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Mündericat Sayıfa 
1 — Sabık zabıt hulâsası 54 
2 — Havale edilen evrak 54 
3 — Müzakere edilen maddeler: 55 
1 — 11 ağustos 1325 tarihli tekaüt kanunu

na göre tekaüde sevk ve istifaları kabul edilen 
11 zabit hakkında yapılacak muameleye dair 
3/256 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları 55 

2 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 se
nesi bütçesinde 7 500 liralık münakale yapılma
sına ve 15 000 liralık bono çıkarılmasına dair 
1/583 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası 55,57,60,61:63 

3 — Ziraat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
14 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/532, Nafıa vekâleti 1932 senesi bütçesine 
176 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/555, 
Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara bütçe
sinde 7 121 liralık münakale yapılması hakkında 
1/580, Harita umum müdürlüğü 1932 senesi büt
çesinde 15 150 liralık münakale yapılması hak-

Sfcyıfa 
kında 1/581, Jandarma umum kumandanlığı 
1932 senesi bütçesinde 43 008 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/582 ve Adliye vekâleti 
1932 senesi bütçesinde 46 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/588 numaralı kanun lâyi-
halarile îdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1932 senesi bütçesine 2 000 liralık tahsisat ko. 
nulmasma dair 2/68 numaralı kanun teklifi ve 
Bütçe encümeni mazbatası 55:57,59,60,63:66 

4 — Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve 
memurini hakkındaki kanuna müzeyyel 1/566 
numaralı askerî izin kanunu lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası 58:59 

5 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi ka
nununun 10 uncu maddesine bir kelime ilâvesi 
hakkmda 1/557, ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun 14 üncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında 1/564 ve ordu zabitan heyetine 
mahsus terfi kanununun 16 ncı maddesinin değiş
tirilmesi hakkmda 1/565 numaralı kanun lâyi
haları ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 59:60 



1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Derlet demiryolları ve limanları işletme umum mü

dürlüğü ile Düyunu umumiyenin 1932 malî senesi büt
çelerine fevkalâde tahsisat konulmasına, 

Evkaf umum müdürlüğü, 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü, 
İstanbul darülfünunu, 
Tütün inhisarı idaresi 1932 senesi bütçelerinde mü. 

nakale yapılmasına dair kanun lâyihaları müzakere 
ve kabul edildi ve pazartesi günü toplanılmak üzere 
celse tatil olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

Hasan Ruşen Eşref Haydar Rüştü 

11 — Maliye vekâletile Şûrayi devlet 1932 senesi 
bütçelerinde 4 300 liralık münakale yapılması hakkın
da kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

12 — Ordu ikramiyesi kanununun jandarma hak
kında da tatbikma dair kanun lâyihası (Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenlerine) 

13 — Ordu vilâyeti hususî idaresi tarafından yap
tırılacak büyük köprüler için Hazinenin kefaletine da
ir kanun lâyihası (Dahiliye, Nafıa ve Bütçe encü
menlerine) 

14 — Sovyet Rusyada bulunan ateşe militer ve mua
vininin tahsisatlarına zam yapılması hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

15 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçe
sinde, 20 000 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

16 — Vaiz ve dersiam maaşları hakkmda kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

17 — Vilâyetler idaresi kanununun 58 inci madde
sine tevfikan 2 vilâyette idare heyeti teşkiline ve 1452 
numaralı kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Tezkereler 
18 — Askerî memurlar kanununun 4 üncü ve 5 in

ci maddelerinin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

19 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 41 in
ci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
20 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 

1933 senesi bütçesi hakkında 1/513 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
21 — Elâziz valiliğinin, meclisi umuminin toplan

ması dolayısile saygılarının arzına dair telgrafı. 

2 — HAVALE E 
Lâyihalar 

1 — Belediye teşkilâtı olan yerlerdeki muhtarlık
larla ihtiyar heyetlerinin kaldırılması hakkmda kanun 
lâyihası (Dahiliye encümenine) 

2 — Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 j 
liralık münakale yapılması hakkmda kanun lâyihası ! 
(Bütçe encümenine) 

3 — Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadü
lü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Maarif 
vekâletine ait olan kısmmda değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — Devlet memurları maaşatmm tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Zi
raat vekâletine ait olan kısmmda değişiklik yapılması ' 
hakkmda kanun lâyihasr (Bütçe encümenine) 

5 — Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 4 200 
liralık münakale yapılması hakkmda kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

6 — Hayvan sağlık zabıtası kanununa müzeyyel 
kanun lâyihası (Ziraat ve Gümrük ve inhisarlar encü
menlerine) 

7 —Kaçakçılığın men ve takibine dair olan kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası (Gümrük ve in
hisarlar, Maliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

8 — Kocaeli vilâyetine bağlı 4 nahiyenin kaldırıl
ması ve Karasu namile yeni bir kaza kurulması hak
kmda kanan lâyihası (Dahiliye ve Bütçe encümenle. 
rine) 

9 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkında'kanun lâyihası (Maarif ve Bütçe encümenle
rine) 

10 — Maarif vekâletince hariçte bastırılacak mek
tep kitaplarının ihale sureti ve bu kitaplarm bazı mas
raflarını karşılamak üzere ihdas olunacak mektep ki
tapları sandığı hakkmda kanun lâyihası (Maarif ve 
Bütçe encümenlerine) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BIEÎNCÎ CEL**! 
Açılma saati: 14 

REİS — Esat Bev 
KÂTİPLER: Ruşen Eşref B. (Afyon Karahisar), Avni Doğan B. (Yaigat) 

REİS — Gelse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN HADDELER 

1 — 11 ağustos 1325 tarihli tekaüt kanununa 
göre tekaüde sevk ve istifaları kabul edilen 11 
zabit hakkında yapılacak mua/meleye dair 3/256 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları fil 

REİS — Mazbata okunsun. 
(Maliye encümeninin mazbatası okundu) 

Efendim, Maliye encümeninin bu mazbatasını 
Bütçe encümeni de aynen kabul etmiştir. Maz
bata hakkında mütalea var mr? (Muvafık ses
leri). 

O halde reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsınlar. Etmeyenler... Maz
bata aynen kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamemizde bulunan diğer mad
delerin tevziinden şimdiye kadar 48 saat geçme
miştir. Eğer Heyeti celileniz tensip buyurursa
nız müzakere edelim (Muvafık sesleri). 

Müzakere edilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Etmeyenler... Bu gün müzakere edil
mesi kabul edilmiştir. 

2 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 sene
si bütçesinde 7 500 liralık münakale yapılmasına 
ve 15 000 liralık bono çıkarılmasına dair 1/583 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası \2] 

REİS — Heyeti ınnumiyesi hakkında söz iste
yen var mı efendim? (Hayır sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 mali senesi 
bütçesinde bazı tadilât yapılması hakkında 

kanun 
MADDE 1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 

1932 analı senesi bütçesinin merbut cetvelde ya-

[1, 2] 112,116 numaralı matbualar zaptın so
nuna ilişiktir. 

zili fasılları arasında 5 700 liralık münakale ya
pılmıştır. 

lam 
F. Lira 
7 İstimlâk bedeli ve muhamminler 

ücreti 5 700 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu) 

BEİS — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ankara şehriimar müdürlüğü 
1992 malî sen«si bütçesinin 7 nci1 faslının 1 inci 
istimlâk bedeli ve muhamminler ücreti maddesi
ne 15 000 liralık munzam tahsisat verüaiştir. 

REİS — Maddeyi kabul-edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

İfiADDE 3 — İstimlak davalarından müte
vellit mahkeme masraftan mamnaf bütçesinin 
7 nci fanimin 1 im»,İJBbnüâkrbedeii »veTnuham-
nûnlejr ücreti maddetmAm-veriâ». 

RBtB — Maddeyirin*n>eâMaier... Etmeyen
ler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — tB&-toatma*uri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler .. .Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye vekili-memurdur. 

REİS —IMaddeyi lcabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

3 — Ziraat vkMeti 1932 s&usi bütçesinde 
14-060 liralık münakale yapılması hakkında 
1/532, Nafm vekâleti 1932 senesi h&frHİne 
176 000 liralık tahsisat konulnumm dair 1/&ZÖ, 
Mülî Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara bütçesin
de 7 121 liralık münakale yapüması hakkında, 
1/580, Harita umum müdürlüğü 1932 -senesi 
bütçesinde i 15 150 lirahk münakale yapüması 
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hakkında 1/581, Jandarma umum kumandanlı
ğı 1932 senesi bütçesinde 43 008 liralık münakale 
yapüması hakkında 1/582 ve Adliye vekâleti 1932 
senesi bütçesinde 46 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/588 numaralı kanun lâyihalarüe 
İdare heyetinin, Büyük Mület Meclisi 1932 se
nesi bütçesine 2 000 liralık tahsisat konulmasına 
dair 2/68 numaralı kanun teklifi ve Bütçe encü
meni mazbatası [lj 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına 

dair kanun 

MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei 
umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut cet
velde yazılı f asılları arasında 214 673 liralık mü
nakale yapılmıştır. 

Büyük Millet Meclisi 

F. 
2 

Zam 
Lira 

Beynelmilel parlâmentolar ittihadı 
ve ticaret kongrelerine iştirak ede

cek murahhaslar harcırahı 2 000 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 

Başvekâlet 

P. 
52 

Zam 
Lira 

1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 1 224 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 

Tapu ve kadastro U. M. 

Maliye vekâleti 

P. 
122 

Zam 
Lira 

1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 28 826 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
,5„ Zam 

P. Lira 
166 1351 numaralı kanun mucibince 

sarf olunacak Ankara şehri imar 
masrafı 15 000 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

fil 117 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Zam 
Lira F. 

202 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 2 500 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar V. 

F. 
227 

Zam 
Lira 

1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 14 816 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Zam 

F. Lira 
256 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 3 056 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti 
Zam 
Lira F. 

287 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 13 168 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 

Emniyet İşleri U. M. 
Zam 
Lira F. 

322 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 8 304 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 

Jandarma U. K. 

Zam 
Lira F. 

356 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 1 808 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Zam 

F. Lira 
374 Nakliyat 35 000 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
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377 

Zam 
Lira 

1861 numaralı kanun mucibince 
tekaüt edilecek efrada verilecek 
ikramiye ve 1471 numaralı ka
nun mucibince verilecek hayvan 

tazminatı 2 200 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Zam 

P. Lira 
385 1930 senesi düyunu karşılığı 4 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Adliye vekâleti 

F. 
473 

Zam 
Lira 

1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 30 000 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Zam 

F. ' Lira 
485 Memurlar harcırahı 15 000 

REİS — Kabul edenler,.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Zam 
F. Lira 

494 Masarifi idare 1 500 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Ziraat vekaleti 

Zam 
Lira F. 

652 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 8 000 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Zam 

F. Lira 
686 Açık maaşı 6 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
Zam 

F. Lira 
711 Ecza ve malzemei baytariye 7 121 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Harita umum müdürlüğü 
Zam 

F. Lira 
820 Maaşatı umumiye 8 700 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. 
821 

Zam 
Lira 

1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 3 032 
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir.' 
Zam 

F. Lira 
824 657 numaralı kanun mucibince 

verilecek tazminat 2 250 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Zam 

F. Lira 
825 Mefruşat ve demirbaş 343 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Zam 
F. Lira 

830 Mükâleme bedeli 15 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Zam 

F. Lira 
838 İşletme 410 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Zam 
F. Lira 

839 İnşaat ve tamirat ve bilcümle 
baliz tesisatı masrafı 400 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

[Birinci madde tekrar okundu] 
REİS — Birinci maddeyi kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Nafıa vekâleti 1932 malî se

nesi bütçesinde (mütedavil sermayeden Nohap 
şirketine temlik edilen mebaliğ) namile yeniden 
açılan 594 üncü fasla fevkalâde tahsisat olarak 
176 000 lira konulmuştur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edsnler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

Birinci münakale kanunu hakkında rey ver
meyenlerin lütfen reylerini vermelerini rica ede
rim. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir efendim, 
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4 — Ordu, bahriye ve jandarma zabıtan ve me

murini hakkındaki kanuna müzeyyel 1/556 nu
maralı askerî izin kanunu lâyihanı ve Millî Müda
faa encümeni mazbatası fil 

REİS — İki defa müzakereye tâbi olan ka
nunlardan birincisi efendim. 

Bunun hakkında mütalea arzu buyuran var 
mı efendim? (Yok sesleri). 

Mütalea olmadığına göre maddelere geçilme
sini reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Maddelere keçilmesi kabul buyu-
rulmuştur. 

912 numaralı ordu, bahriye, jandarma zabitan 
ve memurini hakkındaki kanuna müzeyyel 

askerî izin kanunu 
MADDE 1 — Hazarda ordunun kara, deniz 

ve hava ve jandarma kısımlarına mensup zabit, 
askerî memur ve gedikli küçük zabitlerin sene
de bir buçuk ay izin almak hakkı vardır. 

Seferde başkumandan bu hakkı tenkis veya 
büsbütün refedebilir. Zabit, askerî memur ve ge
dikli küçük zabitlerin vazifeleri başından izinle 
bir günden ziyade ayrılmaları (tatil günleri ha

riç) ancak mezuniyetleri hakkına mahsuben müm
kün olabilir. 

Senelik izinin verilmesinde hizmetin sektedar 
olmamasına dikkat ve ona göre bu mezuniyetten 
istifade zamanlarını tesbit etmek âmirlerin vaza-
ifi cümlesindendir. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim? Maddeyi reyi âlinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Yıllık iznini her sene kullan
mayanlar sonraki yıllar içinde bu hakkın yal
nız ikisini birden toplu olarak alabilirler. Faz
lası sakıt olur. 

Yıllık iznin yalnız nısfına kadarını kulla
nanlar fazlasından ertesi sene içinde istifade 
edebilirler. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? (Yok sesleri) Maddeyi kabul buyuran
l a r . . . Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Fevkalâde bir mazeret dolayısi-
le zabit, askerî memur ve gedikli küçük zabitlere 
müteakip sene iznine mahsuben bir sene için
de yalnız bir defa olmak ve memleket dahili için 
nihayet bir buçuk ayı geçmemek üzere aynca 
izin verilebilir. 

Mazeret dolayısile memleket harici için izin, 
senelik izinle beraber nihayet altı aydır. 

Mezuniyetlerin üç aydan fazlasına maaş ve
rilmez. Ancak tahsil ve tetebbu için M. M. Ve-

[1] 114 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

kâletince altı aydan fazla izin verilebilir ve bu 
halde maaşları tamamen verilir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hava tebdilinde ve tedavide 
bulunan zabit, askerî memur ve gedikli küçük 
zabitlerin raporları müddetince maaşları kesil
mez. 

REÎS — Madde hakkında söz var mı efen
dim? Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul buyurulmuştur. 

