunların başına Avru
pa'dan fen adamları getirerek yürütmeğe uğraş
mışlardır. Maatteessüf iş yürümemiş ve gerile
me devam etmiştir. Çünkü kendi üz evlâtlarımız 
iş başına getirilememişti; yabancı elemanlarla 
memleket terakkiyatmın temin olunacağı zan 
olunmuştu. Sonradan bazı Hükümet adamları bu 
noksanlığı duymuşlar ve bunun için de mühen
dis mektepleri, fen mektebi, sanat mektebi gi
bi müesseseler açmışlarsa da çok yazıkki o za
manın hükümdarı ya buna inanmamış, yahut 
korkmuş olduğundan bu mekteplerin verimi 
pek az olmuştur. Meselâ mühendis mektebi ya
kın zamanlara, kadar, açılma tarihinden 40 - 45 
sene zarfında - ki ben bir aralık orada müdür 
muavini bulunuyordum - beher sene 4 - 10 ta
lebeye diploma verebilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım ; büyük bir samimiyet ile 
arzediyorıım. ki ben ilk defa memleketimizin tek-
nikleşmesi fikrini Büyük Şefimiz İsmet İnönü 'il
den tâ Lozan'dan teşrif ederlerken, Bilecik ci
varında tamiriyle uğraştığımız Pekdemir demir
yolu köprüsünün başında jşitmiştim. Bu fikir 
daima ileri gitmiş ve bugün memleketin her 
köşesinde büyük küçük birer teknik okul açıl
mış ve açılması için uğraşılmakta bulunmuştur. 
İşte bugün nefsi Ankaramız'da büyük bir fen 
fakültesi açılmak istenmektedir. Aziz arkadaş

larım, buna, müsaadenizle, İnönü müessesesi diye
lim, bu müesseselerin memleket bünyesinde ve 
içtimaî vaziyetinin yükselmesinde vücude geti
receği inkılâp pek büyüktür. Bu inkılâp bu za
mana kadar yaptığımız büyük inkılâplarımız ile 
omuz üpüşecek derecede yüksektir. 

Her Türk bunu bu şekilde görmeli ve ona 
^öre takdir etmelidir. Türk milleti bunun seme
relerini az zamanda görecektir. 

Bugün bütün dünya bir buhran içinde yüz
mektedir. Tabii biz de bundan müteessir bulu
nuyoruz. Böyle sıkıntılı bir anda muhterem baş
vekilimizin mühim bir para tedarik ederek bu 
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mektebi açmağa uğraşması cidden şayanı tak- I 
dirdir. Bunun için kendilerini hürmetle selâm
larken onun kıymetli Maarif vekilini ve arka
daşlarını da tebriki vicdani bir vazife bilirim. 
Bu arkadaşlarımız çok ağır bir yükün, bir vazi
fenin altına girmişlerdir. Yalnız biz mebuslar de
ğil, her Türk vatandaşı bu arkadaşlarımıza yar
dım etmeli ve onların muvaffakiyetini kendi 
muvaffakiyeti telâkki etmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, sözüme, muhterem 
Maarif vekilimizden bir rica ile nihayet verece
ğim. Her memleketin fen mektepleri o memle
ketin terakki temposuna uygun olarak yürüyor. 
Bugün bir memleket var ki terakkiyatı'dev adı
mı denecek derecededir. Biz düne nazaran baş-
döndürücü bir terakki meydana getirdik. Fakat 
garbe nazaran çok, daha pek çok çalışmak mec
buriyetindeyiz. Onun için bu mekteplerimizin ta-
rakkiyntınıda, bu yüksek ilerleme kaydeden mil
let teknik öğretimini göz önünde bulundurmaları 
faydalı olur kanaatmda okluğumu arzedeceğim. 

R. FENMEN (Kocaeli) — Efendim, Hükü
metimizce Ankara'da tesisi teklif olunan Fen 
fakültesinin yalnız fen adamı yetiştirmek ga
yesiyle değil aynr zamanda memleketin çok ih
tiyacı olan, îzzet Arukan arkadaşımın söylediği 
bir çok teknik yüksek mühendisleri yetiştir
mek için bir müessese olacağı kanatindeyim. 
Çünkü bir çok ecnebi memleketler vardır ki, 
meselâ Belçika ve İsviçre gibi, teknik mühen
dis vetistiren müesseselerinin ilk senelerini Fen 
fakültelerinde tahsil gören talebeleri alıyor. 
Binaenaleyh bizde de mühendisleri bir an ev
vel yetiştirmek için sayın Maarif vekilimizden 
temennim şu olacaktır: İsviçre ve Belçika'da 
yap dm akta olan usulü kabul ederek bu seneden 
itibaren Fen fakültemize yalnız fen adandan 
yetiştirmek için talebe değil, aynı zamanda ku
rulması kararlaştırılmış olan teknik fakültemi
ze talebe yetiştirmek için de bu seneden itiba
ren l-'üebe kabul etmelerini arz ve teklif ediyo
rum. 

Gl. E. DURUKAN (Hatay) — Efendim; An
kara'da bir Fen fakültesinin açılması hususun
daki Maarif vekâletinin faaliyetini candan teb
rik eder ve kendilerine muvaffakiyet temenni 
etmekle beraber, ordu sanayi harbiyesinin yük
sek mühendis ve mühendise olan fevkalâde ih
tiyacını evvelce de arzefrais olduğum gibi bunu 
tekrar etmeyi lüzumlu gördüm. Memleket sana
yii milliyesinin dahi, muhtelif sınıf mühendise 
ve bilhassa yüksek mühendise ihtiyaeı pek çok
tur. Kadrolarmdaki rakamın bugün üçte biri 
kadar mühendis ve yüksek mühendis yoktur. 
Memleketin sanayii yükseldikçe, bu münhendis-
lere ihtiyaç artmaktadır. Malumu âliniz ordu 
sanayii harbiyesi çok tenevvu, etmiştir. Orduya 
yeni yeni makine, motor ve silâhlar giriyor. Bü
tün ordu mekanize ediliyor. Bunlar için bugün 
mühendise fevkalâde ihtiyaç olduğu gibi âtiyen ! 
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de bu ihtiyaç daha şedit olacaktır. Bunları ye
tiştirmek için gönderdiğimiz yabancı memleket
lerde ihtiyacımız nispetinde yetişmediklerini gö
rüyoruz. Bu yüzden de çok para veriyoruz. Sar-
fedilen para ve emek nispetinde semere elde 
edemiyoruz. Avrupa'da veyahut yabancı bir 
memlekette yetiştirilen mühendisler ve teknisi-
yenler oralarda lüzumu kadar tatbikat görmi-
yor, çünkü hiçbir memleket sanayi harbiyeyi 
göstermiyor, fabrikaların kapısından bile bak-
dırmıyor. Onun için her ne pahasına olursa ol
sun memlekette, diğer arkadaşların de teklifi 
veçhile, yüksek fen mektebinin açılmasını arz ve 
rica ederim. 

Ordunun ihtiyacını ve memleketin sanayii 
umumiyesini nazarı dikkate alarak yüksek mü
hendis mektebinin biran evel açılıp, mütevazi 
şekilde de olsa, buradan teknik eleman almak 
için kaybedecek vaktimiz kalmadığını ehemmi
yetle arzeder, bu hususta da Maarif vekilimizin 
müstacel himmetini rica ederim. 

MAARİF VEKİLİ H. Â. YÜCEL (İzmir) — 
Sayın arkadaşlar; huzurunuza gelmiş olan bu 
kanunu benden önce lütfedip kürsüye gelen ve 
konuşan arkadaşlarımın güzel karşılamaları, bu 
kanunu sevketnıekte Hükümetinizin isabetini ve 
bunu gerçekleştirmek için teşvike lâyık olduğu
nu gösterir. Bundan dolayı bilhassa teşekkür 
ederim. Parti programrmızm, memleket içinde 
yüksek bilim kurumları yapmak ve yine memle
ket içinde bilim hareketlerine bunları kaynak 
kılmak hususunu bize verdiği direktif ve bu se
nenin bütçe müzakereleri esnasında Üniversite 
meselesi mevzuubahis olduğu zaman Yüksek 
Meclisin bizim burada arzettiğimiz görüşleri tas
vip suretiyle gösterdiği istikamet, bu hususta 
bizi yeni bir tedbir almağa sevketmiş oluyor. 

Biz İstanbul Üniversitesini her şubesinde, 
takviye maksadiyle, bilhassa Zeynep hanım ko
nağına sıkışmış olan Edebiyat ve Fen fakülte
lerine, yeni binalar yapmak, labratuvarlannı ve 
teşkilâtını tamamlamak, okuyucuları lâzımı veç
hile yetiştirmek için bundan sonra gelecek ka
nunla da büyük bir tahsisat istemiş bulunnyo. 
ruz. Bu suretle İstanbul Üniversitesini kuvvet
lendirmek ve Ankara Üniversitesini tamamla
mak yolundayız. Şimdiye kadar Ankara'da Hu
kuk fakültesi, Edebiyat fakültesi demek olan 
Tarih - Dil, coğrafya fakültesi, Siyasel bilgiler 
okulu ve orta öğretmen yetiştiren Gazi Terbiye 
Enstitüsü kuruldu. Yeni açacağımız Fen fakül
tesi, bu büyük bilim bütününün yeni bir parça
sını teşkil edecek. Müspet bilimin bugün millet
lerin mukadderatında ne derece yakın müessir 
olduğu çoktan anlaşılmıştır. Fakat bu anlayışın 
gerçekleştirilmesi imkân ve zamanda şartlan
mış bulunmaktadır. Her fırsat, yeni bir mües
sese kurmak için, yeni bir ilim, yeni bir fen yu
vası kurmak için bize hamle veriyor. 
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Teknik öğretim mevzuunda yüksek tasvibi- I 

nize iktiran etmiş olan büyük programın esaslı 
bir parçası, hepimizin bildiğimiz gibi, Ankara'da 
bir Yüksek Teknik okulunun, - teknik üniver
sitenin diyelim - kurulmasına aittir, izzet arka
daşımın buyurduğu gibi; bu müesseseyi kur
makta hakikaten güçlük vardır. Fakat biz bü
tün bu güçlüklere rağmen bu müessesenin pro
jelerini hazırlıyoruz. Hattâ bunların yüzde bir 
mikyasındaki plânları önümüzdeki şubatta ha
zır olacak ve şubatın içerisinde ihalesi mümkün 
olacaktır. P>u iş, parça parça yapılacak muaz
zam tesisattır, 15 - 20 milyon liralık bir tesisat, 
tik başlıyacağımız kısım, fizik ve kimya ensti
tüleri olacaktır. Bunun ancak al ât ve ders vası
talarının tedariki bir, bir buçuk sene zarfında 
temin edilecek olursa Ankara'da açacağımız "Fen 
fakültesini, arkadaşlarımın da işaret ettiği gibi 
bu müesseselerden istifade suretiyle bu bütü
nün içinde (purescience) a sırf ilme yarıyacak 
şekilde idame etmek kabil olacaktır. 

istanbul Üniversitesini bilhassa bu bakım
dan, biraz önce arzettiğira veçhile takviyeye 
teşebbüs ettiğimiz gibi istanbul Yüksek Mühen
dis okulunu da genişletmek için Hükümetçe ted
birler almış bulunuyoruz. 

Yüksek Mühendis okulunun arkasında bü
yük bir inşaat yapılmaktadır. Bu inşaatı bu se
ne itmam edeceğimiz ümidindeyiz. Burada elek
trik ve diğer laboratuarlar kurulmuş olacaktır. 
Netekim bin yokluğa-ve bu neviden fen ders va
sıtalarının güç bulunmasına rağmen Mühendis 
okulunun arka kısmında geçen sene bir lâbora-
tuvar yaptık: makine demonstrasyon laboratu
arı... 

Yüksek mühendis okulunun yakınında ve 
civarında bulunan Taşkışlayı askerlerimiz bize 
verdiler. General TCyüp Durukan arkadaşımızın 
buyurduğu şeyleri askerlerimiz yakından his
setmekte, ve bize fen adamı yetiştirmek için 
yardım etmektedirler. Koskoca kışlayı, içerisine 
yeni girmiş bir kıt 'a bulunduğu halde,-seve se
ve bize vermiş olmaları bu zihniyetin canlı bir 
misalidir. 

Kışlayı gezreken orada bulunan alay komu
tanının, askerliğin fenne nasıl dayanması zaru
retinde olduğunu ve fen adamları olmadıkça as
kerliğin bugünkü modern mânasında nasıl ke
male erer bir kuvvet haline gelemediğini söyle-
leyrp burayı bir okul, ve bir Münhedis okulu 
görmekten zevk duyacağını anlatmış olması, be
ni hakikaten çok mütahassis etmiştir. Onun 
için memleketin müdafaa kuvvetlerini elinde tu
tan ve onun her kademesinde vazife almış bu
lunanlarla onlara insan yetiştirmek vazifesini 
üstüne alan bizler, tamamiyle aynı zihniyetteyiz 
ve aynı hedefe doğru yürüyoruz. 

Mitat Aydın arkadaşımız teknik öğretim da
vasında ve memleketin bayındırıllaştınlması hu- I 
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susunda yüksek adını burada andığı Millî Şefi
mizin, bütün bu işlerde ne kadar ilgili ve bilgili 
olduğunu huzurunuzda Maarif vekiliniz olarak 
minnet ve saygıle tekrar etmek, benim için vic
dani bir ödevdir. Memleket maarifi, Cumhuri
yetin kurulduğu 20 senenin dörtte biri olan yıl
larda, sayın Başvekilimin bir vesile ile ifade bu
yurduğu gibi, inkılâp halini almıştır. Milli Şefi
miz, bu mevzuda yakın alâka ve direktifleriyle 
daima bizi takviye ve teşvik etmişler. Yüksek 
Meclis de aynı ruhla bizim her dilediğimizi 
kabul lûtfunda bulunmuştur. 

Ankara Fen fakültesinin açılın ası nı şu gü
zel karşılayışınız, benim ve arkadaşlarım için 
hakikaten ve cidden bizi bu günkünden daha çok 
çalışmaya sevkedici bir vesile olmuştur. 

Bunları arzettikten sonra arkadaşlarımın 
bazı noktalar hakkındaki sorularına cevap ver
mek istiyorum. 

Ankara'da kurulacak Tıp fakültesi için bir 
kanun çıkmıştır. Bundan dört küsur sene evvel 
de inşasına mütedair olan Tahsisat kanunu hu
zurunuza gelmiş ve o devrenin zarureti, şart
lan gözönüne alınarak bu tahsisat başka fasıl
lara nakledilmiştir. Tn> fakültesinin nroje'leri, 
maketi hazırlanmıştır. Sıhhive vekâletinin met
halinde bu maketi her arkadaşımız görebilir ve 
tetkik buyurab.ilir. Tıp fakültesi avm zamanda 
bîr talebe yurdunu ve büyük bir hastaneyi de, 
bugün mevcut olan Numune hastanesinden baş
ka bir büyük hastaneyi de ihtiva edecektir. 30 
milyon liralık bir iştir. Hükümetimiz. Ankara 
Trp fakültesinin de yapılmasını esaslı bir vazife 
bilmektedir ve umarını ki yakın senelerde bu
nun icîn de salâhiyet almak üzere huzurunuza 
gelecektir. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Çok uzun 
sürmesin. 

MAARİF VEKÎLÎ H. A. YÜCEL (devam
la) — Çok temenni ederim, bendeniz de çabuk 
getirmeye çalışırız. 

Bir arkadaşımız fen adamı, fen bilgini ve 
hoca yetiştirmek meselesini mevzuu bahsettiler. 
Yalnız bize mahsus değil, bu mevzuda seneler 
evvel işe başlamış olan memleketlerde de sırf 
ilimle meşgul olanlar, şahsi servetleri yoksa 
hayatlarını kazanmak için hoca olmak zarure-
tîndedirler. Hoca olmak sırf bilimle meşgul ol
maya mâni değildir. Büyük kâşifler, âlimler içe
risinde hocalar da vardır. Yalnız hoca mesle
ğine bu saha da girmiş olanlara şahsi servetle
rinin artık teminine muktedir olamadıkları, 
maddî vesaiti, makineyi ve aleti temin etmek 
lâzımdır. Bu, Devletin işidir. Devlet bunu va
zife olarak yakından ele aldıkça ve yaptıkça, 
hocaların içerisinden kaşifler, bilim arayıcıları 
tabiî olarak yetişeceklerdir. 

istanbul Üniversitesinin, Ankara'da açacağı-
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mız ve bundan sonra da memleketin şarkında 
kuracağımız büyük bilim kurullarında vazife 
alacak insanları yetiştirmek bakımından, ben
denizin nazarında, bir yüksek öğreten okulu ol
duğunu ifade etmek isterim. İstanbul Üniver
sitesi, her şubesinin ömrü daha çok önce başla
mış olduğu için... bize hoca olacak unsurları 
vermelidir. Orada yetişmiş olanları biz alıp ye-

%Lİ müesseselerimizde yetiştirici vazifelerle tav
zif etmeliyiz. Esasen bu cihet; kararımız da
hilindedir. 

Akademik kariyer kanunu daha sıkı bir ça
lışma ile gerek İstanbul Üniversitesinde gerek 
Ankara fakültelerinde tetkik mevzuu olmakta
dır. Benim şahsî kanaatim şudur. Bugün üni
versitenin muhtelif, öğretmen derecelerinde üni-
versiter sıfatlar alan arkadaşlarımız, mevcut ta
limatnamelere göre bu unvanları almaktadırlar. 
Bunları kanuna koymak demek katî, değişmez 
bir takım esaslara bağlamak demektir. Bunun 
için iyi düşünmek, iyi tetkik etmek, başka mem
leketlerle iyi mukayeseler yapmak ve bizim ih
tiyâcımızı her sahada en iyi şekilde karşılayan 
şekli bulmak lâzımdır. Acele edip kesin ka
ntini, kaideler alarak bu işi sımsıkı bağlamak 
ve hataya düştükten sonra onları tashihe 
kalkışmak bendenizce doğru değildir. Onun 
için ihtiyatlı davranıyorum. Fakat işi ihmal et
miş de değiliz, kanun taslağı tetkik edilmek
tedir. Çok tahmin ve temenni ederim ki, tatil
den sonraki devrede bu kanun lâyihasını yük
sek huzurunuza getirebileyim Burada lâbratu-
var adamlarını teşvik etmek için Sait Barlas 
arkadaşımızın temenni ettiği cihet nazarı dik
kate alınacaktır. , 

Kaplan arkadaşım, bu fakültenin yatılı olup 
olmryacağmı sordular. Bizim prensibimiz, muh
telif bütçe müzakerelerinde de maruzatta bu
lunmuştum, üniversite tahsilini yatılı bir halde 
yapmamaktır. Bu demek üniversite tahsilini ya
pan gençler içinde hali vakti müsait olmıyan 
veya olupta bir bilim muhiti .içinde parasını 
vererek yaşamak isteyenlere bu yaşama imkâ-* 
nını vermemek değildir. Biz Tarih - 'Dil fakül
tesini leyli kurduk. Fakat yatılı kısmının çok 
fena idare edildiğini gördük. Muayye'n bir bi
nası yoktu. Evkaf apartımarh içinde kâfi dere
cede inzıbatlı değildi. Derhal kökten, radikal 
hareket ettik. Yatılı olan çocuklara burs verdik. 
Burs alan gençler bir çok memleketlerde olduğu 
gibi, ikisi ücü birlesrek ve yaşamak için ekmek 
elden su gölden öteğil kendilerine verilen para-
ile, ailesinden aldığı bir yardımı da buna kata
rak kendilerini, sıkıntı ile de olsa, idare etmek 
imkânını buldular. 

Fen Fakültesi için de düşündüğümüz bu ol
muştur. Buraya alınacak talebenin yandan faz
lasını burslu alıyoruz. Tasvip buyuracağınız ka
nunun içerisinde bu tahsisat vardır. Herbirine 

ayda 50 lira para vereceğiz. Bu suretle mükellef 
hizmet borcuna gireceklerdir. 

Tarih - Dil Fakültesi için bir yatakhane bi
nası yapmak ve orada leylilik tesisatı vücuda 
getirmek, arzettiğim düşünce ile mevzuubahis 
değildir. Fakat talebe yurdu yapmak, buradaki 
talebelere ucuz yemek yedirmek, buna kudreti 
olmıyanlarr parasız olarak tahsillerini idame 
ettirecek vaziyette yardıma nail kılmak, ayrı 
bir' mevzudur. Esasen Parti de Hükümetle be
raber bunun üzerinde çalışmaktadır. Fiili bir 
neticeye varılabileceğini ümit edebiliriz. 

Bilmiyorum, arkadaşlarımın benden sorduk
ları cihetlere tamamen cevap verebildim mi? 
(Kâfi kâfi sesleri). 

REİS — Heyeti umumiye" hakkında başka 
söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini reye 
arzediyörum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ankara'da bir Fen fakültesi 
kında kanun 

kurulması hak-

MADDE 1. — Ankara 'da bir Fen Fakültesi 
kurulması için Maarif vekilliğine salâhiyet ve-
rimiştir. 

REİS -T- Reye arzediyörum. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3VTADDE 2. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maarif vekilliği kısmına ilişik 
(1) sayılı cetvelde derece, adec| ve unvanları 
yazılı memuriyetler «Ankara Fen Fakültesi» 
başlığı altında eklenmiştir,-

[1] SAYILI CETVEL 

Ankara Fen Fakültesi öğretim Heyeti kadrosu 
D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

3 Profesör 
4 » 
5 » 
6 » 
6 Doçent 
7 » 
8 » 
7 Başasistan 
8 Asistan 
9 :» 

İdare 
9 Dekan kâtibi 

10 Hesap memuru ve 
12 Dosya memuru 
12 Ayniyat memuru 
12 Kâtip . . 

Heyeti 

mutemet 

2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 

1 
1 
1* 
1 
1 

100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
60 
50 

^40 

40 
35 
25 
25 
25 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reye ar
zediyörum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDİ! 3. — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 

sayılı eetvelin Maarif vekilliği kısmına ilişik 
(2) sayılı cetvelde derece, aded ve ücretleri ya
zılı memuriyetler «Ankara Fen Fakültesi» baş
lığı altında, eklenmiştir. 

REİS —- Mütalâa var mı? Maddeyi cetvelle 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Fakültece talebeden alınacak 
bilûmum harç ve ücretlerin miktarı ve alınma 
şekilleri Maliye ve Maarif vekilliklerince tâyin 
olunur. Burslu talebelerden bu harç ve ücretler 
alınmaz. 

A. R. ESEN (Siird) — Encümenden bir şey 
; sormak isterim : Burada bir (burs) kelimesi yar
dır. Bunun türkçe karşılığ yokmudur ki kon
sun?. 

S. YARGI (Kocaeli) — Istılah böyle gel
miştir. s -

A. R. ESEN (Devamla) — Bunu kimse anlı-
yamaz. Türkçeleştirmek lâzımdır. 

S. YARGI (Kacaeli) — Veterinere ne buyu-
Tursunuz? • ' • -

H. BAYUR (Manisa) — Türkçesi kese de
mektir. , -

A, R. ESEN (Devamla) • — Maarif vekâleti 
bilgi yeridir; Bu kelimenin karşılığını bula
mamış mı? 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Fen Fakültesinin Öğ
retim ve" idare işleri Maarif Vekilliğince tesbit 
olunur. 

REİS— Reye arzediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı müteferrik'müstahdem
ler 1943 Malî yılı Muvazehei umumiye kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Maarif Vekilliği kıs
mına eklenmiştir. 

REİS —- Maddeyi merbutu cetvelde beraber 
reye arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. • 

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

REİS — Reye arzediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. —- Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REjS — Reye arzediyorum: Kabul denler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Münakale lâyihası için rey vermiyen var mı' 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

''3..—r- Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanurilaşbu 
kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı cetvellerin 
Nafia vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/145) [i] 

NAFİA VEKİLİ S, DAY (Trabzon) — Efen
dim yüksek manzurunuz olduğu veçhile bu lâ-<£ 
yiha gayet basit ve Unvan tebdilinden ibarettir. 
Müstacelin müzakeresini rica ediyorum. 

REİS— Lâyihanın müstacejen müzakeresini 
teklif ediyorlar. Kabul buyuranlar.... Etmiyen
ler,.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı?.. 
. Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı kanunla bu kanuna ek 3888 
sayılı kanuna bağlı cetvellerin Nafia vekâleti 

kısmmda değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 ^ayılr 
kanunlara bağlı cetvellerin Nafia vekilliği kı
sımlarından ilişik 1 sayılı cetvelde derece, aded 
ve unvanları yazılı memuriyetler çıkarılmış ve 
3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvele ilişik 2 
sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi cetvelle beraber reyinize arzediyo

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

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

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. IÇabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 sayılı kanunlara 
ek 3969 sayılı kanunun muvakkat 3 ncü madde
sinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Mu
vakkat encümen mazbatası (3/81) [2] 

MUVAKKAT En. NAMINA N. OSTEN (Gi
resun) — Muhterem arkadaşlar; bazı vekâlet

t i ] 142 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 135 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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lerin, ezcümle Nafiâ vekâletinin, taadül derece
leri tesbit edilmiyen bir takım memurları var-
dıri Bunlar muztariptir. Diğer taraftan bu işi 
tetkik eden >Enetimenimiz de muvakkittir. Bu 
itibarla bu lâyihanın müstaeelen müzakeresini 
teklif-ediyorum. 

REİS — Müstaeelen müzakeresini teklif edi
yorlar. Bu teklifi kabul buyuranlar... Etmiyen
ler..: Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 ve 3888 sayıl» kanunlara ek 
3968 sayılı kanunun muvakkat üçüncü madde

sinin değiştirilmesine dair kanun 
MADDE 1. — 3968 sayılı kanunun muvak

kat 3 ricü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

3656 sayılı kanunun neşri tarihinde maaşlı 
ihtisas mevkileriyle mezkûr kanunun 6 ncı 
maddesinde yazılı maaşlı memuriyetlerde müs
tahdem olanların ve mülga 1452 sayılı kanunun 
7 nci maddesine istinadla fevkalâde mahiyette 
siyasi sebeplere veya idarî zaruretlere veya mes
lekî ihtisaslara mebni îcra Vekilleri Heyeti ka-

: rariyle girebilecekleri dereeeler üstünde maaş
larla (B ve C) serilerindeki memuriyetlere tâyin 
olunup yine aynı tarihte bu memuriyetlerde is
tihdamları devam etmiş bulunanların maaşlı 
veya ücretli Devlet veya hususui idare veya be
lediye memuriyetlerinde geçen hizmet müddet
leri yekûnuna ve 3656 sayılı kanunun muvak
kat 2 nci maddesi hükmüne göre 1 Eylül 1939 
tarihindeki müktesep hak dereceleri tesbit olu
nur. Şu kadar ki, bu suretle iktisap edecekleri 
dereee mezkûr tarihte bulundukları maaş dere
cesini geçemez. 

REİS — Mütalâa var mı! Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

REİS ~ Kabul buyuranlar,.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

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

•Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedr-
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 
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1943 O l â 
5. — Gazi Orta öğretmem okulu ve terbiye 

enstitüsü kadroları hakkında kanun lâyihası ve 
'Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 

MAARİF V. H. Â. YÜCEL (İzmir) — Ar
kadaşlarım, ruznamede Gazi Terbiye enstitüsü
ne ait bir ve İstanbul üniversitesine ait iki 
kanun lâyihamız vardır. Bunların müstaeelen 
müzakeresine müsaadenizi istirham > ediyorum. 