MADDE 5 — îzin, tedavi ve hava tebdili 
müddetleri zabit, askerî memurların kıdemle
rinden ve gedikli küçük zabitlerin filî hizmet
lerinden tenzil edilmez. 

REÎS — Madde hakkında bir mütalea var mı 
efendim? 

HAMDİ B. (Yozgat) — Efendim, «tenzil edil
mez» yerine «indirilmez» deyelim. 

REÎS — «tenzil edilmez» yerine «indirilmez» 
kelimesini teklif ediyorlar. O suretle maddeyi 
reyi âlinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul buyurulmuştur. 

MADDE 6 — Gidiş ve geliş için yolda geçe
cek zaman, izin müddetinden her sene bir defa 
için hariçtir. 

REÎS — Madde hakkında bir mütalea var mı 
efendim? (Yok sesleri). Maddeyi reyi âlinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler . . . Kabul buyurulmuştur. 

MADDE 7 — îşbu kanundaki esasatm tefer
ruatı ve tatbik salâhiyeti ve usulleri bir nizam
name ile tesbit olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul buyurulmuştur. 

MADDE 8 — Şimdiye kadar meri bulunan 
24 nisan 1325 tarih ve 772 numaralı askerî 
mezuniyet nizamnamesi ile zeyilleri ve 14 hazi
ran 1341 tarihli bahriye zabit ve efradına mah
sus mezuniyet talimatnamesi ve askerî izinlere 
ait diğer bilcümle mukarrerat bu kanunun neşri 
ile mülgadır. 

REÎS — İMaddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Madde hakkında bir mütalea var mı 
efendim? Maddeyi kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul buyurulmuştur. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

RECEP B. (Kütahya) — Efendim, jandarma 
zabitlerinin izin meselesi mevzubahstir. « Dahi
liye vekili » nin de ilâvesi lâzımdır. 
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REÎSl ÎH- | 
SAN Pş. (Giresun) — Muvafıktır efendim. En- ' 
cümen de kabul eder. | 

REİS — Efendim, onuncu maddeye « Millî ; 
Müdafaa » kelimelerinden sonra bir de « Dahili- I 
ye » kelimesinin ilâvesi teklif buyuruluyor. En- ! 
cümen de iştirak ediyor. Bu teklifi reyi âlinize | 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . \ 
Kabul edilmiştir. j 

O halde maddeyi, « Millî Müdafaa ve Dahiliye 
vekilleri » şeklinde kabul buyuranlar . . . Kabul ! 
etmeyenler. . . Kabul buyurulmuştur. ! 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen- \ 
dim. ikinci müzakeresine geçilmesini reye arze- i 

diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka- I 
bul edilmiştir. | 

5 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanu- \ 
nunun 10 uncu maddesine bir kelime ilâvesi hak- I 
kında 1/557, ordu zabitan heyetine mahsus terfi \ 
kanununun 14 üncü maddesinin değiştirilmesi \ 
hakkında 1/564 ve ordu zabitan heyetine mah
sus terfi kanununun 16 ncı maddesinin değiştiril
mesi hakkında 1/565 numaralı kanun lâyihaları \ 
ve Milli Müdafaa encümeni mazbatası fil 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın- i 
da mütalea var mı efendim? (Hayır sesleri). 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. I 

Ordu zabitan heyetine mahsus 29 - IV - 1926 
tarih ve 863 numaralı terfi kanununun 14 ün
cü maddesi ile bu kanunun, 8 - VI - 1929 ta- j 
rihli ve 1494 numaralı kanun ile tadil edilen 
10 uncu ve 16 ncı maddelerinin değiştirilme

sine dair kanun 
MADDE 1 — 863 numaralı kanunun 1494 I 

numaralı kanunla tadil edilmiş olan 10 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: | 

Umum zabitanm terf ie hak kazanmaları için i 
her rütbede filen asgarî bulunacakları müddet I 
âtide gösterilmiştir, işbu müddetler harpte baş- I 
kumandanlığın göstereceği lüzum üzerine nısfı
na tenzil edilebilir. Harp takdirnamesile taltif 
edilenler ve 16 ncı maddedeki kıdemleri alanlar 
dahi işbu müddetleri filen ikmal etmek mecburi
yetindedirler. 

Zabit vekili 6 ay 
Mülâzim 3 sene (Denizde iki sene) 
Birinci mülâzim 3 » 
Yüzbaşı 6 » 
Binbaşı 4 » 
Kaymakam 3 » 
Miralay 3 » 
Mirliva 3 » 
Ferik 3 » j 
Birinci ferik 3 » I 

[11 115 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. I 

Harbiye mektebinden çıkan zabitana zabit 
vekili rütbesi verilir. Bunlar 6 ay sonra göstere
cekleri liyakate nazaran mafevkleri tarafından 
yapılacak teklifle münhal aranmayarak mülâ-
zimliğe nasbolunurlar. Tıp fakültesi askerî kıs
mından ve askerî baytar mektebinden çıkanlara 
mülâzimlik rütbesi Tıp ve Baytar tatbikat mek
tep ve seririyatlannda bir seneyi bitirdikten 
sonra ehliyetleri tasdik edilen mülâzim tabip ve 
baytarlara da birinci mülâzimlik rütbesi verilir. 
Bunlar orduya gönderilerek talimatı dairesinde 
iki sene kıta ve hastanelerde (baytar kıta veya 
bakteriyolojihanelerinde) staj gördükten sonra 
yüzbaşılığa terfi ederler. 

Askerî tıbbiyeden çıkan eczacı, dişçi ve kim
yager talebeye mektepten çıktıkları zaman mü
lâzimlik ve bunlardan eczacı ve diş tabipleri as
kerî tababet ve tatbikat mektebinde ve kim
yagerler askerî kimyahanede bir sene mümarese 
kazanan ve ehliyetini ispat edenlere birinci mü
lâzimlik rütbesi verilir. 

Tabip, baytar, eczacı, diştabibi ve kimyager 
mülâzimlerden muvaffakiyetle imtihan vereme
yenlerin kıtalarda, hastanelerde ve kimya labo
ratuarlarında terfie liyakat sicili alıncaya kadar 
birinci mülâzimlik rütbesine terfileri yapılmaz. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalea var 
mı efendim? (Hayır sesleri). Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ikinci münakaleler hakkında reylerini verme
yen zevat varsa reylerini versinler efendim. Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 2 — 863 numaralı kanunun 14 ün
cü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş
tir: 

Hazarda kıta hizmetini yapamayacak şekilde 
hastalananlar, hastalıkları geçici ise, ayni rütbe
de ay ve gün sayısı ile ceman ve filen iki seneyi 
tecavüz etmemek üzere (hât hastalıkların teda
vi müddeti dahil değil) iklim değiştirme veya 
hava tebdili veya tedavi muamelesine tâbi tutu
lurlar. 

Hazarda ve seferde vazife icabı yaralanmak
tan ve kırılmaktan doğan arızalar «tromalar » 
için verilecek tedavi müddetleri evvelki tedavi 
ve hava tebdili müddetlerine bakılmayarak iki 
senedir. 

Bu her iki senenin bitmesinde, kıtada hizmete 
yine bilmuayene kabiliyet kazanmazsa tekaüt 
muamelesi yapılır. Bir rütbede on seneden fazla 
kalanlar için tedavi ve hava değiştirme müddeti 
mecmuu üç sene hesap olunur. 

Hazarda illetleri tedavi ve hava değiştirme 
ile geçmeyecek olanlardan bu illetleri hasebile 
kıta hizmetini yapmağa daima kabiliyetsizlik 
gösterenlerin yukarıda yazılı müddetleri bekle
meksizin tekaütlükleri yapılır. 

Seferberlikte kıta hizmetini ifaya mâni an-
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zası tahakkuk eden bilûmum zabitan rütbe ve sı
nıfı ve yapacakları vazife nazarı itibare alınmak 
ve kabiliyeti bedeniye talimatnamesinin mah
sus maddesine ittiba edilmek şartile musaddak 
raporlara göre sabit hizmette «daimî, muvakkat» 
istihdam olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalea yoktur. 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — 863 numaralı kanunun 1494 
numaralı kanunla tadil edilmiş olan 16 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Harp akademisi tahsilini muvaffakiyetle biti
renler aşağıdaki tertibe göre üç zümreye ayrılır 
ve kıdemler buna göre verilir. Bu ayrılış dip
lomalara aynen geçirilir. 

A) Birinci zümre - Erkâni harbiye stajına 
birinci derecede ayrılanlar; 

İkinci zümre - Erkâni harbiye stajına ikinci 
derecede ayrılanlar; 

Üçüncü zümre - Erkâni harbiye stajma ayrıl
mayan ve fakat erkâni harbiyeye yardımcı va
zifelerde kullanılmağa elverişli olanlar. 

B) Her üç zümreye seçilenlere birer sene tah
sil kıdemi verilir. 

Birinci ve ikinci zümreye seçilenler kıta ve 
erkâni harbiye stajına tâbi tutulurlar. Bunlar
dan iki sene içinde kıtada ve erkâni harbiye va
zifelerinde ehliyet göstererek liyakatleri tasdik 
edilenlere iki sene daha kıdem zammı verilir. 

Bu iki senelik kıdemi alacaklardan verilecek 
tezi muvaffakiyetle yazan ve liyakatleri üst ta
raf âmirleri tarafından sırasile tasdik olunan
lara tez talimatı şartlarına uygun olarak bir sene 
daha kıdem zammı v?rilir. 

Üçüncü zümreye (Erkâni harbiye yardımcı 
vazifelere seçilmiş olanlara) bir seneden başka 
kıdem zammı verilmediği gibi bunlar erkâni 
harbiye stajına da tâbi tutulmazlar. 

C) Akademinin üçüncü sınıfında hastalık ve
ya her hangi bir sebep dolayısile dersleri anla
mak ve ihata edebilmek kudretini kaybedenlerle 
devamsızlığı, tembellik ve kayitsizliği tesbit olu
nanlara diploma verilmez. 

D) Kaymakam rütbesinden yukan rütbede 
kıdem zammı verilmez. 

H) Tatbikat mekteplerinden tabip ve baytar
ların muavinliğe ayrılanlarından muvaffakiyetle 
imtihan verip mütehassıs diploması alacaklara 
bir sene kıdem zammı verilir. Mevcut mütehas
sıslardan bu zammı almamış olanlara da bir se
ne kıdem zammı verilir. 

V) Eczacılardan tatbikat mekteplerinde kim

yager yetiştirilmek üzere muavin eczacılığa ayrı
lanlara, iki sene tahsili muvaffakiyetle bitir
mek şartile, bir sene kıdem zammı verilir. 

Z) Yüksek levazım mektebini muvaffakiyetle 
ikmal edenlere bir sene kıdem zammı verilir. 

Yukarıdaki fıkralara tevfikan kıdem zammı 
almış olanlar aldıkları zamlarile tashih edilen 
nasıp tarihlerine nazaran emsalleri terfi etmiş 
ve kendileri de rütbeleri müddeti asgarisini filen 
ikmal eylemiş iseler derhal, değil iseler bu iki 
şartın itmamında terfi ettirilirler. Bu gibilerin 
almış oldukları kıdem zammı müddetlerinin faz
lası yeni rütbelerine devrolunur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında bir mü
talea var mı efendim? 

HAMDI B (Ordu) — Efendim, bir şey ar-
zedeceğim. Biz eski harfleri bırakalı çok zaman 
geçti. Halbuki bir ebcetçi bu madde yazılırken 
sırayı ebcet harflerinin dizilişine göre koymuş. 
A, B, O, D, H, V, Z. (Handeler). Nazan dikkati
nizi celbederim. 

REİS — Efendim, Hamdi Beyefendinin tek
lifleri veçhile bu harflerin alfabe sırasına göre 
konmasını reyi âlinize arzedeceğim (Hacet yok 
sesleri). 

O halde maddeyi tashih veçhile kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.., Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. İkinci 
müzakeresine geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 malî se

nesi bütçesinde bazı tadilât yapılması hakkında
ki kanuna (180) zat rey vermiştir, muamele ta
mamdır, kanun (180) reyle kabul edilmiştir. 

1932 senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılması hakkın
daki kanuna (191) zat rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Kanun (191) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Perşembe günü saat 14 te toplanmak 
üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 14,45 
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Ankara şehri imar müdürlüğü 1 9 3 2 mali senesi bütçesinde bazı tadilât 

yapılması hakkındaki kamına verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir.) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
îzzet B. 
tzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Hacim Mıüıitttin B. 
İbrahim Yürük B. 
îsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 180 

Kabul edenler : 180 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 134 

Münhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 

Pertev Etçi B. 
Bayaztt 

Bayraktaroğlu Halit B. 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Mustafa Fehmi B. 
Kof et B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
îsmail Kemal B. 
ismet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 

Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. ' '• —' 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Şamili B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 

Halil Etem B. 
HayrullahB. •-., 
Mûtat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B, 
Yaşar B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hâzini B. 
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Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kem alet t in B. 
Ragıp B. 
Sal âh attın B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Manisa 
Osman B. 

Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Şevket B. 
Rize 

Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
îbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rshmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Anko£lu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Ruşen Eşref B. 

Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Vah ya Galip B. 

Antalya 
\)v. Cemal B. 
Hasılı B. (Mezun) 

Artvin 
Memet A!i B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Kesil Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 

Kâzım Pş. (Reis) 
Memet Cavit B. 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Faîih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 
zun) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

(Mc-

Şükrü B. 
Ziya Gevher B. (Mezun) 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Bikir Karamemet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâ i B. (V.) 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümiişane 
Edip Servet B. (Mezun) 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. ı 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
İbrahim Tali B. (Mezun) 
Ziyaettin Karamursal B. 
(Mezun) 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 

62 
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Mahmut Celâl B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. (Mezun) 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Eeşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Eeşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 

Tevfik Fikret B. 
Kütahya 

İbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Easim B. 

Malatya 
İDr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Eefik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. (Mezun) 

Mardin 
Ali Rıza B. (Mezun) 
İrfan Ferit B. (î. Â.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Halit B. (Mezun) 

Rize 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Rüşeni B. (Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Eocep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Easim B. 
Eemzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Eaşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Easim B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. ( Me
zun ) 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hasan B. (Es. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 
İMemet Emin B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Bagıp B. 

191*2 m a i l senes i m u v a z e n e * u m u m i y e k a n u n u n a m e r b u t b ü t ç e l e r d e baz ı 
tadilat yakılmasına dair kanuna verilen«reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Eesul B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aza i ıdedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller : 

317 
: 191 
: 191 

0 
0 

123 
3 

/ Kabul edenler J 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Eıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. i 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Mııslihittin Abdullah B. 
Eifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nai şifi Şerif B. 

Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydm 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

- 6 3 -
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Balıkesir 

Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Ref et B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa AbdüUıalik B. 
Rifat B. V 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 

Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
jNafi Atuf B. 
jNafiz B. 
[Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
[Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
[Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
[Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
[Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
(Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Kâzım Pş. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
[Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
[Hasan Fehmi B. 
İRefik B. 
Tahsin B. 
İVelet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
lAhmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
[Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
|Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İMemet B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Manisa 
[Dr. Saim B. 
Osman B. 
[Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

İMemet B. 
Mardin 

[Abdürrezzak B. 
Mersin 

[Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
I Muş 
İHasan Reşit B. 
Kıhcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 
I Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

I Ordu 
I Ahmet İhsan B. 
[Hamdi B. 
(ismail B. 
İRecai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
I Samsun 
[Dr. Asım B. 
[Emin B. 
Etem B. 
Zühtü B. 
I Siirt 
Mahmut B. 
I Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
I Sivas 
tsmail Memet B. 

[Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 
J Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 

6 4 -
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İtaif B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Refet B. 

Adana 
Arıkoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Ruşen Eşref B. 

Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. (Mezun) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. (Me-
zun) 

Bursa 
Asaf & 
Dr. Galip B, 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Behçet B. 
Van 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Ziya Gevher B. (Mezun) 
Çankırı 

Talât B. 
Çorum 

Bekir Karamemet B. 
Münir B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü Bs 

Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyar oekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. (Mezun) 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B» 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
İbrahim Tali B. (Mezun) 
Ziynettin Karamursal B. 
(Mezun) 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.), 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nafiz B, 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. (Mezun) 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B, 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. (Mezun) 

Mardin 
Ali Riza B. (Mezun) 
İrfan Ferit B .(t. Â.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Halit B. (Mezun) 

Bize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. (Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Şadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B> 
fraîkB. 
Mahmut Rasim B. 
j Tokat 
Mustafa Vasfı B. ( 
zun ) " 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B, 
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Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 
Süleyman Sırn B. 

î : 3 8 
TJrfa 

M. Emin B. 

1 7 - 4 - 1 9 3 3 C : i 
Yozgat 

Avni Doğan B. 
Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
Celâl Sanir B : 
Ragıp B. 

> » » » « > ' C C C < 

'/'. ü. M. M. Matbuan 



Sıra No 112 
II ağustos 1325 tarihli tekaüt kanununa göre tekaüde sevk 
ve istifaları kabul edilen 11 zabit hakkında yapılacak mua
meleye dair 3256 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî 

müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

TC. 
Başvekâlet 17 - XII - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/3032 

B. M, M. Yüksek Reisliğine 

Dahiliye vekilliğinden yazılan 12 - XII - 1932 tarih ve jandarma 47649 sayılı tezkerede; 1325 
tarihli tekaüt kanununa göre tekaüde sevk ve istifaları kabul edilip ihtiyat zabıtanı teşkilâtı hak
kındaki kanuna muhalif olarak kararname ile sınıfı muvazzafa geçirildikleri görülerek tekaüde 
irca edilen .1.1 zabitten üçünün tekaüde irca edilmesinin doğru olduğuna Meclisi Âlice.ve 
ikisinin de muvazzaf olarak hizmete alınmasına Şûrayi devletçe karar verilmiş ve bu kararların 
da infazı lâzım bulunmuş olduğundan muameleleri birbirinin ayni olduğu halde haklarında başka 
başka kararlar verilen bunlar ve diğer zabitler hakkında yapılacak muameleye dair Meclisi Âlice 
bir karar verilmesi istenilmiştir. 

Muktazasının ifası için Dahiliye vekilliğinin bu husustaki tezkeresi ile Şûrayi devlet kararları
nın sureti leffen arz ve takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Dahiliye vekilliğinin 12-XII-1932 tarih ve 47649 sayılı tezkeresi suretidir. 

Büyük Millet Meclisinin 9 - IV - 1932 tarih ve 694 numaralı kararı üzerine muameleleri gözden 
geçirilen müstahdem zabitlerden 11 zabitin ayrı ayrı zamanlarda 325 tarihli tekaüt kanununun macl-
dei mahsusa! a rina tevfikan tekaüde sevk ve istifaları kabul edilip o tarihte mevkii meriyette bulu
nan .1326 tarihli ihtiyati zabitanı teşkilâtı hakkındaki kanunun hükmü altına girmelerine rağmen bu 
kanunun dördüncü maddesindeki şartlar nazarı itibara alınmayıp kanuna muhalif olarak karar
name ile muhtelif tarihlerde sınıfı muvazzafa nakledildikleri görüldüğünden bu kere tekaüde irca edil
mişlerdir. Bu zabitlerden kaymakam 163 Aziz Beyle yüzbaşı 2233 Macit Efendi Şûrayi devlete müra
caat edip tekaüde irca muamelelerinin ıslahı son hizmetlerim n muvazzıf olarak kabul edilmesi hak
kında suretleri ilişik kararları almışlardır (Aziz Bey mütekait, Macit Efendi müstafidir). Meclisi 
Âlinin 694 numaralı kararı çıkmazdan evvel bu 11 zabit vaziyetinde olan diğer bir kaç zabit te 
muhtelif sebeplerden tekaüde sevkedilmiş ve Şûrayi devletin kararındaki naktai nazardan muvazzaf 
gibi bunlara tekaüt maaşı tahsis edilmiş ise de kararname ile tavziflerinde evvelki 
tekaüt muamelelerinin keenlemyekün addine ait bir kayit olmadığından tavziflerinin 
mütekaiden istihdam mahiyetinde bulunduğu ve 1683 numaralı kanunun 7 inci maddesi mucibince 
hizmeti ahire zaımmı yapılması için evrakı tahsisiyeleri Divanı muhasebattan geri gönderilmiş ve bun
lardan Kaymakam Osman Bey ve binbaşı 6ö l Osman Zeki Efendi Divanı muhasebat kararı aleyhinde 
B. M. M. ne müracaat etmişlerdir. Meclis Arzuhal encümeni Kaymakam Osman Bey hakkında (Mec-
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lisi Âlide 694 numaralı kararla katı şekil taayyün etmiş olduğundan tayini keyfiyete mahal olma
dığı) ve Binbaşı Osman Zeki Efendi hakkında da ( M. M. encümeninin mütaleası alınarak Vekiller 
Heyetinin 15 - III -1339 tarihli kararnamesi ve B. M. M. zabıt ceridesi cilt 4, sayıfa 541, 29 - XI -1339 
tarih ve 60 numaralı kararı hükümlerine nazaran tekrar tekaütlüğe şevkinde 1683 numaralı kanu
nun 7 inci maddesi hükmü veçhile muamele yapılması iktiza edeceğine) karar verilmiş ve bu karar
lar da katiyet kestbetmiştir. 

Yine 694 numaralı Meclisi Âli kararının neşrinden evvel Şûrayi devlete müracaat eden Yüz
başı 671 Mitat Efendi hakkında da Şûrayi devletçe ( tavzifine ait kararnamede sınıfı muvazza
fa nakli tensip olunmuştur. Suretinde muharrer olup tekaüt muamelesinin keenlerayekün addini 
nıutazammın kararnamede hiç bir kayit olmadığı prörülmüş ve şu hale nazaran mumaileyh 1683 
numaralı kanunun 7 nci maddesinde yazılı olduğu üzere hali tekaütte iken tekaüde tâbi bir hiz
mete alınarak tekrar tekaüdü yapılan bir zabit vaziyetinde bulunmuş olduğundan maaşı hakkın
da yapılan muamelede bir kanunsuzluk olmadığı ve davasının reddine ) karar verilmiştir 

Yukarıda arzedilen ve muameleleri birbirinin ayni olan zabitlerden üçüne Meclisi Âli ve Şû
rayi devletçe tekaüde irca muamelelerinin doğru olduğuna ve bu kere iki zabitin de Şûrayi dev
letçe muvazzaf olarak kabul edilmesine karar verilmesi ve bu kararların da lâzimülinfaz bulun
masına nazaran mevcut kanun ve kararlara ve diğer dokuz zabit hakkında olunacak muameleye 
dair Meclisi Âlice bir karar ittihazına müsaade buyurulması arzolunur efendim. 

Dahiliye vekili 
Ş. Kaya 

Şûrayi devletin 32/1680 numara ve 23 - XI - 1932 tarihli karar suretidir. 

Dava eden : Jzmitte sabık lü inci jandarma mmtaka kumandanı kaymakam .1314 - 163 numaralı 
Aziz Bey. 

Dava edilen : Umum jandarma kumandanlığı. 
Davanın H. : Umum jandarma kumandanlığı encümeninin katiyen asıl ve esası olmayan bir key

fiyeti bahane ederek kanuna muhalif bir tarzda ve 22 - III - 1340 tarihinde kendisini idareten te
kaüde sevketmiş ve bilâhare yapılan tekaüt muamelesinin haksız olduğu anlaşılıp ikinci bir karar 
ile tavzifine lüzum gösterilerek 4 - XII - 1340 tarihinde kararname ile tavzif edilmiş olduğu ve hiç 
bir emvalden tekaüt maaşı almadığı ve ismi hiç bir askerlik şubesine mütekait veya ihtiyat zabiti 
diye kaydedilmediği ve hakkında ihtiyat zabit muamelesi tatbik olunmadığı halde ahiren umum 
jandarma kumandanlığmea mezkûr tavzif muamelesinin 1326 tarihli ihtiyat zabitanı teşkilâtı hak
kındaki kanunun 4 üncü maddesine ve Heyeti Vekilenin 25 - 111 - 1339 ve B. M. M. nin 27-XJI.-1339 
tarihli kararlarına muhalif görülerek tavzif muamelesinin hükümsüz addile tekaüde irca ve iadesi 
hakkında 28 - VII - 1932 tarihinde kararname istihsal ve tebliğ edilmesi ahkâmı kanuniyeye mu
halif ve mağduriyetini müstelzem olduğundan bahisle mezkûr kararın refi ve 30 - VIII - 1930 ta
rihinden itibar edilmek üzere miralaylık hakkının da verilmesinin temini talebinden ibarettir. 

Dava edilenin müdafaaları : H. - Mumaileyhin 22 - I I I - 1340 tarihinde 325 tarihli askerî 
tekaüt kanununun 2 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına tevfikan tekaüde sevkedilmiş ve o tarihte mev
kii meriyette bulunan 1326 tarihli ihtiyat zabitanı teşkilâtı hakkındaki kanunun hükmü altına girmiş 
olduğu ve bu kanunun 8 inci maddesindeki şartlara muhalif olarak sekiz ay on iki gün sonra 4-XII-1340 
tarihinde tavzif edildiği ve Meclisi Âlinin 9 - IV -1932 tarih ve 694 numaralı kararı ile bu kabil za
bitlerin mütekait olarak tanındığı cihetle 28 - VII - 1932 tarihinde tekaüde irca edilmek suretile 
muamelesi mecrayi kanunisine irca olunduğu ve evvelce tahsis olunup evrakı tahsisiyesi muhassasatı 
zatiyeye verilen tekaüt maaşını alıp almamasının tekaüt muamelesini refedemiyeceği ve bu kere 
tekaüde irca suretile hakkında tatbik olunan muamelenin kanunî bulunduğu beyanile gayri varit 
olan iddiasının reddi merkezindedir. 

Müddeiumumi Talât Beyin mütaleası: H.: tetkik olunan evrak mündericatma nazaran müd-
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deiniıı ilk tekaüt muamelesine - müsteniden tekaüde ircaı yolundaki karan ahirin ıslahı kap ede
ceği merkezindedir. 

Türk milleti namına 
Kazaya memur Şûrayi devletin birinci Deavi D. H. tarafından icabı müzakere olundu. Müd-

deinin tetkik edilen sicil kâğıtlarından kendisinin 340 senesinde tekaüt kanununun 2 nci mad
desinin 3 üncü fıkrasına tevfikan kararname ile tekaüt edildiği ve fakat arada sekiz ay on iki günlük 
zaman geçtikten sonra ikinci bir kararname ile tekrar tavzif olunduğu anlaşılmıştır. Vakıa Umum 
jandarma kumandanlığı, mütekait bir zabitin ancak seferde usul ve kaidesi dairesinde tavzif olu
nabileceği yolundaki ahkâmı kanuniyeye nazaran zuhulen vııkubulmuş olduğunu kabul etmek ik
tiza eden bu ikinci defaki istihdamın hükümsüz tutulması zarurî olduğunu ve bunun hukukî 
neticesi olarak ta müddeinin ilk defa tekaüt edildiği tarihe irca vaziyeti icap eylediğini derme-
yan etmekte ise de bu sureti müdafaa, ancak usul ve kaidesi dairesinde tekaüde sevkolunmuş 
ve itirazatı dinlenmeyerek tekaüt muamelesinde sebat edilmiş bir zabitin olbaptaki mevzuata gay-
rimuvafık olarak sehven tekrar, tekrar tavzif edilmiş olması halinde kabul olunabilip yoksa 
müddei gibi, hakkında tatbik edilen tekaüt muamelesinden rücu olunduğu ikinci tavzif kararna-
mesile ve bundan sonra geçen sekiz sene içindeki istihdam vaziyetleri itibarile ve nihayet rütbe
sinin binbaşılıktan kaymakamlığa çıkanknasile müstedel olan zabitler için bu tarzda bir istintaç 
muhik olamaz. Binaenaleyh müstedinin ilk tekaüt muamelesine müsteniden tekaüde ircaı yolun
daki karan ahirin ıslahı icap edeceğine ve filhal tekaüdü lâzımgeli yorsa muamelesinin mevzuatı 
cedideye tcvfiki zarurî bulunduğuna 23-11-1932 tarihinde müttefikan karar verildi 

Şûrayi devletin K. 66 32/110 No. ve 3 - XII -1932 tarihli karar suretidir 

I>ava eden: Jandarma sabık yüzbaşılarından Macit Bey. 
Dava edilen: Jandarma umum kumandanlığı. 
Davanın hulâsası: istanbul jandarma zabit mektebinden neşet ile Beyoğlu jandarma taburunda 

mülâzimisani iken mektep masarifini tediye ederek 20 nisan 1335 tarihinde istifa eylediğine ve va
ki olan müracaatı üzerine 1337 tarihinde Millî Hükümetçe tavzif ve sepkeden hizmetine binaen bi
rinci mülâzimliğe ve yüzbaşılığa terfi edildiğine ve -bilâhare olbaptaki tavzif karannm hükümsüz ad-
dile vazifesine nihayet verildiğine ve binııetiee kanuna mugayir olan muamelei vakıanın tashihi ta
lebine dairdir. 

Dava edilenin müdafaaları: Müddeinin ihtiyat sınıfına iade edilmesi ihtiyat zabitleri kanununun 
hükmüne ve Heyeti Vekile ve Büyük Millet Meclisinin olbaptaki mufkarreratma müstenit bulunduğu 
mealindedir. . 