REİS — Şimdi müzakeresine sıra gelen lâ
yihanın müstaeelen müzakeresini teklif ediyor
lar, Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mıV . ' . . , " • ' 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

# . 
Gazi Orta Öğretmen okulu ve Terbiye Ensti

tüsü kadroları hakkında kaiîun 
MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sa

yılı cetvelin Maarif vekilliğine ait kısmında, 
Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Terbiye Ensti
tüsü başlığı altındaki 4141 sayılı kanunla de
ğiştirilen kadrolar kaldırılmış ve yerine bu ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelde derece, aded ve 
unvanları yazılı memuriyetler konulmuştur^ 

REİS•— Mütalâa var mı? Maddeyi cetvelle 
beraber reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edümitir. 

MADDE 2. — 3888 sayılı kanuna bağlı 1 sa
yılı cetvelin Maarif vekilliği kısmında Gazi Or
ta Öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü baş
lığı altındaki kadrolar kaldırılmış ve yerine 
bu kanuna bağdı 2 sayılı cetvelde derece, aded 
ve unvanları yazılı memuriyetler konulmuştur. 

REİS-— Mütalâa var mı? Maddeyi cetvelle 
beraber reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1943 malî yılı 
Muvazene! umumiye kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin Maarif vekilliği kısmında Gazi 
Orta Öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü 
başlığı altındaki müteferrik müstahdem kad
roları kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı 
3 sayılı cetvelde gösterilen kadroiar konul
muştur. ' İSİj 

Aynv cetveldeki leylî talebe kadrosunda! bu 
kuruma ait talebe sayısı 500 ze çıkarılmıştır. 

REİS— Mütaiâa var mı? Maddeyi" cetvelte 
beraber reyinize arzediyorum. Kabul buyuran-
ar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3.•'-*- Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

[1] 141 sayılı başmayazı zaptın sonundadır, 
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REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... j 

Kabul edilmiştir. 

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... |< 
Lâyiha kabul edilmiştir. 

6". —• İstanbul Üniversitesi tedris kısmına 
4 ordinaryüs profesör ile 1 röntgen mütehassısı 
eklenmesi hakkında 1/135 ve Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 ve 
3888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Mâarif 
vekilliğine ait kısımlarında değişiklik yapılması 
hakkında 1/141 sayılı kanun lâyihaları ve Ma
arif ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REÎS — Hükümet bunun hakkında da müs
taceliyet teklif etmiştir. Kabul edenler... Etmi
yenler... Müstaceliyetle müzakeresi kabul edilmiş
tir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

DevleV memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 ve 3888 sayıh kanunlara bağlı 
cetvellerin Maarif vekilliğine, ait kısımlarında 

değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Maarif vekilliği,İstanbul Üni
versitesi idare heyeti başlığı altındaki Tıp Fa
kültesi kadrosundan 12 nci dereceden 25 lira 
maaşlı (1) aded ayniyat muhasipliği kadrosu kal
dırılmış ve aynı cetvelin istanbul Üniversitesi 
öğretim ve idare heyeti kadrolarına ilişik (1) sa
yılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi cetvelle 
birlikte reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maarif vekilliği kısmındaki Yük
sek öğretmen okulu kadrosundan 8 nci dereceden 
140 lira ücretli (1) aded müdür kadrosu kaldı
rılmış ve aynı cetvelin İstanbul Üniversitesi 
öğretim heyeti lektörleri ve tercümanları ve Yük
sek öğretmen okulu kadrolarına ilişik (2) sayılı 
cetvelde derece, aded ve ücretleri yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reye arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

[1] 139 sayılı basmayazt zaptın sonundadır, 

1943 d :2 
MUVAKKAT MADDE 1, — 1Ç43 malî yıli 

Muvazenei umumiye kanununca bağlı (D) işaretli 
cetvelin Maarif vekilliği İstanbul Üniversitesi 
kadrolarına ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar eklenmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1943 malî' yılı 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelin Maarif vekilliği kısmından ilişik 
(4) sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları ya
zılı kadrolar çıkarılmıştır. - ' 

REÎS— Mütalâa var mi? Maddeyi cetvelle 
birlikte kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

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

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

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

Heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — İstanbul Ünivernitesi binalarının yap
tırılması hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/144) [1] 

r. REİS — Lâyihanın müstacelen müzakeresi 
teklif ediliyor. Bu teklifi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Müstacelen mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz istiyen var 
mı? - -

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Ruznamenin 
ilk maddesi dolayısiyle söz söylerken onun son 
Inaddesi hakkında söz alacağımı arzetmiştim. 

Maarif vekilini hakikaten tebrik ederim. 7 
milyon liradan ibaret olan bütçesini tam 45 mil
yona çıkarttı. Bugün bir fen fakültesini yeniden 
kurmak için bizden 16 milyon lira daha alıyor. 
45 milyon lira daha istese alacaktır. İstemek ve 
almak, faaliyete ve cevvaliyete delâlet eder. Ken
disini tekrar tebrik ederim. 

İstanbul 'da yakın vakta kadar bir konak es
kisi vardı; Zeynep Hanım konağı. İstanbul Fen-
fakültesi oraya sığınmıştı. Yandı ve İstanbul es
ki bir binasını kaybetti. Aynı zamanda Devlet de 
orada bir çok malzemesini kaybetmek suretiyle 
zarara uğradı. Bugün zararları telâfi etmek üzere 
Maarif vekili yola çıkmıştır. Esababı mucibesi 
şudur: 
- 1. —Modern üniversitenin edebiyat ve fen 

[1] 140 sayılı basmayazı zaptın sonundadırt 
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fakültesi için her türlü ihtiyaca ıcevap verecek 
binalar, 

2. — Her iki Fakültenin yani Edebiyat ve 
Fen Fakültelerinin tam manasiyle, tam teşki
lâtla açılabilmesi için gerekli tahsisat. , 

Arkadaşlar, bir ilim müessesesinin çalışabil
mesi için her şeyden evvel binalara lüzum ol
duğunu münakaşa edecek bir mevzu olarak 
kabul etmiyoruz. Bu mevzu münakaşa edilemez. 
Çünkü bir işe başlamadan evvel bir insan bile 
herhalde kendi istirahatını temin etmeyi düşün-

. m esi lâzımdır. Maarif vekâleti yeni bir Fen Fa
kültesi kurmakla hakikatta fen Fakültesi hoca-, 
larınm eyi bir surette çalışmalarını temin ede
cektir. Ruznamenin birinci maddesinde arzetti-
ğim gibi İstanbul'a gidiniz Üniversite nasıl 
çalışıyor? Tıp Fakültesi ne âlemdedir. Görünüz. 
Tıb talebesi Cerrahpaşaya gidçr, Gurabaya gi
der şuraya gider buraya gider. Yani İstanbul 
kazan onlar kepçe. Arıyorlar, ama. ne? vakıa 
!bir şeyler buluyorlar, fakat ne buluyorlar? ne 
kadar zor buluyorlar. Tıp Fakültesinin eski bir 
Bekirağa bölüğü var. Burada lâburatuvarlar 

. var, teşrihhaneler var. Amanallah orasını gezme-
lisiniz. Bir anfisi var, (pür siyans) yapıyor. 
Bu kelimeyi yeni öğrendim amma galiba mânası 
;(tam •bilim) miş. Bu anfide, bu gittikçe yükse
len sıraların tertibinde göze batan darlık gayet 
aşikâr. / * 

Atıf i binaya sığdırılmışı amma talebe sığ-. 
mıyor* Hoca âdeta karşısına gelen talebeye işte 
bu, budur diyor. Orada ilim yapılmaz arkadaş
lar. İstanbul Tıb Fakültesini yeniden tesis et
mek zarureti vardır. Fen Fakültesine vereceği
niz 15 miyonu ben kabul ediyorum. Fakat Ma
arif vekilimiz de lütfen İstanbul'daki Tıp Fakül
tesini tesis etsinler. Orada talebe yorgundur. Ho
ca talebedende yorgundur, hoca talebesini kontrol 
edemez. Ankara 'da bir Tıp Fakültesi istiyoruz. 
Ve Maarif vekilimizin vaitlerine de inanıyoruz, 
ki tıpkı iki sene. evvel,_üç sene evvel Maarif 
vekâleti kendi teşkilâtı içinde yapacaklarını vait 
buyurdukları Sıhhat şubesi gibi buna da inanı
yoruz. Kısaca sırası k geldiği, vakit tekrar ha
tırlatmaya gayret edeceğim. 

Fakat Tıp Fakültemizi hiç olmazsa Balkan 
şehirlerindeki emsalinden daha üstün bir hale 
koymak lâzımdır. . 

Tedris elemanlarımız, muhakkak ki üstün
dür ve çok yüksek tedris elemanlarımız vardır. 
İstanbul Tıp Fakültesinde muhakkak bizim 
yüzümüzü ağartacak derecede çpk kıymetli ele
manlarımız, âlimlerimiz vardır. Çok faziletli
dirler. Fakat bu tarzda, bu âlimlerin, faziletli 
hocaların- iyi talebe yetiştirmelerine imkân 
yoktur. 

MAARİF V. H. Â. YÜCEL (İzmir) — Ar
kadaşımızın İstanbul Üniversitesi mevzuunda, 
bilhassa Tıp Fakültesi için buyurdukları ikaza 
teşekkür ederim. Yalnız şunu ifade mecburiye

tindeyim ki, Hükümetiniz Darülfünun ıslahatı, 
yani Üniversite kurulduğundan geçen on sene-
zarfında en büyük maddi yardımı Tıp fakülte
sine yapmıştır. Son aylar içerisinde yeni bir 
Dahiliye kiliniği açtık, bir Hariciye, bir de ka
dın doğum. Bu kilinikler yalnız orada çalışan 
arkadaşlarımızın kıymeti bakımından değil, 
maddi taraftan da, buyurdukları memleketler
deki müesseselerden üstün bir haldedir. Alâtü 
edevat itibariyle, enstallâsyon itibariyle üstün
dedir. Şimdiye ka*dar da hakikaten milyonlarca 
lira Tıp*Fakültesine verilmiştir. 

Arkadaşımın işaret ettikleri bir noktada bi
zim de ısrarla durduğumuzu söylemeliyim. Ö 
da, Tıp fakültesini mmtaka itibariyle bir yerde 

. toplamak ve bu suretle tıp; talebesinin ta Bakır
köy'den Şişliye kadar geniş bir saha üstünde 
gelip gitmelerine mâni olmak. Bunda arkadaşı
mın yerden göğe kadar hakkı vardır. Bunun 
için geçen sene bir program yapıldı. Çapa nü
veyi teşkil edecektir ve o mıntakada Cerrahpa
şa 'dan Çapa 'ya kaadr Tıp fakültesi teksif edi
lecektir. Bu, iki üç sene içinde gerçekleştirile
cek bir proje halindedir. Bu itibarla Tıp fa
kültesi için buyurdukları cihet, zaten Ümverr 
siteye vazife olarak verilmiş bulunuyor. 

Merkez binasında, eski Harbiye nezaretinde 
mevcut lâboratuvarlar oraya intikal edecektir. 

Tıp fakültesi ki - şimdi o binanın içindedir -
İdare ve merkez daireleri, aynı surette, söyle
diğim yerde toplanacaktır. Bunun kaç sene 
içinde gerçekleşebileceğini burada söylememe 
şimdilik imkân yoktur. 

Vaziyet bundan ibarettir. 
REİS — Başka mütalâa var mı? (Yok ses

leri). -
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar ...Etmiyenler ... Maddelere 
gerilmiştir. • * 

İstanbul Üniversitesi binalarmm yaptırılması 
hakkında kanun 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi için ge
rekli binalar yaptırılmak ve senelik tediye mik
tarı 3 000 000 lirayı geçmemek üzere 15 milyon 
liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhütlere 
girişmeğe Maarif vekili mezundur. Bu suretle 
rişilecek taahhüt bedelleri 1943 - 1948 yılları 
Maarif vekâleti bütçesine konulacak tahsisatla 
karşılanır. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... 3£abul edilmiştir. 

• 
MADDE 2. — Proje ve tafsilât resimleriyle 

mukavemet hesapları Nafia vekâletince tasdik 
edilmek şartiyle birinci maddede yazılı inşaat 
3611 sayılı kanun hükümlerine tabi olmıyarak 
Maarif vekilliğince yaptırılır. 

— 41 
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NAFİA En. M. m A. N. DEMÎRAĞ (Sivas)' 

— Efendim, vâki olan talep ve arzu üzerine Na
fia encümeniniz bu maddeye bir fıkra ilâve et
mişti. O da, projelerin iki ay zarfında tasdik 
edilmiş olması şartını kabul idi. Sebebi herhan
gi bir inşaatın teehhürüne Nafia vekâletinin se
bep olmamasını ve sebep olmadığını ifade et
mekti. Bütçe encümeni buna lüzum görmemiş, 
çıkarmıştır. Maarif vekâleti buna muvafakat 
ediyorsa artık bizce mesele kalmıyor» Bu cihe
tin tenvirini Maarif vekilinde^ rica ediyorum. 

BÜTÇE En. M. M, H. KÎTABOI (Muğla) — 
Efendim, encümeniniz, bir vekâlete bu işi mut
laka iki ay müddet zarfında yaptırtmak gibi bir 
mecburiyeti kanuna koymağı doğru bulmadı ve , 
vekâletin'bu vazifeyi mutlaka yapacağına kani 
olduğu için bunu koymadık. Farzı mahal ola
rak herhangi bir sebep tahtında bu yapılamazsa 
ne olacaktır? Kanuna aykırı bir harekete sebe
biyet mi verelim? Binaenaleyh iki, ay zarfında 
yapılacağını muhakkak olarak bildiğimiz için 
bu kaydi koymadık. Çünkü vaktinde yapılma
dığı takdirde kanuna lâzımgelen hürmette ku
sur edilmiş olur. Düşüncesiyle bunu muvafık 
bulmadık Maahaza burada Maarif vekili ile de 
encümen mutabıktır. Lütfen kabul buyurunuz. 

A. N, DEMÎRAĞ (Sivas) — Öyle ise mese
le yok. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idiı*. 

REİS -r- Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Maarif ve Nafia vekilleri memur
dur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiy en
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umümiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

8. •— Umumi muvazeneye dahil dairelerle 
tunlara bağlı müessese ve teşekküllerden aylık 
alanlara bir detaya mahsus olmak üzere maaş, 
ücret ve tahsisatlarının bir ayhk tutarının ilâ
veten verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (1/147) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? 

. A, R. TARHAN (İstanbul) —. Muhterem 
arkadaşlar, yüksek tasvibinize arzolunan bu 
lâyiha,»yaşama şartlarının puhran sebebiyle 
ağırlığı yüzünden çok sıkıntı çekmekte olduk
larını bildiğimiz aylıklılara gösterilen yakın 
alâkanın bir delilidir. 

[1] 144 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Bu koruyucu teşebbüsten dolayi sayın Hü

kümetimize teşekkür ederiz. 
Bu günün şartları içerisinde en faydalı yar

dımın ayniyat) vermekle olacağını takdir eden 
Hükümetimiz, piyasadan aşağı fiyatla bazı gı
da maddelerini dağıtmak yolunu tutmuştu. Bu 
yolu bırakmıyarak ve yalnız Devletten aylık 
alanlara değil bütün dar gelirlilere, maişetle
rine medar olabilecek miktarlarda, kolay öde
yebilecekleri surette, muntazam tevziatta bu
lunmağa muvaffak olmalarını dileriz. 

Grubumuzun bir temennisi de, müstehlikin 
•eline para geçtiğini ve hattâ geçeceğini duyun
ca fiyat arttıranların ihtikârına meydan veril
memesi ve fiyat tesbit ve murakabe işlerinde 
müessir tedbir alınmasıdır. 

Ekmek fiyatlarını birleştirmeğe muvaffak 
"olan Hükümetimizin, eline geçen mahsul mik
tarı müsait olunca, ekmek tayınını da arttır
masını bekliyoruz. Bunu başardıkları gün, şüp
he yok ki yardımın en doyurucusunu yapmış 
olacaklardır. 

Z. KARAMÜRSAL (îstnbul) — Arkadaşlar 
malûm olduğu üzere cihan şümul vaziyetin ica
bı olarak memlekette mühim bir pahalılık hü
kümrandır. Bu pahalılıktan en ziyade muzta-
rip ve müteessir olanlar yine malûm olduğu 
üzere s ,̂bit gelirli memullarla dul, yetim ve bir 
takım âciz ve kimsesiz vatandaşlardır. Bunların 
bu ıstıraplarını tehvin için, yüksek Hükümeti
miz mütenevvi yardımlarını diriğ etmiyen nite
kim bugünkü kanun da bunun bir delilidir. 
Bunu şükranla karşılamıyacak kimse yoktur. 
Fakat bu yardımlar kıymetli olmakla beraber 
tesirleri geçici mahiyettedir. Asıl marazı tedavi 
edecek şekilde değildir. Bütün ihtiyaç madde
lerinin fiyatları 1939 senesine nispetle üç, dört 
hattâ beş altı misli artmıştır. Bunların bir kıs
mı iktisad kanunlarının tabii icablarından mü
tevellit olanlardır ki bunlar mantıkla, izah edi
lecek tarzdadır. Bunlara tahammül etmek zaru
ridir. Fakat bir kısmı da akıl ve mantıkla ka
bili izah olmıyaeak suretteki bunlara taham
mül edilemiyor. Bunlar, hiç şüphe yok ki, ruh
ları kara, vicdanları kara, kalpleri kara bir 
güruhun kendi kasalarını milletin kanı ile dol
durmak için tesis ettikleri kara borsanın ve yap
tıkları ihtikârların neticesidir. 

Bütün geyim ve yeyim eşyalarında hattâ 
çimentoya kadar bütün maddelere burnunu so
kan bu kara borsanın vakıa yeri yurdu yok
tur. Fakat yurdun her köşesinde faaliyetini iz
har etmektedir. Binaenaleyh halkın bu müza
yakasını daima gözönünde tutan ve onlara 
kıymetli yardımlarda bulunan ye bu yardımla
rının tevali edeceğine kani bulunduğum Yüksek 
Hükümetin bu işi esasından önlemesi ve çare 
bulması ve buna cüret edenlere kuvvetli darbe
ler indirmesi zamanmın geldiğini zannediyo-
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mm. Binaenaleyh yüksek Hükümetin bu hu- I 
susta müessir tedbirler düşündüğüne ve bunu 
yapacağına kaniim. Bir an evvel temennim bu 
müessir tedbirlerin tecellisine matuftur. 

H. ULÜSOY (Niğde) — Cumhuriyet Hükü
meti harbin tesirlerinden zarar gören memur
larına bir maaş nispetinde ikram yaparken bu 
kanunun metninde mühim bir.nokta olduğunu 
görüyoruz. Bugün memurlarına ve muallimleri -

- he varidatı ancak kâfi gelen hususi idarelere 
burada temas edilmemiştir. (Vardır sesleri) 
Temas edilmiştir, fakat sarih temas yoktur. 
Ancak «edebilir» şeklinde bir şey vardır. Ben 
de bunun daha ziyade tasrih edilmesini rica 
ediyorum, Söyliyeeeğim bundan ibarettir. 

REÎS —- Başka mütalâa var mı? Maddelere 
•. geçilmesini reve arzediyorum. .Kabul edenler... 

Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Umumî muvazeneden ve umumi muvazeneye 
dahil dairelere bağlı müessese ye teşekküller
den maaş, ücret ve tahsisat alanlara birer ay
lık istihkaklarının ilâveten verilmesi hakkında 

kanun • 

MADDE 1. — Umumî muvazeneden ye umu
mî muvazeneye dahil dairelere bağlı müessese 
ve teşekküllerden maaş, ücret ve tahsisat alan
lara 1943 malî yılı içinde bir defaya mahsus ol
mak ve tediye zamanı îera Vekilleri Heyetince 
tâyin edilmek üzere almakta oldukları istihkak
larının, fevkalâde zamlariyle birlikte bir aylık 
tutarları ilâveten verilir. 

Yabancı memleketlerde vazife gören Harici
ye memurlariyle istihkaklarını aynı esaslara gö
re alan diğer- memurlara yapılacak tediyeler 

f memleket dahilinde bulunan emsallerinin ay
lıkları gibi hesap edilir. 

Mukavele ile ve 4429 sayılı kanunun 35 nci 
maddesi gereğince çalıştırılanlara bu kanunun 
şümulü ybktur. 

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

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı tediye
ler, kanunun mer'iyete girdiği tarihte maaşı | 
ücret ve tahsisata müstehak olanlara o târihteki 
aylık istihkakları esas .tutularak yapılır. 

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

MADDE 3. —• Birinci madde gereğince ilâ
veten verilecek aylıklar bütçelerin taallûk ey
ledikleri tertiplerinden ödenir. 

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

MADDE 4. — Bu kanun gereğince yapılacak 
tediyeler için 1943 malî yılı muvâzenei umumi- | 
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ye kanununa bağlı (A)' işaretli cetvelin Maliye 

vekâleti kısmında açılan hususi fasla (15 000 000) 
lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

Bu tahsisattan bütçelerin taallûk eyledikleri 
tertiplerine ihtiyaç miktarında münakale icra
sına Maliye vekili memurdur. * 

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

MADDE 5. — Birinci madde gereğince ya
pılacak tediyeler borç için, haczedilemez ve bun
lardan tekaüt sandıkları aidatı kesilmez. 

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

MADDE 6. — Mülhak ve hususi bütçeli ida
relerle 3659 sayılı kanuna tabi müessese ve te
şekküller kendi memurları için bu kanun hü
kümlerini tatbik edebilirler. 

R. KAPLAN (Maraş) — Reis Bey, bir sual. 
Hususi bütçeliler bu kanunu tatbik edebile

cekler mi? Encümen buna kanaat etmiş midir? 
Lütfen biraz izahat versinler. 

G. PEKEL (Tokad) — Sayın arkadaşlar, 
şimdi okuduğumuz bu maddeye göre hususi 
idareler ve belediyeler kendi memurlarına birer 
maaş verebilirler. Yazılış budur: «Verebilirler» 
Yani meclisi umumiler, belediyelerde belediye 
meclisleri bunu muvafık görürler de karar ve
rirlerse birer maaş verebilirler. " 

Meelisi umumiler şimdi hali içtimada değil
dir! er. Toplanıp karar vereceklerdir. .,. 

Belediye meclisleri de toplanıp bütçelerinde 
tadilât yapmağa' mecburdur. Fakat belediye mec
lisleri . şehirlerde ve kasabalarda oldukları için 
masrafsız toplanmaları kabildir. Meclisi umumi-. 
lerin toplanması için masraf yapmak lâzımdır. 
Encümenin mazbatasında bir şey gördüm; Hü
kümetin yazmış olduğu fıkrayı değiştiriyor, baş
ka türlü yazıyor ki, bu da böyle bir mânayı ifade 
etmez. Buna lüzum kalmamak için, gerek Bütçe 
encümeninin yazdığı şekilde olsun, gerek Hükü
metin teklifinde olsun, böyle bir şeye ihtiyaç yok
tur. Çünkü. Meclisi umumiler hali içtimada olma
dığı zamanlar daimî encümen onlara niyabeten 
bu işi görebilirler. 

Fakat benim asıl arzetmek istediğim nokta 
şudur: Ne hususi idarenin ve ne de belediyelerin 
bu parayı verecek takatları olmadığı kanaatmda-
yım. Biliyorsunuz ki, arkadaşlar, bugün onların 
da masrafları büyüdü, masrafları , büyümedi, 
(masraflarının tuttuğu yekûnlar büyüdüğü halde 
varidatları olduğu gibi duruyor. Masrafları art
mıştır. Masrafları arttığı halde, zamanın ieabet-
tirdiği bu pahalılık yüzünden âdi masraflarını 
karşılıyacak vaziyette değildirler. Şimdi bunlara, 
yani idarei hususiyelere bir buçuk milyon lira, 
belediyelere 500 âzami 600 bin lira arasında bir 
para vereceklerini umuyorum. 
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Sonra şunu yine unutmıyalım ki, gerek hu

susi idareler ve gerek belediyelerin bütçeleri ha
ziranda .tasdik olunmuştur ve haziranda tatbik 
mevkiine konmukur. Bütçelerinin büyük bir 
kısmı maaştır. B[ir kısmı da, şimdi münakaşa
ları yapılmış ve taahhüt altına girdikleri kısım
dır. Şimdi idareji hususiyelerde serbest para 
yoktur ve bu taahhütlerini ifa ettikten sonra el
lerinde pek cüzi bir para kalacaktır.. Arkadaş
lar, orta mektep muallimleri bu fazla maaşı alır
ken beri taraftan, fazla maişet sıkıntısı içinde 
bulunan ilk mektep muallimlerinin almaması çok 
fena tesir yapacaktır. 

Diğer memurlar üzerinde yapacağı tesir de 
budur. Esasen bunlar daha küçük «maaşlı me
murlardır. Belki berikilerden evvel bunlara bir 
yardım yapmak lazımdır. 

Sonra, idarei hususiye ve belediyelere ait me^ 
murl arın böyle [bir maaş almalarını hakikaten 
istiyorsak, gerek belediye ve gerekse; hususi idare 
bütçelerine umumî bütçeden yardım etmek mec
buriyetindeyiz. Bunu yapmadığımız takdirde, 
bunlar temenniden ibaret kalacaktır ve realize 
edilemiyocektir. Bunun için de çok bir paraya 
ihtiyaç yoktur, idarei hususiyelere 1,5 milyon, 
belediyelere de yarım milyon lira ki, hepsi 2 
milyon liranın içindedir. 

BÜTÇE En. M. M .H. KtTABOI (Muğla) — 
Her iki arkadaşımızın temas ettiği noktaya 

Encümeniniz de temas etmiş ve bunlar üzerinde 
müzakerede bulunmuştur. Maliye vekilinin bize 
verdiği izahat mukni görülmüştür. Sebep, bundan 
evvel Fevkalâde zam kanunu çıkmıştı. O valrit 
belediye ve idarei hususiyelerin, vaziyeti ne idi 
Bu meseleyi nasıl ki, o vakit hallettik, bunu da 
hallederiz dedi. Binaenaleyh Encümenimiz de 
bu mesele üzerinde fazla tevakkufa mahal gör
medi. Fevkalâde zam kanunundan, hiç bir me
murumuz, bu haktan mahrum edilmedi zannedi
yorum. Binaenaleyh bunda da aynı mümaselet ve 
madeletin temin edileceğine Heyeti Umumiyeniz 
mutmain olabilir. 

BEİS —- Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. —• Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir; 

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

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Evvelki lâyiha için rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

9. — Yedek suhay ve askerî m,em,urlar hak
kındaki 1076. say ıh kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası (1/123) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Yedeksubay ve askerî memurlar hakkındaki 
1076 sayılı kanunun bazı ıniaddelerinin değiş

tirilmesine dair kanun 
MADDE 1. — 1076 sayılı kanunun 3923 sa

yılı kanunla değişmiş olan 3. maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir: 

Yedeksubay okulunu ikmal ile yedeksubay 
olarak çıkanlar arasında hukuk tahsili görmüş 
ve lüzumlu vasıfları haiz olanlardan yedek as
kerî adlî hâkim yetiştirilmek üzere her sene 
lüzumu kadar Millî Müdafaa vekâletince kura 
ile ayrılır. 