Müddei umuminin mütaleası: H. : 9 temmuz 1927 tarih ve 1076 numaralı ihtiyat zabitleri ka
nunu mevkii meriyete vazolunduğu zaman müddeinin filî ve muvazzaf olarak hizmette bulunmasına 
ve bu sıfatla terfi eylemesine göre son hizmetlerinin muvazzaf sınıfta geçınıiş addile o yolda tayini 
muamelesi lâzımgeleceği mealindedir. 

Türk milleti namına 
Keza icrasına memur Şûrayi devlet daireleri umumî heyeti tarafından icabı müzakere olundu: 
Müddeinin istifası ve tekrar tavzifi sırasında cari olan 1326 tarihli kanunun 5 ve 6 inci maddele

ri nazarı itibara alınmaksızın iadeten vaki olan tavzifinin ve bilâhare yapılan terfilerin kanunun 
ibaresine uymadığı aşikâr ise de kendisinin 1337 tarihi gibi millî cidalin hararetle cereyan ettiği bir 
zamanda arzı hizmet etmiş ve istiklâl harbinin müteakip safhalarında jandarma sınıfında bulunmuş 
olmasına ve bundan maada ahiren vaki olan hizmeti sırasında terfi suretile de taltif edilmiş bulun
masına göre artık vaziyetinin tayini için kanunun ibaresi değil, ruihu ve filî vaziyetler miyar olmak 
icap eder. Bu noktai nazar muvacehesinde müstedinin son hizmetlerinin muvazzaf sınıfta geçmiş ad
dile ona göre tayini muamelesi icap edeceğine 3 kânunuevvel 1932 tarihinde ekseriyetle karar verildi. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 10 I 1933 

Karar. No. 10 
Esas No. 3/256 

Yüksek Reisliğe 

1325 tarihli askerî tekaüt kanununun hükümlerine tevfikan tekaüde sevk ve istifaları kabul edi
lip muhalifi kanun olarak muvazzaf sınıfa geçirildikleri görülerek tekrar tekaütlükleri icra edi
len jandarma zabitlerinden ikisinin muvazzaf olarak hizmete alınmasına dair Şûrayi devletin kararı 
ile bu hususta mevcut Büyük Millet Meclisi kararları ve meri kanunların hükümleri arasmda bir 
aykırılık bulunduğundan mezkûr iki zabit ve emsali hakkında yapılacak muameleye dair bir karar 
verilmesini talep eden ve Başvekâletin 17 - XI I - 1932 tarih ve 6/3032 numaralı tezkeresile encü
menimize havale buyurulan Dahiliye vekâletinin tezkeresi ve Şûrayi devletin kararları suretleri 
Jandarma umum kumandanının huzurile okunarak tetkik ve müzakere edildi. 

Encümenimiz: 1 - Büyük Millet Meclisince de tasdik edilmiş (bulunan 15 - I I I -1339 tarihli İcra 
Vekilleri kararnamesi; 

2 - 29 kânunuevvel 1339 tarih ve 60 numaralı Büyük Millet Meelisi kararnamesi; 
3 - 9 temmuz 1927 tarih ve 1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanunu

nun 16 ncı maddesi; 
4 - 3 haziran 1930 tarihli ve 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun İS, 7, 59 uncu mad

deleri ; 
5 - 7 haziran 1336 tarih ve 7 numaralı kanuna müzeyyel 28 haziran 1932 tarih ve 2026 numaralı 

kanunun birinci maddesinin hükümlerini esas ittihaz ederek mevzubahs mütekait jandarma zabitle
rinin ve emsalinin muvazzaf sınıfa nakledilmelerine kanunî imkân bulunmadığı ve bu gibilerin 
jandarmada bir hizmetle tavzif edildikten sonra ikinci defa tekaütlüğe şevklerinde tekaüt maaşla
rının hesabında ( hizmeti ahire) zammı suretile haklarında muamele ifası icap edeceği neticesine 
varmıştır. Bu gibi zabitlerden mütekaiden istihdamları esnasında ve hazarda terfileri bir emri 
vaki halinde bulunmuş olanların terfilerini kabul etmek de 1683 numaralı kanunun 7 nci maddesi
nin ikinci fıkrasının delâletile zarurî görülmüştür. Mezkûr terfi keyfiyeti istiklâl harbi esnasında 
vuku bulmuş ise ikinci defa ve 3 haziran 1930 tarihinden sonra tekaüde sevkedilmiş olmaları 
halinde mezkûr tarihten itibaren meri 1683 numaralı kanunun 18 inci maddesi hükmü veçhile yeni
den tekaüt maaşlarının hesap edilmesi suretile haklarında muamele ifası lâzımgelmektedir. Bina
enaleyh mevzubahs mesele yukarıda yazılı karar ve kanunların vazıh ve sarih hükümlerile halle
dilmiş bulunmasına nazaran encümenimizce ba-şkaca bir karar ittihazına ekseriyetle mahal görülme
miştir, Keyfiyet Heyeti umumiyeye arz ve havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi edilmek 
üzere evrak Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

M. M. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Giresun Diyarbekir Malatya Cebelibereket Kars Elâziz 
İhsan Kâzım M. Nedim Naci Faik Ahmet Saffet 

Aza Aza Aza 
Kırşehir Kastamonu Tokat 

'L . Müfit Ali Hıza Hüsnü 
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Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümen: 21 - III -1933 
Karar. No. 16 
Esas No. 3/256 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye vekâletinden yazılan 12 - XII -1932 tarih ve 4769 numaralı tezkerede 325 tarihli te
kaüt kanununa göre tekaüde sevk ve istifaları kabul edilip ihtiyat zabitanı teşkilâtı hakkındaki 
kanuna muhalif olarak kararname ile muvazzaf sınıfa geçirildikleri görülerek tekaüde irca edi
len on bir zabitten üçünün tekaüde ircaı doğru olduğuna Meclisi Âlice ve ikisinin de muvazzaf 
olarak hizmete alınmalarına dair Devlet şûrasnıca karar verilmiş ve bu kararların da infazı lâ-
zımgelmiş olduğundan muameleleri birbirinin ayni olduğu halde haklarında başka, başka ka
rar verilen bunlar ve diğer zabitler hakkında yapılacak muamelenin tayini zımnında Meclisi Âlice 
bir karar verilmesi istenildiğinden muktazasının ifası için Dahiliye vekilinin tezkeresi ve Dev
let şûrası kararlarının gönderildiğine dair Başvekâletin 17 - XII -1932 tarih ve 6/3302 numaralı 
tezkeresile Millî Müdafaa encümeninin mazbatasına bağlı diğer evrak ile birlikte encümenimize 
havale buyurıümakla Dahiliye, Maliye, Millî Müdafaa vekillerile Umum jandarma kumandanı 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Cereyan eden müzakere ve Hükümet tarafından şifahen verilen izahata nazaran 325 tarihli 
askerî tekaüt kanunu ahkâmına tevfikan tekaüde sevkedildikleri halde 5 nisan 326 tarihli ihtiyat 
zabitanı teşkilâtı hakkındaki kanunun dördüncü maddesinin son fıkrası mucibince tekrar muvaz
zaf hizmete alınarak bir müddet istihdam edilen otuz kadar zabitin 1683 numar'alı askerî ve 
mülkî tekaüt kanunu dairesinde yeniden tekaütlerinin icra edildiği ve mümasilleri olan 11 zabit 
hakkında işbu mütezat kararlar dolayısile haklarında bir muamele yapılamadığı anlaşılmıştır. 

1 — Devlet şûrası kararları vacibülinfaz bir hüküm olduğu cihetle onun hakkında mütalea 
serdetmenin imkânı yoktur. 

2 — Yeni tekaüt kanunu mucibince yeniden tekaüt edilen otuz kadar zabitin hakkı mükteseple
rinin ihlâlinin doğru olmadığı açıktır. 

3 — Büyük Millet Meclisi Arzuhal encümenine müracaat eden iki zabitten birisi hakkında Mec
lisi Âliden çıkan 694 numaralı karar ve diğeri için dahi 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 7 inci maddesine göre muamele ifasına ve bmnetice yeniden tekaüt edilmelerinin mümkün 
olmadığına karar verilmiştir. 

Yukarıda arzedilen ve yekdiğerine mübayin karar ve muamelelerin tashihi için Hükümetçe ne bir 
kanun veya maddenin tefsiri istenilmiş ve ne de yeniden bir teklifi kanunî sevkedilmiştir. 

Bu vaziyette olanlardan henüz muamele görmemiş olanlara münhasıran tatbik edilmek üzere bun
ların Büyük Millet Meclisi Arzuhal encümenine müracaat etmeleri ve müşarileyh encümenin dahi 
müsavatsız vaziyeti bertaraf etmesi için her biri hakkında Meclisten ne gibi bir karar alınması lâ-
zımgeleceğinin tayini muvafık görülmüştür. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi bııyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Burdur Bayazıt İsparta Mersin Balıkesir îzmir Manisa 

M. Şeref İhsan Kemal Turan Hamdı Pertev Kâmil Tahir 

Aza Aza Aza 
Tekrar sınıfı muvazzafa nakilleri o zaman Ahiren tekaüde şevkleri mugayiri ka-

mevcut kanuna tevfikan yapılmış olduğundan nun olduğundan muhalifiz. 
ahiren tekaüde şevkleri kanuna mugayirdir. Aydın Diyarbekir 

Balıkesir Adnan Zülfü 
Enver 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 91 12-IV-1933 
Esas No. 3/256 

Yüksek Reisliğe 

11 ağustos 1325 tarihli' askerî tekaüt kanunile tekaüde sevk ve istifaları kabul edilip ihtiyat za-
bitanı teşkilâtı hakkındaki kanuna muhalif olarak muvazzaf smıfa alındıkları anlaşılarak tekaüde 
irca edilen ön bir za'bit hakkında yapılacak^ muameleye dair bir karar verilmesi hakkındaki 
17 - XII -1932 tarih ve 6/3032 numaralı Başvekâlet tezkeresile Mâliye encümeni mazbatası tetkik 
ve mütalea edildi:; Bu bapta Maliye eneümeni mazbatasında dermeyan edilen mütaleaya encümeni-
mizee de iştirak edilmiştir. 

Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Grümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
Sivas 

M. Remzi 

Reis V. 
Konya 

K. Hüsnü 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Aza 
Edirne 
Faik 

Aza 

Aza 
Elâziz 

H. Tahsin 

r 

Aza 
Erzurum 

Asım 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 



Sfra»M16 
Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 7 500 
İfraMc murarkafe yakmasına ve 15 000 Mratoc bono çrtcarrf-
masına dair 15B3 numarab kanun lâyihası ve Bütçe encü

meni mazbatası 

r. c 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 30-IU -1933 
Sayı: 6/863 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ankara geliri İmar müdürlüğümün 1032 senesi külçesinde münakale yapılmasına ve istim

lâk Jbedeilerine verürack üzere 15 ®00 liralık bono sakaraimasona dair Dahiliye veidlüiiftce 
hazırlaman ve Jora Vtekülfri -Heyetince 27 - III - 1933 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur eleodim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1932 senesi bütçesinin bazı fasılları beyninde tahsisat nakline 
ve tahakkuk etmiş istimlâk bedelleri için 011 beş bin liralık bono ihracına zaruret hâsıl olmasına 
binaen bu bapta bir kanun lâyihası hazırlanarak takdim kılınmıştır. 

Lâyihanın feiriaci maddesi juerbut cetvel izahatüe anlaşılacağı üzere bütçenin birinci ve ikinci 
fasıUarı muhasassefendan beş bin yedi yüz liranın yedinci faslın birinci maddesine naklini âmirdir. 

Bütçenin birinci faslı memur ve müstahdemlerin ücreti karşılığını muhtevi olup kadroda yapı
lan tasarrufattan dolayı bu tertipte iki bin dört yüz ve ikinci faslı ise eenebi mütehassıslar ücret 
ve tazminatı karşılığını havi olup mukavele icabınca mütehassıslar ücretine ingiliz lirası veril
mekte olmasından dolayı kambiyo farkından bu tertipte üç. bin üç yüz lira serbest tahsisat bulun
maktadır. 

Ye$i»ci faslın biri»ei maddesi ise istimlâk bedeli ve muhamminler ücreti için kuşat edilmiş olup 
bütçenin hini tasdikında karşılığın fıkdanından dolayı bu tertibe yalnız bir lira tahsisat konu-
'larak faslm mev^ttdiyeti muhafaza edilmişti. 

Biiiaena'leyh foı gftn için filen tatbik mevkiinde bulunan imar plânları ite işbu plânın tatbika
tını temin maksatföle vazedilmiş olan kanunların tatbiki neticesinde yol ve meydanlar gibi doğru
dan doğruya imar müdürlüğünü alâkadar eden umumî mahallere tesadüf ederi bina ve arsalardan 
bilhassa ashabının uzun zaman bekletilmesi caiz olmayan küçük parçaların peyderpey istimlâk 
edilerek bedellerinin tediyesi zaruretile bu sene de bir kısım istimlâk muamelesi yapılmış ve bu se
beple halen tahakkuk etmiş bazı istimlâk bedellerinin ifası için bu fasla tahsisat vazına lüzum hâ
sıl olmuştur. 

Yukarıda arzedilen birinci ve ikinci fasıllar tasarruf atı münakale suretile bu lüzuma tahsis edil-
4iğ* »«pet*e «imar %ü£§e8Mwıı haiz -elduğn evsaf ve -şerait it&teadie muvazeneye müessir olmamakla 



- 2 -
beraber bir kısım borcun ödenmesine imkân verilmiş olacaktır, lâyihanın ikinci maddesi 
yine istimlâkten mütevellit borçların ifası için ayrıca on beş bin liralık bono ihracını âmir bulun
maktadır. Yukarıda arzedildiği üzere imar plânlarile bunların istinat ettiği kanunların tatbiki ne
ticesinde hâsıl olan lüzumlara binaen yapılan istimlâklerden dolayı müdüriyet zimmetinde bir 
hayli borç tahakkuk etmiştir. Bunlardan bu gün tediyesine zaruret hissedilen bir kısım için bu 
yolda bir tedbire de maslahatan lüzum vardır. Esasen ihraç edilecek bonoların 1933 bütçesine va
zedilecek istimlâk tahsisatından itfası şart kılınmış olmak dolayısile bu hususta gelecek sene büt
çelerine ayrıca bir külfet tahmil edilmemiş olacaktır. 