Bu suretle askerî adlî hâkim namzetliğine 
ayrılmış olanlar asteğmenliğe nasıplan icra 
edilerek adlî âmirler emrinde ve kıdemli hâ
kimler maiyetinde altı ay çalıştırılır. Bu müd
det sonunda liyakat gösterenler, yedinci sınıf 
askerî adlî hâkimlikle terhis olunurlar. Muvaf
fakiyet gösteremiyenler ise asıl sınıfları kıta
larına gönderilirler ve üç ay daha istihdam olu
narak muvaffak olanlar teğmenlikle ve muvaf
fak olamıyanlar asteğmenlikle terhis edilirler. 

Hâkimlik stajında altı ay müddeti bitirme
den hâkimliğe yaramıyacağı amirlerince bildi
rilenler Millî Müdafaa vekâleti tarafından der
hal asıl sınıfı kıtalarına verilirler. Bu takdirde 
altı ay hâkimlik stajının geri kalan müddetini 
asıl sınıfı kıtasında stajla ikmal ' ederler. Mu
vaffak olamıyanların staj müddeti üç ay daha 
uzatılır. 

Ancak bu suretle hizmet edeceklerin terhis
leri; yedeksubay okulundan birlikte neşet ettik
leri diğer sınıf subaylarından evvel icra edile
mez. 

REÎS — Mütalâa var mı? Reye arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 1076 sayılı kanunun altıncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Muvazzaflık hizmetlerini yaptıktan ve ye
deksubay naspedildikten sonra orduda istifade 
edilebilecek başka bir meslek veya ihtisas dip
lomasını kazanan yedeksubaylar, ihtiyaç halin
de, sınıfları tatbikat okulunda, tatbikat okulu 
yoksa sınıfı kıtasında rütbeleri ile üç aylık bir 
tahsil veya staja tabi tutularak Millî Müdafaa 
vekâletince sınıfları değiştirilebilir ve bu üç 

[1] 110 a ek sayılı basmayazı zapUn sonun-
dadır. 
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aylık hizmet müddetleri hazarda talim devrele-
rindeki hizmet müddetlerinden sayılır. 

REİS — Mütalâa var mı ? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kajıul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1076 sayılı kanunun 4073 nu
maralı kanunun birimci maddesiyle değişmiş olan 
17 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

A) Hazarda yedeksııbaylarm silâh altında 
geçmiyen sivil hayattaki müddetleri de hizmet 
müddetlerinden sayılmak partiyle muvazzaf su
baylar gibi terfi ettirilirler. Ancak teğmen ola
caklar birer, üsteğmen olacaklar ikişer ve yüz
başı olacaklar sekizer talim devresine iştirak 
etmek ve muvafık «içil. almak, denizde yüzbaşı
lık kursunu tamamlamak ve yakın seferde süvari 
veya çarkçı şahadetnamesini haiz olmak şarttır. 

Gümrük muhafaza kıtalarında istihdam olu
nan yedeksubaylardaıı teğmen olacakların bu 
kıtalarda dört buçuk ay hizmetten sonra lîenel 
Komutanlığın inhası ile orduda bir buçuk ay 
staj, üsteğmen olacakların iki sene dokuz ay 
hizmetten sonra aynı veçhile doksan gün staj, 
yüzbaşı olacakların da üç sene hizmetten sonra 
yine inha ile 360 gün staj görüp sicil almaları 
şarttır. Bu subaylar takım talim ve terbiye saf
hasının başlangıcında orduda bulunacak veçhile 
staja gönderilirler. 

Bilûmum yedeksııbaylarm terfüerinde kıdem 
hesabı muvazzaf subaylar içindeki hemnasıplı 
arkadaşları nıeyanmda hesap olunur. 

Binbaşı olmak ve binbaşıdan yukarı rütbelere 
çıkabilmek Harp okulu tahsilini ikmal, etmek ve 
muvazzaf subaylara mahsus terfi kanununda ya
zı! r kayıt ve şartları ihraz etmekle meşruttur. 

Deniz sınıfında binbaşı olmak için yukarıdaki 
şartlardan başka uzak seferler süvarisi veya çark
çısı şehadetnamesini haiz olmak lâzımdır. 

Tabip, veteriner, eczacı, diştabibi, kimyager 
ve mühendis subayları kendi meslek mekteplerin
de yüksek tahsillerini yapmış olduklarından bun
lardan Harp okulu tahsili aranmaz. Bu maksatla 
Terfi kanununda zikredilen askerî müddetin 
üçte birini fiilen ifa etmek üzere müracaat 
edenlerin orduya kabulü münhala t ye sair ih
tiyaçlar nazarı dikkate alınarak ait olduğu ve
kâletçe takdir olunur. 

B) Seferde yedeksubaylar muvazzaf subay
lar gibi Terfi kanunju ahkâmına tabi olurlar. 

C) Yedek askerî memurlar dahi hazar ve 
seferde muadilleri rütbedeki yedeksubaylar gibi 
ve yukarıda yazılı şartlar dahilinde terfi eder
ler. Memurların terfileri için dahi Harp okulu 
tahsili aranmaz. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

. Reye iştirak etmiyen arkadaş var mı? 
Rey toplam amuamelesi bitmiştir. 

MADDE 4. — 1076 sayılı kanunun 4073 nu
maralı kanunun ikinci maddesiyle tadil edilmiş 
olan 22 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Yedeksubay ve memurları hazar ve seferde 
ancak tahdidi sin kanununda yazılı yaşlara ka
dar hizmete celp olunurlar. Bu yaşlar dahilinde 
bulunanlar ile dereceli ve derecesiz malulen teka
üt edilmiş ve edilecek olanlardan Sıhhiye he
yetlerinin raporları ile ahvali sıhhiyeleri kıta 
hizmetlerinde istihdama müsait olmıyanlar Ordu
nun hafif sabit ve geri hizmetlerinde kullanılır
lar. 

Ancak sefer veya fevkalâde haller dolayısiyle 
ordunun kısmen veya tamamen seferi mevcuda 
iblâğı halinde lüzum gördüğü takdirde tabip, 
veteriner, eczacı, kimyager ve diş tabip] eriyle mü
hendislerin binbaşı ve daha aşağı rütbelileri 57 
yaşına kadar (57 yaş dahil), diğer sınıflar yedek
subay! a riyle bilûmum yedek askerî memurların 
tahdidi sin kanununda yazılı yaşlardan beş sene 
fazla yaşlıları dahi, ahvali sıhhiyesi müsait olan
la ı :n en gençlerinden başlıyarak orduya alınırlar. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Efendim; 
kanunun bu dördüncü maddesi; fen mensuplarını, 
yani tabip, eczacı, dişçi, baytarları, diğer ye
deksubaylardaıı daha uzun müddetle ycdeksu-
baylık vazifesiyle tavzif etmektedir. Bu kayıt 
ye: inde bir tedbirdir ve bütün fen mensupları or
du için şüphesiz her hizmeti cania, başla ifaya 
hazırdır. Benim bu madde vesilesiyle Muhterem 
Millî Müdafaa vekilinden bir ricam vardır; 50 
yaşına kadar hizmete esas itibariyle hepimiz kani 
ısekte 50 yaşında ihtiyaca mebni askere alınan, 
bugünkü ordular dinamik ordu olmaları hasebiyle 
daha fazla hareket halinde kendinden kabiliyet 
ve çeviklik istemektedir bu zevatın, askere alındık
ları takdirde sabit, geri hizmetlerde istihdamlarını 
prensip itbariyle kabul etmelerini ve bu maddeyi 
bu şekilde tatbik etmelerini kendilerinden rica 
edeceğim. 

REÎS — Bu hususta mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyu

ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 6. — Bu kanunun hükmünü tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Lâ
yiha babul edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum. 

- 4 5 — 



î : 56 17 . 9 .1943 O : 3 
1943 malî yılı Muvazene! umumiye kanununa 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun lâyihasına, lâyihayı kabul etmek su
retiyle (301) zat rey vermiştir nisap vardır Ka
nun (301) reyle kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi binalarının yaptırıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına lâyihayı ka
bul etmek suretiyle, (296) zat rey vermiştir. Ni
sap tamamdır. Kanun (296) reyle kabul edil
miştir. ,Î 

Utnumî muvazeneye dahil dairelerle bunlara 

1. — Konya mebusluğuna seçilen Fatin Gök
men'e ait intihap mazbatası 

REÎS — Konya mebusuluğuna seçilmiş olan 
Fatin Gökmen'in mazbatası gelmiştir. Muame
lesi tamamdır. Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Varlık vergisi hakkındaki 4305 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/14) [1] 

MALÎYE V. F. AĞRALI (Elâzığ) — Muh
terem arkadaşlar, gelen evrak meyanmda Var
lık vergisi kanununa ek olarak bir kanun lâyi
hası vardır. Müstacel olmasına binaen ruzna-
meye alınarak müstacelen müzakeresini rica 
ediyorum. 

REİS — Gelen evrak meyanmdaki Varlık 
vergisi kanununa ek kanun lâyihasının ruzna-
meye alınarak müstacelen müzakeresini Maliye 
vekili istiyor. 

Rüznameye alınmasını kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Evvelâ lâyihanın metnini okuyoruz. 

Varlık vergisi kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE Ü. — 11 . XI . 1942 tarih ve 4305 

[1] 102 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

bağlı müessese ve teşekküllerden aylık alanlara 
bir defaya mahsus olmak üzere maaş, ücret ve 
tahsisatlarının bir aylık tutarının «ilâveten veril
mesi hakkındaki kanun lâyihasına, lâyihayı ka
bul etmek suretiyle (278) zat 'rey vermiştir. 
Muamele tamamdır. Kanun (278) reyle kabul 
edilmiştir. 

Biraz istirahat etmek üzere muvakkaten cel
seyi kapıyorum. 

Kapanma saati: 17 

sayılı kanunun ikinci maddesinde yazılı mükel
leflerden; vergilerini ödeyemiyecekleri tahak
kuk eden hizmet erbabiyle gündelik gayri safî 

.kazançları üzerinden kazanç vergisine tabi mü
kelleflerin tahsil edilmemiş bulunan borçlarını 
terkine Maliye vekili salâhiyettardır. 

REÎS — Lâyihanın metni bundan ibarettir. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
(Tok sesleri). Maddelere geçilmesini reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir 

Varlık vergisi kaunnuna ek kanun 

MADDE 1. — 11 . XI . 1942 tarih ; ve 4305 
sayılı kanunun ikinci maddesinde yazılı mükel
leflerden; vergilerini ödeyemiyecekleri tahak
kuk eden hizmet erbabiyle gündelik gayri safî 
kazançları üzerinden kazanç vergisine tabi mü
kelleflerin tahsil edilmemiş bulunan borçlarını 
terkine Maliye vekili salahiyetlidir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

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

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

ı y a « 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 18,25 

REÎS — R. Canıtez 

KÂTİPLER : N. BAYDAR (Malatya), B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) 

REİS — Celse açılmıştır. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 
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REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihnın heyeti umumiyesini açık reye arze

diyorum. ' 
Reye iştirak etmiyeh var mı? Rey toplama 

muamelesi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum. 
Varlık vergisi hakkındaki 4305 sayılı kanu

na ek kanun lâyihasına (263) zat, lâyihayı ka
bul etmek suretiyle, rey vermişlerdir. Kanun 
(263) reyle kabul edilmiştir. 

2. —• Trabzon mebusu Hasan Saka ve iki ar
kadaşının, Meclis inikadının ikincitesrinin bi
rinci gününe taliki hakkında takriri. 

REÎS -— Bir takrir vardır, okunacaktır: 

Yüksek Reisliğe 
Büyük Millet Meclisinin rüznamesine dahil 
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mühim ve müstacel lâyiha ve teklifler tamamen 
intaç edilmiş olduğundan sayın mebusların in
tihap dairelerini tetkik ve teftişlerine imkân bı
rakmak üzere gelecek içtimain 1 ikinciteşrin 1943 
pazartesi gününe talikini teklif eyleriz. 

Trabzon mebusu 
H.. Saka 

Balıkesir mebusu 
K. Özalp 

İstanbul mebusu 
R. Tarhan 

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

Kabul buyurulan takrir mucibince 1 teşrini
sani pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
celseyi kapatıyorum. (Teşkilâtı Esasiye gereğin
ce sesleri). 

Kapanma saati : 18,38 

* 4 M » 

B. — Son zabıt hulâsası 

Birinci celse 
Meclis saat 14 te açıldı. Ekseriyet olmadı

ğından saat 15 te toplanılmak üzere kapatıldı. 
İkinci celse 

1943 yılı Muvazenei umumiye kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılmasına, 

Ankara'da bir Fen fakültesi kurulmasına, 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülüne dair kanunlara bağlı cetvellerde Nafia 
vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına, 

3968 sayılı kajıunun muvakkat üçüncü mad
desinin değiştirilmesine, 

Gazi orta öğretmen okulu ve Terbiye ensti
tüsü kadrolarına, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair kanunlara bağlı cetvellerin Maarif 
vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına, 

İstanbul Üniversitesi binalarının yaptırılma
sına, 

Umumî muvazeneden ve sair müesseselerden 
maaş, ücret ve tahsisat alanlara birer aylık is
tihkaklarının ilâveten verilmesine, 

Yedeksubay ve askerî memurlar hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanunlar kabul olundu ve teneffüs için celse ta
til edildi. 

Üçüncü celse 
Konya mebusu Fatin Gökmen'in intihap maz

batası tasdik edildikten sonra 
Varlık vergisi hakkındaki kanuna ek kanun 

kabul olundu. 
Ve kabul .edilen bir takrire göre teşrinisani

nin birinci günü saat 15 de toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis V. 
Bursa 

R. Camtez 

Kâtip 
Malatya 

N. Baydar 

Kâtip 
Erzincan 

B. K. Çağlar 
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DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 143 sayılı basmayazının 11 nci sayfasındaki (Sararan) kelimesi (Şam-
ram) olmuştur. 

Ve 
112 sayılı basmayazının 4 ncü sayfasında şu düzeltmeler yapılmıştır: 

Y a n l ı ş • D o ğ r u 

(2656 sayılı kanuna,...) 
D. 

3 Müsteşar muavini (Yüksek mü) 

3 Âza (Yüksek mühendis veya 

^3656 sayılı kanuna...) 
D. Aded Maaş 

3 Müsteşar muavini (Yüksek mü
hendis) 

3 Âza (Yüksek mühendis) 
Aded Maaş 

1 100 
3 100 

Yüksek mimar 4 100 3 Yüksek- mimar (bulunmadığı 
takdirde yüksek mühendis) 

135 sayılı basmayazının üçüncü sayfasındaki: 
Kâtip Kâtip 
Giresun Giresun 
F. Atlı N. Osten olarak düzeltilmiştir. 

139 sayılı basmayazının 7 nci sayfasındaki 3 sayrh cetvel şöyle düzeltilmiştir: 
Aded Ücret 

Hademe 
» 

5 35 
62 30 

1 100 

»m<i 

1943 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal] er 

455 
301 
301 

0 
0 

152 
2 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAR 
11. ÇERÇEL 
Dr. A. II. SELGİL 
A. TAŞKAPILJ 

AĞRI 
II. BAYRAK 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARKAN 
E. URA S 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
P>. BAYKAN 
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A. BATTIN 
R. BÖREKÇİ 

1 A. ÇUBUKÇU 
1 F. DALDAL 
1 M. ERÎŞ 
1 M. KAYAOĞLU 

H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

1 ANTALYA 
1 N. AKSOY 
1 H. T. DAĞLIOĞLU 
1 Dr. G. KAHRAMAN 

Dr. II. KURAL 
N. E. SÜMER 

1 Dr. C. TUNCA 
I AYDIN 
1 Dr. H. ALATAŞ 
1 Ol. R. ALPMAN 
1 Dr. M. GERMEN 
1 N. GÖKTEPE 
1 A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
P. ETÇÎOĞLU 
M. KARAN 
II. KÜÇÜKLER 
II. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
P. TÎRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 

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

BİNGÖL 
T. BANGUÜĞLU 

BOLU 
II. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
II. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇÂĞLAR 
C. S. SlREN 
Di-. Z. ÜLÖEN 

BURDUR 
î. N. DtLMEN 
Ş. ENGtNERl 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 
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BURSA 

A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
P. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
I. EKER 

DENÎZLt 
F. ASAk 
fT. GÜNVER 
E. A. TOK AD 

DİYARBAKIR 
Dr. t. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
P. BALKAN 
M. N. GtÎNDÜZALP 
Dr. F. MEMÎK • 

ELÂZIĞ 
F. A. AYKAÇ 
H. KİŞOĞLU 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. HALFEĞÎL 

. — 4 
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A. S. tLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM ••' 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMÎRHAN 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. 7r. SOYDEMÎR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
î. ARUKAN 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
C. S. BARLAS 
B. KALELİ 
Ş. ÖZDEMlR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
F. ATLI 
t SABUNCU 
A. SAYAR-
Dr. II. V. KSOMYÜKEK 
N OSTEN 
A.ULUS 

GÜMÜŞANE 
II. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R, GÜRELİ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
P. 0. GÜYEN 
E. İNANKUR 
Ş. TUGAY 

İSPARİM 
M. KARAAĞAÇ 
II ÖZDAMAR 
C. TÜZBMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARŞEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. II. DENİZMEN 
Dr. II. DİKER 
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î. A. GÖVSA 
P. HAMAL 
Z. KARAMURSAL 
II. KORTE L 
Ş. Â. ÖGEL 
P. ÖYMEN . . 
V. ^ARTDAL 
A. R. TARHAN 
T. II. ÜLKMEN 

İZMİR 
B. ARIMAN 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN 
H. KÖKEN 
G. ORAN 
Ş. YUNUS 
H. Â. YÜGEL 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. II. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 1 
II. ÇELEN 1 
Dr. F. ECEVİT 1 
Z. ORBAY 1 
R. SALTUĞ 1 
N. TAMAÇ 1 
T. TAŞKIRAN 1 

KAYSERİ 1 
R. ÖZSOY 1 
M. TANER 1 
Ö. TAŞÇIOĞLU 1 
N. TOKER 1 

KIRKLARELİ 1 
Z. AKIN 1 
Korgrl. K. DOĞAN 1 
Dr. F. UMAY 1 

KIRŞEHİR 1 
V. ÇOBANOĞLU 1 
F. SELEN 1 
Ş. TORGUT 1 
1. TURAN 1 

KOCAELİ 1 
R. AKÇA 1 
S. ARTEL 1 
Gl. M. BAKU 1 
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-1. ERTEM 
;Ş.R. HATÎPOĞLU 
!Dr. S. E. KÂ ATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
H. SARHAN 
F. USLU ,' 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
A.YAYCIOĞLU' 

MARDÎN I 
Gl. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN 
If. MENEMENCÎOĞLU 
Dr. A. URAS f 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Ş. GÜNEY 
H. KlTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
H. MENGÎ' 
F. SOYLU 
H. ULUSOY . 

ORDU 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 

RlZE 
Dr. S. A. DÎLEMRE 

SAMSUN 
C. BÎLSEL 
Amiral F. ENGİN 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
S. GÖKÇtÎL 

1 :56 17.S 
•t. ERTEM 
;Ş.R. HATÎPOĞLU 
!Dr. S. E. KÂ ATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
H. SARHAN 
F. USLU ,' 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
A. YAYCIOĞLU • 

MARDÎN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN 
If. MENEMENClOĞLU 
Dr. A. URAS | 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Ş. GÜNEY 
H. KlTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
H. MENGÎ' 
F. SOYLU 
H. ULUSOY . 

ORDU 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
İT. YALMAN 

RİZE 
Dr. S. A. DÎLEMRE 

SAMSUN 
C. BÎLSEL 
Amiral F. ENGİN 
î. EZGÜ 
N. FIRAT 
S. GÖKÇÜL 

[Reye iştira] 

Dr. F. Ş. BÛRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
1. TOLON 
S. YARGI 

KONYA 
V. BİLGİN b 

M. A. B Î N A L : : 
Ş. ERGUN •'"' 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
T.F. SILAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O/Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
A. TÎRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
Dr.C. ÖZELÇÎ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞl 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 

AFYON KARAHÎSAR 
î. H. BALTACIOĞLÜ 
A. ÇETÎNKAYA 
M. GÖNENÇ 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H TUGAÇ 

AMASYA 
A. K. YÎĞİTOĞLU 

ANKARA 
F. R. ATAY 
II. O. BEKATA 
Î. İNÖNÜ (Rs. C.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKM3EN 
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I N. ÖZTUZCU 

M. A. YÖRÜKER 
SEYHAN 

I D.ARIKOĞLU 
I K. ÇELİK 

Gl. N. ELDENİZ 
Ş. ÎŞCEN 
0. ORAL 

! H. URAN 
SÎÎRD 

A. R. ESEN 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
C. K. ÎNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOÖLU 
t. H. SEVÜK 

SİVAS 
t. H. BAŞAK 
M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMİRAĞ 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
R. Ş. SİRER 
1. M, UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
G. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 

«• elmiy enler] 

I AYDIN 
Dr. İl. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
| H. ÇARIKLI 

M. DEMÎR 
S. ÖRGEEVREN 
1. H. UZUNÇARŞILI 

II. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
S. DAY 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. ÎÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
E. ERİŞÎRGİL 
Ş. TANSAN 
H. TÜRKMEN 
R. VARDAR 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 
(Plasta) 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL 
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BURSA 
Dr. R. GÜRAN (Hasta) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
II. ERGENELl 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKlN 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN (Mazur) 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
Dr. C. ALPER (Mazur) 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Y." BAŞKAYA 
Dr. H. BERKMAN 
N. KÜÇÜKA 
Dr. S. K. TOKGÖZ 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 
0. OCAK 

EDİRNE 
E. DEMÎRAY 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
R. DÎNÇ (Hasta) 
N. DUMLU 

ESKİŞEHİR 
t .U. AYK-URD 
1. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZlANTEB 
Ö. A. AKSOY (Mazur) 
Dr. M. CANBOLAT 
Dr. A. MELEK 

GİRESUN 
Gl. t, SÖKMEN 
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HAKKÂRİ 

A. R. GÖKSÎDAN 
HATAY 

A. Ş. DEVRİM 
B. S. KUNT 
II. SELÇUK -•"' 
A. TÜRKMEN (Mazur) 

İÇEL 
Dr. M. BERKER"* 
R. KORALTAN T>~ 
Gl. Ş.'TURSAN (Ma
zur) 

İSPARTA 
K. AYDAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
A. BAYINDIR 
Gl. R. BELE 
S. ClMCOZ 
A. Ş. ESMER 
G. B. GÖKER 
Gl. K. KARABEKİR 
S. MENEMENCtOĞLl 
(V.) 
(I. C. YALÇIN 
M. E. YURDAKUL 

İZMİR 
0. BAYAR 
M. BİRSEL 
M. E. BOZKURD 
Dr. II. II. CURA 
U. MENTEŞE 
II. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
? SARAÇOĞLU (Bş. 
9\) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ (Hasta) 
Z. ORHON (Hasta) 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
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M. K. ŞATIR 
S. H. ÜRKÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANSU 
Ş.ÖDÜL 

KOCAELİ 
I. S. YİĞİT. 

KONYA 
Gl. A. F. CEBESOY 
(vo :, v „. 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
A. M. GÖKER * 
K. OKAY 
N. H. ONAT 

KÜTAHYA 
Dr. A. S.DELÎLBAŞI 
S. ERTEM (Mazur) 
ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. ÖKER((Î. Â.) 
M. PEKTAŞ 

MANİSA 
0. ERCİN 
K. KARAOSMAN 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
Dr. K. BAYIZÎT 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (I. A.) 
E. ERGİN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA (Ma-
Zur) 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. KILICOÖLU 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
Ş. AKYAZI (Mazur) 
I. ÇAMAŞ '' 

:Dr. V. DEMİR 
S. S. TARCAN 
M. YARIMB1YIK 

RİZE 
T. B. BALTA, 
H. C. BELÜL\ 
K. KAMU 
F. SÎRMEN (V.) 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 

SEYHAN 
S. ÇAM 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SÛRD 
Ressam Ş. DAĞ 
S. TUNCAY 

SİVAS 
A. ESENBEL 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 

TRABZON 
H. N. BOZTEPE 
D. EYIBOÖLU 
II. SAKA 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
I. ARVAS 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALPAK 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 
H. KARABACAK (Has 

ta) 
II. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENÇI 
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Kabul edenler : 296 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmiyenler : 157 
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[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
II. ÇERÇEL 
Dr. A. H. SELGtL 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
II. BAYRAK 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YÎĞİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Ol. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
R. BÖREKÇI 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
İL N. MfflÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
İT. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G; KAIÎftAMAN 
Dr. H. KURAL 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 

O. N. BURCU 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KARAN 
İL KÜÇÜKLER 
II. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TlRlTOĞLU 
Y. S. UZAY 

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

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLU 
II. Ş. ADAL 
Kovgl. A. ALPTOGAN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
t. N. DİLMEN 
Ş. ENGlNERl 
Dr A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
R. CAN (TEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAY1RLI 
R, N. GÜNTEKÎN 

ÇANKIRI 
Dr. A. AEKAN 
A İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENİ)A 

ÇORUH 
A. R. EREM 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
N. ATA L AY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
t. EKER 

DENİZLİ 
F. ASAL 
İT. GÜNVER 
E. A. TOK AD 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUG 

EDİRNE 
M. E. AGAOGULLARI 
F. BALKAN 
R. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
F. A. AYKAÇ 
H. KÎŞOĞLU 

t. YALÇIN 
ERZİNCAN 

B. K. ÇAĞLAR 
F. HALFEGİL 
A. S. ILTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMÎRHAN 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
f. ARUKAN 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
C. S. BARLAS 
B. KALELİ 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
F. ATLI 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 
Dr. H. V. SOMYÜREK 
N. OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
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31. İLGAZ 
B. S. KUNT 

. İÇEL 
P. C. GÜVEN 
E. ÎNANKUR. 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
Dr. G. ATAÇ 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DÎKER 
A. Ş. ESMER 
1, A. GÖVSA 
P. HAMAL 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
P. ÖTMEN 
V. SARIDAL • 
A. R. TARHAN 
1. H". ÜLKMEN 

İZMİR 
, B. ARIMAN 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
E. ORAN 
Ş. TUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOĞLU 
Ol. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. CÖŞKAN 
H: ÇELEN 
Dr. F. ECEVÎT 
Z. ORBAT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
R. ÖZSOY 
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M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Kor gri. K. DOĞAN 
Dr. P. UMAY 

KIRŞEHİR 
P. SELEN 
1. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. P. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. PENMEN 
S. PEK 
1. TOLON 
S. YARGI 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BlNAL , 
Ş. ERGUN 
P. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 
T. P.SILAY 
A. R. TÜR3SL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
A. TİRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
Dr. O. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞl 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLÜ 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 
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MANİSA 

Korgl. A. R. ARTUN 
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
1. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
H. SARHAN 
P. USLU 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLÜ 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
S. GÜNEY 
H. KİTABCI 

MUŞ 
K* KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
P. SOYLU 
H. ULUSOY 

ORDU 
Dr. V. DEMÎR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 

RİZE 
Dr. S. A. DÎLEMRE 

SAMSUN 
C. BÎLSEL 
Amiral F. ENGİN 
î. EZGÜ 
N. FIRAT 
S. GÖKÇÜL 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
C. ORAL. 