Binaenaleyh mezkûr lâyiha Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası r w 

T. B. M. M. % 
Bütçe encümeni —•;$$.. 13 - IV -1933 
M. No. 94 '"* 
Esas No. 1/583 

Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri İmar müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 7 500 liralık münakale yapılmasına ve is
timlâk bedellerine verilmek üzere 15 000 liralık bono çıkarılmasına dair olup Başvekâletin 
30 - I I I -1933 tarih ve 6/863 numaralı tezkeresile gönderilen kanun lâyihası Maliye vekili beyin 
huzurile tetkik ve mütalea edildi: 

İstimlâkten mütevellit borçların verilmesi için teklif olunan bu lâyihanın birinci maddesi tek
lif veçhile ve ikinci maddesi ise Yüksek Heyetin tasvibine arzeylediğimiz 13 - IV-1933 tarih ve 
93 nıumaralı mazbatamızda izah olunan sebebe binaen tadile» kabul edilmiştir. 

Hükümet, teklifinin birinci maddesine merbut cetvelde yazılı meşruhat üçüncü madde halinde 
lâyihaya konulmuştur. 

Yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. 
(fümüşane Konya Çorum Elâziz Edirne Erzuüuan Giresun İstanbul 
II. Fehmi K. Hüsnü Mustafa II. Talisin Faik Âsim Kâzım Sadettin 

Kayseri Niğde Sivas 
A. Hilmi Faik M. Remzi , ' 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara şehri imar müdürlüğünün 1932 senesi 
bütçesinde münakale icrasına ve istimlâk be
dellerine verilmek üzere 15 000 liralık bono 

ihracına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara şehri imar müdürlüğü
nün 1932 malî senesi bütçesinin merbut cetvelde 
yazılı fasıl ve maddeleri arasında 5 700 liralık 
münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Karşılığı müdürlüğün 1933 se-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 malî senesi 
bütçesinde bazı tadilât yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1932 malî senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı 
fasılları arasında 5 700 liralık münakale yapıl
mıştır. 

MADDE 2 — Ankara şelıri imar müdürlüğü 
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nesi bütçesine konulacak istimlâk tahsisatından 
tesviye olunmak ve ımuııhasıran taıhakkuk etmiş 
istimlâk bedelleri mukabilinde hak sahiplerine ve
rilmek üzere azamî altı ay vadeli 15 000 liralık 
bono ihracına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye vekili memurdur. 

27 - I I I -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. M i V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 

Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 

O. î. V. Zr. V. 
AU Rana Muhlis 

F. M. Zam L. Tenzil L. 
1 1 2 400 
2 0 3 300 
7 1 5 700 İstimlâk davalarından 

5 700 5 700 mütevellit mahkeme 
masarifi bu tertipten 
mahsup edilecektir. 

1932 malî senesi bütçesinin 7 nci faslının 1 inci 
istimlâk bedeli ve muhamminler ücreti maddesi
ne 15 000 liralık munzam tahsisat verilmiştir . 

MADDE 3 — İstimlâk davalarından müte
vellit mahkeme masrafları masraf bütçesinin 7 nci 
faslının 1 inci istimlâk bedeli ve muhamminler 
ücreti maddesinden verilir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye vekili memurdur. 

F . 

1 
2 

M. 

1 

Bütçe encümeninin tadiline merbut 

CETVEL 

Muhassasatın nevi 

Memurin ve müstahdemin ücretleri 
Ecnebi mütehassıslar ücret ve tazminat ve seyahat 
masrafı 
İstimlâk bedeli ve muhamminler ücreti 

Yekûn 

Tenzil edilen 
Lira 

2_400 

3 300 

5 700 

Zammedilen 
Lira 

5 700 
5 700 





Sırata 117 
Ziraat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 14 000 liralık münakale yapılması hakkmda 1/532, Nafıa 
vekâleti 1932 senesi bütçesine 176 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/555, Millî Müdafaa ve-
kâleti 1932 senesi kara bütçesinde 7 121 liralık münakale yapılması hakkmda 1/580, Harita 
umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 15 150 liralık münakale yapılması hakkmda 1/581, 
Jandarma umum kumandanlığı 1932 senesi bütçesinde 43 008 liralık münakale yapılması hakkında 
1/582 ve Adliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 46 500 liralık münakale yapılması hakkmda 
1/588 numaralı kanun lâyihaları ile îdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1932 senesi bütçe

sine 2 000 liralık tahsisat konulmasına dair 2 /68 numaralı kanun teklif i ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

Ziraat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 14 000 liralık münakale yapılması hakkmda 1 / 5 3 2 nu
maralı kanun lâyihası 

T. C. \ 
Başvekâlet \ \> 25-1-1933 

Muamelât müdürlüğü \ > 
Sayı: 6/267 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ziraat vekâleti 1932 yılı bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması hakkında hazır
lanan ve îera Vekilleri Heyetinin 23 -1 -1933 tarihli içtitmaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
v< " '" i ' / "" • ) , * '. r " ' - , " ' ' * -••• i- . ' îsmet ' ; 

Esbabı mucibe 
1 - 30 sene hizmet ifasından sonra tekaüt edileceklere 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mu

cibince verilmesi iktiza eden ikramiyeler karşılığı olarak vekâletin bu sene bütçesine konulan tahsisat, 
ikramiyeye hak kazanmak suretile tekaütlüğünü isteyen memurların tahminden fazla çıkması yüzün
den tahakkuk eden matluplarını vermeye kâfi gelmemiştir. ' 

Bekleyenlerin hakkını vermek için bu tertibe daha 8000 lira konulmasına lüzum vardır. 
2 - Bütçenin 686 ncı faslının 2 nci (Açık maaşı) maddesinde yazılı 6000 lira, bütçenin tesbiti sıra

sında açıkta olduğu bilinen memurlara verilmesi îâzımgelen paralarla ihtiyaten eklenmiş bir paranın 
yekûnundan ibarettir. Şimdiye kadar merkez, bilhassa taşrada kanunî icaplar ve hükümler daire
sinde eli işten çektirilen veya vekâlet emrine alman memur sayısının biraz artaıası, açıkta geçen müd
detin kısmen uzaması sebepleri ile bu tahsisat ta senenin hemen ortasında bitmiş, o zamandanberi 
açıkta bulunan memurlara maa,ş verilmemiştir. Sene sonuna kadar bütün matlupları verilebilmek için 
daha 6000 liraya ihtiyaç vardır . 

3 - Yukarıda iki maddede yazılı ceman 14 000 liradan ibaret ihtiyaca 651 inci memurlar maaşı fas
lından ve boş günler tasarrufatından ayni miktarda bir karşılık temin edilmiştir. Merbut kanun lâyi
hası, bulunan karşılığın yukarıda zikredilen tertiplere nakli maksadile tanzim ve takdim edilmiştir. 
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Ziraat vekâleti 1932 senesi bütçesinin fasılları arasında münakale yapılmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Ziraat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 651 inci memurlar maaşı faslından 14 000 
lira tenzil edilerek bundan 8 000 lirası 652 inci 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi faslın.a ve 6 000 lirası da 686 inci faslın 2 inci açık maaşı maddesine ilâve 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 —• Bu kanunun bükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

23 - I - 1933 
Bş. V. 
İsmet 
Na. V. 
Hilmi 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ik. V. 

M..M. V. Da. V. Ha. V. 
Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 

S. î. M. V. G. t V. 
Dr. Refik Ali Rana 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

Zr. V. 
Muhlis 

Mf. V. 
Dr. Reşit Galip 

651 
652 

686 

M. 

1 

MÜNAKALE CETVEL 

Nevi muhassasat Tenzil olunan Zammolunan 

Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Açık maaşı 
Tasfiyeye? tâbi tutulan memurlar ikramiyesi 

Fasıl yekûnu 

14 600 

8 000 

6 000 
600 

14 600 
U m u m i y e k û n 1 4 6 0 0 İ 4 6 0 0 

Nafıa vekâleti 1932 senesi bütçesine 176 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/555 numa
ralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/597 

11 - III - 1933 

B. M. M. Yüksek -Kefeliğine 

Nafıa vekilliğinin 1932 malî senesi bütçesinde açılacak faslı mahsusa. 171) 000 lira tahsisat ko
nulması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4 - III - 1933 toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı nıucibesile birlikti' yüksek huzur
larına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Esbabı mucibe 

Fevzipaşa - Diyarbekir ve Irmak - Filyos hatlarının inşası için Nydqvist Holm şirketile aktedilmiş 
bulunan 10 - VIII - 1938 tarihli mukavelenameye nazaran tediyatın peşinen ifası suretile inşaatın 
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1 kânunuevvel 1934 tarihinde ikmali muktazi bulunduğu halde 1931 senesinden itibaren bütçeye mu
kavelede derpiş edilen miktar derecesinde tahsisat vazedilmemiş olması yüzünden bir kısım matlubat 
tediye edilememiş ve işlerin sürat ve kesafeti azaltılmış ve binnetioe inşaatın asgarî bir sene teah-
hurla bitirileceği anlaşılmış ve gerek tediyedeki teahhuratın, gerek inşaat müddetlerinde yapıl
ması zarureti hâsıl olan tadilâtın esas mukavelenin şirkete temin ettiği menafi üzerine menfi tesirat 
icra etmekte olduğu tahakkuk ederek şirketin maruz kalacağı zararların telâfisi suretile mukavelede 
bir değişiklik yapılması feshi mukaveleden daha faydalı görülmüş ve bu suretle 1932 malî senesi 
nihayetine kadar olan zarar ve fazla masraflarına mukabil (176 000) lira tazminat itası kabul edil
miş ve bunun kabulü mukabilinde bütçe vaziyetlerine uygun bir itilâfname akti mümkün olmuştur. 
Yüz yetmiş altı bir liranrn nakten tediyesinde görülen imkânsızlık yüzünden bu meblâğın şirkete mu
kavele mucübinee 928 senesinde verilmiş bulunan 750 000 dolarlık mütedavil sermayeden tenzilen 
tediyesi kararlaştırılmış ve inşaatın hitamından sonra şirketçe Hükümete iadesi lâzımgelen mütedavil 
sermayenin bu kadar bir kısmının bu vesile ile vaktinden evvel istirdadı mümkün olmuş ve an
cak şirkete temlik edilen bu meblâğın bütçe harici kalması ,caiz olmadığından muamelei mahsubiye 
yaprlmak üzere 1932 Nafıa bütçesinin (mütedavil sermayeden Nohab şirketine temlik edilen meba-
liğ) namile açılacak fasla 176 000 lira tahsisat vazı merbut kanun lâyihasında derpiş edilmiştir. 

Mütedavil sermaye iptidaen Ziraat bankasınca şirkete tediye edilerek mukabili Hazine varidatın
dan mevkuf tutulmuş olduğu cihetle halen bankaya yeniden naktî tediyat icrası icap etmeyecektir 
efendim. 

1932 malî senesi Nafıa bütçesine faslı mahsus açılması ve tahsisat konulmasına dair kanun 
lâyihası ^ 

MADDE 1 — 1932 Nafıa bütçesinde (Mütedavil sermayeden Nohap şirketine temlik edilen liıe-
baliğ ) namile akılacak faslı mahsusa 176 000 lira tahsisat vazedilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir". 
MADDE 3-— Bu'kamtntln ahkâmını icraya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

4 - III - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. H. V. V. Mal. V. Mi V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya Jtf. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. Ik. V. S. İ. M. V, O. İ. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr, Refik Muhlis 

Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi kara bütçesinde 7 121 liralık münakale yapılması hak
kında 1/580 numaralı kantin lâyihası 

T C. 
başvekâlet 30 - İli - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/857 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1932 malî yılı Millî Müdafaa Kara bütçesinde 7121 liralık münakale yapılması için hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 28 - III - 1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 
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Esbabı müciibe 

Vekâletin 1932 senesi kara bütçesinin 711 inci faslın ikinci ecza ve malzemei baytariye maddesine 
verilen tahsisat kifayet etmediğinden mukavelenamesine müsteniden tesviyesi zarurî görülen para 
temin. edilmemiştir. Bu mebaliği temin için tasarruf edileceği anlaşılan 724 üncü faslın ikinci jan
darma efrat ve hayvanatının kara ordusu hastanelerinde tedavi ve iaşe masrafları maddesinden 712İ 
liranm tenzili ile 711 inci faslın ikinci maddesine nakline zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu maksatla kaleme alınan kanun lâyihası rapten takdim 'kılınmıştır. 

1932 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesinde 7 121 liralık münakale yapılması hakktü-
da kamun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekilliğinin 1932 kara bütçesinin 724 üncü faslın ikinci jan
darma efrat ve hayvanatının kara ordusu hastanelerinde tedavi ve iaşe masrafları maddesinden 7 121 
liranın tenzili ile 711 inci faslının ikinci ecza ve malzemei baytariye maddesine nakline mezuniyet 
verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

28 - III -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zakâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip Hilmi 
îk. V. S. I. M. V. G. t V. Zr. V. 

M. Cdâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Harita tunum müdürlüğü 1932 senesi bütçesinde 15 150 liralık münakale yapılması hakkmda 
1/581 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet '; , \ t' • 80-111-1933 

Muamelât müdürlüğü ' •' i ' " r; ' ' *"' ^ ' ..• -, ' , 
Sayı: 6/859 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
-*** ıww tam/m* a u » ' ^amsr^^^^^r^^- -%&' w *•*-

Millî Müdafaa, vekilliği 1932 malî yılı bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması 
hakkında Maliye vekilliğince.; hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27 - III -1933 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunul
muştur efendim. 

Başvekil 
' ' İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Maaşatı umumiye, vesaiti nakliye işletmesi, tekaüt ikramiyesi, mükâleme bedeli, inşaat, mefruşat, 
arazi tazminatı tertiplerindeki tahsisat bakiyelerinin sene nihayetine kadar kifayet edemeyeceği anla
şılmış olduğundan 15 150 liranın-fasıllar rarasında münakalesine zaruret hâsıl olmuş ve bu mak
satla tanzim kılman kanun lâyihası merbuten takdim kılınmıştır. 
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Millî Müdafaa vekilliği 1932 malî yılı bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa Harita umum müdürlüğü 1932 yılı bütçesinin fasıl ve maddeleri ara-
siiıda merbut cetvelde yazılı olduğu üzere 15 150 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir ; 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDîl 3 — Bü kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur . 