SİİRD 
A. R. ESEN 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
0. ATAY 
C. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 
1. H. SEVÜK 

SİVAS 
1. H. BAŞAK 
A. N. DEMİRAG 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
R. Ş. SİRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
P. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. JCEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
•S. ABANOZOĞLU 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URPA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER 
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YÖZGAD 
C. ARAT 
Z. ARKANT 

î : 56 17.9 .1943 O : 3 
ZONGULDAK 

Ş. DEVRİN 
E. ERtŞİRGÎL 

Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A, ŞUNGUR 

Ş. TANSAN 
H. TÜRKMEN 
R. VARDAR 

[Beye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHlSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
A. ÇETÎNKAYA 
M. GÖNENÇ 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
II. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY 
II. O. BEKATA 
î. İNÖNÜ (R. C.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN • 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ (V.) 
Dr.M. GERMEN (R.V.) 
Dr. R.LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
H. ÇARIKLI * 
M. DEMİR 
S. ÖRGEEVREN 
1. II. UZUNÇARŞILI 
P..P. DÜŞÜNSEL 
(Hasta) 

BtîLÎS 
M. ERTAN 
R. OSMA 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 

BURSA 
Dr. R. GÜRAN (Hasta) 
M. B. PARS 

ÇTTAKKALE 
H. ERGL^KLİ 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN (Mazur) 

A. US 
ÇORUM 

II. AKDOĞAN 
Dr, C. ALPER (Mazur) 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA 
Dr. H. BERKMAN 
N. KÜÇÜKA 
Dr. S. K. TOKGÖZ 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 

ERZURUM 
S. ALTUĞ * 
R. DİNÇ (Hasta) 
N. DUMLU 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
T .U. AYKURD 
î. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
ö. A. AKSOY. 
{Mazur) 
Dr. N. CANBOLAT 
Dr. A. MELEK 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Fi. SELÇUK 
A. TÜRKMEN-(Mastar) 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C: BERlKER 
R, KORALTAN 

Gl. Ş. TURSAN (Ma
zur) 

İSPARTA 
K. AYDAR 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
A. BAYINDIR 
GIR. BELE 
S. ClMCOZ 
G. B. GÖKER 
Gl. K. KARABEKİR 
N. MENEMENCİOĞLU 
(V.) 
H. C. YALÇIN 
M. E. YURDAKUL 

İZMİR 
C. BAYAR 
M. BİRSEL 
M. E. BOZKURD 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU 
(Bş. V.) 
H. Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 
Z. ORHON (Hasta) 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
II. ÇORUK 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
M. K. ŞATIR 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
î. S. YİĞİT 

KONYA 
Gl. A. P. CEBESOY 
(V.) 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
A. M. GÖKER 
K. OKAY 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELİLBAŞi 
S. ERTEM (Mazur) 
Ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. ÖKER (1. Â.) 

MANİSA 
0. ERCİN 
K. KARAOSMİAN 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (I. Â.) 
E. ERGİN 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
(Mazur) 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. KILIÇOĞLU f 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 
Dr. R. P. TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
Ş. AKYAZI (Mazur) 
1. ÇAMAŞ 
S. S. TARCAN 
M. YARIMBIYIK 
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RİZE 
T. B. BALTA 
H. O. BELÜL 
K. KAMU 
P. SÎBMEN (V.) 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 

SEYHAN 
S. ÇAM 

t : 56 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (V.) 
A. M. YEGENA 

SÎÎRD 
Ressam Ş. D&G 
S. TUNCAY 

SÎVAS 
M. Ş. BLEDA 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 
1. M. UĞUR 

17.9.1943 Ö : 3 
TOKAD 

R. ERİŞKEN 
- TRABZON 

M. S. ANAMUR 
H. N. BOZTEPE 
S. D AY (V.) 
D. EYtBOflLU 
H. SAKA 

UEFA 
H. S. COŞAR * 
A. K. TECER 

VAN 
M. BOYA 

YOZGAT 
M. ALPAK , 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
(Hasta) 
Tl. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENCİ 

Umumî muvazeneye dahil dairelerle bunlara bağk müessese ve teşekküllerden aylık alanlara bir 
defaya mahsus olmak üzere maaş, ücret ve tahsisatlarının ilâveten verilmesi hakkındaki kanuna 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

° 

. „ 

AFYON KARAHİSAR 
H. ÇBRÇEL 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
R. R. PASİN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARKAN 
E. URAS 
A. K. YİĞİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKS£)LEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 

A za adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler-

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

455 
278 

•278 
0 
0 

175 
2 

[Kabul edenler] 
H.'N. MIHÇIO&LU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
Dr. G. KAHRAMAN 
Dr. H. KURAL 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 

-Dr. M. GERMEN 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU * 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Y. S. UZAY 

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

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOÖAN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAÖLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
t. N. DİLMEN 
Ş. ENGİNERİ 
Dr. A. R, YEŞİLYURfT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 

A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇA&IL 
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17.9 
I. EKER 

DENÎZLÎ 
F. ASAL 
H. GÜNVER 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Dr. î. T. ÖNGÖREN 
Ğl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEPELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
M.N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMlK 

ELÂZIĞ 
H. KÎŞOĞLU 
î. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. HALFEGÎL 
A. S. İLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMIRHAN 
N. ELGUN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
B. KALELİ 
Ş. ÖZDEMÎR 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
F. ATLI 
1. SABUNCU 
A. SAYAR ' ' 
Dr. H. V. SOMYÜREK 
N. OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
se. GÜREL! 
•C. SELEK 

î : 56 
E. S. TÖR 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 

İÇEL 
F.C. GÜVEN 
E. INANKUR 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. H. DENlZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
I. A. GÖYSA 
F. HAMAL 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 
I. H. ÜLKMEN 

İZMİR 
B. ARIMAN 
E. ÇINAR 
S. EPlKMEN 
R. KÖKEN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMlREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Dr. E. OKTAY 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVlT 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 

.1943 0 : â 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
R. ÖZSOY, 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELEN 
î. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S..ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
R. FENMEN 
S. PEK 
I. TOLON 
S. YARGI 

KONYA 
V. BİLGÎN 
M. A. BÎNAL 
§. ERGUN 
Dr. Ş. IRMAK 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞıROĞLU 
K: SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
I. ERTEM 
Ş. R. HATlPOĞLU 
Dr. S. E, KAATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN 
H. MENEMENClOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
S. GÜNEY 
H. KlTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
H. MENĞI 
F. SOYLU 
H. ULUSOY 

ORDU 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMİAN 

RlZE 
Dr. S. A. DILEMRE 

SAMSUN 
C. BlLSEL 
Amiral F. ENGlN 
t. EZGÜ, 
N. FIRAT 
S. GÖKÇÜL 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK* 
Gl. N. ELDENİZ 
O, ORAL 
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SIÎRD 
A. R. ESEN 
B .TÜRKAY 

SİNOB 
C. AT AY 
C. K. INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOĞLU 
t. H. SEVÜK 

SÎVAS 
I. H. BAŞAK 
A. N. DEMÎRAĞ 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
t. M. UĞUR 

İ : 56 17.9 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGÎL 

.lÖ4â Ö : İ 
TRABZON 

S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
S. DAY 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S: SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAlf 
1. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGAD 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
s.ıçöz 
Y. D. KARSLIOĞLÜ 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
E. ERİŞİRGÎL 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHlSAR 
1 H.. BALTACIOOLU 
A. ÇETİNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGİL 
B. TÜRKER 
S. YURDUKORU 

, AĞRI 
H. BAYRAK (I. Â.) 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY 
II. O. BEKATA 
1. İNÖNÜ (R. C) , 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
T. SÖKMEN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ (V.) 
N.GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR 
S. ÖRGEEVREN 
Gl.K. ÖZALP 
F, TİRİTOĞLU ' 
I. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 
(Hasta) 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. C, ÇAMBEL 

BURSA 
D. R. GÜRAN (Hasta) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
II. ERGENELİ 
T . N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇHJ 

ÇANKIRI 
A. İNAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN (Mazur) 
A. U S -

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
Dr. C. ALPER (Ma
zur) 
B. ERKİN 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA 
Dr. H. BERKMAN 
N. KÜÇÜKA 
Dr. S. K. TOKGÖZ ' 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKPT • 

EDİRNE 
E. DEMİRAY 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
F. A. AYKAÇ . 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
R. DİNÇ (Hasta) 
N. DUMLU 

ESKİŞEHİR 
t. ARUKAN 
I U. AYKURD 
1. ÖZDAMAP 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ö. A. AKSOY (Mazur) 
O. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSIDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (Mazur) 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERİKER 
R. KORALTAN 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 

İSTANBUL 
A. BAYINDIR 
Gl. R. BELE ( 
S. CİMCOZ . . * 
G. B. GÖKER 
Gl. K. KARABEKİR 
N. MENEMENClOĞLU 
(V.) 
H. C. YALÇIN 
M. E. YURDAKUL 

İZMİR 
O. BAYAR 
M. BİRSEL 
M. E. BOZKURD 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE. 
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t i ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş. 
V.) 
H. Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
•§. KARACAN 
P. KÖPRÜLÜ 
Vu ORHON (Hasta) 
E. ÖZOÖUZ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
Ö. TAŞÇİOÖLU 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
A. DİKMEN 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
Gl. A. F. CEBESOY 
(V.) 

î : 56 17.9 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
A. M. GÖKER 
F. GÖKMEN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELlLBAŞI 
S. ERTEM (Mazur) 
A. TlRÎDOGLU 
ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER (I,.A.) 

MANİSA 
O. ERÇÎN 
K. KARAOSMAN 
Y. ÖZEY 

, MARAŞ 
Dr. K. BAYlZÎT 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPİNAR 

MARDİN 
t. F. ALPAYA (I. A.)'. 
E. ERGİN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA (Ma
zur) 

. 1943 C : 3 
F. 0. MENTEŞEOÖLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
Ş. AKYAZI .(Mazur) 
l ÇAMAŞ 
S. S. TARCAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL 
K. KAMU "• . 
F. SÎRMEN (V.) 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 

SEYHAN 
Ş. İŞCEN 
S. ÇAM 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SİIRD 
Ressam Ş. DAG 
S. TUNCAY 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
H. KİTAPÇI 
N. SADAK 

TEKİRDAĞ 
R. Ş. SIRER 
I<\ ÖZTRAK 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 

TRABZON 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
D. EYlBOĞLU 
H. SAKA 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALPAK 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 
H. KARABACAK (Has
ta) 
H. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENCİ 
H. TÜRKMEN 

»&<i 

Varlık vergisi hakkındaki 4305 sayılı kanuna ek kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

-

AFYON KÂRAHlSAR 
H. ÇERÇEL 

AĞRI 
H. BAYRAK 

N. 
-z. 
E. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
! Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmiyenler 

i v Münlıaller 

[Kabul edenler] 
AMASYA 

AKTIN 
TARHAN 
URAS 

A. K. YİC 
AN 

M. AKSO 
Gl. N. AK 

455 
263 
263 

0 
0 

190 
2 

riTOÖLU 
KARA 
LEY 
[ILMIŞ 

B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
R. .BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
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F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU < 
H. N. MIHÇIOĞLU 

ANTALYA 
N. AKSOY 
Dr. G. KAHRAMAN 
Dr. H. KURAL 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. A.LPMAN 
N. GÖKTEPE 

BALIKESİR 
O. N. BURCU 
P. ETÇİOĞLU 
H. ONAT 
F. TÎRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 

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

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLÜ 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
C. ÖZÇAĞLAR 

„C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
t. N. DİLMEN 
Ş. ENGİNERİ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ: 
Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A, M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BA/TU 
R. BULAYIRLI 
R. N. GÜNTEKİN 

t : 56 17.9 
ÇANKIRI 

Dr. A. ARKAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREN 

ÇORUM 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
t. EKER 

DENİZLİ 
F. ASAL 
H. GÜNVER 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
.0. OCAK , 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

. EDİRNE 
M. E. AÖAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZ ALP 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI 
F. A. AYKAÇ 
H. KÎŞOĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. HALFEGİL 
A. S. İLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AK YÜREK 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
t. ARUKAN 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. A&AKÂY 
B. KALELİ 
Ş. ÖZDEMİR 

GÎRESUN' 
M. AKKAYA 

.1943 C : 3 
F. ATLI 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 
Dr. H. V. SOMYÜREK 
N.'OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ . 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
E. S. TÖR 

HATAY 
GUE. DURUKAN 
B. S. KUNT 

İÇEL 
F. C. GÜVEN 
E. ÎNANKUR 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
H ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
Dr. G. ATAÇ 
1. H. DENİZMEN -
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
1. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
N*. MENEMENCÎOĞLU 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
B. ARIMAN 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
.§. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKA-N 
H. ÇELEN 

Dr. F. ECEVtT 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 

KAYSERİ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 

KIRŞEHİR 
F.SEBEN 
1. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. §. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R..FENMEN 
S. PEK 
1. TOLON 
S. YARGI 

KONYA 
V. BİLGİN 
Ş. ERGUN 
F. .GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
Â. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
M. ERKMEN , 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
A. TİRÎDOĞLU 
V. UZGÖREN' 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M S. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
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î : 56 17.9 
NİĞDE 

A. G. BODRUMLU 
H. MENGÎ 
F. SOYLU 
Dr. R. P. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Dr. V. DEMlR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 

RÎZE 
Dr. S. A. DÎLEMRE 

. SAMSUN 
C. BÎLSEİ 
Amiral F. ENGİN 
1 EZGÜ 
N. FIRAT 
S. GÖKÇÜL 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
O. ORAL 
H. URAN 

SÎÎRD 
B.TÜRKAY 

[Reye iştira) 

H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
1. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 

• F. KURDOĞLU 
H. SARHAN • 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 

MARDİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
H. KİTABGI 

MUŞ 
K. KOTAN 

AFYON KARAHlSAR 
1. H. BALTAGIÖĞLU 
A. ÇETİNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGİL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R. PASlN 
H. TUGAÇ ' 

ANKARA 
F. E. ATAY 
H. O. BEKATA 
M. ERİŞ 
İ. İNÖNÜ (Rs. C.) 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
T. SÖKMEN 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
(Rs. V.) 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
I. H. UZUNÇARŞILI 

.1943 0 - : * 
SİNOB 

C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİR' 
H. ORUCOĞLU 

StVAS 
i H. BAŞAK 
A. N. DEMİRAĞ 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
R. Ş. SİRER 
1. M. UĞUR 
A.. YURDAKUL • 

TEKİRDAĞ 
E. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

Î etmiy enler] 
BİLECİK 

M. Ş. ESENDAL 
BÎNaÖL 

F. F. DÜŞÜNSEL 
(Hasta) 

BİTLİS 
M ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H- Ş. AD AL 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 

BURSA 
Dr. R. GÜRAN (Hasta) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
H. ERGENELİ 
A. KAMÇIL 

R. A. SEVENGİL 
TRABZON 

M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
S. DAY 
L. YAVUZ " 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
E. SOYER 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIÖĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
H. KARABACAK 
Y. Z. ÖZENCl 
Ş. TANSAN 
H, TÜRKMEN 
R. VARDAR 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
A. İNAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN (Mazur) 
.A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. ALPER (Mazıı 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA 
Dr. H. BERKMAN 
N. KÜÇÜKA 
Dr. S. K. TOKGÖZ 
Dr. B. UZ 
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DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 

EDİRNE 
Dr. P. MEMİK 

ELÂZIĞ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 

ERZURUM 
Ş. ALTUĞ 
R. DİNÇ (Hasta) 
N. DUMLU 

ESKİŞEHİR 
Y, ABADAN 
t'.U. AYKURD 
î. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ö. A. AKSOY (Mazur) 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAf 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
0. SELEK 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVftİM 
H. İLGAZ 
|[. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (Mazur) 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERİKER 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
"Gl. Ş. TURSAN (Ma
zur) 

İSPARTA 
K. AYDAR 

î : 56 17. 
İSTANBUL 

C. E. ARSEYEN 
A. BAYINDIR 
Gl. R. BELE 
S. ClMCOZ 
G. B. GÖKER 
Gl. K. KARABEKÎR 
I. H. ÜLKMEN 
H. C. YALÇIN 
M. R. YURDAKUL 

İZMİR 
0. BAYAR 
M. BİRSEL 
M. E. BOZKURD 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş. 
V.) 
H. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 
Z. ORHON (Hasta) 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
H.ÇORUK 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N. A- KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr .F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
î. S. YİĞİT 

9.1943 C : 3 
KONYA 

M. A. BÎNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
(V.) 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
A. M. GÖKER 
K.OKAY 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
S. ERTEM (Mazur) 
Ö. B. UŞAKLI 

MANİSA 
R. N. EDGÜER 
0. ERCİN 
K. KARAOSMAN 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
1. F. ALPA YA (1, A> 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 

. MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
S. GÜÜEY 
C. KARAMUĞLA 
(Mazur) 
F.'O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
Ş. AKYAZI (Mazur) 
1. ÇAMAŞ 
S. S. TARCAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL 
K. KAMU 

F. SİRMEN (V.) 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S. ÇAM 
Ş. İŞC^N 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SİİRD 
Ressam Ş. DAĞ 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 

SİNOB 
C. K. İNCEDAYI 
1. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
K. KİTAPÇI ,'"' 
N. SADAK 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M.S.ANAMUR 
H. N. BOZTEPE 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
E. SAKA 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 

VAN 
1. ARVAS 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALPAK 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAfc 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 
H. A. KUYUCAK 
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S.Sayısı: |Q2 
Varlık vergisi hakkındaki 4305 sayılı kanuna ek ka

nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/148) 

T . G . ' • ' " " . ' " ' • " ' , ' • ' " ' - • • T . ; 

Başvekâlet 
Muamelât umum müdürlüğü 

Kararlar müdürlüğü 16 . IX . 1943 
Sayı : 6/3175 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Varlık vergisi hakkındaki 11 . X I . . 1942 tarihli ve 4305 sayılı kanuna ek olarak Maliye ve
killiğince hazmlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 16 . IX-. 1943 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe 

Varlık vergisi kanununun tatbikatından alınan neticelere göre vergi borçlarını ödemek hu
susunda büyük müşkülâta mâruz kaldıkları anlaşılan bir kısım mükellefler hakkında bazı ko
laylıklar yapılabilmesini temin için ilişik kanun lâyihasının tanzimi muvafık görülerek takdim 
kılınmıştır, ' 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Esas No. 1/148 
Karar No. 93 

Yüksek 

Varlık vergisi hakkındaki 4305 sayılı kanu
na ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve 
Başvekâletin 16 . IX . 1943 tarih ve 6/3175 sa
ydı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Encümenimize havale buyurulmakla 
Maliye vekili hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Varlık vergisinin hizmet erbabiyle seyyar sa
tıcı gibi gündelik gayrisafî iradı nispetinde ka
zanç vergisine tabi mükellefler üzerinde ağır 
tazyik yaptığı ve kanunun bugüne kadar tat-. 
hıkından alman' neticelere göre bu sınıf mü
kelleflerden bir çoğunun vergiyi tediye edemi-

17.IX. 1943 

Reisliğe 

yecek bir halde olduğu verilen izahattan anla
şılmış ve yapılan müzakerede tahsillerine imkân 
olmıyan bu gibilere ait vergilerin terkini Encü-
menimizce de uygun görülerek lâyihanın esas 
itibariyle kabulüne karar verilmiştir. 

Lâyihanın başlığı kısaltılmış ve birinci mad
de metninde «vergilerini ödeyemiyecekleri an
laşılan» ibaresi «vergilerini ödeyemiyecekleri 
tahakkuk eden...» şekilde tashih edilmiş ve yine 
metindeki «bu kanunun neşri tarihinde» ibaresi 
zait bulunmakla tayyolunmuştur. 

Lâyiha, umumî heyetin tasvibine arzolunmak 
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üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
1. Eker 
Kâtip 

istanbul 
F. öymen 
Çanakkale 
8. T. Arsal 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Aydın Bursa 
Ol. R. Alpman 8. Konuk 

Diyarbakır Edirne 
Ş. TJluğ M. N. Gündüzalp 

Giresun 
M. Akkaya 

istanbul 
H. Kortel 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Trabzon 
M. S. Anamur 

Giresun İsparta 
A. Sayar M. Karaağaç 

Konya 
Dr. 8. Irmak 

Kütahya 
H. Pekcan 

Samsun Tokad 
M. A. Yörüker R. A. Sevengil 

Yozgad 
8. îçöz 

Zonguldak 
E. Erişirgil 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Varlık vergisi hakkındaki 11. XI. 1942 tarihli 
ve 4305 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4305 saydı kanunun ikinci 
maddesinde yazılı mükelleflerden; vergilerini 
ödeyemeyecekleri anlaşılan hizmet erbabile gün
delik gayrisafî kazançları üzerinden kazanç 
vergisine tabi mükelleflerin bu kanunun neşri 
tarihinde tahsil edilmemiş bulunan borçlarını 
terkine Maliye vekili salahiyetlidir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

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

16. IX. 1943 
Ad. V. M. M. V. 

A. R. Türel A. R. Artunkal 
Ha. V. Mal. V. 

N. Menemencioğlu F. Ağralı 
Na. V. Ik. V. 

. 8. Day 
G. I. V. 

Bş. V. 
8. Saraçoğlu 

Da. V. 
H. Uran 
Mf. V. 
Yücel 

S. Î.'M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. F. Cebesoy 

Zr. V. 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ti.-V. 

C. 8. Siren 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN D E Ğ I Ş T I R I Ş İ 

Varlık vergisi kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 11. XI. 1942 tarih ve 4305 sa
yılı kanunun ikinci maddesinde yazılı mükellef
lerden; vergilerini ödeyemeyecekleri tahakkuk 
eden hizmet erbabiyle gündelik gayrisafî ka
zançları üzeninden kazanç vergisine tabi mü
kelleflerin tahsil edilmemiş bulunan borçlarını 
terkine Maliye vekili salahiyetlidir. 

MADDE 2. — Bu 
mer'idir. 

kanun neşri tarihinden 

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

( S. Sayısı : 102 ) 



S. Sayısı: ||Qaek 
Yedek subay ve askeri memurlar hakkındaki 1076 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 
mazbatası (1/123) 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/12$ 
Karar No. 18 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

15 .IX . 1943 

Yüksek Reisliğe 

1076 sayılı kanunun bfazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkmda Millî Müdafaa vekilliğin
ce teklif edilen ve evvelce Encümenimize havale 
edilen kanun lâyihası Eneümenimizce incelen
dikten ve icap eden tadiller de yapıldıktan son
ra Umumî Heyete arzedilmek üzere 12.VII.1943 
tarihinde Yüksek huzurunuza arzedümiş ve 
16 . VII . 1943 de Umumî Heyette müzakeresi 
günü Askerî Hâkimlerin yetiştirilmesi hakkın
daki hükme dair bazı hususi mütalâalar serdeden 
ve arkadaşların noktai nazarlarını bir kerre göz
den geçirmek kasdiyle Encümene iade edilmesi 
talep edilmişti. 

Bu defa bu mütalâalar yeniden incelendikten 
sonra dahi Encümenin eski mazbatadaki noktai 
nazarının değiştirilmesini yalnız, bir iltibasın 
önüne geçmek için 4 maddenin ikinci fıkrasının 
beşinci satırındaki 57 yaşma kadar tabirinden 
sonra (57 yaş dahil) tabirinin ilâvesinden baş
kaca icap ettirecek bir sebep görülmemiştir. 

Ancak, bu kanun lâyihasını bu defa ilkteş-
rin aymda Harp okulunu bitirecek askerî hâ

kimliğe ayrılması lâzımgelen bir takım genç
leri de alâkalı kıldığından işbu gençlerin mağ
dur olmamaları ve ordunun bu kanunda derpiş 
edilen hususlardan biran önce faydalanması 
için müstaceliyet ile müzakeresinin teklif edil
mesine ittifakla karar verilmiştir. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 
M. M. En. Reisi M. M. 

Sinob Tekirdağ 
G. K. Incedayı B. Apak 
Çankırı Diyarbakır 

Dr. A. Arkan K. Sevüktekin 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
Kars 

H. Durvdugan 
Mardin 

Dr. A. üras 
Tokad 

S. Çelikkol 

Erzurum 
A. Akyürek 

Kırşehir 
F. Selen 
Muğla 

8. Güney 

Kâtip 
Konya 
V. Bilgin . 
Edirne 

M. E. Ağaoğullan 
İsparta 

C. Tüzemen 
Kocaeli 

M. Baku 
Siirt 

B. Türkay 

(S . Sayısı : 110 a ek) 
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Yedeksubay ve askerî memurlar hakkındaki 
1076 sayth kanunun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesine dair kanun 
MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. -— 1076 sayılı kanunun 4073 nu
maralı kanunun birinci maddesiyle değişmiş olan 
17 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiş
tir: 

A) Hazarda yedeksubaylarm silâh altında 
geçmiyen sivil hayattaki müddetleri de hizmet 
müddetlerinden sayılmak şartiyle muvazzaf su
baylar gibi terfi ettirilirler. Ancak teğmen ola
caklar birer, üsteğmen olacaklar ikişer ve yüz
başı olacaklar sekizer talim devresine iştirak 
etmek ve muvafık sicil almak, denizde yüzbaşı
lık kursunu tamamlamak ve yakın seferde süvari 
veya çarkçı şahadetnamesini haiz olmak şarttır. 

Gümrük muhafaza kıtalarında istihdam olu
nan yedeksubaylardan teğmen olacakların bu 
kıtalarda dört buçuk ay hizmetten sonra Genel 
Komutanlığın inhası ile orduda bir buçuk ay 
staj, üsteğmen olacakların İM sene dokuz ay 
hizmetten sonra aynı veçhile doksan gün staj, 
yüzbaşı olacakların da üç sene hizmetten sonra 
yine inha ile 360 gün staj görüp sicil almaları 
şarttır. Bu subaylar takım, talim ve terbiye saf
hasının başlangıcından orduda bulunacak vaç-
hile staja gönderilirler. 

Bilûmum yedeksubaylarm terfilerinde kıdem 
hesabı muvazzaf subaylar içindeki hem nasıplı 
arkadaşları meyanmda hesap olunur. 

Binbaşı olmak ve binbaşıdan yukarı rütbelere 
çıkabilmek Harp okulu tahsilini ikmâl etmek 
ve muvazzaf subaylara mahsus terfi kanununda 
yazılı kayıt ve şartlan ibraz etmekle meşruttur. 

Deniz sınıfında binbaşı olmak için yukarı
daki şartlardan başka uzak seferler süvarisi veya 
çarkçısı şehadetnamesini haiz olmak lâzımdır. 

Tabip, veteriner, eczacı, diştabip, kimyager 
ve mühendis subayları kendi meslek mekteple
rinde yüksek tahsillerini yapmış olduklarından 

bunlardan Harp okulu tahsili aranmaz. Bu mak
satla Terfi kanununda zikredilen asgarî müd
detin üçte birini fiilen ifa etmek üzere müra
caat edenlerin Orduya kabulü münhalât ve sair 
ihtiyaçlar nazarı dikkate alınarak ait olduğu ve
kâletçe takdir olunur. 

B) Seferde yedek subaylar muvazzaf subay
lar gibi Terfi kanunu ahkâmma tabi olurlar. 

O) Yedek Askerî memurlar dahi hazar ve 
seferde muadilleri rütbedeki yedek subaylar gibi 
ve yukarıda yazılı şartlar dahilinde terfi eder
ler. Memurlann terfileri için dahi Harp okulu 
tahsili aranmaz, 

MADDE 4. — 1076 sayılı kanunun 4073 nu
maralı kanunun ikinci maddesiyle tadil edil
miş olan 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yedek subay ve memurlan hazar ve seferde 
ancak tahdidi sin kanununda yazılı yaşlara ka
dar hizmete celp olunurlar. Bu yaşlar dahilinde 
bulunanlar ile dereceli ve derecesiz malulen te
kaüt edilmiş ve edilecek olanlardan Sıhhiye he
yetlerinin raborlan ile ahvali sıhhiyeleri kıta 
hizmetlerinde istihdama müsait olmryanlar Ordu
nun hafif sabit ve geri hizmetlerinde kullanılır
lar. 

Ancak sefer veya fevkalâde haller dolayı-
siyle ordunun kısmen veya tamamen seferi mev
cuda iblâğı halinde lüzum görüldüğü takdirde. 
tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve diş tabip-
leriyle mühendislerin binbaşı ve daha aşağı rüt
belileri 57 yaşına kadar, (57 yaş dahil) diğer sı
nıflar yedek subay lariyle bilûmum yedek askerî 
memurların, tahdidi sin kanununda yazılı yaş
lardan, beş sene fazla yaşlılan dahi, ahvali sıh
hiyesi müsait olanlann en gençlerinden başlıya-
rak Orduya alınırlar. 

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

MADDE 6. — Hüükümetin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 110 a ek) 



S. Saysı: 135 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkın
daki 3656 ve 3688 sayılı kanunlara ek 3968 sayılı ka 
nunun muvakkat 3 ncü maddesinin tefsirine dair Baş

vekâlet tezkeresi ve Muvakkat encümen 
mazbatası (3/81) 

T. c. ,."' ;: 

Başvekâlet - a . 10. VII. 1943 
Muamelât umum müdürlüğü V--^ "\. •' ' *. • . 

Kararlar müdürlüğü ,. 
Sayı : 6/2349 " ' '•'.''"• ". A " . " . ' ' . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun umumî hü
kümlerinden istisnaen, 6 ncı maddesinde gösterilen memuriyetlerle 13 ncü maddesinde yazılı ihti
sas mevkilerine tâyin edileceklere kadro maaş veya ücretlerinin verilebileceği kabul olunmuş ve 
3968 sayılı kanunun muvakkat üçüncü maddesinde de 3656 sayılı kanunun neşri tarihinde bu gibi 
maaşlı vazifelerde müstahdem olanların maaşlı veya ücretli Devlet veya hususi idare veya bele
diye memuriyetlerinde geçen hizmet müddetleri yekûnuna ve 3656 sayılı kanunun muvakkat 2 nci 
maddesi hükmüne göre 1 . IX . 1939 tarihindeki müktesep hak derecelerinin tesbit olunacağı göste
rilmiştir. 

Diğer taraftan mülga 1452 sayılı Teadül kanununun 7 nci maddesinde, 3656 sayılı kanunun 
6 nci maddesinde yazılı olanlara mütenazır istisnaî memuriyetler haricinde, fevkalâde mahiyette 
siyasi sebeplere veya idarî zaruretlere veyahut meslekî ihtisaslara mebni 70 liraya kadar her de
receye de tcra Vekilleri Heyeti karariyle bidayeten memur tâyinine de cevaz verilmiş idi. 

Bunlardan Umumî müfettişlik, Riyaseti Cumhur dairesi memurlukları, hususi kalem müdür
lükleri, mütercimlikler gibi 3656 sayılı kanunun 6 nci maddesi mevzuuna da girmiş olan istis
nai memuriyetlere evvelce tâyin edilmiş olanların müktesep derecelerinin tesbiti 3968 sayılı kanu
nun muvakkat üçüncü maddesiyle bir hal şekline bağlanmış ise de fevkalâde mahiyette siyasi se
beplere, idarî zaruretlere veyahut meslekî ihtisaslara mebni 1452 sayılı kanunun mer'iyeti zama
nında tâyin edilerek 3656 sayılı kanunun neşrinden sonra aynı vazifelerde istihdamlarına devam 
edilmiş bulunan memurların vaziyeti tereddüt mevzuu olarak kalmıştır. 

3968 sayılı kanunun muvakkat üçüncü maddesi mer'i hükümlerin cevaz vermekte devam etti
ği istisnai tâyinlerde müktesep hak derecelerinin tesbit şekline dair umumî bir esas ihtiva ettiği
ne göre bu esasın, 1452 sayılı kanun hükümlerine müsteniden yapılmış diğer tâyinler hakkında 
tatbik edilip edilemiyeceğinin tefsiren halli hususunun, Nafia vekilliğinin talebi üzerine, Yük
sek Meclise arzı Hükümetçe muvafık görülmüştür. 

Sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Ş. Saraçoğlu 



Muvakkat enci 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen 

Esas No. 3/81 
Karar No. 3 

Yüksek 

Fevkalâde mahiyette siyasi sebeplere veya 
idarî zaruretlere veyahut meslekî ihtisaslara 
mebni 1452 sayılı kanunun mer'iyeti zamanın
da İcra Vekilleri Heyeti karariyle teadül dere
celeri üstünde memuriyetlere tâyin edilerek 3656 
saydı kanunun neşrinden sonra aynı vazifeler
de müstahdem bulunanlar hakkında da 3968 
sayılı kanunun muvakkat 3 ncü maddesindeki 
esasın tatbik edilip edilmiyeceğinin tefsir yolu 
ile halline dair 10 temmuz 1943 tarihli ve 6/2349 
sayılı Başvekâlet tezkeresi, Umumî Heyetin 14 
temmuz 1943 tarihli 48 nci inikadında ittihaz 
olunan karar gereğince, evvelce müteşekkil bu
lunan Encümenimize havale Duyurulmakla Na-
fia vekili ve Maliye vekâleti müsteşar muavini 
hazır oldukları halde icabı görüşüldü 

Mülga 1452 sayılı kanunun 7 nci maddesi, 
A serisindeki memuriyetlerden umumî müfettiş
lik, valilik gibi kanunda sayılan ve bilâhare ih
tisas mevkileri diye anılmıya başlanan bir kı
sım memuriyetleri teadül esaslarından istisna 
ettikten maada ayrıca (fevkalâde mahiyette si
yasi sebeplere veya idarî zaruretlere veyahut 
meslekî ihtisaslara mebni B ve C serilerindeki 
her dereceye İcra Vekilleri Heyeti kararı ile 
bidayeten memur) alınmasını tecviz eylemekte 
idi. Bu iki türlü istisnadan birincisi 3656 sayılı 
kanunda 6 nci madde ile aynen ipka edilmesine 
mukabil ikincisinin yerine mezkûr kanunun 13 
ncü maddesiyle bugünkü ihtisas mevkii sistemi 
ikame edilmiştir. 

Şüphesiz teadül kayıtlarına tabi tutulmayan 
bu gibi memurların tekaüt veya başka bir me
muriyete nakledilmeleri halinde maaş derecesi 
bakımından mükteseb haklarının ne şekilde he
sap edileceği tâyin edilmek icabeder. Nitekim 
mesele hakkında mülga 1452 sayılı kanun sâkit 
bulunmasına rağmen tatbikatta bu gibilerin 
müktesep haklarının tesbiti hususunda tahsil 
durumlarına ve hizmet müddetlerine göre m er'i 
teadül esasları dairesinde muayyen bir kaide 
takarrür etmiş, ve 3656 sayılı kanun meseleyi, 
diğer memuriyetlerde nakil ve tahvillerde ve 

( S . Say 

mazbatası 

İS. IX. 1943 

Reisliğe 

tekaütlüklerinde tahsil vaziyetlerine ve hizmet 
müddetlerine göre iktisap edebilecekleri derece 
maaşşı esastır; şeklinde hükme bağlamıştır. 
Ancak ihtisas mevkileri hakkındaki 3968 sayılı 
kanunun muvakkat 3 ncü maddesi teadül dere
cesinin hesap tarzına dair olarak alâkadarlar 
için daha müsait olan şöyle bir hüküm koy
muştur: (3656 sayılı kanunun neşri tarihinde 
maaşlı ihtisas mevkileri ile mezkûr kanunun 
6 ncı maddesinde yazılı maaşlı memuriyetlerde 
müstahdem olaıiların maaşlı veya ücretli Dev
let veya hususi idare veya belediye memuriyet
lerinde geçen hizmet müddetleri yekûnuna 
ve 3656 sayılı kanunun muvakkat 2 nei madde
si hükmüne göre 1 Eylül 1939 tarihindeki mük
tesep hak dereceleri tesbit olunur...) Bu suretle 
3656 sayılı kanunun muvakkat 2 nci maddesine 
müsteniden ücretliler hakkında kabul olunan 
geniş intibak esasları, sadece hesaba katılacak 
hizmetler ücretlilere nazaran takyid edilerek, 
maddede bahis mevzuu olanlara da teşmil edil
miş bulunmaktadır: Tefsir yolu ile halli iste
nen mesele, bu muvakkat madde hükmünün 
fevkalâde mahiyette siyasi sebeplere veya idari 
zaruretlere veyahut meslekî ihtisaslara mebni 
mülga 1452 sayılı kanunun 7 nci maddesine 
müsteniden İcra Vekilleri Heyeti kararı ile, 
teadül derecelerine bakılmaksızın, tâyin edilip 
3656 sayılı kanunun neşri zamanında bu me
muriyetlerde istihdamları devam edenlere de 
şâmil olup olmadığıdır. 

Mevzuumuzu ilgilendiren kısmı yukarıda ay
nen dere olunan 3 ncü muvakkat madde 3656 
sayılı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı maaşlı 
memuriyetlerde bulunanlardan başka intibak 
esasından istifade edecekleri ihtisas mevkile
rinde müstahdem olanlar şeklinde ifade etmek
tedir. 

İhtisas mevkii tabiri ise 3656 sayılı kanunun 
13 ncü maddesinde bahis mevzuu olduğu şekilde 
(hususi bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihti
yaç) gösterdiği cihetle ihtisas mevkii diye tesbit 
olunan bir takım memuriyetleri ifade etmekte 

il : 135 ) 
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ve bu sebeple 1452 sayılı kanunun 7 nci mad
desinde sözü geçen idari zaruret, siyasi müla
haza gibi sebeplere müstenit tayinler bu tabir 
içine girmemektedir. Esasen muvakkat mad
denin Eneümenlerce hazırlanan metninde inti
bak esasların';!";! istifade edecek olanlar, «3656 
sayılı kanunun 6 ve 13 ncü maddelerinde yazılı 
memuriyetlerde müstahdem olanlar» şeklinde 
ifade edilmişken Umumî Heyetteki müzakere 
sırasında Muvakkat Encümen Mazbata muhar
riri-tarafından yapılan • tadil teklifi üzerine bu
günkü şeklini almış ve bu tadil teklifi de teklif 
sahibinin celse zabtmdaki izahatına nazaran 3656 
sayılı kanundan evvel konulmuş olan 3611, 3612, 
3613 ve 3614 sayılı teşkilât kanunlarında ka
bul edilmiş olan ihtisas mevkilerine maddenin 
şümulü hususunda tereddüde mahal bırakma
mak maksadı ile yapılmıştır ki bu da ihtisas mev
kii tâbirinin 1452 sayılı kanuna müsteniden ida
ri zaruret, siyasi mülâhaza gibi sebeplerle ya
pılmış olan tayinlere şâmil olmadığını teyit et
mektedir. Zira bu bahiste 3656 sayılı kanunun 
13 ncü maddesi 1452 sayılı kanunun 7 nci mad
desinden farklı bir sistem kabul etmiş bulun
maktadır. 

Ancak 3656 sayılı kanunun neşri zamanın
da istisna ve ihtisas mevkilerinde bulunanlar 
lehine kabul edilen intibak esaslarının bunla
ra da teşmilinin âdilâne olacağına şüphe yok
tur. Filhakika ihtisas ve istisna mevkileri için 
intibak esasının kabul edilmesinin asıl saikı, 
ödenen aylık miktarı bakımından eski barem 
esaslarına bir nevi istisna teşkil eden ücretliler 
hakkında yapılan intibak muamelesinin bu tür
lü istisnanın diğer bir nev'i olan ihtisas ve is
tisna mevkileri hakkında da tahbik edilmesinin 
yerinde olacağı düşüncesidir. Aynı düşünce, 

1452 sayılı kanunun 7 nci maddesinde bahis 
mevzuu diğer durumlar hakkında da varittir, 
Bu sebeple 3968 sayılı kanunun muvakkat 3 ncü 
maddesindeki esasın bunlara da teşmili lüzu
munda Encümenimiz ittifak etmiş, şu kadar ki 
bu neticenin tefsir yolu ile değil mezkûr kanu
na ek bir kanun ile teminini daha uygun bul
muştur. Gerçi kanunların tefsirinde yalnız lâf
zın değil, metne hâkim olan ruhun da nazara 
alınması icabetmektedir. Bu bakımdan sözü ge
çen maddedeki ihtisas mevkii tâbirini ihtirazî 
değil ânzi bir kayıt telâkki etmek suretiyle 
teşmili bir tefsir yapmak hatıra gelebilirse de 
teşriî tefsir yolu ile mer'i metinlerin teşmili ci
hetine gidilmesi, bu yolun tatbik sahasını daha 
farklı usul ve merasime tabi plan kanun koyma 
aleyhine maksada uygun olmıyacak surette ge
nişletmek demek olacağından Encümence 3968 
sayılı kanunun muvakkat 3 ncü maddesi met
ninin tadili suretiyle meselenin halline karar 
verilmiş ve bu maksatla bağlı kanun lâyihası 
hazırlanmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Muvakkat E. Rs. 

Erzurum 
A. Akyürek 
Erzurum 

P. Demirhan 
Gazianteb 
G. Barlas 

Urfa 
M. E. Tekeli 

Sivas 
A. N. Demirağ 

M. M. 
Rize 

T. B. Balta 
Konya 

M. A. Binal 
Malatya 

H. Sağtroğlu 
Bolu 

H. R. öymen 
Sivas 

/. H. Bamk 

Kâtip 
Giresun 
F. Atlı 
Tokad 

A. G. Pekel 
Ankara 

M. Kayaoğlu 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
istanbul 

Dr. H. Diker 
Kastamonu Siird 

Dr. F. Ecevit A. Esen 

(S . Sayısı : 135) 
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3968 sayılı kamuna ek kanun lâyihası 

MADDE İ, — 3968 »ayılı kanunun muvak
kat 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

3656 sayılı kanunun neşri tarihinde maaşlı 
ihtisas mevkileriyle mezkûr kanunun 6 ncı 
maddesinde yazılı maaşlı memuriyetlerde müs
tahdem olanların ve mülga 1452 sayılı kanunun 
7 nci maddesine istinadla fevkalâde mahiyette 
siyasi sebeplere veya idarî zaruretlere veya mes
lekî ihtisaslara mebni İcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle girebilecekleri dereceler üstünde maaş
larla B ve C sayılarındaki memuriyetlere tâyin 
olunup yine ayni tarihte bu memuriyetlerde is
tihdamları devam etmiş bulunanların maaşlı 

veya ücretli Devlet veya hususi idare veya be
lediye memuriyetlerinde geçen hizmet müddet
leri yekûnuna ve 3656 saydı kanunun muvak
kat 2 nci maddesi hükmüne göre 1 Eylül 1939 
tarihindeki müktesep hak dereceleri tesbit olu
nur. Şu kadar ki, bu suretle iktisap edecekleri 
derece mezkûr tarihte bulundukları maaş de
recesini geçemez. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

( S. Sayısı : 13S ) 



S. Sayısı: 138 
Ankara'da bir Fen fakültesi kurulması hakkında kanun 
lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 

(1/138) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât umum müdürlüğü ' 13 . IX . 1943 
8ay% : 6/3034 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara'da bir Fen fakültesi kurulması hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince 11 . IX . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mueibesiyle birlikte sunulmuştur. 

1 Başvekil 
• Ş. Saracğlu 

Gerçekçe lâyihası 

Son dünya olaylarının gerçekleri, milletlerin fen sahasında gelişmeleri lüzumunu bir kere daha 
meydana koymuştur. Memleketimizin fen adamlarına olan ihtiyacı, yüksek fen öğrenimi veren 
kurumlarımızın sayısını mümkün olan süratle arttırmayı gerektirmektedir. İstanbul üniveriste-
si Fen fakültesinde talebe mevcudunun son yıllarda âzami haddini bulmuş olması ikinci bir Fen 
fakültesinin açılmasını zaruri kılmış ve başşehrimizde kurulacak Üniversitenin yeni bir fakül
tesini daha vüeude getirmek düşüncesiyle bu ikinci Fen fakültesinin Ankara'da açılması uygun 
görülmüştür. Bina, lâboratuvar ve öğretim. elemanlarının temini imkânları gözönünde bulundu
rularak bu yıl mahdut bir talebe kadrosiyle yalnız matematik, fizik ve kimya şubelerini ihtiva 
edecek şekilde açılacak olan ve teşkilâtının gelecek yıllarda tamamlanması düşünülen Ankara Fen 
fakültesi aynı zamanda, Ankara'da kurulması daha önce kararlaşmış olan ve ilk fırsatta tesis edil
mesi düşünülen Tıp fakültesinin F. K. B. sınıfları öğretimini de sağlamış olacaktır, ilişik kanun 
projesi bu düşüncelerle hazırlanmıştır. - . • . 

Maarif encümmeni mazbatası 

T. B. M. M. • 
Maarif encümeni 
Esas Noo. 1/138 • 14 . IX . 1943 
Karar No. 11 

Yüsek Reisliğe 

Ankara'da bir Fen Fakültesi kurulmasına 
dair olan ve Maarif vekilliğince hazırlanarak 
icra Vekilleri Heyetinin 11 . I X . 1943 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan ve Encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası Maarif vekilinin huzuriyle Encümeni

mizde tetkik ve müzakere olundu. 
Kanun lâyihasının hedefi Ankara'da bir Fen 

Fakültesinin süratle kurulup faaliyete geçmesini 
sağlamaktır. 

istanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin öğre
tim vasıta ve imkânları türlü fen konuları üze-
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rinde muhtaç olduğumuz elemanların hepsini 
yetiştirmeğe kâfi değildir. Bu sebeble yurd için
de ve en uygun olarak Baş şehirde ikinci bir 
Fen Fakültesinin kurulmasına lüzum vrdır. Bu 
Fakültesi F. K. B. dersleri bir tıp tahsilinin 
hazırlayıcı şartını teşkil ettiğinden hemen ku
rulması, çok muhtaca olduğumuz ikinci bir Tıp 
Fakültesi açmak tasavvurunun da süratle gerçek
leşmesine yardım edecektir. 

ilişik kanun lâyihası; ihtiva ettiği hüküm
lerle; içinde bulunduğumuz malî yıl zarfında 
küçük bir kadro ile faaliyete geçecek olan Fen 
Fakültesinin öğretim heyetinin teşkilini ve hiz
mete şevkini mümkün kılacaktır. Hükümet mü
messillerinin verdikleri izahata göre bu heyet ilk 
ders yılında Ankara'daki mevcut tahsil mües
seselerinin bina ve vasıtalarından bunlarm ken
di faaliyetlerine halel vermeden istifade edecek 
ve gelecek malî yılların imkânlariyle Fakülte

nin tamamlanmasına çalışılacaktır. 
Lâyihayı ilişik şekliyle Maarif ve terbiye sa

hasında mühim bi rihtiyacımıza cevap verir ma
hiyette gördüğümüzü arzeder ve.havalesi muci
bince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere 
saygılarımızla birlikte sunarız. 
Maarif En. R. Na. M. M. 

Sivas Sivas 
R. Şemsettin Sirer R. Şemsettin Sirer 

Kâtip 
Konya Ankara Bolu 

M. Adil Binal B. Baykan H. R. Öymen 
Çanakkale Çankırı Eskişehir 

R. N. Güntekin T. Onay î. Ulvi Ay kurt 
İzmir izmir Kastamonu 

E, Çınar Ş. Yunus T. Taşkuıra/n, 
Sinob Urfa 

/. H„ Sevük S. K. Yetkin 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/138 
Karar No. 89 

14 .IX. 1943 

Yüksek Reisliğe 
Ankara 'da bir Fen fakültesi kurulması hak

kında Maarif vekilliğince hazırlanan ve Başve
kâletin 13*.'IX-. 1943 tarih ve 6/3034 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası' Encümenimize tevdi buyurulmakla Maarif 
encümeni mazbatasiyle birlikte ve Maarif vekili 
Hasan Âli Yücel ve Maliye vekili Fuad Ağralı 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Ankara'da bir Fen fakültesi kurulmasını sağ
lamak üzere hazırlanan lâyihayı Encümenimiz 
memnunlukla telakki etmiştir. Bu sayede baş-
şehirimizde kurulması mukarrer Üniversitenin 
bir fakültesi daha temin edilmekle beraber bir 
taraftan muhtaç olduğumuz fen adamlarını biran 
evvel yetiştirmek imkânı elde edilmiş olacak ve 
diğer taraftan bu yeni üniversitemizin bir fakül
tesi daha açılmış ve daha evvel kurulması karar
laştırıldığı halde bu günkü umumî durum dola-
yısiyle tesis edilemiyen Tıp fakültesinin fizik, 
kimya ve biyoloji sınıfları öğretimi de sağlan
mış olacaktır. 

Bu sebeplerle lâyihayı kabule şayan gören 
Encümenimiz maddelerin müzakeresine geçmiş

tir. 
Talebeden alınacak harç ve ücretler hakkın

daki hükmü ihtiva eden dördüncü madde, An
kara Hukuk fakültesinin Maarif vekilliğine devri 
hakkındaki 3848 sayılı kanunun beşinci madde
sine mütenazır olarak ve bu şeklin maksadı te
mine daha elverişli olduğu alınan izahlardan 
anlaşılmakla değiştirilmiştir. 

Altıncı maddede yazılışa ait bir tashih yapılmış 
ve 3656 sayılı kanuna mütenazır olmak üzere ka
nun hükümlerinin tatbikına icra Vekilleri He
yetinin memur olduğu 7 nci maddeye verilen ye
ni şekille ifade olunmuştur. 

Ehemmiyeti dölayısiyle müstacelen müzake
resi temennisiyle lâyiha Umumî Heyetin tasvi
bine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Rs. M .M. Kâtip 

Çorum Muğla istanbul 
/. Eker II. Kitabet F. öymen 
Antalya Aydın Balıkesir 

N. E. Sümer Gl. R. Alpman S. örgeevren 
Bitlis Çanakkale Edirne 

B. Osma S. T, Arsal H. N. Gündüzalp 

( S. Sayısı : 138 ) 
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Giresun 

M. Akkaya 
İsparta 

M. Karaağaç 

Giresun 
A. Sayar 
İzmir 

M.Birsel 

Hatay 
H. Selçuk 

Konya 
Dr. S. Irmak 

Kütahya 
H. Pekcan 

Tokad 
R. A. Sevengil 

Manisa 
F. Kurdoğlu 
Zonguldak 

//. A. Kuyucak 

Mardin 
B. Erten 

Zonguldak 
E. Erişirgü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Ankara'da bir Fen fakültesi kurulması hak

kında kanun lâyihası 
MADDE 1. — Ankara'da bir Fen Fakültesi 

kurulması için Maarif Vekilliğine salâhiyet ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı, cetvelin Maarif Vekilliği kısmına ilişik 
(1) sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları ya
zılı memuriyetler «Ankara Fen Fakültesi» baş
lığı altında eklenmiştir. 

MADDE 3. — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maarif Vekilliği kısmına ilişik 
(2) sayılı cetvelde derece, aded ve ücretleri ya
zılı memuriyetler «Ankara Fen Fakültesi» baş
lığı altında eklenmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Fen Fakültesince ta
lebeden İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi için 
tesbit edilmiş olan esaslara göre harçlar almrr. 

MADDE 5. — Ankara Fen Fakültesinin Öğ
retim ve idare işleri Maarif Vekilliğince tesbit 
olunur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna ilişik 
(3) sayılı cetvlede yazılı müteferrik müstahdem
ler 1943 Malî yılı Muvaenzei umumiye kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Maarif Vekilliği kıs
mına eklenmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

11. IX .1943 
Bş. V. 

Ş. Saracğlu 
Da.V. 
H. liran 
Mi. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

Ad. V. M. M. V. 
A. B. Türel A. B. Artunkal 

Ha. V. * Mal. V. 
N. Menemencioğlu F. Ağralı 

Na.V. lk. V. 
S. Bay F. Sirmen 

G. î. V. Zr. V. 
Ş. B. Hatipoğlu 

Ti. V. 
A. F. Cebesoy G. S. Siren 

( S. Sayı sı : 138 ) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 
Ankara'da bir Fen Fakültesi kurulması hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1. — Hükümet teklifinin birinci 

maddesi aynen. 

MADDE 2. — Hükümet teklifinin ikinci 
maddesi aynen. 

MADDE 3. — Hükümet teklifinin üçüncü 
maddesi aynen. 

MADDE 4. — Fakültece talebeden alınacak 
bilûmum harç ve ücretlerin mikdarı ve alnıma 
şekilleri Maliye ve Maarif vekilliklerince tâyin 
olunur. Burslu talebelerden bu harç ve ücretleri 
alınmaz. 

MADDE. 5. — Hükümet teklifinin 5 nci mad
desi aynen. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümet .teklifi
nin muvakkat maddesi aynen. 

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

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(Cetveller aynen) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 
1 [1] SAYILI CETVEL 

Ankara Fen Fakültesi öğretim Heyeti kadrosu 
D. Memuriyetin nev 'i Aded Ma aş 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

9 
10 
12 
12 
12 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

, » 
Başasistan 
Asistan 

İdare Heyeti kadrosu 
Dekan kâtibi 
Hesap memuru ve mutemet 
Dosya memuru 
Ayniyat memuru 
Kâtip 

2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
o 

1 
1 
1 
1 
1 

100 
90 
80 
70 
•70 
00 
50 
60 
50 
40 

40 
35 
25 
25 
25 

[2] SAYILI CETVEL 
Ankara Fen Fakültesi İdare Heyeti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

6 Dekan 1 210 
10 Enstitü müdürü 3 100 

[3] SAYLI CETVEL 
Ankara Fen Fakültesi 

Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
Mekanisyen 
Şoför 
Hademe 

Aded t 

2 
1 
1 
5 
5 

eret 

85 
100 
100 

50 
40 

i>m<i 

( S. Sayısı : 138 ) 



S. Sayısı: 139 
İstanbul Üniversitesi tedris kısmına 4 ordinaryüs pro
fesör ile 1 röntgen mütehassısı eklenmesi hakkında 
1/135 ve Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerin Maarif vekilliğine ait kısımlarında değişiklik ya
pılması hakkında 1/141 sayılı kanun lâyihaları ve Ma

arif ve Bütçe encümenleri mazbataları 

İstanbul Üniversitesi tedris kısmına 4 ordinaryüs profesör ile 1 röntgen mütehassısı eklenmesi hak
kında kanun lâyihası (1/135) 

T, O, 
Başvekâlet 8. IX. 1943 

Muamelât umum müdürlüğü 
kararlar müdürlüğü 

Bayı: 6/3001 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif vekilliğine ait kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında adi geçen vekillikçe hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6 . I X . 1943 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
' Ş. Saraçoğlu 

Gerekçeler lâyihası 

îstanbul Üniversitesinin bazı ders kürsülerine bu derslerin önemiyle uygun hazırlıkta yetkeli 
profesörler tâyinine bugünkü öğretim kurulu kadrosu kâfi gelmemektedir. Bunun için 1943 malî 
yûı bütçesiyle temin olunan tahsisatla .karşılanırı ak üzere 100 lira maaşlı dört ordinaryüs profesör
lük ile bir röntgen mütehassısının üniversite öğretim kurulu kadrosuna ilâvesini sağlamak için 
ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. Teklif edilen kadro ile aynı zamanda üniversiteye ehemmiyetli 
profesörlerin alınması ve aşağı derecelerde terfi müddetlerini dolduran kıdemli bazı profesörlerin 
terfi ettirilmeleri mümkün olacaktır, 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3656 saytli kanuna bağh (1) saydı cetvelin 
Maarif vekilliğine ait kısmında değişiklik ya

pılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3656 saydı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 3964, 4142 ve 4365 sayılı kanun
larla değişen İstanbul Üniversitesi Tedris Heye
ti kısmına ilişik cetvelde derece, unvan, aded 
ve maaşları gösterilen memuriyetler eklenmiş
tir : 

MADDE 2. — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden başlar. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini yü

rütmeğe Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 
6 . IX . 1943 

Ad. V. M. M. V. 
A. R. Türel A. B. Artunkal 

Ha. V. Mal. V. 
N. Menemencioğlu F. Ağralı 

Na. V. Ik. V. 
8. Doy F. Sirmen 

G.t'V. Zr. V. 
Ş. B. Hatipoğlu 

Ti. V. 
C. 8. Siren 

Bş. V. 
Ş. Saracğlu 

Da. V. 
H. Uran 

m, v. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. F. Oebesoy 

D. 