28 - Iİİ - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Hâ; V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kay d Dr. T. Rustil M. Abdülhalik 
Nü; V. îk. V. 8. î. M. V. ti. 1. V. Zr. V. 
•Hİlmi M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

Mİ V. 
Dr. Reşit Galip 

F. M, 
826 
828 
832 
833 
833 
835 
841 
842 
842 
820 
821 

824 
825 
830 
838 
839 

1 
2 
1 
1 
3 

1 
2 

2 
3 

MÜNAKALE CrZTVEÜ 
Muhassasatın nevi Tenzil 

Tenvir ve teshin 
Melbusat 
Efrat iaşe masrafı 5 
Melbusat 1 
Muytabiye 
Nakliyat 4 
Ecnebi mütehassısları 
Demirbaş eşya, mubayaa ve tamir masrafları 
Mevaddı iptidaiye 2 
Maaşatı umumiye 
1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 
657 numaralı kanun mucibince verilecek tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Mükâleme bedeli 
İşletme 
İnşaat ve tamirat ve bilcümle baliz tesisatı masrafı 

Yekûn 15 150 

Zam 

695 
8,80 

500 
129 
300 
585,20 
450 
232 
250 

8 700 

3 032 
2 250 

343 
15 

410 
400 

15 1 5 0 

münakale yapılması 

30-111 - 1933 

Jandarma umum kumandanlığı 1932 senesi bütçesinde 43 008 liralık 
hakkında 1/582 numaralı kanun lâyihası 

r, c. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Saya 6/86İ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Jandarma umum kumandanlığı 1932 bütçesinin bazı fasılları arasında yapılacak müankale 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 27 - III -1933 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırdan kanun lâyihası esbabı nmcibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 
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ksbabi mucibe 

Jandarma umuan kumandanlığının İ9$2 bütçesinin bazı fasıl ve maddelerindeki tahsisat tama
men sarfedildiğinden sene nihayetine kadar diğer fasıl ve maddelerden yapılan tasarrufattan nok-

.san kalan fasıl ve maddelere tahsisat geçirilmesine mecburiyet hâsıl olmuştur. Tahsisat geçirilmesi 
icap eden esbap aşağıda arzedilmiştir: 

»Son zamanlarda bir miralay arzusile. tekaüt (edilmiştir. .30 seneyi doldurduğundan dolayı kanu
nen veribnesi icap eden 2 520 liraya karşı bütçede tahsisat kalmamıştır. Halen bu fasılda bakiye 
712 Ura vardır. 2 520 lirayı tahakkuk ettirebilmek için 356 ncı fasla 1 808 liraya ihtiyaç var
dır. Yine 1932 senesinde 377 nci faslın birinci efrat ikramiyesinden ve ayni faslın üçüncü hay
van tazmini maddesinden tahakkuk etmiş borçlar vardır. Bunların verilebilmesi için 377 nci fas
lın birinci maddesine 1 000, üçüncü hayvan tazmini maddesine 1 200 lira 'geçirilmesine lüzum 
görülmektedir. Nisan 1933 te celp ve terhis efradının nakillerinin temini ancak 374 üncü nakliye 
faslına 35 000 liralık bir münakale ile kabil olabilecektir. Fasıl ve maddelere yapılacak ceman 
43 008 lira sene nihayetine kadar tasarruf edilecek 372 nci faslrn birinci melbusat maddesinden 
19 008 ve 386 inci zabitan hayvan tavizi faslından 24 000 lira ki ceman 43 008 liranın tenzili su-
retile tesbit edildiğini arzevlerim. 

Jandarma umum kumandanlığı 1932 bütçesinin bazı fasriları arasında yapılacak münakale 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE I — 1932 malî senesi Jandarma umum kumandanlığı bütçesinin merbut cetvelde gösteri
len fasıl ve maddeleri arasında 43 008 liralık münakale yapılmasına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 
MADDE 3 — Bu kanıınıth hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

28 - III - 1933 
Ad. V. M. M. V* Da, V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 

YüsUf Kenıal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdüllıalİk 
îk. V. S. T M. V. G. t. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Alı Rmıa Muhlin 

Bş. V. 
ismet 
Na. V. 
Hilmi 

Dr. Reşit Galip 

F« M-

372 
3,86 
356 

374 
377 

377 
385 

1 
0 
0 

0 
1 

3 
1 

MÜNAKALE CETVEL 

Muhassasatın nevi 
Melbusat 
Zabıtana verilecek hayvan tavizi 
1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 
Nakliyat 
1.861 No. lu kanun mucibince tekaüt edilecek efrada 
verilecek ikramiye 
1471 No.lu kanun mucibince verilecek hayvan tazminatı 
930 senesi büyunu 

Yekûn 

Tenzil 
Lira 

19 008 
24 000 

4 3 0 0 8 

Lira 

1 808 
35 000 

1 000 
1 200 
4 000 

4 3 0 0 8 
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Adliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 46 500 liralık münakale yapılması hakkında 1/588 

numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 30 - / / / - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Say}: 6/875 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adliye vekilliği 1932 malî senesi bütçesinde 46 500 liralık münakale yapılması hakkında vekâleti 
nıüşarileyhaca hazırlanan ve İcra Vekilleri H'cyetinin 29 - 111 - 1933 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı nıucibesilc birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

.1683 numaralı mülkî ve askerî memurların tekaüdüne dair olan kanun mucibince otuz seneyi 
ikmal eden memurlara verilmesi lâzımgelen ikramiye için 1932 senesine mevzu tahsisatımız tekaüt
lük talebinde bulunanların adedi tahminden fazla zuhur etmesi hasebile ihtiyaca kâfi gelmemiş ol
duğundan otuz sene memlekete hizmet etmiş her hangi bir memura son zamanında bir atıfet ol
mak üzere yapılması lâzımgelen hizmetüı sürüncemede bırakılması doğru görülmemiş ve bu se
beple bütçenin vilâyet müstahdemleri faslından tasarruf olunan (30 000) liranın işbu fasıldan 
tenzil ile 473 üncü ikramiye faslına ve harcırah tahsisatımızın sene içinde yapılan münakaleye 
rağmen kifayetsizliği anlaşılmakla inşaat ve tamirat maddesinden kezalik tasarruf olunan (15,000) 
liranın da 485 inci faslın 1 inci maddesine ve bedeli icarla vilâyet tenvir ve teshin fasıllarından 
1 500 liranın da 494 üncü fasla nakli için kanun lâyihası tanzim kılınmıştır efendim. 

Adliye vekilliği 1932 malî senesi bütçesinde 46 500 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 senesi Adliye bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında 
ceman 46 500 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

29 - I I I - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekât Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. îk. V. S. î. M. V. G. t. V. Zr. V. 
inimi M. Celâl Dr, Refik Ali ifana Muhlis 
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F, 
475 
482 
484 
493 
473 

485 
494 

M. 
0 
1 
1 
5 

1 
2 

MÜNAKALE CETVELİ 
Muhassasatın nevi 

Vilâyet müstahdemleri ücreti 
Vilâyet tenvir ve teshini 
Bedeli icar 
İnşaat ve tamirat masrafları 
1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 
Memurlar harcırahı 
Leylî hukuk mektebi masarifi idaresi 

Yek ön 

Tenzil 
30 000 

500 
1 000 

15 000 

46 000 

Zam 

30 000 
15 000 

1 000 
46 000 

idare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1932 senesi bütçesine 2 000 liralık tahsisat konul
masına dair 2/68 numaralı kanun teklifi 

T. B. M. M. 
İdare amirliği 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 

23 nisan 1933 tarihinde Komada inikat, edecek olan Beynelmilel parlâmentolar ticaret konferan
sının umumi ictimama .Meclisi Âli namına iştirak edecek aza harcırahlarına sarfedibnek üzere 1932 
seııei maliyesi Meclis bütçesinin 2 nci harcırah faslının 2 nci maddesine evvelce yapılan münakale
nin kifayet edemeyeceği anlaşıldığından mezkûr maddeye (2 000) lira daha ilâvesi için âtideki me-
vaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz efendim. 

• - • • • • ; , ' İdare âmiri İdare âmiri İdare âmiri 
, ; , ' ! ! " a " * " M. Ati 1. Ferit B. O, Holü 

MADDE 1 — 1932 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 2 nci faslının 2 nci maddesine 
(2 000) iki bin lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 13 - IV - 1933 

M. No. 93 
Esas No. 1/532,555,580,581,582,588, 2/68 

Yüksek Reisliğe 

Umumî muvazeneye dahil bazı daire bütçelerinin fasılları arasında münakale yapılmasına ve Na
fıa bütçesinde yeniden açılacak fasla fevkalâde tahsist konmasına dair olup muhtelif tarihlerde en
cümenimize havale buyurulan altı kıta kanun lâyihası Maliye ve Nafıa vekilleri beyler hazır olduk
ları halde ayrı ayrı tetkik ve müzakere olundu: 
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Bu lâyihalarla istenilen münakale talepleri 125 779 liradan ibaret ohıp esbabı "müciteelerind e izaâı 

olunan sebeplere binaen kabul edilmişlerdir. 

Ayrıca encümenimize ha/vale-olunan 1/583 numaralı kanun lâyihasının ikinci-maddesi Ue*fearşriığı 
Ankara şehri iımar müdürlüğünün 1933 senesi bütçesine konulacak istimlâk tahsisatından tesviye olunmak 
ve münhasıran tahakkuk etmiş istimlâk bedelleri mukabilinde hak sahiplerine verilmek üzere azamî 
altı ay vadeli 15 000 liralık bono ihracına mezmıiyet istenilmektedir. 

(Baeümenimiz malî zaruretler karşısında fevkalâde işler için istimalini tecviz eyledeiği bono usulü-
nün »günlük işlerde de tatbikini doğru bulmamış ve hak sahiplerinin istimlâkten mütevellit alacakla
rını temin için umumî bütçeden imar bütçesine yapılmış olan 164 512 liralık muavenet tahsisatına 
Maliye vekili beyin dahi muvafakatile Düyunu umumiye bütçesinden münakale suretile 15 000 liranın 
daha ilâvesini kabul eylemiştir. 

Bundan maada 29 - XII - 1932 tarihli mazbatamızda da arzolunduğu üzere evvelce teklif olu
nan lâyihalarla muhtelif dairelerin tekaüt ikramiyeleri tertiplerine istenilen zamların, 'Devlet daire
lerinde müsavi muamele yapılabilmesini temiııen malî sene sonlarına doğru bir hesaba müsteniden iste
nilmesini muvafık görerek umumî bütçeye dahil olan dairelerin tekaüt ikramiyelerinden bu sene için 
tahakkuk etmiş ve edecek miktarlarile beraber karşılıkları da araştırmak üzere encümenimizce tehir 
edilmişti. 

Bu kere Maliye vekâletinden alman hesaba göre; Adliye vekâletile Umum jandarma kumandanlığı 
bütçeleri için istenilen tekaüt ikramiyelerinden maada muhtelif dairelerin bu tertiplerine 71 894 
liralık bir zamma ihtiyaç olduğu anlaşılmış ve muhtelif tertiplerden tenzil edilmek suretile karşılığı 
gösterilen bu zamlar da diğer münakaleler ile beraber kabul edilmiştir. 

Meclis bütçesi için istenilen 2 000 liralık munzam tahsisat dahi münakale suretile temin edilmiştir. 

Yukarıdan beri arzolunan sebepler dolayısile lâyihanın birinci maddesini teşkil eden münakale 
cetveli yekûnu 214 673 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesini teşkil eden ve Nafıa vekâleti bütçesine istenilen 176 000 liralık fevka
lâde tahsisata gelince: bu para Fevzipaşa - Diyarbekir ve "Irmak - Filyos hatlarının inşasını deruhde 
eden şirkete, lâyihaya merbut esbabı mucibede izah olunduğu şekilde verilecek tazminata ait olup bu 
paranın şirkete evvelce verilmiş olan mütedavil sermayeden mahsup suretile'tediye eküleceği ve bütçeye 
bir külfet tahımil etmeyeceği cihetle teklif veçhile kabulü zarurî görülmüştür. 

Tklif olunan altı adet lâyihayı birleştirerek yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin 
Yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis (Reis V. 
Gümüşane Konya Çorum Elâziz Edirne Erzurum Giresun Istanıbul 
H. Fehmi K. Hüsnü Mustafa H. Tahsin Faik Asım Kâzım Sadettin 

Kayseri Niğde Sivas s « " ' ; "•; *'\ 
A. Hilmi Faik M. Remzi '. '' ' ' * ; ' 

BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN TEKLİFİ 

1932 malî senesi muuazenei umumiye kanununa merbut bütçelerde ]bazı tadilât yapılmasına 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut cetvelde 
yazılı fasılları arasında 214 673 liralık münakale yapılmıştır. 

MADD 2 — Nafıa vekâleti 1932 malî senesi bütçesinde (mütedavil sermayeden Nohap şirketine temlik 
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edilen mebaliğ) namiie yeniden açılan 594 üncü fasla fevkalâde tahsisat olarak 176 000 lira konul
muştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

CETVEL 

F. M. Muhassasatın nevi 

MALİYE VEKÂLETİ 

14ü 1 Faiz ve aciyo 

153 2 Mektebe celboluııacak memurlar yevmiyesi 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira 

1 824 

3 000 

DÜYUNU UMUMİYE 

195 664, 1013, 1077, 1244, 1550 numaralı kanunlar mucibince 
çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar 

220 2 Açık maaşı 

226 

286 

288 

TAPU VE KADASTRO U. M. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. 

Memurlar maaşı 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 

Merkez müstahdemleri ücreti 

55 698 

2 500 

17 872 

2 000 

6 000 

JANDARMA U. K. 

355 Maaşatı umumiye 

371 2 Hayvan yem bedeli 

372 1 Melbusat 'i 

386 Zabitana verilecek hayvan tavizi 

ADLİYE VEKALETİ 

475 Vilâyat müstahdemleri ücreti 

482 1 Tenvir ve teshin 

484 1 Bedeli icar ' ' ' 

493 5 İnşaat ve tamirat masrafları 

1 808 
1 192 
19 008 
21 000 

30 000 
500 

1 000 
15 000 
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Tenzil edilen Zammedilen 

Muhassasatın nevi Lira Lira 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 14 000 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( KARA KISMI ) 

Jandarma efrat ve hayvanatının kara ordusu hastanelerinde 
tedavi ve iaşe masrafları 7 121 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Tenvir ve teshin 695 

Melbusat 

Erfat iaşe masrafı 

Melbusat 
Muytabiyc 

Nakliyat 

Ecnebi mütehassısları 

Demirbaş eşya mubayaa ve tamir masrafları 
Mevaddı iptidaiye 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Beynelmilel parlâmentolar ittihadı ve ticaret kongrelerine 
iştirak edecek murahhaslar harcırahı 2 000 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

9 

5 500 

1 129 
300 

1 429 

4 585 

450 

232 
2 250 

2 482 

BAŞVEKÂLET 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi . . , . - , 1 224 

MALİYE VEKÂLETİ 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek • .. 
tekaüt ikramiyesi 28 826 

1351 numaralı kanun mucibince sarfolunacak Ankara şehri 
imar masrafı 15 000 
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F . *M. Muhassasatın nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

TAPU VE KADASTRO U. M. 

202 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verile
cek tekaüt ikramiyesi 2 500 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. 

227 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verile
cek tekaüt ikramiyesi 

256 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verile
cek tekaüt ikramiyesi 

DAIJİLİYE VEKÂLETİ 

287 löSBmamaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verile
cek ^tekaüt ikramiyesi 

14 816 

3 056 

13 168 

•* EMNİYET İŞLERİ V. M. 