CETVEL 

Memuriyetin adı 

3 Ordinaryüs profesör 
5 Röntgen mütehassısı 

Aded Maaş 

100 
80 

Devlet memurları aylıklarmın tevhit ve teadülüne dair 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerin Maarif vekilliğine ait kısımlarında değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/141) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât umum müdürlüğü 
kararlar müdürlüğü 

Sayı: 6/3P36 

13 .IX . 1943 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı cet
vellerin Maarif vekilliğine ait kısımlarında değişiklik yapılması hakkında Maarif vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 11. IX. 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

( S. Sayısı : 139 ) 
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Gerekçe lâyihası 

istanbul Üniversitesi öğretim heyeti kadrosunda mevcut doçentler ihtiyaca yetmemektedir. Ya
rının profesörlerini yetiştirmek üzere genç elemanlara tahsis edilecek olan doçentlik kadrolarının 
imkân hâsıl oldukça genişletilmesine lüzum vardır. Bu maksatla İstanbul Üniversitesi öğretim 
heyeti kadrosuna yeniden 40 lira maaşlı 5 doçentlik ilâve edilmiştir. 

1943 malî yılı Umumî muvazene kanununun (L) cetvelinde bulunan 60 lira maaşlı 10 başasis
tanlık ile 35 lira maaşlı 10 ve 30 lira maaşlı 5 asistanlığın fiili kadroya alınma-sı suretiyle de 
Tıp fakültesinde yeniden açılan klinikler ve Hukuk fakültesinde bu defa kurulan Devlet hukuku 
Türk enstitüsü ihtiyacının karşılanması düşünülmüştür. 

Üniversite mensuplariyle ailelerinin sıhhatleri bakımından Üniversite merkez teşkilâtında 
daimî bir hekimin bulundurulmasına lüzum görülmüş ve bu sebeple kadroya 50 lira maaşlı bir 
hekim tahsisatı konmuştur. Tıp fakültesinin çok genişlemiş olan ve şehrin muhtelif semtle
rinde bulunan kliniklerinin idaresi için de bir eczacı, 3 ayniyat muhasibi ve 2 karantine me
muruna lüzum görülmektedir. 

Lektörler kadrosunun genişletilmesi için teklif edilen ilâveler ise, her sene artan talebe sayısının 
zaruri kıldığı ihtiyaçlardan ileri gelmektedir. Gureba hastanesinde birbirinden uzak paviyonlar-
daki kliniklerin bir elden murakabesi için de 170 lira ücretli 1 idare memurluğu ihdası zaruri gö
rülmüştür. Yüksek öğretmen okulunun talebe sayısı artmış ve iş hacmi genişlemiştir. Bu sebeple 
bu kurumun müdürlük ücreti 140 liradan 170 liraya çıkarılmıştır. 

İstanbul Üniversitesi öğretim ve idare heyeti kadrolarının takviyesi bakımından kısa zamanda 
temini zaruri bulunan yukarki ihtiyaçların karşılanması için ilişik kanun lâyihası tanzim ve teklif 
olunmuştur. 

t & ÖayiSi : İ3Ö ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 ve 3888 sayılı kanunlara 
bağlı cetvellerin Maarif vekilliğine ait kısım
larında değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Devlet mamurları aylıklarmm 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı knauna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif vekilliği İstan
bul Üniversitesi idare heyeti başlığı altındaki 
Tıp fakültesi kadrosundan 12 nci dereceden 25 
lira maaşlı (1) aded ayniyat muhasipliği kad
rosu kaldırılmış ve aynı cetvelin istanbul Üni
versitesi öğretim ve idare Heyeti kadrolarına 
ilişik (1) sayılı cetvelde derece, aded ve un
vanları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maarif vekilliği kısmındaki yük
sek öğretmen okulu kadrosundan 8 nci derece
den 140 lira ücretli (1) aded müdür kadrosu 
kaldırılmış ve aynı cetvelin istanbul üniversi
tesi öğretim heyeti, lektörleri ve tercümanları 
ve yüksek öğretmen okulu kadrolarına ilişik (2) 
sayılı cetvelde derece, aded ve ücretleri yazılı 
kadrolar eklenmiştir. , 

MUVAKKAT BtRlNCÎ MADDE — 194S 
Malî yılı umumî muvazene kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin Maarif vekilliği istanbul Üni

versitesi kadrolarına ilişik (3) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

1943 ma-
(L) 
ili-

MUVAKKAT iKlNOl MADDE 
lî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
işaretli cetvelin Maarif vekilliği kısmındır 
sik (4) sayılı cetvelde derece, aded ve unvan
ları yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

M&DDE 4.-— Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

' . 11 . IX . 1Ö48 
Ad. V. M. M Bş. V. 

;?. Saracğlu 
Da. V. 
II. Uran 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. F. Cebesoy 

A. R. Türel 
Ha. V. 

N. Menemencioğlu 
Na. V. 
8. Doy 

G. 1 V. 

V. 
A. R. Armnkal 

Mal V. 
F. Aâralı 
îk. V 

F. Sirmen 
V. Zv. 

Ş. R. Hatfpoğlu 
Ti. V. 

C. 8, Sireıi 

Maarif eiıcümoıü magbatâıtf 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas No 1/141 
Karar No. 13 

M. IX. 1MB 

Yüksek Reisliğe 

Devlet .memurları' aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerin Maarif vekilliğine ait kısımlarında 
değişiklik yapılması hakkında Maarif vekilli
ğince hazırlanarak îcra Vekilleri Heyetinin 
11. IX . 1943 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan ve Encümenimize havale 
buyurulan kanun lâyihası Maarif vekilinin hu-
zuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Bıı lâyihanın, esas hedefi İstanbul Üniversi* 
tesi öğretim heyeti ile memurlar ve müstah
demler kadrolarının genişletilmesidir. Lâyiha 
bu esas hedef yanında Üniversite mensuplariyle 
ailelerinin sıhhat işleriyle meşgul olacak bir 
hekimin tavzifi ve Yüksek öğretmen okulu müdü
rünün ücretinin bir derece arttırılması limkâu-
larmı da sağlamağa çalışmaktadır. 

İstanbul üniversitesindeki talebe sayıjsı her 
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gün biraz daha artmaktadır. Son zamanlarda da 
Tip fakültesinde yeni klinikler kurulmuştur. Bu 
sebeple kanun lâyihasında derpiş olunduğu veç
hile öğretim ve idare heyeti kadrosna bazı 
ilâvelerin yapılması ve (L) cetveline dahil bazı 
yeni vazifelerin de fiili kadroya alınmaları En-
eümenimizce de lüzumlu görülmüştür. 

Ayni veçhile Üniversite mensuplarının sağlık 
işleriyle uğraşmak üzere maaşlı bir hekime ih
tiyaç olduğu tesbit edilmiş ve talebesinin sayısı 
artan Yüksek öğretmen okulunun müdürlük üc
retinin de 140 liradan 170 liraya çıkarılması' En-
cüinenini izce tasvip olunmuştur. İlişik şekliyle 

lâyihayi kanunlaştırmanın uygun olacağı muta-
leasında bulunduğumuzu arzeder ve lâyihayı ha
valesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyıı-
rulmak üzere saygılarımızla birlikte sunarız. 
lif. En. Rs. N. 

Sivas 
R. S. Sirer 

Ankara 
B. Baykan H 

Eskişehir 
/. U.Ay kur d 

Kastamonu 
T. Ta&kıran 

M. M. 
Sivas 

R. Ş. Sirer 
Bolu 

R. Öymen 
İzmir 

E. Çınar 

Kâtip 
Konya 

M. Â. Binal 
Çanakkale 

R. N. Güntckin 
İzmir 

Ş. Yunus 
IJrfa 

S. K. Yetkin 

T. B. M. M. 
Bütçe encümein 

Esas No. 1/135, i/141 
Karar No. 88 

14. IX .1943 

Yüksek Reisliğe 

3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 
Maarif vekilliğine ait kısmında değişiklik ya
pılması hakkında Maarif vekilliğince hazırla
nıp Başvekâletin 8 ve 13 . IX . 1943 tarih ve 
6/3001 ve 3036 sayılı tezkereleri ile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Encümenimize 
havale buyurulmakla Maarif vekili Hasan Âli 
Yücel ve Maliye vekili Fuat Ağralı hazır olduk
ları halde incelendi. 

Yüksek öğretim müesseselerimizin kemiyet 
ve keyfiyet bakımından dilediğimiz bir gelişime 
ulaşması şüphesiz her şeyden evvel öğretim ku
rulunun takviyesiyle mümkündür. Bu itibarla 
teklif edilen ilâveler tamamen yerinde görül
müştür. 

Encümenimiz, Itükümetçe iki ayrı kanun lâ
yihası halinde teklif edilen kadro ilâvelerini 
birleştirip tek bir lâyiha haline koymayı mü
nasip görmüştür. 

Bu suretle kaleme alman lâyiha Umumî he

yetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Beis 
Çrum 

t. Eker 
Antalya 

N. E. Sümer 
Bitlis 

B. Osma 
Giresun 

M. Akkaya 
İsparta 

M. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Zonguldak 
E. Erişirgil 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 
Aydın 

Gl. R. AlpnuM 
Çanakkale 

S. T. Arsal 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 
H. Kort el 
Konya 

Dr. S. İrmak 
Mardin 

R. Erten 

Kâtip 
İstanbul 
F. öymen 

Balıkesir 
S. örgeevren 

Edirne 
İH. N. Gündüzalp 

Hatay 
H. Selçuk 
İstanbul 

/. H. Ulkmen 
Kütahya 
H. Pekcan 

Tokad 
R. A.Sevengil 

Zonguldak 
H. A. Kuyucak 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞlŞTİRİŞt 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerin Maarif vekilliğine ait kısımlarında 
değişiklik yapılmassı hakkında kanun lâyihassı 

. MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Maarif vekilliği istanbul Üni
versitesi idare heyeti başlığı altındaki Tıp Fa
kültesi kadrosundan 12 nci dereceden 25 lira 
maaşlı (1) aded ayniyat muhasipliği kadrosu 
kaldırılmış ve aynı cetvelin istanbul Üniversi
tesi öğretim ve idare heyeti kadrolarına ilişik 
(1) sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maarif vekilliği kısmındaki Yük
sek öğretmen okulu kadrosundan 8 nci dereceden 
140 lira ücretli (1) aded müdür kadrosu kal
dırılmış ve aynı cetvelin İstanbul Üniversitesi 
öğretim heyeti lektörleri ve tercümanları ve 
Yüksek öğTetmen okulu kadrolarına ilişik (2) 

saydı cetvelde derece, aded ve ücretleri yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1943 malî yılı 
mıuvazenei umumiye kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin Maarif vekilliği istanbul Üniver
sitesi kadrolarına ilişik (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1943 malî yılı 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelin Maarif vekilliği kısmından ilişik 
(4) sayılı cetvelde dereceı aded ve unvanları 
yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur, 
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Bütçe encümeninin değiştirişine hağh 

[1] SAYILI CETVEL 
D. Memuriyetin nev'i 

İstanbul Üniversitesi tedris heyeti 

3 Ordinaryüs profesör 
5 Röntgen mütehassısı 
9 Doçent 

Aded 

, 
heyeti 

4 
1 
5 

Maaş 

100 
80 
40 

D. 

10 
11 
13 

Memuriyetin nev'i 

İdare heyeti 
8 Üniversite sıhhat merkezi 
doktoru 
Eczacı 
Ayniyat muhasibi 
Karantina memuru 

Aded 

1 
1 
4 

• 2 

Maaş 

50 
35 
30 
20 

D. Memuriyetin nev'i 

Hükümetin teklifim bağlı cetveller 

[2] SAYILI CETVEL 
Aded Ücret 

İstanbul Üniversitesi 

9 Lektör 
10 » 

120 
100 

D. Memuriyetin nev'i 

7 Gureba hastanesi klinikleri 
idare memuru 

Yitkmb öğretmen okulu 
7 Müdür 

Aded 

1 

1 

Ücret 

170 

170 

Memuriyetin nev 'i 

[3] SAYILI CETVEL 
Aded Ücret 

İstanbul Üniversitesi 
Hademe 40 

D. Memuriyetin nev'i 

> 

Aded Ücret 

5 
62 

35 
30 

[4] SAYILI CETVEL 
D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

İstanbul Üniversitesi 
7 Başasistan 10 60 

I). Memuriyetin nev 'i 

10 Üçüncü sınıf asistan 
11 Dördüncü » » 

Aded Maaş 

10 
5 

35 
30 

»»•*!< 
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S. Sayısı: 140 
İstanbul Üniversitesi binalarının yaptırılması hakkında 
kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri maz

bataları (1/144) 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât umum müdürlüğü 13 . IX . 1943 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı : 6/3033 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Üniversitesi binalarının yaptırılması hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 11 . IX-. 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe lâyihası 
İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fükültelerinin bulunduğu Beyazıt'taki eski Darülfünun 

binası olan Zeynep hanım konağının 1941 de yandığı ve bu iki fakültenin yersiz kalarak muvakkat 
surette bazı binalara sıkıştırıldığı malûmdur. Modern bir Üniversitenin Fen ve Edebiyat Fakülte
leri için her türlü ihtiyaca cevap verebilecek binaların bugünkü yapı şartlarına göre ancak on beş 
milyon liraya çıkabileceği tahmin edilmiş bulunmaktadır. Esas idare binalarından başka Fen Fa
kültesinin dokuz, Edebiyat Fakültesinin on bir enstitüsünü ihtiva edecek olan bu yeni binaların 
mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda bitirilip her iki fakültenin tam teşkilâtla çalışabilir hale 
getirilmesi için gerekli tahsisat Maarif vekilliği bütçesine konulmak üzere yapı işlerinin beş yıllık 
bir plâna bağlanması ve tamamen hususi bir mahiyet arzeden bu inşaatın icabında 3611 sayılı ka
nun hükümlerinden müstesna tutularak doğrudan doğruya Maarif vekilliğince yaptırılabilmesi 
için Maarif vekilliğine salâhiyet verilmesi faydalı görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun lâyihası 
hazırlanmıştır. 

T.B. M. M. 
Nafia, encümeni 
Esas No. 1/144 14. IX. 1943 
Karar No, 12 

Yüksek Reisliğe 
İstanbul Üniversitesi binalarının yaptırılması yapılması ve inşaatın kontrol ve murakabesi ve 

hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve Baş- kabullerinin yapılması hususlarının Maarif ve-
vekâletin 13 . V . 1943 tarih ve 6/3033 sayılı tez- killiğince yapılması muvafık görülmüş ve şu ka-
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası dar ki, 3611 sayılı kanun mucibince niemleket-
Encümenimize havale buyurulmakla Nafia ve teki inşaatın vahdet ve intizamı temine matuf 
Maarif vekilleri huzuriyle tetkik ye müzakere gayeden ayrılmış olmamak üzere proje ve tafsi-
olundu. lât ile mukavemet hesaplarının Nafia vekâletin-

Hükümetin esbabı mucibesinde bildirildiği de tasdiki esası muhafaza edilmek ve diğer ta-
veçhile bu inşaatın proje tafsilât ve keşiflerinin raftan da tasdik işinin geciktirilmemesi için iki 
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ay zarfında yapılması esası kabul edilerek ikinci 
maddede ona göre tanzim edilmiştir. Diğer mad
deler aynen kabul edilmiş ve yalnız 4 ncü mad
deye Nafia vekâleti ilâve edilmiştir. 

Havalesi muribince Bütçe encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Nafia. En. Rs. M. M. Kâtip 

Eskişehir Sivas İsparta 
/. Amkan A, N, Demirağ K. Ay dar 

İstanbul üniversitesi binalarının yaptırılma
sı hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve 
Başvekâletin 13 . V . 1943 tarih ve 6/3033 sayı
lı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Encümenimize havale buyurulmakla 
Nafia encümeni mazbatasiyle birlikte Maarif, 
Maliye ve Nafia vekilleri hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

İstanbul üniversitesi Fen fakültesi olarak 
kullanılmakta bulunan Zeynephaıum konağının 
1941 de yanması üzerine gayrimüsait binalara 
ve muhtelif semtlere dağılmış bulunan fen ve 
edebiyat fakültelerinin bugünkü ihtiyaçlara ce
vap verebilecek şekilde ve feH fakültesinin do
kuz ve edebiyat fakültesinin on bir enstitüsiyle 
birlikte beş sene zarfında inşa ettirilmesi için 
hazırlanan ve Maarif vekâletine beş senede 
(15 000 000) liraya kadar gelecek yıllara ge
çici taahhüde girişmek salâhiyetini veren kanun 
lâyihası Encümenimizce de esas itibariyle kabu
le şayan görüldü. 

Yapı işlerinin süratle ve kolaylıkla yapıla
bilmesi için Maarif vekilliğine imkân ve salâ
hiyet veren ikinci maddeye Nafia encümenince 
verilen şekil Encümenimizce de uygun görül
müş, ancak projelerin iki ay içinde tasdik olu
nacağına dair maddeye eklenmiş olan kayıt, bu 
hususta iki vekâletin mutabık kalarak isteni
len sürati temin etmeleri mümkün olacağı ve 
bunun için kanuna hüküm konulmasına mahal 

Ankara Erzincan tzmir 
A. Baytin A. S. îlter S. Epikmen 

Kars Kars Kocaeli 
Dr. E. Oktay E. Demirel R. Fenmen 

Malatya Niğde Sivas 
M. Ş. Özpazarbaşı II. Mengi l.H. Başak 

bulunmadığı mülâhaza edilerek maddeden çıka 
nlmıştır. 

Birinci madde ile verilen salâhiyet icabınca 
1943 malî yılı içinde sarfedilecek (2 754 000) 
liraya ait munzam tahsisatın diğer hizmetler için 
talep olunan munzam ve fevkalâde tahsisatı 
havi olarak Hükümetçe gönderilmiş olan lâyir 
haya alınması muvafık görüldüğünden buna ait 
muvakkat madde de lâyihadan çıkarılmıştır. 

Bu suretle yeniden kaleme alınan lâyiha 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunnıak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

/. Eker 
Antalya 

N. E. Sümer 
Bitlis 
B. Osma 
Giresun 
M. Akkaya 
İsparta 

M. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Manisa 

E. Kurdoğlu 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 
Aydın 

Gl. R. Alpman 
Çanakkale 

S. T. Arsal M. 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 
H. Kortel 

Konya 
Dr. S. îrmak 

Mardin 
R. Erten 

Kâtip 
İstanbul 

E. öynıen 
Balıkesir 

S. Örgeevren 
Edirne 

N. Gündüzalp 
Hatay 

H. Selçuk 
İstanbul 

/. H. Ülkmen 
Kütahya 
H. Pekcan 
Tokad 

R. A.Sevengil 
Zonguldak Zonguldak 

H. A. Kuyucak E. Erişirgü 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Bütçe encümeni 15 .IX . 1943 
Esas No. 1/144 
Karar No. 84 

Yüksek Reisliğe 
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HÜKÜMETİN TEKLtFl 

İstanbul Üniversite binalarının 
yaptırılması hakkında kanun 

lâyihası * 

MADDE 1. — istanbul Üni
versitesi için gerekli binalar 
yaptırılmak ve senelik tediye 
miktarı 3 000 000 lirayı geçme
mek üzere gelecek yulara geçi
ci teahhütlere girişmeğe Maa
rif vekili mezundur. 

Bu suretle girişilecek teah-
hüt bedelleri 1944 - 1948 yılla
rı Maarif vekâleti bütçesine ko
nulacak tahsisatla karşılanır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
gereğince yaptırılacak in
şaat proje ve tafsilât re-
simleriyle mukavemet hesap
ları, hususi şartname ve ke
şifleri ve bunların proje, re
sim ve şartnamelerine göre ya
pılıp yapılmadığının kontrolü 
ve muvakkat ve katı kabul mu
ameleleri 3611 sayılı kanun hü
kümlerine tabi olmayarak Ma
arif vekilliğince yaptırılabilir. 

MUVAKKAT MADDE — 
1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Maarif vekâleti 
kısmında (İstanbul Üniversite
si inşaatı her türlü masrafları) 
adiyle açılan A/576 faslına 
2 754 000 lira fevkalâde tahsi
sat konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

NAFİA ENCÜMENİNİN 
DE&İŞTİRÎŞt 

istanbul Üniversite binalarının 
yaptırılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Proje ve tafsi
lât resimleriyle mukavemet he
saplan Nafia vekâletince tasdik 
edilmek şartiyle birinci madde
de yazılı inşaat 3611 sayılı ka
nun hükümlerine tabi olmıya-
rak Maarif vekilliğince yaptırı
lır. Şu kadar ki Nafia vekâleti
nin tasdiki iki ay içinde yapıl
mış olacaktır. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTİRlŞt 

istanbul Üniversite binalarının 
yaptırılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Üni
versitesi için gerekli binalar 
yaptırılmak ve senelik tediye 
miktarı 3 000 000 lirayı geç
memek üzere 15 milyon liraya 
kadar gelecek yıllara geçici 
taahhütlere girişmeğe Maarif 
vekili mezundur. Bu suretle gi
rişilecek taahhüt bedelleri 1943-
1948 yılları Maarif vekâleti 
bütçesine konulacak tahsisatla 
karşılanır. 

MADDE 2. — Proje ve taf
silât resimleriyle mukavemet 
hesapları Nafia vekâletince tas
dik edilmek şartiyle birinci 
maddede yazılı inşaat 3611 sa
yılı kanun hükümlerine tabi 
olmıyarak Maarif vekilliğince 
yaptırılır. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir. 
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MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye ve 
Maarif vekilleri memurdur. 

11 . IX . 1943 
Bş. V. 

Ş. Saracooğlu 
M. M. V. 

A. R. Artunkal 
Ha. V. 

N. Menemencioğlu 
Mf. V. 
Yücel 

îk. V. 
F. Sirmeu 
G. t. V. 

Mü V. 
A. F. Cebesoy 

Ad. V. 
A. R. Türel 

Da. V. 
H. Uran 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Na. V. 
8. Day 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ti. V. 

— 4 — 
Na. E. • 

MADDE 4 .— Bu kanunun 
hükümlerini icraya, Maarif ve 
Nafia vekilleri memurdur. 

G. Siren 

B. E. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye, 
Maarif ve Nafia vekilleri me
murdur. 

< * * * -
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S. Sayısı: 141 
Gazi orta öğretmen okulu ve Terbiye Enstitüsü kad

roları hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbatası (1/143) 

T. C. . . . . . . . . . . . . ^ 
Başvekâlet 

Muamelât umum müdürlüğü 13 . IX . 1943 
Kararlar müdürlüğü 

8ay%. : 6/3035 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gazi orta öğretim okulu ve Terbiye Enstitüsü kadroları hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 11 . IX . 1943 tarihinde Yüksek Mmeclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
; ' ? ' Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe lâyihası ^i 

1926 da Orta okullarımıza öğretmen yetiştirmek gayesiyle Konya'da bir şube olarak açılan ve 
bir yıl sonra da Ankara'da beş şubeden müteşekkil olarak kurulmuş bulunan Gazi Orta öğretmen 
okulu ve Terbiye Enstitüsü Maarif teşkilatındaki son gelişmeler dolayısiyle meslek okullariyle Köy 
Enstitülerinin kültür dersleri öğretmenleriyle ilk öğretim müfettişlerini de yetiştirmekle ödevlendi-
rilmiş ve bu kurumun şubelerinin sayısı da 9 a çıkarılmış bulunmaktadır. Okullarımızda her yil 
artan talebe miktariyle mütenasip olarak öğretmen kadrolarının genişletilmesi ihtiyacı bir öğret
men kaynağı olan bu Kurumun kadrosunun da genişletilmesini zaruri kılmış ve bu maksatla ilişik 
kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Kıdem müddetlerini başariyle bitiren öğretmenlere birer derece zam yapabilmek için de öğre
tim heyeti kadrosunun değiştirilmesi ayrıca lüzumlu görülmüştür. Okulda mevcut 3 Müdür mua
vini, kız ve erkek 500 talebenin idaresi için az görülmüş ve 1 Müdür muavinliği daha ilâvesine za
ruret hâsıl olmuştur. ~ 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni , ' 14. IX. 1943 

Esas No 1/143 . '. 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

Gazi orta öğretmen okulu ve Terbiye ensti
tüsü kadro! annin değiştirilmesine dair olan ve 
Maarif vekilliğince hazırlanarak tcra Vekilleri 
Heyetinin 1 1 . IX . 1943 tarihindeki toplantısında 
Meclise arzı kararlaştırılan ve Encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası Maarif vekili
nin huzuriyle Encümenimizde tetkik ve müza
kere olundu. 

Bu kanun lâyihasının hedefi; Gazi orta öğret
men okulu ve Terbiye enstitüsünün öğretmen
lerine, idare memurlarına ait kadroların geniş-
letilnıesidir. Orta okullara öğretmen yetiştir
mek maksadiyla kurulmuş olan bu müessesemi
zin vazifeleri son zamanlarda artmıştır. Yer yer 
kurulmakta olan Sanat okullariyle köy ve kız 
enstitüleri de kültür derslerini okutacak öğret
menleri Gazi enstitüsünden beklemektedir. Bu 
sebeple enstitünün okuttuğu talebe sayısını ço
ğaltmak ve bununla ilgili olarak öğretmen, me
mur ve müstahdem kadrolarını da genişletmek 
zaruridir. İlişik kanun lâyihası ihtiva ettiği hü
kümlerle bir taraftan bu genişleme ihtiyacına 
cevap verirken diğer taraftan kıdem müddeti c-

Gazi Orta öğretmen okulu ve Terbiye ensti
tüsü kadroları hakkında Maarif vekilliğince ha
zırlanan ve Başvekâletin 13 . IX . 1943 tarih ve 
6/3035 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası Encümenimize tevdi bu-
yurulmakla Maarif encümeni mazbatasiyle bir
likte Maliye ve Maarif vekilleri hazır olduk
ları halde tetkik ye müzakere olundu 

Lâyiha, orta okullara öğretmen yetiştirmek 

rini. dolduran ve ileri derecede başarı gösteren 
bazı öğretmenlerin terfi ettirilebilmeleri imkâ
nını sağlamak istemiştir. Kanunun ikinci mad
desine bağlı 2 numaralı cetveldeki malûl çocuk 
terbiyesi mütehassısı için konulan 8 ııci derece
den 140 lira ücret Encümenimizce az görülmüş 
ve bu vazifede çalışacak mütehassisin tamamiyle 
kendisini yerine ve işine bağlıyabilmeşini temin 
için bu ücretin altıncı dereceye yani 210 liraya 
çıkarılması muvafık görülmüştür. 