322 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verile
cek tekaüt ikramiyesi 8 304 

JANDARMA U. K. 

356 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verile
cek'tekaüt ikramiyesi 

374 Nakliyat 

3771 1 1861 numaralı kanun mucibince tekaüt edilecek efrada 
verilecek ikramiye 

3 1471 numaralı kanun mucibince verilecek hayvan tazminatı 

Fasıl yekûnu 

385 1 1930 senesi düyunu karşılığı 

ADLİYE VEKÂLETİ 

473 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verile

cek tekaüt ikramiyesi 

485 1 Memurlar harcırahı 

"494 2 Masarifi idare 

1 808 

35 000 

1 000 
i 200 

2 200 

4 000 

30 000 

15 000 

1 500 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

652 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 8 000 



- 1 3 -
Tenzil edilen Zammedilen 

Muhassasatm nevi Lira Lira 

Açık maaşı 6 000 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

Ecza ve malzemei baytariye rf < 7 121 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Maaşatı umumiye 8 700 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

657 numaralı kanun mucibince verilecek tazminat * ; ' ; , 

Mefruşat ve demirbaş 

Mükâleme bedeli 

İşletme 

inşaat ve tamirat ve bilcümle baliz tesisatı masrafı 

YEKÛN 214 673 

3 032 
2 250 
343 
15 
410 
400 

214 673 





Sıra Ne 114 
Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memurini hakkındaki 

kanuna mûzeyyel 1/556 numaralı askerî izin kanunu 
lâyihası ve Millî müdafaa encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü U-UI-1933 
Sayı : 6/601 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Askerî izin hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4-III-933 toplantısında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Askerî izin kanunu hakkında esbabı mucibe 

Askerden maada bilûmum memurlara ait bulunan 788 numaralı memurin kanununda mülkî 
melHsırriarm izinlerine ve maaşlarına dair Cumhuriyet rejiminin icaplarına uygun yeni esaslar bu
lunduğu 'halde halen «rrhmun elinde bulunan askerî mezuniyet nizamnamesi 23 sene evvelki baş
ka türlü bir fRükûmetin ve ıbaşka bir teşkilâta malik ordunun ihtiyaç ve icaplarına göre konan 
hükümleri ihtiva etmektedir. Her ae kadar 1926 senesinde 788 numaralı memurin kanununa 
müsteniden ordu, ıbahriye, gandacma-zabit ve memurini ha?kkında ayrıca 012 numaralı bir ka
nun yapılmış ise de ıbuîbanunda^rdu. mensuplarının izinlerinden bahsedilmemiştir. Hem bu 
noksanlığı gidermek, hem de tatbik.kabiliyetini kaybetmiş olan eski askerî mezuniyet nizamna
mesini .kaldırmak üzere Cumhuriyet ^ordusunun ahval ve teamülüne uygun bir kanun kaleme alı
nıp tatbikine ait teferruatı ter nizamname üe-tesbit etmek icap etmiştir. 

Yeniden tanzim -edilen işbu kaaan, mıemurin kanununun 78, 79, 83 üncü maddelerindeki hü
küm fıkralaranm. esaslarını ordu-ahvaline göre tadilen veya aynen almak suretile meydana geti
rilmiştir. Ordumun taiimü terbiye ve inzibatında en mühim âmllerden olan, çoğaltılması için 
çok büyük gayretler ve teşvikler yapılan ve kanunlarla • zabitler <gibi harcırah ve tekaüt haklarına 
sahip kılınmış -olan gedikli küçük zabitlerin izin işinde de zabitler gibi tutulması muvafık «görül
müştür. 

Orduda hastalık, > hava tebdili mazeretlerinin ve bu «yüzden vazifeden ayrı kalmanın netiee-
lerine dair hususî mukarrerat <ve. kanunlar bulunduğundan ve zabit ve askerî memurlar dahnî bu
lunduğundan memurin kanununun 84 üncü maddesi orduya kabili tatbik görülmemiştir. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 13 - IV - 1933 

Karar No. 24 
Esas No. 1/556 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 6/601 ve 6/906 sayılr 11 - I I I - 1933 ve 30 - I I I - 1933 tarihli iki kıta tezkereye bağ
lı olarak encümenimize havale kılınan kanun lâyilıasr M. M. Vekili Beyle Umum jandarma kumandanı 
Paşanın huzurile müzakere olundu. 

Esbabı mucibesinde beyan edilen bilcümle sebepler encümenimizee de münasip görülmüş ve yalnız 
birinci maddeye deniz ve havadan sonra (jandarma) kelimesinin ilâvesile kanun lâyihası aynen kabul 
edilmiş olmakla Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunur. 

M. M. E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Giresun Diyarbekir Cebelibereket Tokat Kırşehir 
İhsan Kâzım Naci Hüsnü L. Müfit 

Aza Aza Aza 
Balıkesir Elâziz 

Enver Ahmet Saffet 

' HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

912 numaralı ordu, bahriye, jandarma zabit an 
ve memurini hakkındaki kanuna müzeyyel 

askerî izin kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hazarda ordunun kara, deniz 
ve hava kısımlarına mensup zabit, askerî me
mur ve gedikli küçük zabitlerin senede bir bu
çuk ay izin almak hakkı vardır. 

Seferde başkumandan bu hakkı tenkis veya 
büsbütün refedebilir. 

Zabit, askerî memur ve gedikli küçük zabitle
rin vazifeleri başından izinle bir günden ziyade 
ayrılmaları ( tatil günleri hariç ) ancak mezu
niyetleri hakkına mahsuben mümkün olabilir. 

Senelik iznin verilmesinde hizmetin sektedar 
olmamasına dikkat ve ona göre buı mezuniyetten 
istifade zamanlarını tesbit etmek âmirlerin vaza-
ifi cümlesindendir. 

MADDE 2 — Yıllık iznini her sene kullan
mayanlar sonraki yıllar içinde bu hakkın yal-
nrz ikisini birden toplu olarak alabilirler'. Faz
lası sakıt olur. 

Yıllık iznin yalnız nısfına kadarını kulla
nanlar fazlasından ertesi sene içinde istifade 
edebilirler, 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

812 numaralı ordu, bahriye, jandarma zabitan 
ve memurini hakkındaki kanuna müzeyyel 

askerî izin kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Hazarda ordunun kara, deniz 
ve hava ve jandarma kısımlarına, mensup zabit, 
askerî memur ve gedikli küçük zabitlerin senede 
bir buçuk ay izin almak hakkı vardır. 

Seferde başkumandan bu hakkı tenkis veya 
büsbütün refedebilir. Zabit, askerî memur ve ge
dikli küçük zabitlerin vazifeleri başından izinle 
bir günden ziyade ayrılmaları (tatil günleri hariç) 
ancak mezuniyetleri hakkına mahsuben mümkün 
olabilir. 

Senelik izinin verilmesinde hizmetin sektedar 
olmamasına dikkat ve ona göre bu mezuniyetten 
istifade zamanlarını tesbit etmek âmirlerin vaza-
ifi cümlesindendir. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

I 
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MADDE 3 — Fevkalâde bir mazeret dola-

yısile zabit, askerî memur ve gedikli küçük 
zabitlere müteakip sene iznine mahsuben bir 
sene içinde yalnız bir defa olmak ve memleket 
dahili için nihayet bir buçuk ayı geçmemek 
üzere ayrıca izin verilebilir. 

Mazeret dolayısile memleket harici için izin, 
senelik izinle beraber nihayet altı aydır. 

Mezuniyetlerin üç aydan fazlasına maaş ve
rilmez. Ancak tahsil ve tetebbu için M. M. Ve
kâletince altı aydan fazla izin verilebilir ve bu 
halde maaşları tamamen verilir. 

MADDE 4 — Hava tebdilinde ve tedavide 
bulunan zabit, askerî memur ve gedikli küçük 
zabitlerin raporları müddetince maaşları kesil
mez. 

MADDE 5 — İzin, tedavi ve hava tebdili 
müddetleri zabit, askerî memurların kıdemle
rinden ve gedikli küçük zabitlerin filî hizmet
lerinden tenzil edilmez. 

MADDE 6 — didiş ve geliş için yolda geçe
cek zaman, izin müddetinden her sene bir defa 
için hariçtir. 

MADDE 7 — İşbu kanundaki esasatm tefer
ruatı ve tatbik salâhiyeti ve usulleri bir nizam
name ile tesbit olunur. 

MADDE 8 — Şimdiye kadar meri bulunan 
24 haziran 1325 tarih ve 772 numaralı askerî 
mezuniyet nizamnamesi ile zeyilleri ve 14 hazi
ran 1341 tarihli bahriye zabit ve efradına mah
sus mezuniyet talimatnamesi ve askerî izinlere 
ait diğer bilcümle mukarrerat bu kanunun neşri 
ile mülgadır. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

4 - III -1933 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zakâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
»Şf. Kaya M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip Hilmi 

İk. V. S. I. M. V. O. î. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Muhlis 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Hükümetin teklfi aynen 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 9 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 10 — Hükümetin teklifi ayen 





Sıra N> 115 
Ordu zabıtan heyetine mahsus terfi kanununun 10 uncu maddesine 
bir kelime ilâvesi hakkında 1/557» Ordu zabitan heyetine-• mahsus 
terfi kanununun 14 üncü maddesinin değiştirilmesi hakkında-1/564 
ve ordu zabitan heyetine mahsus terfi' kanununun 16 inci madde
sinin değiştirilmesi hakkında 1/565 numaralı kanun lâyihaları ve 

MHiî Müdafaa encümeni mazbatası 

Ordu aabitan heyetine mahsus terfi kanununun 10 uncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
1/557 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 11 -IIl- 933 
Sayı: 6/595 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

8TT3 sayılı ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun ıo uncu maddesine ilâve edile
cek kelime hâkkmda hanrianan ve İcra Vekilleri Heyetinin 5-IİI-933 toplantısında Yüksek 
Meclise arzr kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gönderiîmlştir. efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
931 ve 932 senelerinde askeri liselerden neşet eden talebeden bir kısım ( tabip ve ec

zacı hariç ) olarak kimyager ııamiie tefrik edilmiş ve tahsillerine devam eylemekte bulunulmuştur. 
Bu talebeler sunî ve gıdâî kimyager olarak 934 senesinden itibaren mektepten neşet ede

ceklerinden ve ayrı bir sınıf olduklarından terfi kanonunun onuncu maddesine ilâvesi lüzumlu 
görülmüş ve bu kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

863 sayılı ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun 10 uncu maddesine ilâve edilecek 
kelime hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 863 sayılı ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun 10 uncu maddesindeki 
«Askerî tıbbiyeden çıkan eczacı, dişçi » kelimelerinden sonra « ve kimyager » kelimesi ilâve olun
muştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Millî Müdafaa vekili memurdur. 

4 - III - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. H. V. V. Mal. V. M İ V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya, M.Abdülhâlik Dr. Reşit Ckılip 
Na. V. îk. V. S. I. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Muhlis 
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Ûrdu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun 14 üncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

1/564 numaralı kanun lâyihası 

T. C 
Başveekâlet 15 - IH - 1933' 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/729 ' 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

. Ordu zabitan heyetinin terfiine ait Sö8 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin değiştirilmesi iç.ih 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 13 - I I I - 1933 toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte Yüksek huzurlarına sunul
muştur efendim. 

Başvekil 
~~ '." " İsmet 

Esbabı mucibe ', 

Ordu zabitan heyetine mahsus 863 numaralı terfi kanununun 14 üncü maddesi ay ve gün hesa-
bilo bir rütbede ceman iki sene ve daha fazla müddeti raporla sabit hizmetlerde veya hava tebdilinde 
(geçirenlerin tekaüdünü âmir bulunmaktadır. Ordu zabitlerinin hazarda daima faal bir halde bulun
maları, hastalıkları kabili şifa olanların tedavileri ve tedavilerine imkân bulunmayanların tekaüdü 
cihetine gidilmesi ordunun zinde bulunması noktai nazarından matlup bulunduğundan bu emri mü-
himmi teminen mezkûr (14) üncü maddenin, tadili icap etmiş ve bu bapta kaleme alınan kanun lâyi
hası bağlı olarak takdim kılınmıştır efendim . 

Ordu zabitan heyetinin terfiine ait 863 sayılı kanunun 14 üncü maddesinin değiştirildiğine 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ordu zabitan heyetinin terfiine ait 28 mayıs 1926 tarih ve 863 sayılı kanu
nun 14 üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Hazarda kıta hizmetini yapamayacak şekilde hastalananların hastalıkları geçici ise lüzumuna 
göre iklim değiştirme veya ayni rütbede ay ve gün sayısile ceman ve filen iki seneyi geçmemek üze
re hava değiştirme veya tedavi muamelesine tâbi tutulurlar. « Hât hastalıkların tedavisi müddeti 
dahil değildir » . 

Hazarda ve seferde vazife icabı yaralanmaktan ve kırılmaktan doğan arızalar « tromalar » için 
verilecek tedavi müddetleri evvelki tedavi ve hava tebdil i müddetlerine bakılmaya rak iki senedir . 

Bu her iki senenin bitmesinde kıtada hizmete yine bilmuayene kabiliyet kazanmazsa tekaüt mua
melesi yapılır. Bir rütbede on seneden fazla kalanlar için tedavi ve hava değiştirme müddeti mecmuu 
üç sene hesap olunur. 

Hazarda illetleri tedavi ve hava değiştirme ile geçmiyecek olanlardan bu illetleri hasebile kıta hiz
metini yapmağa daimî kabiliyet gösterenlerin, birinci maddede yazılı müddetleri beklemeksizin der- . 
hal tekaütlükleri yapılır. 