Buna göre tadil olunan kanun lâyihasını ha
valesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyu-
rulnıak üzere saygılarımızla birlikte katlarına 
sunarız. 
Mf. En. Rs. N. M. M. Kâtip 

Sivas Sivas Konya 
İL Ş. Sirer E, Ş. Sirer M. A. Binal 

Ankara Çanakkale Eskişehir 
B. Baykan Ii. N. Güntekin t. V. Aykurd 

İzmir İzmir Kastamonu 
E. Çınar Ş. Yunus T. Taşkıran 

Urfa 
8.. K. Yetkin 

15 . IX . 1943 

-. :.:.'„'•"!*.'.''" , ' , ':. '"*> ıf*üffl lt 

maksadiyle kurulan Gazi orta öğretmen okulu 
ve Terbiye enstitüsü Öğretmen ve idare kadro
larının arttırılması maksadını istihdaf etmek
tedir. Son zamanlarda muhtelif mıntakalarda 
kurulan yeni sanat okullariyle köy enstitüleri
nin adedleri gittikçe çoğalmakta bulunmuş ol
duğundan bu mekteplere lüzumlu olan öğret
men adedinin arttırılması ve bunun için Gazi 
öğretmen okul ve enstitüsüne alınacak talebe 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe • encümeni 
Esas No. 1/143 
Karar No. 85 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı. : 141 ) 
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sayısının arttırılmasını zarurî kılmış ve bu 
sebeple müessesenin tedris ve idare kadroları
nın tevsii icap eylemiş olduğundan lâyiha En-
cümenimizce de kabule şayan görülmüştür. 

Maarif encümenince aynen kabul edilen lâ
yiha, 3 ncü maddesinde yazılışla ait bir tashihle 
Encümenimizce de aynen kabul olunmuş ve 
Maarif encümeninin 2 sayılı cetvelde (malûl 
çocuklar terbiyesi mütehassısı) aylığında yap
tığı arttırma da yerinde bulunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis M. M. Kâtip 
Çorum Muğla istanbul 

/. Eker H. Kitabcı F. öymen 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bitlis 
B. Osma 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
M. Karaağaç 

izmir 
M. Birsel 

Manisa 
E. Kurâoğlu 

Zonguldak 
E. Erişirgil 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Çanakkale 
8. T. Arsal 

Giresun 
A. Sayar 
istanbul 
H. Kortel 
Konya 

Dr. 8. İrmak 
Mardin 

R. Erten 

Balıkesir 
S. Örgeevren 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Hatay 
//. Selçuk 
istanbul 

1. H. Ülkmen 
Kütahya 
H. Pekcan 

Tokad 
- R. A.Sevengil 

Zonguldak 
H. A. Kuyucak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gazi Orta öğrdmen okulu ve Terbiye Enstitüsü 
kadroları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sa
yılı cetvelin Maarif vekilliğine ait kısmında, Ga
zi Orta. Öğretmen okulu ve Terbiye Enstitüsü 
başlığı altındaki 4141 sayılı kanunla değiştiri
len kadrolar kaldırılmış ve yerine bu kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelde derece, aded ve unvan
ları yazılı memuriyetler konulmuştur. 

MADDE 2 — 3888 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelin Maarif vekilliği kısmında Gazi Orta öğ
retmen okulu ve Terbiye Enstitüsü başlığı altın
daki kadrolar kaldırılmış ve yerine bu kanuna 
bağlı 2 sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları 
yazılı memuriyetler konulmuştur. 

MUVAKAT MADDE — 1943 malî yılı Muva-
zenei umumiye kanununun 4 ncü maddesine 
bağlı D cetvelinin Maarif vekilliği kısmında Ga
zi Orta Öğretmen okulu ve Terbiye Enstitüsü 
başlığı altındaki müteferrik müstahdem kad
roları kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı 3 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

Aynı cetveldeki leylî talebe kadrosunda bu 
kuruma ait talebe sayısı 500 ze çıkarılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

Gazi Orta Öğretmen okulu ve Terbiye Enstitüsü 
kadroları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümet teklifinin 1 nci mad
desi avnen. 

MADDE 2. 
desi aynen. 

Hükümet teklifinin 2 nci mad-

MUVAKKAT MAPDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen. 

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

( S. Sayısı : 141) 



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

11. IX. 1943 
Ad. V. M. M. V. 

A. B. Türel A. B. Artunkal 
Ha. V. Mal. V. 

İV. Menemencioğlu F. Ağralı 

Bş. V. 
Ş. Saraeğlu 

Da.V. 
B. Uran 

Mf. V. Na. V. 
Yücel S. Doy 

S. î . M. V. G. î. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü.V. 
A. F. Cebesoy 

îk. V. 
F. Sirmen 

Zr .V. 
Ş. B. Hatipoğlu 

Ti. V. 
O. 8. Siren 

MADDE 4. 
desi aynen. 

Hükümet teklifinin 4 ncü mad-

(Hükümetin 1 ve 3 sayılı cetvelleri ve Maa
rif Encümeninin 2 sayılı cetveli aynen.) 

« • » 
Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 
Gazi Orta öğretmen okulu ve Terbiye enstitüsü 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
10 
9 

10 
10 

12 
12 

öğretmen 

Asistan 
Kütüphane memuru 
Dahiliye şefi 
Kâtip ve hesap memuru ve mu
temet 
Ders vasıtaları memuru 
Ambar ve depo memuru [1] 
Mubayaa memuru 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
35 
40 
35 

1 35 
1 25 
2 25 
1 20 

Maarif encümeninin değiştirişine bağlı cetvel 
[2] SAYILI CETVEL 

Gazi Orta öğretmen okulu ve Terbiye enstitüsü 
D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

[1] Bunlardan biri ayniyat muhasibi mute
metliğini görecektir. 
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7 Müdür 
9 » muavini 

11 » » 
10 Şube şefi 
10 Doktor 
12 Kütüphane yardımcısı 
12 Mubayaa komisyonu kâtibi 
12 Asistan 
6 Malûl çocuklar terbiyesi müte

hassisi 

[3] SAYILI CETVEL 
Gazi Orta öğretmen okulu ve Terbiye 

Kâtip ye daktilo 
Daktilo 
Laborant 
Fennî tesisatçı 

» » muavini 
Demir işleri ustası 
Tahta » » 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» yamağı 
Şoför 
Hastabakıcı 
Başhademe 
Hademe 

170 
120 
85 

100 
100 
75 
75 
75 

210 

enstitüsü 
1 
1 
4 
1 
2 
İ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 

10 
28 
5 

80 
70 
75 

200 
90 

100 
100 
120 
120 

75 
50 

100 
75 
60 
50 
40 
35 
30 
20 



S. Sayısı: 142 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanunla bu kanuna ek 3888 sayılı 
kanuna bağlı cetvellerin Nafia vekâleti kısmında de

ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/145) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât umum müdürlüğü 
Kararlar müdürlüğü 13 . IX . 1943 
Sayı: 6/3059 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunla bu kanuna ek 
•3888 sayılı kanuna bağlı cetvellerin Nafia vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Nafia 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 10 . IX . 1943 târihinde Yüksek Meclise arzu 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebebler lâyihası 

Yurdumuzun muhtaç olduğu imar, inşa ve yol işlerinin günden güne artarak ehemmiyet kesbet-
mesi Vekâlet Müsteşarlığına ait işlerin çoğalmasını intaç etmiş olduğundan işlerin sürat ve selâ
metle başarılması için bir müsteşar muavinliğinin ihdasına lüzum görülmüştür. 

Diğer taraftan 3888 sayılı kanuna bağlı daimî ücretli memurlar kadrosunda mevcut bulunan 
idarî müşavirliğin kullanılmasına lüzum görülmemiş ve esasen bu memuriyetin vazife ve salâhiyet
leri hakkında 3611 sayılı Nafia vekâleti teşkilât kanununda da bir sarahat ve hüküm bulunmamış 
olduğundan işbu 500 lira ücretli idarî müşavirlik kadrosunun ilga ve tasarrufiyle bunun yerine 
Müsteşarın vekâlete ait gerek idarî ve gerek teknik işlerinin sevk ve idaresinde daha mühim hiz
met yapılması imkânını temin etmek, ikinci derecede bir kısım işlerin tedvirinde Müsteşara yar
dımcı olmak üzere daha ehemmiyetli bir ihtiyaç halinde bulunan bir Müsteşar muavinliğinin kad
roya ilâA^esi muvafık görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun lâyihası tanzim, ve takdim kılınmıştır. 
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Nafia encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Nafia Encümeni 
Esas No. 1/145 14.IX. 1943 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne ait olan 3656 sayılı kanunla bu kanuna 
ek 3888 sayılı kanuna bağlı cetvellerin Nafia ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
Nafia vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle Başvekâletin 13 . IX . 1943 ta
rih ve 6/3059 sayılı tezkeresiyle Meclise arzı 
kararlaştırılıp Yüksek Reislikçe Encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası Nafia vekili 
huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Birinci maddede mezkûr idarî müşavirliğin 
bugünkü tatbikat bakımından lüzumsuzluğu 
Encümenimizce de gözönünde tutularak bunu 
ifade eden birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

işlerin her gün artan vüsati karşısında Nafia 
vekâletinde de bir müsteşar muavinliğinin ih
dası yerinde olacağı ve şu kadar ki, bu muavi
nin yüksek mühendis olmasının da zaruri bu
lunduğu gözönünde tutularak ikinci madde ona 
göre tanzim edilmiştir. 

3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Nafia vekâ
letine ait kısmında yüksek feri heyeti âzasın
dan üçü başmühendis ve biri başmimar olarak 
yazılı olup bir ihtisas mevkii olmadığı için ba
rem derecesi müsait bulunmıyan her mimarın tâ
yini mümkün bulunmadığı ve idarede ba-

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı kanunla bu ka
nuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı cetvellerin 
Nafia vekilliği kısmında değişiklik yapılması 
hakkmda Nafia vekilliğince hazırlanan ve Baş
vekâletin 13 . IX . 1943 tarih ve 6/3059 sayılı 

rem derecesi müsait mimar bulunmaması yüzün
den bu mevkiin münhal kalması ve bu suretle 
kendisinden büyük hizmetler beklenen bu he
yetin eksik âza ile çalınması, mahzuru mucip 
olacağı Nafia vekilinin izahı ile Encümenimiz
ce de kabul edilmiş, aynı zamanda başmühendis 
veya başmimar tabirinin bazı tatbikat müşkü
lâtı doğurması gözönünde bulundurularak bu
nun yerine yüksek mühendis veya yüksek mimar 
kaydının konması muvafık görülerek bu hüküm 
üçüncü madde olarak kanuna eklenmiştir. 

4 ve beşinci maddeler Hükümetin 3 ncü 
ve 4 ncü muvakkat maddeleri olarak aynen ka
bul edilmiştir. i 

Bütçe encümenine havale.buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Nafia En. Rs. 

Eskişehir 
/ . Arukan 
Ankara 

A. Bay tın 
Kars 

E. Demir el 

Malatya 
M. Ş. özpazat 

M. M. 
Sivas 

A. N. D emir ağ 
Erzincan 

A. 8. îlter 
Kars 

Dr. E. Oktay 

Sivas 
başı 1. H. Başak 

Kâtip 
İsparta 
K. Ay dar 

İzmir 
8.. Epikmen 

Kocaeli 
R. Fenmen 

Niğde 
H. Mengi 

tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası Encümenimize tevdi buyurulmakla Nafia 
encümeni mazbatasiyle birlikte ve Nafia vekili 
Sırrı Day hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Nafia vekâleti işlerinin günden güne arta-

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Esas No. İ/145 15 . IX . 1943 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 142 ) 



- 3 -
rak ehemmiyet kesbetmesi dolayısiyle müsteşar
lığa yardımcı olmak üzere bir muavinlik ihdası 
ve buna mukabil istihdamına lüzum kalmıyan 
idarî müşavirliğin ilgası maksadiyle hazırlan
mış olan kanun lâyihası verilen izahata nazaran 
encümenimizce de muvafık ve kabule, şayan gö
rülmüştür. 

Nafia encümeninin tadili veçhile bu muavi
nin yüksek mühendis olması nazarı itibare alın
mış ve Nafia encümeninin teklifi veçhile Yük
sek fen heyeti âzalarının (Yüksek mühendis ve
ya Yüksek mimar) olarak tashihi muvafık gö
rülmüş ve lâğvedilen memuriyetler ilişik 1 sa
yılı ve ihdas edilenler de ilişik 2 sayılı cetvel
de gösterilmek suretiyle lâyihada esas hüküm 
bir maddeye toplanmıştır. 

Tadilen kaleme alınan lâyiha ile cetveller 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Beis 

Çorum 
/. Eker 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bitlis 
B. Osma 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
M. Karaağaç 

tamir 
M. Birsel 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Zonguldak 
E. Erişirgü 

M. M. 
Muğla 

H. Kitaba 
Aydın 

Ol. R. Alpman 
Çanakkale 

S. T. Arsal 
Giresun 
A. Sayar 
İstanbul 
H.Kortel 
Konya 

Dr. S. îrmak 
Mardin 

R. Erten 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 
Balıkesir 

S. örgeevren 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Hatay 

H. Selçuk 
İstanbul 

1. H. Ülkmen 
Kütahya 
H. Pekcan 

Tokad 
R. A.Sevengil 

Zonguldak 
H. A. Kuyucak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanunla bu kanuna ek 
3888 sayılı kanuna hağlı cetvel
lerin Nafia vekâleti kısmında 
değişiklik yapılmasına dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — 26. VI. 1940 
tarih ve 3888 sayılı kanunun bi
rinci maddesine bağlı 1 sayılı 
cetvelin Nafia vekâleti merkez 
kısmında gösterilen îdarî Mü
şavirlik başlığı altındaki bir 
aded 500 lira ücretli «îdarî Mü
şavir kadrosu lağvedilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı ka
nunun 2 nci maddesine bağlı 

NAFİA ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRÎŞİ 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanunla hu kanuna ek 
3888 sayılı kanuna hağlı cetvel
lerin Nafia vekâleti kısmında 
değişiklik yapılmasına dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1. 
edilmiştir. 

— Aynen kabul 

MADDE 2. — Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunun ikinci maddesine bağlı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanunla hu kanuna ek 
3888 sayılı kanuna hağlı cetvel
lerin Nafia vekâleti kısmında 
değişiklik yapılmasına dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 ve 
3888 sayılı ikanunlara bağlı cet
vellerin Nafia vekilliği kısmın
dan ilişik 1 sayılı cetvelde dere
ce, unvan, aded, maaş ve ücret
leri yazılı memuriyetler çıkarıl
mış ve 3656 sayılı kanuna bağlı 
1 sayılı cetvelde ilişik 2 sayılı 
cetvelde derece, unvan, aded ve 
maaşları yazılı memuriyetler 
eklenmiştir. 

( S. Sayısı : 142 ) 
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bir sayılı cetvelin Nafıa vekâ
letine ait kısmına 3. dereceden 
bir aded 100 .lira maaşlı Müs
teşar muavinliği eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

10. IX. 1943 
Bş. V. 

*Ş'. Saraçoğlu 
M. M. V. 

A. R. Artunkal 
Ha. V. 

N. Menemcncioğlu 
Mİ V. 
Yücel 

Ik. V. 
F. Sirmen 
(i. 1. V. 

Ad. V. 

Mü V. 

Da. V. 
7/. Uran 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Na. V. 
S. Day 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
8. 11. Hatipoğlu 

Ti. V. 

Na. E. 

1 sayılı cetvelin Nafia vekâleti
ne ait kısmma 3 ncü dereceden 
bir aded 100 lira maaşlı Müs
teşar muavinliği (Yüksek mü
hendis) eklenmiştir. 

MADDE 3. — 3565 sayılı ka
nuna bağlı cetvelin Nafia ve
kâletine ait kısmmda Yüksek 
fen heyeti âzalarının hizasında 
yazılı (3 beşmühendis, Yüksek 
mühendis ve bir başmimar, 
Yüksek mühendis veya Yüksek 
mimar) olarak değiştirilmiştir. 

E. 

MADDE 4. -
üçüncü maddesi 
edilmiştir. 

• Hükümetin 
aynen kabul 

MADDE 5. — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Hükümet tek
lifinin 4 ncü maddesi aynen. 

A. F. (lebcsoy C. 8. Siren 

Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı cetveller 
CETVEL [1] j CETVEL [2] 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev 'i D. 

(2656 sayılı kanuna bağlı (1) sayfk cetvelden) 
Nafia yüksek Fen heyeti 

3 Âza (üçü başmühendis, birisi 
başmimar) 4 100 

(3888 saydı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden) 
İdarî müşavirlik 

•Ücret 
2 İdarî müşavir 1 500 

Aded Maaş 

Nafia vekâleti 
Müsteşar muavini (Yüksek mü-

Nafia yüksek fen heyeti 
hendis) 
Âza (Yüksek mühendis veya 
Yüksek mimar) 

1 100 

4 100 

( S, Sayısı : 142 ) 



S. Sayısı: 143 
1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi-
hasile İdare Heyetinin Büyük Millet Meclisi 1943 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (1/139,2 20) 

1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/139) 

T. C. 
Başvekâlet * , ", "„. - .- . '""" 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 6/3038 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ye İcra Vekilleri Heyetince 11 . I X . 1943 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

F. M. Lira 

Birinci madde: 

203 200 000 

496 100 000 

ikinci madde: 
186 4 50-000 
198 2 300 000 

Mucip sebepler lâyihası 

îzalıat 

Maliye vekâleti 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı nakil vasıtaları kadrosuna dahil bulu
nan ve şose ve köprüler inşaatı işlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına 
lüzum hâsıl olan kamyon, kamyonet ve motosikletlerin bedeli karşılığıdır. 

Adliye vekâleti 
Hâkimler kanunu mucibince iki senede bir terfi etmeleri lâzrmgelenlerden bir 
derecede iki terfi müddeti doldurmuş bulunanlara 3656 sayılı kanunun 8 nci 
ve muvakkat 16 nci maddeleri mucibince verilmesi icabeden üst derece maaş 
farklarını karşılamak üzere ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 
Yukarıda yazılı ihtiyaçları karşılamak üzere bütçenin tasarrufu mümkün 
tertiplerinden ilişik (1) sayılı cetvelde gösterildiği üzere 300 000 lira temin 
edilmiştir. 

Fiyat yükselişinden ve hâsıl olan ihtiyaçtan ileri gelmiştir. 
Yüksek ziraat enstitüsü civarında istimlâkine ihtiyaç görülen arsaların is
timlâk bedelleri karşılığıdır. 
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254 I 

F . M. Lira İzahat 

199 — 400 000 Yapılan tetkiklere göre tamire ihtiyaç gösteren Devlet malı binaların hara-
biden muhafazalarını temin edebilmek için asgari bu miktarda tahsisata ih
tiyaç olduğu anlaşılmıştır. 

203 9 20 000 Ankara fen fakültesi için alınacak kamyon bedeli karşılığıdır. 
205 — 83 000 Meslek okulunun liseye intikal ettirilmesi dolay isiyle lüzum hâsıl olmuştur. 

Emniyet umum müdürlüğü 

40 000 Yakacak fiyatlarrıııın yükselmesinden. 
Sıhhat- ve içtimaî muavenet vekâleti 

300 000 Salgın hastalıklarla yapılmakta oları mücadeleye daha geniş bir ölçüde 
devam edilebilmesi için. 

128 647 1 Ankara'da kurulacak Fen fakülltesi için yeniden ve istanbul Üniversi-
27 097 }-tesi için ilâveten teklif edilen kadrolar karşılığıdır. 
33 383j 

533 562] Talebe adedinin arttırılması ve tedrisata hız verilmiş olmasından müte-
20 406 \ vellittdr. 

170 000 | 
1 127 000 Köy enstitü'lerinde köy ebeleri 've sağlık memurları yetiştirilmek maksa-

diyle istenilmekttedir. 
50 000 Bazı âbidelerin -tamirleri için mevcut tahsisat kâfi gelmemiştir. 
54 559 ] Tedrisatın genişlemesi dolayısiyle yeniden hizmete alınacak ecnebi profe-

5 080 \ sörlerin ücretleri karşılığı ğıdır. 
50 000 Mevcut tahsisat kâfi gelmemiştir. 

250 00Ö Mektep kitapları fiyatlarının yükselmesini önlemek maksadiyle istenil
mektedir. 

596 — 241 817 TaJlebe adedinin arttırılması ve yeni pavyonların ttedrisata açılması dola
yısiyle mevcut tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

Nafia vekâleti 

610 3 40 000 4440 sayılı kanun mucibince muayyen tarifeli olmayan vesaitle yapılacak 
seyahatlerde hakikî yol masrafının tediyesi yüzünden bu tertipdeki tahsi
sat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

616 2 200 000 Ankara'da yapılmakta olan Maliye Mesllek mektebinin inşaatını ikmal et
mek maksadiyledir. 

6 328 604 İstanbul Üniversitesine bğlı bazı teşekküllerde yapılacak esaslı tamir ve 
tadil işleriyle Fen ve Edebiyat fakültesi binasının yapılacağı yerdeki 
bir kısım arsaların istimlâkine sarfediflecektıir. 

Ziraat vekâleti 

748 13 60 000 Yüksek Ziraat enstitüsüne dikilecek anıdın inşa masraflarına sarf edile
cektir. 

Üçüncü madde: 
561 3 170 000 Ankara'da kurulacak Fen fakültesi için satın alınacak ders aletleri, labo-

ratuvar malzemesi ve mefruşat ile tesisat masrafları ve bu fakülte talebe
sine iaşe bedeli olarak verilecek burs karşılığı. 

582 8 20 400 Ankara'da açılacak Fen fakültesine getirilecek yabancı profesörlerin üc
retleri karşılığıdır. 

tt££f"r« .::",.. - ( S. Sayısı : 143 ) 
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Nafîa vekâleti 

618/A 1 500 000 Adapazarı, Hendek, Erbaa ve Niksar mıntakalarmda vukua gelen zelzele 
dolayısiyle zarar görenlere yapılacak yardımlar ve bu maksatla yapılacak 
inşaat ve saire masrafları karşılığıdır. 

618/B 150 000 gamran kanalı inşaatının ikmali için istenilmektedir. 

Yukarıda yazılı ihtiyaçların 1943 malı yılı varidat bütçesinden husule gelen fazlalıkla karşılan
ması mümkün görülmektedir. 

Dördüncü madde: 
Ankara Fen fakültesi için satın alınması icabeden kamyon veya kamyonetin Nakil vasıtaları 

kanunu mucibince kullanılabilmesi için Muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetvelinin nakil va
sıtaları kısmına ilâvesi lâzım gelmektedir. 

Beşinci madde: 
Ankara Fen fakültesi masrafları karşılığı olarak 561 nci fasılda yeniden açılan 3 ncü maddeye 

konulan tahsisatın 561 nci faslın 1 nci maddesindeki hususata sarfedilebilmesini temin maksadiy-
ledir. 

Yukarıda izah olunan ihtiyaçları karşılamak maksadiyle ilişik kanun lâyihası tanzim olunarak 
takdim kılınmıştır. 

( S . Sayısı : 148) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1943 mail yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1943 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik 1 sayılı cetvelde gösterilen tertipleri ara
sında (300 000) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. .— 1943 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(4 513 155) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 3. — 1943 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
yeniden açılan ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplere (1 840 400) lira fevkalâde tahsisat 
konmuştur. 

MADDE 4. — 1943 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin 
Maarif vekâleti nakil vasıtaları kısmıma (1 
aded otobüs veya kamyon) kadrosu ilâve edil
miştir. 

MADDE 5. — 1943 malî yılı Muvazenei 

Umumiye kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin 
Maarif vekâleti kısmındaki 561 nci fasim bi
rinci maddesine ait izahat aynı fasılda yeniden 
açılan 3 ncü madde hakkında da tatbik olu
nur. 

MADDE 6. — Bu kanun 
muteberdir. 

nesri tarihinden 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye velrili memurdur. 

11 . IX . 1943 
Ad. V. M. M. V. 

A. B. Türel A. B. Artunkal 
Bş. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

II. Uran 
Ut V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. F. Cebesoy 

Ha.V. 
İV. Menemencioğlu 

Na. V. 
8. Day 

G. I. V. 

Mal. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

F. Sirmen 
Zr. V. 

Ş. R. Hatipoğlu 
' Ti. V. 

C. 8. Siren 

İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/20) 

T. B. M. M. 
Muhasebe Müdürlüğü 

No. 1176/27506 
9. IX. 1943 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden seçilen sekiz âzanm tahsisat ve muvakkat tazminatlarına tediye edilmek üzere 1943 
malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nci faslının 2 nci aza tahsisatı maddesine (14 830) 
3 ncü Divanı Riyaset âzası tahsisatı maddesine,(301) ve ayni sene bütçesinin 2 nci faslının 1 nci 
muvakkat tazminat maddesine (2 976) ve 3090 sayılı karnın gereğince yapılacak Meclis binası in
şaat masrafları ve istimlâk bedeli faslına konan (2 000 000) lira tahsisatın da kifayetsizliği an
laşıldığından mezkûr fasla da (1 250 000) lira tahsisat vazı için aşağıda yazılı kanun maddelerinin 
kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

idare âmiri İdare âmiri İdare âmiri 
//. Bayrak 

{ S.' Sayısı : 143 ) 
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ÎDARE HEYETİNİN TEKLÎFÎ 

MADDE 1. — 1943 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin merbut cetvelde 
fasıl ve maddelerine (1 268 107) lira tahsisat zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

sayıları yazılı 

V. M. 

İdare Heyetinin teklifine hağlı 

CETVEL 

1 2 Âza tahsisatı 
1 3 ' Divanı Riyaset Âzası tah

sisatı 
2 1 Muvakkat, tazminat 

25 3090 sayılı kanun gereğin-

Lira 

14 830 

301 
2.976 

F. M. Varidatın nev'i 

ce yapılacak Meclis binası
nın inşaat masrafları ve 
istimlâk bedeli 

YEKÛN 

Lira 

1 250 000 
... ——-
1 268 107 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Esas No. 1/139, 2/20 
Karar No. 90 

15. IX. 1943 

Yüksek Reisliğe 

1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 
1 3 . I X . 1943 tarih ve 6/3038 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encü
menimize tevdi buyurulmakla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesine munzam tahsisat veril
mesi hakkındaki îdare Heyetinin 9 . I X . 1943 ta
rih ve 2/20 sayılı kanun teklifi ile birleştirilerek 
Maliye vekili hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Lâyiha 1943 mali yılı Umumî muvazene ka
nununa bağlı A işaretli cetvelin muhtelif tertip
leri arasında (300 000) lira münakale yaılma-
sı ve muhtelif tertiplere (4 513 155) lira mun
zam tahsisat verilmesi ve Maarif ve Nafia vekil
likleri bütçelerinde açılacak yeni fasıllara 
(1 840 400) lira fevkalâde tahsisat itası maksa
dını istirdaf etmektedir. Mühim bir kısmı Ma
arif vekâletince yeniden açılacak yüksek mektep
lerle üniversite inşaatına ve öğretmen kadroları
nın tevsiine taallûk eden lâyihaların icabettirdi-

ği tahsisatı ihtiva eden lâyiha encümenimizce 
kabul edilmiş ve maddelerin müzakeresine geçil
miştir, 

1. — Birinci madde; muhtelif vekâlet bütçe
lerinin fasılları arasında (300 000) lira müna
kale yapılmasını mutazammındır. Münakale ta
lebinin (200 000) lirası, Nafia vekâleti bütçesi
nin (yol inşa bedeli ve masraf lariyle her türlü 
makine ve aletler ve malzeme bedel ve masrafla
rı) ' tertibinden satın alınacak 30 kamyonun be
deli olup 3827 numaralı kanun gereğince mubaya
anın Maliye vekâletince yapılması lâzım oldu
ğundan mezkûr tertipten tenzilen Maliye vekâle
ti bütçesinin 203 ncü faslının (8) nci Nafia ve
kâleti maddesine naklinden ibaret olup kanuni 
bir formaliteden ibaret olmakla encümenimizce 
de kabul edilmiştir. 

Münakale talebinin (100 000) lirası iki terfi 
müddeti doldurduğu halde kadro darlığı yüzün
den terfi edemiyen Adliye memurlarına 3656 sa
yılı kanun gereğince verilmesi ieabeden bir üst 
derece maaşlarının karşılanması maksadiyle iste* 

t*-»/ 
{ S. Sayısı : 143 ) 



nilmektedir. Bu tahsisatın münakale suretiyle 
temini, bütçe tatbikatı bakımından muvafık gö
rülmediğinden bu miktar munzam tahsisat olarak 
Adliye bütçesinin alâkalı tertibine ilâve edilmiş 
ve münakale meyanmdan çıkarılmıştır. 

2. — Munzam tahsisat talebi: 
Muhtelif vekâletlere ait hizmetlerin ifası için 

1943 malî yılı bütçesine mevzu tahsisatın yetme
mesi dolayısiyle ceman (4 513 155) lira munzam 
tahsisat verilmesini istihdaf eden ikinci madde
nin müzakeresinde, Hükümet projesinde gösteri
len mucip sebeplere binaen istenilen tahsisatın 
verilmesi uygun görülmüştür. Yüksek Meclis 
İdare Heyetince yeniden seçilen azaların tahsi
sat ve muvakkat tazminatlariyle İdare Heyeti 
tahsisatına ve yeni Meclis binası inşaatına ait 
tahsisata, ilâvesi istenilen (1 268 107) lira da 
gösterilen sebeplere göre muvafık görülmüştür. 

Müzakere sırasında Maliye vekili tarafından 
Halkevlerine yardım tahsisatının (200 000) lira 
ve Ağaç koruma cemiyetine yardım tahsisatının 
da (20 000) lira arttırılması teklif edilmiş*ve vâ
ki teklif encümenimizce de yerinde görülmüş 
olmakla gerek bu miktarlar, gerekse münakale 
teklifinden çıkarılan Adliye vekâletine ait 
(100 000) lira da munzam tahsisat teklifine ek
lenmiş ve bu suretle munzam tahsisat miktarı 
(6 251262) liraya baliğ olmuştur. 

Lâyihanın 3 ncü maddesi Ankara 'da yeni
den açılacak fen fakültesi için satın alınacak ders 
aletleriyle lâboratuvar malzemesi ve tesisat mas
raflarının karşılanması ve getirilecek ecnebi pro
fesörlerin ücretlerinin verilmesi maksadiyle 
(190 400) liranın Maarif vekâleti bütçesinde ye
niden açılacak fasıllara ve (1 500 000) lirası 
Adapazarı, Hendek ve Erbaa ye Niksar'da vukua 
gelen zelzele dolayısiyle zarar görenlere yapıla
cak yardımlarla inşaat ve saire masraflarına ve 
(150 000) lirası da Şamran kanal inşaatının 
ikmaline sarfedilmek üzere Nafıa vekâleti bütçe
sinde yeniden açılacak fasıllara munzam tahsi
sat olarak verilmesine taallûk etmektedir. Gös
terilen sebepler encümence de yerinde görüldüğün
den istenilen bu tahsisatın verilmesi kabul edil
miştir. 

.( S. Sayısı 

İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat fakül
teleri için beş senede ceman on beş milyon liranın 
sarfı hakkında daha evvel müzakere ve kabul edil
miş olan kanun lâyihası mucibince 1943 senesin
de sarf edilecek olan (2 754 000) liranın Maarif 
vekâleti bütçesine fevkalâde tahsisat. olarak ko
nulması hakkında mezkûr lâyihaya ilâve edilmiş 
olan muvakkat madde, tahsisatın bi» lâyihada 
toplanması maksadiyle mezkûr lâyihadan çıka
rılmış olduğundan, bu para da üçüncü madde
ye ilâve olunmak suretiyle fevkalâde tahsisat 
miktarı (4 604 400) liraya iblâğ edilmiştir. 

Ankara'da yeniden kurulacak Fen fakül
tesine getirilecek yabancı profesörlerin ücretle
riyle İstanbul üniversitesi Fen ve Edebiyat fa
külteleri ve Şamran kanalı inşaatında istihda
mına lüzum görülecek muvakkat memur ve 
müstahdemlerin kadrolarının İcra Vekilleri He
yetince tasdikini temin etmek üzere* bu tahsi
satları havi tertiplerin 1943 malî yılı bütçesine 
bağlı E cetveline konulması zarurî bulunduğun
dan bu maksadı temin için lâyihaya beşinci 
madde ilâve edilmiş ve Hükümet teklifinin al
tıncı maddesi yedinci madde olarak ve ufak bir 
tashihle kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

/ . Eker 
Antalya 

N. E. Sümer 
Bitlis 

B. Osma 
Giresun 

M. Akkaya 
İsparta 

M: Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

My M. 
Muğla 

H. Kitabet 
Aydın 

Gl. R. Alpman 
Çanakkale 

8. T. Arsal M 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 
H. Kortel 
Konya 

Dr. S. îrmak 
Mardin 

R. Erten 

Kâtip 
İstanbul 

F. Oymen 
Balıkesir 

S. örgeevren 
Edirne 

N. Gündüzalp 
Hatay 

/ / . Selçuk 
İstanbul 

/ . / / . Ülkmen 
Kütahya 
H. Pekcan 

Tokad 
R. A.Sevengil 

Zonguldak Zonguldak 
E. Erişirgil H. A. Kuyucak 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1943 malî yılıt Muvaz< 
bağh cetvellerde değişi 

kanun 

MADDE 1. — 1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı A işaretli cetvelin Nafia 
vekâleti kısminin 613 ncü faslının 3 ncü (inşa 
bedel ve masraflariyle her türlü imakine ve alet
ler ve malzeme bedel ve masrafları) maddesin
den 200 000 lira tehzil edilerek Maliye vekâleti 
kısmının 203 ncü faslının 8 nci (Nafia vekâleti) 
maddesine naklolunmuştur. 

MADDE 2. — 1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanuna bağlı A işaretli cetvelin ilişik 1 sa
yılı cetvelde yazılı tertiplerine 6 251 262 lira 
munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 3. — 1943 malı yüı Muvazenei umu
miye kanuna bağlı A işaretli cetvelde yeniden 
açılan ilişik 2 sayılı cetvelde yazılı tertiplere 
4 604 400 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

MADDE 4. — 1943 mali yılı Muvazenei umu-

mei umumiye kanununa 
Iklik yapılması hakkında 
lâyihası 

miye kanununa bağlı D işaretli cetvelin Maarif 
vekâleti naJril vasıtaları kısmına bir aded (oto
büs veya kamyon) kadrosu ilâve edilmiştir.-

MADDE 5. — 1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanuna bağlı E işaretli cetvelde ilişik 3 
sayılı cetvelde yazılı tertipler ilâve edilmiştir. 

MADDE 6. — 1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanuna bağlı R işaretli cetvelin Maarif 
vekâleti kısmındaki 561 nci faslın 1 nci madde
sine ait izahat aynı fasılda yeniden açılan 3 ncü 
madde hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

(S. Sayısı : 143) 
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Bütçe encümeninin değiştirişine bağı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

1 2 Âza tahsisatı 
3 Divanı Riyaset Âzası tahsisatı 

2 1 Muvakkat tazminat 

14 830 
301 

Fasıl yekûnu 15 131 

2 976 

25 3090 sayılı kanun gereğince yapılacak Meclis binasının inşaat masrafları ve ' 
istimlâk bedeli 1 250 000 

MALİYE VEKÂLETİ 

186 4 Teshin 

198 2 İstimlâk ve satın alma bedel ve masrafları 

199 Tamir masrafları 

203 9 Maarif vekâleti 

205 Mektep ve kurs masrafları 
1 Muallim ve idare memurları ücreti 
2 Mektebe getirilecek memur ve talebe yevmiyeleri 
3 İdare masrafları 

247 Halkevlerine 

253 Ağaç koruma cemiyetine" 

50 000 

450 000 

400 000 

20 000 

Fasıl yekûnu 

18 000 
25 000 
40 000 

83 000 
= = = = = 

200 000 

20 000 

372 4 Teshin 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKÂLETİ 

471 1 Umumî masraflar 
2 Muvakkat memuriyet harcırahı 

40 000 

200 000 
100 000 

Fasıl yekûnu 300 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i Lira 

ADLİYE VEKÂLETİ 
496 1 Memurlar maaşa : ?, 100 000 

MAARİF VEKÂLETİ 

542 1 Memurlar maaşı 128 647 

543 Ücretler 
1 Memurlar ücreti 27 097 
2 Müteferrik müstahdemler ücreti 33 383 

Fasıl yekûnu 60 480 

560 İstanbul Üniversitesi ve buna bağlı Fakülte, müessese ve teşekküllerin 
umumî masrafları 533 562 

562 1 Yüksek öğretmen okulu 20 406 
2 Gazi öğretmen okulu ve Eğitim enstitüsü 170 000 

Pasü yekunu 190 406 

565 1 Köy enstitüleri 1 127 000 

571 Müzeler ve âbideler umumî masrafları 

582 4 Üniversite yabancı profesörleriyle yardımcıları ücreti 
5 Dil, tarih, coğrafya fakültesi yabancı profesörleriyle lektörleri ücreti 

Fasıl yekûnu 

586 2 Devlet malı olan veya kirasız olarak Devletçe intifa edilen binaların ta
mir masrafları 

595 2133 sayılı kanun gereğince Devlet kitapları mütedavil sermayesine yardım 

596 öğretimi ilgilendiren masraflarla iaşe bedeli karşıılığı için İstanbul üniver
sitesince hastanelere yapılacak yardım 

NAFİA VEKÂLETİ 

610 3 Müfettişler harcırahı 40 000 

•50 000 

54 559 
5 080 

59 639 

50 000 

250 000 

241 817 

616 2 Maliye vekâleti 200 000 
6 Maarif vekâleti 328 604 

Fasıl yekûnu 528 604 

(S. Sayısı : 143) 



• —• ı o — 
M. Muhassasatm nev'i Lira 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

13 Diğer masraflar 60 000 

YEKtTN 6 251 262 

(2) NUMARALI CETVEL 

MALÎYE VEKÂLETİ 

Memleket hastanesinin tamiri için Bitlis Hususi idaresine 10 000 

MAARİF VEKÂLETİ 

3 Fen Fakültesi 170 000 

8 Ankara Fen Fakültesi yabancı profesörler ücreti 20 400 

Mahsus kanunu gereğince yaptırılacak İstanbul Üniversitesi inşaatı her 
türlü masrafları 2 754 000 

NAFİA VEKÂLETİ 

Adapazarı, Hendek, Erbaa ve Niksar zelzele mmtakalarmda yapılacak iş
ler ve yardımlar 1 500 000 

(Sarf şekli İcra Vekilleri Heyetince tâyin olunur.) 

Şamran kanalı ikmali inşaatı bilûmum masrafları 150 000 

YEKÛN 4 604 400 
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[3] NUMARALI CETVEL 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira 

MAARİF VEKÂLETİ 

582 8 Ankara fen fakültesi yabancı profesörler ücreti 
A 
576 Mahsus kanunu gereğince yaptırılacak istanbul Üniversitesi inşaatı her tür

lü masrafları 

NAFİA VEKÂLETİ 
B 
618 Şamran kanalı ikmali inşaatı bilûmum masrafları 
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S. Sayısı: 144 
Umumî muvazeneye dahil dairelerle bunlara bağlı mü
essese ve teşekküllerden aylık alanlara bir defaya 
mahsus olmak üzere maaş, ücret ve tahsisatlarının 
bir aylık tutarının ilâveten verilmesi hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/147) 

Başvekâlet 
Muamelât umum müdürlüğü 15 . IX , 1943 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3156 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Umumî muvazeneye dahil dairelerle bunlara bağlı müessese ve teşekküllerden aylık alanlara 
bir xlefaya mahsus olmak üzere maaş, ücret ve tahsisatlarının bir aylık tutarının ilâveten verilmesi 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 15 . IX . 1943 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
. . . . " ' ' ' Ş- Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

İkinci cihan harbinin doğurduğu hayat pahalılığının en ziyade müteessir eylediği, muhtelif 
bütçelerden aylık alan sabit gelirli vatandaşlara, şimdiye kadar Hükümetçe nakit ve ayın olarak 
yapılmış ve yapılmakta olan yardımlara ilâveten, maaş, ücret ve tahsisatlarının bir aylık tutarı 
nispetinde yeniden bir yardımın daha yapılması muvafık görülmüş ve ilişik kanun ilâyihası bu 
maksatla tanzim ve takdim kılınmıştır. | ̂ » «• s ,> *,.. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni ş , 16 > IX • 1943 
Esas No. 1/147 - i : , ' 
Karar No. 92 

Yüksek Reisliğe 

Umumî muvazeneye dahil dairelerle bunlara 
bağlı müessese ve teşekküllerden aylık alanla
ra bir defaya mahsus olmak üzere maaş, ücret 
ve tahsisatlarının bir aylık tutarlarının ilâveten 
verilmesi hakkında hazırlanıp Başvekâletin 

6/3156 sayılı ve 15 Eylül 1943 tarihli tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Encümenimize havale buyurulmakla Maliye ve
kili hazır olduğu halde müzakere ve tetkik 
olundu. 



Hükümet teklifinin mucip sebeplerinde ikin
ci dünya harbinin doğurduğu hayat pahalılığın
dan en ziyade müteessir olan sabit gelirli va
tandaşlara şimdiye kadar Devletçe nakit ve 
ayın olarak yapılmış bulunan yardımlara ilâ
veten maaş, ücret ve tahsisatlarının birer ay
lık tutarı miktarında yeni bir yardıım yapılma
sının muvafık görüldüğü ve kanun lâyihasının 
bu maksatla hazırlandığı zikredilmiştir. 

1939 eylülünde parlıyan harp ateşinin mu
harip ve gayri muharip memleketlerdeki en mü
him akislerinden biri de hayat ve maişet şartla-
rımn gün geçtikçe darlaşan ve pahalılaşan te
siri olduğu şüphesizdir. Bu tesir, hususi vazi
yeti dolayısiyle hemen her memleketten daha 
şiddetle memleketimizde hissedilmekte olduğu 
ve bundan bilhassa münhasıran mesaisiyle ha
yatını kazanmak vaziyetinde olan ve geliri sa
bit bulunan vatandaşların en çok müteessir ol
dukları arz ve izahtan müstağnidir. Bu vazi
yeti gözönüne alan Hükümet geçen seneler 
içinde bu kabîl vatandaşlara parasız. giyim eş
yası dağıtmak, ucuz fiyatla erzak temin etmek, 
maaş ve ücretlere fevkalâde mahiyette zamlar 
yapmak suretiyle bunların sıkıntılarını imkân 
derecesinde hafifletmek çarelerine baş vurmuş
tu. Bu kere teklif olunan yardım da bu çare
lerden biri olmak itibariyle Encümenimizce de 
yerinde görülerek lâyiha esas itibariyle kabul 
edilmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiş
tir. 

Lâyihanın unvanı, maksadı daha iyi ifade 
edecek bir şekle konulmuştur. 

Birinci maddenin müzakeresinde, bu kanun 
mucibince yapılacak tediyelerin gerek umumî 
bütçeye dahil daire ve müesseselerden, gerekse 
bu dairelere bağlı müessese ve teşekküllerden 
?nnn.ş, ücret ve tahsisat alan memur ve müstah
demleri şümulüne aldığı gibi mütekait yetim, dul 
ve vatanî hizmet maaşı alanları da ihtiva ettiği 
verilen izahattan anlaşılmış ve fakat maddenin 
yazılış şeklinde bu maksadın açık olarak ifade 
edilmediği görülmüş olduğundan, maksadı daha 
iyi belirtmek üzere kanununun mevzuunu göste
ren birinci maddenin ilk fıkrası yeniden yazıl
mıştır. 

Bu madde mucibince yapılacak tediyelerden 
istifade edecek olanlar arasına şunlar dahil bu
lunmaktadır. 

t. Teadül kanunları hükümlerine tabi ol-
mıyarak mahsus kanunlarına göre tahsisat alan
lar; 

2. 3656 ve 30*61 sayılı kanunlar hükümle
rine tabi maaşlı ve ücretli memur ve müstah
demlerle subay ve askerî memurlar, müteferrik 
müstahdemler; 

3. Gedikli subay, erbaşlar ve erat; ' 
4. Mütekait, 'yetim, dul ve vatanî hizmet 

maaşı alanlar; 
5. Umumî muvazeneye dahil dairelerin ve 

bunlara bağlı teşekkül ve müesseselerin müte-
davil sermayelerinden aylık ücret alanlar; 

6. Köy 
leri ve köjf 

7. 
8. 
9. Yar 
Aslî va 

.mucibince 
ve saire 
memurlara 

ve müstahdem-enstitüleri memur 
eğitmenleri; 

Vekâlet emri veya açık maaşı alanlar; 
Mektep pansiyanlarından aylrk alanlar 

dımcı öğretmenler; 
zifeleriııe ilâveten mahsus kanunları 
muallimlik, doktorluk, mühendislik 

i|bi munzam vazife deruhte etmiş olan 
gerek aslî gerek munzam vazifeleri 

mukabili afldıkları istihkaklara gööre tediye ya
pılacaktır. 

gerek açıktan ve gerekse aslî va
zifelerine munzam olarak vekâlet maaşı alan 
birinci madde şümulüne dahil memurlara yapı
lacak tediyelerde vekâlet maaşları da itibara 
alınacaktır. 

Tediyelerin İcra Vekilleri Heyetince tâyin 
edilecek zamanda yapılması birinci madde hük
mü icabından olduğu cihetle kanunun mer'iyc-
te girdiği tarihle tediyenin yapıldığı tarih ara
sında vefat, istifa, vekâlet emrine alınma, kad
ro açığı edilme, tekaüde sevk gibi sebeplerle 
vazifeden ayrılacak olanlara veya terfi sure
tiyle maaş ve ücretleri yükselenlere hangi istih
kakları üzerinden tediye yapılacağı hususunda 
bir tereddüt ve iltibasa mahal kalmaması mak-
sadiyle tediyelerin kanunun mer'iyete girdiği 
tarihte maaş, ücret ve tahsisata müstehak olan
lara ve o tarihteki aylık istihkakları esas tutu
larak yapılması ve keyfiyetin lâyihaya derci 
muvafık görülmüş ve bu maksatla ikinci madde 
tanzim olunmuştur 

Bu esasa göre tahakkuk ettirilecek birer ay
lık istihkaklar arasına Ankara'da bulunanlara 
verilmekte olan muvakkat tazminat dahil olma
dığı gibi çocuk ve yakacak zammı alanların bu 
zamları da dahil bulunmamaktadır. 
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Yukarıda yazılı esaslar dairesinde istihkak 

sahiplerine bir defaya mahsus olarak verilecek 
para bir aylık maaş, ücret ve tahsisatın tabi 
olduğu miktar ve nispetlerde kanuni vergileri 
çıktıktan sonra kalan ita miktarları ile fevka
lâde zamları muhtevi olacaktır. 

Hükümet teklifinin 2 nci maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Birinci maddeye göre yapılacak tediyeler için 
1943 malî yılı bütçesine on beş milyon lira fev
kalâde tahsisat verilmesini mutazammın bulu
nan lâyihanın üçüncü maddesi, bazı.ibare deği
şiklikleriyle 4 ncü madde olarak kabul edil
miştir. 

Sabit gelirli vatandaşlara bir yardım olmak 
üzere verilen bu paranın borç için haczedileme-
mesi hakkında Hükümet teklifinin 4 ncü mad
desinde yazılı hüküm Encümenimizce de muva
fık görülmekle beraber bu paralardan tekaüt 
sandığı aidatının da kesilmemesi, mahsus ka
nunlarında tekaüde esas olarak on iki aylık is
tihkaklardan tevkif olunan tekaüt aidatı naza
ra alınmış olmasına mebni yerinde "bulunmuş 
ve maddeye bu maksadı temin edecek bir fıkra 
eklenmiştir 

Maddeye ilâve olunan (Tekaüt sandıkları ai
datı) tâbirine gerek mukannen aylık aidat, ge
rekse eski hizmet senelerinin tekaüt müddeti
ne ilâvesi için ayrıca kesilen paralar dahildir. 
Lâyihanın beşinci maddesiyle bu kanun hüküm
lerinin vilâyet hususi idareleriyle belediye büt
çelerinden aylık alanlara tatbiki hakkında ve-

HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Umûmi muvazeneye dahil dairelerle bunlara 
ba$lı müessese ve teşekküllerden aplik alanlara, 
bir defaya mahsus olmak üzere maaş, ücret ve 
tahsisatlarının bir aylık tutarının ilâveten veril

mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Umumî muvazeneye dahil da
irelerle bunlara bağlı müessese ve teşekküller
den aylık alanlara 1943 malî yılı içinde bir de
faya mahsus olmak ve tediye zamanı tcra Vekil
leri Heyetince tâyin edilmek üzere almakta ol
dukları maaş, ücret ve tahsisatlarının fevkalâde 
zamlariyle birlikte bir aylık tutarları ilâveten 
verilir. 

Ecnebi memleketlerde vazife gören Hariciye 

rilen salâhiyet, vilâyet umumî meclisleriyle be
lediye meclislerinin kararını icabettirmekte olup 
bu meclislerin toplantı halinde bulunmamaları 
dolayısiyle yeniden toplantıya çağırılmaları lü
zumu hâsıl olacağı ve bu da alâkadar idarelerce 
masraf ihtiyarına sebebiyet vereceği nazara alı
narak, bu meclislerin kararına hacet kalmaksı
zın tatbikini temin maksadiyle bu madde 4178 
sayılı kanundaki yazılış şekline konulmuş ve 6 
ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

/. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Bitlis 
B. Osma 

Diyarbakır 
Ş. üluğ 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 
H. Kortel 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Edirne 
M..N. Gündüzalp 

Hatay 
H. Selçuk 
İstanbul 

/. II. Ülkmen 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

M. M. 
Muğla 

H. Kiîâbcı 

Aydın 
Ol. R. Alpman 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
M. Karaağaç 

Konya 
Dr. 8. Irmak 

Mardin 
B. Erten 

Samsun Tokad 
M. A. Yörüker R. A .Sevengil 

Trabzon Zonguldak 
M. S: Anamur E. Erişirgil 

Umumî muvazeneden ve umumî -muvazeneye 
dahil dairelere bağlı müessese ve teşekküller
den maaş, ücret ve tahsisat alanlara bir#r ay
lık istihkaklarının ilâveten verilmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Umumî muvaaeneden ve umu
mî muvazeneye dahil dairelere bağlı müessese ve 
teşekküllerden maa$ ücret ve tahsisat alanlara 
1943 malî yılı içinde bir defaya mahsus olmak 
ve tediye zamanı tcra Vekilleri Heyetince tâyin 
edilmek üzere almakta oldukları istihkakları
nın, fevkalâde zamlariyle birlikte bir aylık tu
tarları ilâveten verilir. 

Yabancı memleketlerde vazife gören Hariciye 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRÎŞt 
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memurlariyle istihkaklarını aynı esaslara göre 
alan diğer memurlara yapılacak tediyeler mem
leket dahilinde bulunan emsallerinin aylıkları 
gibi hesabediir. 

Mukavele ile ve 4429 sayılı kanunun 35 nci 
maddesi gereğince çalıştırılanlara bu kanunun 
şümulü yoktur, 

HADDE 2. — Birinci madde gereğince ilâ
veten verilecek aylıklar bütçelerin taalluk ey
ledikleri tertiplerinden ödenir. 

İfADDE 3. — 1943 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Ma
liye vekâleti kısmında (Umumî muvazeneye da
hil dairelerle bunlara bağlı müessese ve teşek
küllerden aylık alanlara bir defaya mahsus ol
mak üzere maaş, üoret ve tahsisatlarının bir 
aylık tutarı nispetinde yapılacak tediyeler kar
şılığı) adiyle yeniden açılan 216/A faslma 
(15 000 000) lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

Bu tahsisattan bütçelerin taalluk eyledik
leri tertiplerine ihtiyaç miktarında münakale 
icrasına Maliye vekili mezundur. 

MADDE 4. — Birinci madde gereğince yapı
lacak tediyeler borç için haczolunmaz. 

MADDE 5. — Mülhak ve hususi bütçeli ida
relerle 3659 sayılı kanuna tabi müessese ve te
şekküller de kendi memurları hakkında bu ka
nun hükümlerini tatbika salahiyetlidirler. 

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

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da.V. Ha.V. Mal. V. 
H. Uran N. Menemencioğlu F. Ağralı 
M1V. Na. V. îk. V. 
Yücel S. Vay F. Sirmen 

S. î. M, V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. II. Alataş Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
A. F. Cebesoy C. 8. Siren 
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memurlariyle istihkaklarını aynı esaslara göre 
alan diğer memurlara yapılacak tediyeler mem
leket dahilinde bulunan emsallerinin aylıkları 
gibi hesap edilir. 

Mukavele ile ve 4429 sayılı kanunun 35 nci 
maddesi gereğince çalıştırılanlara bu kanunun 
şümulü yoktur. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı tediye
ler, kanunun mer'iyete girdiği tarihte maaş, üc
ret ve tahsisata müstehak olanlara o tarihteki 
aylık istihkakları esas tutularak yapılır. 

MADDE 3. — Hükümet teklifinin 2 nci mad
desi aynen. 

MADDE 4. — Bu kanun gereğince yapılacak 
tediyeler için 1943 malı yılı umumî muvazene 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye ve
kâleti kısmında açılan hususi fasla (15 000 000) 
lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

Bu tahsisattan bütçelerin taalluk eyledikleri 
tertiplerine ihtiyaç miktarmda münakale icra
sına Maliye vekili mezundur. 

MADDE 5. — Birinci madde gereğince yap? 
lacak tediyeler borç için haczedilemez ve bun
lardan tekaüt sandıkları aidatı kesilmez. 

MADDE 6. — Mülhak ve hususi bütçeli ida
relerle 3659 sayılı kanuna tabi müessese ve te
şekküller kendi memurları için bu kanun hü
kümlerini tatbik edebilirler. 

MADDE 7. — Hükümet teklifinin 6 nci mad
desi aynen. 

MADDE 8. — Hükümet teklifinin 7 nci mad
desi aynen. 
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