Seferberlikte kıta hizmetini ifaya mâni arızası tahakkuk eden bilûmum zabitan, rütbe ve sınıfı ve 
yapacakları vazife nazarı itibare alınmak ve kabiliyeti bedeniye talimatnamesinin mahsus maddesine 
iftiba .od i im ek şart ile musaddak raporlara göre sabit hizmette « daimî, muvakkat » istihdam olunur). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 



- 3 _ 
MADDE 3 ,— Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

• 5 - XI I - 1932 • 
Bş. V. Ad.V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. M İ V. 
tsmct Yusuf Kemal Zckâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. AbdüMıalik Dr, Reşit Galip 

NaiV. tk. V. S . l . M. V. G . t V . Zr. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Âli Rana Muhlis 

Ordu zabıtan heyetine mahsus terfi kânununun 16 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
1/565 numaralı kanun lâyihası 

15 - III- 1933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ordu zabitan heyetinin terfüne ait 863 sayılı kanomun 16 ncı maddesile bu maddenin ( a, b, c ) 
fıkralarının değiştirilmesi için Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 

13 - I I I -1933 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
. . İsmet 

Esbabı mucibe 

B. E. Harbiye Reisliği harp akademisi tahsilini bitirenler hakkında verilecek kararın $u şekiller
de olmasını muvafık bulmaktadır: 

1 - Erkânı harbiye stajına 1 derecede lâyık 
2 - Erkânı harbiye stajına 2 derecede lâyık. 
3 - Erkânı harbiye stajına ayrılamaz. Erkânı harbiye yardımcı vazifelerde kullanılmağa elveriş-

İldir. 
4 - Diploma verilemez. 
Bunlardan erkânı harbiye stajına 1 ve 2 nci derecede lâyık görülenlerle yardımcı vazifelere elve

rişli görülenlere mektebi ikmal ettikten sonra birer sene kıdem verilmesi muvafıktır. 
Diğer iki senelik kıdem yalnız erkâni harbiye stajına lâyık görülenlerden kıtada ve erkânı harbiye-

deki stajda muvaffak olanlara verilmeli, her diploma alana teşmil olunmamalıdır. Yani yardımcı va
zifelere elverişli görülenler yalnız bir sene kıdemle kalmalı, bunlar erkâni harbiye stajına tâbi tutul
mamalıdır. 

Her ne suretle olursa olsun hakikî vasıflarını ve kabiliyetlerini mektebin son sınıfına kadar sakla
yarak 3 üncü sınıfa terfi etmiş ve fakat bu sınıfta ilmen ve ahlâkan erkâni harp zabiti olmağa lâyık 
olmadığı tesbit edilmiş olanların zuhur etmesi muhtemel görülmekte olduğundan kanuna bu gibilere 
karşı yapılacak muameleyi gösteren bir kaydin ilâvesine zaruret görülmektedir. 

Terfi kanununun hailen meri olan 16 ncı maddesinin A ve B fıkraları akademiyi muvaffakiyetle 
bitiren ve bir sene kıdem alan her efendiyi B fıkrası mucibince kıta ve erkâni harbiye stajına sev-
ketmeğe mecburiyet tahmil etmektedir. Halbuki erkâni harbiye stajına layık ğonülmeyerek yardımcı 
vazifeye ayrılan efendiler • üç sene Harp akademisinde tetkik haddesinden geçmelerine ve neticede Aka
demi muallimler meclisinin bu karan vermiş olmasına nazaran bu efendilerin ayrıca kıta ve erkâni 
harbiyede staja tâbi tutulmasına da lüzum görülmemekte ve bundan mütevellit mahzurlardan içtinap 
olunmaktadır; 

Tadili istenen ve teklif olunan şekil bu mahzurları tamamen ortadan kaldırmış olacaktır. 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdiirlüğü 
Sayı: 6/733 
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Ördu zaıbitan heyetinin terfiine ait âö3 sayrlı kanunun 16 inci ınadâesile'bu.maddeîiin- bası irtafAİannın 

değiştirildiği hakkında kanun lâyihası 

MAD.DE 1 — Ordu zabitan .heyetinin, terfikıe ait,863 sayılı kanunun 16 inci maddesi aşağıdaki 
gibi değiştirilmiştir: 

« Harp akademisini muvaffakiyetle bitirenler aşağıdaki tertibe göre üç zümreye ayrılır ve kıdem
ler buna göre verilir. Bu ayrılış diplomalara aynen geçirilir*. 

1 -. Erkânı harbiye stajına birinci derecede ayrılanlar, 
2 -• E,r,kânı. harbiye- stajına, ikinci derecede, ayrılanlar, 
3 - Erkânı harbiye stajına ayrılmaya,!* ve fakat efckâıu.harbivftve yardımcı vazifelerde kullanılma

ğa elverişli olanlar». 
MADDE 2 — Adı geçen kanunun 16 inci maddesinin ( a, b, c ) fıkraları aşağıdaki gibi değişti

rilmiştir: 
a - Birinci maddedeki her üç zümreye seçilenlere birer, sene tahsil kıdemi verilir. 
b - Birinci ve ikinci zümreye seçilenler kıta ve erkânı harbiye stajına tâbi tutuluEtat\ 

'• Bunlardan iki sene içinde kıtada ve erkânı harbiye vazifelerinde ehliyet göstererek liyakatleri 
tasdik edilenlere iki sene daha kıdem zammı verilir. 

Bu iki senelik kıdemi alacaklardan verilecek tezi muvaffakiyetle yazan ve liyakatleri üst taraf âmir
leri tarafından sırasile tasdik olunanlara tez talimatı şartlarına uygun olarak bir sene daha kıdem 
zammı veri ir. 

Üçüncü zümreye (Erkâni harbiye yardımcı vazifelere seçilmiş olanlara ) bir seneden başka kıdem 
zammı verilmediği gibi bunlar erkânı harbiye stajına da tâbi tutulmazlar. 

c - Akademinin üçüncü sınıfında hastalık veya herhangi bir sebep dolayısile dersleri anlamak 
ve ihata edebilmek kudretini kaybedenlerle devamsızlığı, tenbellik ve kayitsizliği tesbit olunanlara 
diploma verilmez. ' 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü neşri tarihinden başlar 
MA© DE 4 — -Bu-,'.kanunun hükümlerini icraya Millî' Müdai'aa; vekili ;-me«Ki#dtır. 

13 - III- - 1983 

Mal. V. Mf. V. 
M. AbdüVıalik Dr. E eşit Galip 

Zr. V. 
MuhlU 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. BM. M: 
M. M. Encümeni 
Karar No. 25 13 - IV -1993 
Esas No. 1/557 

1/564 
1/565 

Yüksek Reisliğe 

Ordu zabitan heyetine mahs«s 863 nuaıaFalı ve 29 mayıs 1926-tarihli:terfi 4ia»uıum«n 14'üiîaü1 

maddesile muaddel ,10 uneıı ve 16 ncı maıddelerMm III , . 1933> 
15 - I I I -1933 ve 15.- I I I - 193a tarih ve 6/59$,*: 6/729, .8/733 nımearalf tezk«rel«ırHie< bağlı kamnı = 
lâyihaları M. M. ¥eküi B e y e f t ^ 

Bu üç lâyihaya bitişik esbabı mucibelerde yazılı sebepler encümenimizce de varit VB>vm*8Sip g&* 
rüldü. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. 
îsmet Y um f ..Kemal Zekât Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 
Na. V. tk. V. S. I. M. V. G. t. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Rana 
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Kâ. 
Malatya 

Aza Aza 
Cebelibereket Elâziz 

Naci Ahmet Saffet 

Aza 
Kırşehir 
L. Müfit 

Aza 
Takat 
Hüsnü . 

Aza 
Balıkesir 
Enver 

Ancak mezkûr kanuaı lâyihalarının muhteviyatı 863 numaralı ayni kanuna ait'olması'sehebile 
birleştirilerek tek lâyiha lıalinde olmasında faide mülâhaza eden eneüsafinimiz bur maksada uygun 
olarak kanun lâyihasını tanzim ederek kabulüne karar vermiştir. Keyfiyet Umusmî Heyetia tasvi
bine arzolunur. 

M. M. E. Rs. M. M. 
Giresun Diyarfoekir 
İh san Kâzım 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Ordu zabıtan heyetine mahsus 29 - IV - 1926 tarih ve 863 numaralı terfi kanununun 14 üncü 
maddesi üe bu kanunun, 8 - VI - 1929 tarihli ve 1494 numaralı kanun ile tadil edilen 10 un

cu ve 16 neı maddelerinin değiştirilmesini' dair kanun lâyihası 

MAÖDE 1 — 863 numaralı kanunun 1494 numaralı kanunla tadil edilmiş «lan 10 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Umum zabitanın terfie hak kazmamaları için her rütbede filen asga«*î bulunacakları müddet âtide 
gösterilmiştir. İşbu müddetler harpte başkumandaaiığm göstereeegd l-azıum üaerine nsrfına tenzil edi
lebilir. Harp takdirnamesile taltif edilenler ve 16 ncı maddedeki kıdemleri alaalar datoi işbu müddet
leri filen ikmal etmek mecburiyetindedirler. 

Z-aMt vekili 
MüÜâ'Zİm 
Birinci mülâzim 
Yüzikaşı 
Bdnbaşı 
Kaymakam 
Miraky 
Mirliva 
Ferik 
Biriaei ferik 

6 
3 
3 
6 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

ay 
sene (Denizde iki sene) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hanbiye mektebinden çıkan zabitana zabit vekili rütbesi verilir. Bunlar 6 ay sonra gösterecekleri 
liyakate nazaran mafevkleri tarafmdan yapılaicak teklifle münhal aranmayarak ımülâzimliğe nasbolu-
ftûrija*. Tıp fakültesi arteri kısmından ve askerî baytar mektebinden çıbanlara mülâzimlik rütbesi 
Tap ve Baytar tatibdkat mektep ve seririyatlarmda bir seneyi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik edi
len mülâzim tabip ve baytarlara da birinci mülâzimlik rütbesi verilir. Bunlar orduya gönderilerek ta
limatı dairesinde iki sene kıta ve hastanelerde (baytar kıta veya bakteriyolojihanelerinde) staj gördük
ten sonra yüzbaşılığa terfi ederler. 

Askerî tıbbiyeden çıkan eezacı, dişçi ve kimyager talebeye mektepten çıktıkları zaman müla-
aitaük ve bunlardan eeşacr ve dış tabipleri askerî tababet ve tatbikat mektebinde ve kimyagerler 
aatoerî fcimyahanede bir «ene mümarese kazanan ve ehliyetini ispat edenlere birinci mülâzimlik rütbesi 
verili*. 

Tabip, baytar, eczacı, dİştabibi ve kimyager mülâzimlerden muvaffakiyetle imtihan vereme
yenlerin kıtalarda, hastanelerde ve kimya laboratuarlarında terfie liyakat sicili' alıncaya kadar bi
rinci mülâzimlik rütbesine terfileri yapılmaz. 

MADDE 2 — 863 numaralı kanunun 14 üncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 
Hazarda kıta hizmetini yapamayacak şekilde hastalananlar, hastalıkları geçici ise, ayni rütbe

de ay ve gün sayısı ile ceman ve filen iki seneyi tecavüz etmemek üzere (hat hastalıkların tedavi 
müddeti dahil değil ) iklim değiştirme veya hava tebdili veya tedavi muamelesine tâbi tutulurlar. 

Hazarda ve seferde vazife icabı yaralanmaktan ve kırılmaktan doğan arızalar « tromalar » için 
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verilecek tedavi müddetleri evvelki tedavi ve hava tebdili müddetlerine bakılmayarak iki senedir. 

Bu her iki senenin bitmesinde, kıtada hizmete yine bilmuayene kabiliyet kazanmazsa tekaüt mu
amelesi yapdır. Bir rütbede on seneden fazla kalanlar iein tedavi ve hava değiştirme müddeti 
mecmuu üç sene hesap olunur. 

Hazarda illetleri tedavi ve hava değiştirme ile geçmeyecek olanlardan bu illetleri hasebile kıta 
hizmetini yapmağa daima kabiliyetsizlik gösterenlerin yukarıda yazılı müddetleri beklemeksizin 
tekaütlükleri yapdır. 

Seferberlikte kıta hizmetini ifaya mani arızasr tahakkuk eden bilûmum zabitarı rütbe ve sınıfı 
ve yapacakları vazife nazarı itibare alınmak ve kabiliyeti bedeniye talimatnamesinin mahsus mad
desine ittiba edilmek şartilc (musadak raporlara göre sabit hizmette « daimî, muvakkat » istihdam 
olunur. 

MADDE 3 — 863 numaralı kanunun 1494 numaralı kanunla tadil edilmiş olan 16 neı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Harp akademisi tahsilini muvaffakiyetle bitirenler aşağıdaki tertibe göre üç zümreye ayrılır ve kı
demler buna göre verilir. Bu ayrılış diplomalara aynen geçirilir. 

A) Birinci zümre - Erkânı harbiye stajına birinci derecede ayrılanlar; 
İkinci zümre - Erkânı harbiye stajına ikinci derecede ayrılanlar; 
üçüncü zümre - Erkânı harbiye stajına ayrılmayan ve fakat erkânı harbiyeye yardımcı vazifeler

de kullanılmağa elverişli olanlar . 
B) Her üç zümreye seçilenlere birer sene tahsil krdemi verilir. 
b - Birinci ve ikinci zümreye seçilenler kıta veerkânı harbiye stajına tâbi tutulurlar. Bunlardan 

iki sene içinde kıtada ve erkâni habiye vazifelerinde ehliyet göstererek liyakatleri tasdik edilenlere iki 
sene daha kıdem zaımmı verilir. -

Bu iki senelik kıdemi alacaklardan verilecek tezi muvaffakiyetle yazan ve liyakatleri üst taraf 
âmirleri tarafından sırasile tasdik olunanlara tez talimatı şartlarına uygun olarak bir sene daha kı
dem zammı yerilir. 

Üçüncü zümreye (Erkânı harbiye yardımcı vazifelere seçilmiş olanlara) bir seneden başka kıdem 
zammı verilmediği gibi bunlar Erkâni harbiye stajına da tâbi tutulmazlar. 

C) Akademinin üçüncü sınıfında hastalık veya her hangi bir sebep dolayısile dersleri anlamak ve 
ihata edebilmek kudretini kaybedenlerle devamsızlığr, tembellik ve kayitsizliği tesbit olunanlara diplo
ma verilmez. , 

. D) Kaymakam rütbesinden yukarı rütbede kıdem zammı verilmez.. 
II) Tatbikat mekteplerinden tabip ve baytarların muavinliğe ayrılanlarından muvaffakiyetle 

imtihan verip mütehassıs diploması alacaklara bir sene kıdem zammı verilir. Mevcut mütehassıslar
dan bu zammı almamış olanlara da bir sene kıdem zammı verilir. 

V) Eczacılardan tatbikat mekteplerinde kimyager yetiştirilmek üzere muavin eczacılığa ayrılanlara* 
iki sene tahsili muvaffakiyetle bitirmek şartile, bir sene kıdem zammı verilir. 

Z) Yüksek levazım mektebini muvaffakiyetle ikmal edenlere bir sene kıdem zammı verilir. 
Yukarıdaki fıkralara tevfikan kıdem zammı almış olanlar aldıkları zamlarile tashih edilen nasıp 

tarihlerine nazaran emsalleri terfi etmiş ve kendileri de rütbeleri müddeti asgarisini filen ikmal 
eylemiş iseler derhal, değil iseler bu iki şartın itmamında terfi ettirilirler. Bu gibilerin almış ol
dukları kıdem zammı müddetlerinin fazlası yeni rütbelerine devrolunur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 •— Bu kanunun ahkâmını icraya Millî Müdafaa vekili memurdur. 


