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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair
olan 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı
3 numaralı cetvelin tadili hakkındaki 4088 sayılı ka
nuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/803)
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı 3 numaralı cetvelin tadili hak
kındaki 4088 sayılı kanuna merbut cetvelde yazılı kaza ve nahiye nüfus memurlarından bir kıismınm
maaşlarının tezyidi ve bir kısmının memuriyet unvanlarının değiştirilmesi hakkında Dahiliyej vekil
liğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 . IV . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur.
Dr. R. Sapmam
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Mucip cebepler
1. Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 3$88 sa
yılı kanunun ikinci maddesine bağlı üç numaralı cevelin değişirilmesine dair 4088 sayılı gamına
bağlı cetvelde kazaların nüfus teşkilâtı 12, 13, 14 ncü dereceler üzerine kaimi edilerek bu dereceler
de isihdam edileceklere umumiyetle (Kaza nüfus memuru) unvanı verilmiş ve bu sebeple evejce nü
fus kâtibi unvanmı hâiz olanlar da nüfus memuru sıfatını iktisap etmişlerdir.
' Yekûnu 767 olan bu memurluklar mevcut kazalar adedinin iki mislidir. Bu itibarla he} kaza
da iki memur istihdam edilmektedir. Disiplin ve mesuliyet bakımından bu iki
memurdan berisinin
âmir ve diğerinin maiyet olması zaruri bulunduğuna göre mesuliyet ve âmiriyeti bilfiil tekalibül ve
ifa eden nüfus memuru ile bu mesuliyeti ikinci derecede üstüne alan maiyetinin
ayni unvanı hâiz
olması doğru görülmemiş ve mezkûr 767 memurluktan 245 adedi 25 ve diğer kısmı 20 lijra asli
maaşlı olmak üzere 383 kaza ve İstanbul vilâyeti için 7 adet şube memurluğu tefrik ve ipka Edildik
ten sonra bakiye kalan 197 aded 20 ve 180 aded 15 lira asli maaşlı nüfus memurluğunun njemuriyet unvanları eski teşkilât kadrolarında olduğu gibi (kâtip) olarak değiştirilmiştir.
j
2. Elyevm 4088 sayılı kanuna bağlı cetvelde yazılı 25 lira maaşlı 145 aded kaza nüfus memurlu
ğu kadrolarını işgal etmekte bulunan memurlar, bulundukları 25 liralık kadroda 30 liralık | derece
olmaması sebebiyle terfi ettirilemediklerinden 20 lirada bekliyen nüfus memurlarından bir kı^mı 25
lira maaşa yükseltilememektedir. Yukarıda bahsi geçen kanuna bağlı cetvelde 20 lira maakı 442
aded kaza nüfus memuru kadrosunu işgal eden memurlardan bu gün yüzden fazlası 16 lira) maaş
ta on sene beklemiş ve kendileri bu müddet içinde kadro zarureti dolayısiyle terfi ettirilememiştir.
Bunlardan 16 lira maaşı 1929 tarihinde alan 49 memur on üç yıldanberi, 16 lirayı 1930 cja alan

9 memur on iki seneden beri, aynı maaşı 1931 tarihinde alan 10 memur on bir yıldanberi yine aynı
miktar maaşı 1932 de alan 13 memur on yıldanberi ve 16 lirayı 1933 tarihinde alan on dokuz memur
da dokuz yıldanberi aynı maaşta kalmışlardır. Ceman bu yüz nüfus memuru ortalama bir hesapla on
bir yıldanberi sırf kadro ve bütçe darlığı yüzünden terfie nail olamamışlardır. Her ne kadar bu me
murlar 3656 sayılı Teadül kanununun muvakkat birinci maddesinin ikinci fıkrası mucibince 20 li
raya geçirilmişlerse de bu bir terfi olmayup mezkûr kanunun birinci maddesiyle 16, 17,5 liralık
maaş derecelerinin kaldırılmış olmasından dolayıdır. Bunların 16 ve 17,5 lirada geçen on küsur
senelik hizmetleri muvakkat birinci maddenin mezkûr ikinci fıkrası sarahati mucibince en yakın
üst derecede yani 20 lirada geçmiş sayılmaktadır. Bu cihet Maliye vekâletinin 13 . I I . 1940 tarih
ve 131123 - 446/139 sayılı yazısiyle de tebliğ edilmiştir. Binaenaleyh 16 lirada bir kaç terfi müd
deti beklemiş olan nüfus memurlarımızdan bir kısmı bugün kanunen 25 liraya terfi edebilecek
durumdadırlar. Bunları 20 lirada daha fazla bekletmemek adalet ve hakkaniyet icabıdır. Bir
derecede sunu taksiri olmaksızın on sene müddetle bekletmek hem memurun vazifesiyle ilgisini gev
şetmeğe hem onu bedbinliğe sevketmeğe müncer olur. Bundan da hizmetin müteessir olmaması imkânsız
dır. Kaldı ki, bu memurlarımız ahvali şahsiye sicillerini ve vukuatını tutmak ve muhafaza etmek gibi
çok mühim bir vazife ile mükelleftirler. Bu vazifenin intizam ve istikametle yürütülmesi bu
memurları hiç olmazsa binnisbe ikdar etmekle kabildir. Bu hem hizmetin nefine, hem memurun
lehine olacaktır.
Bu mucip sebeplere dayanılarak yukarıda zikri geçen cetvelde yazılı 20 lira maaşlı nüfus memur
ları kadrosundan 100 tanesinin maaşları 25 liraya iblâğ olunarak 25 lira maaşlı nüfus memurluğu
kadrosu 245 adede çıkarılmıştır.
4088 numaralı kanunla nahiye nüfus memurlarından yalnız Hatay vilâyeti Teşkilât kanuniyle
maaşları 15 lira yapılmış olan yedi nahiye memurunun maaşı 15 lira üzerinden kabul edilerek diğer
231 nahiye nüfus memurunun maaşları 10 lirada bırakılmıştır.
istanbul ve Ankara merkez nüfus teşkilâtının kısmı âzamini nahiye memurları teşkil etmekte
olduklarından ve kadrolarının müsaadesizliği yüzünden bunların bu şehirlerde 10 Mra maaşla
geçinmelerine imkân görülemediğinden yekûnu 45 memurdan ibaret olan istanbul ve Ankara
şehirlerindeki nahiye nüfus memurları maaşlarının da 15 liraya iblâğı elzem görülmüştür.
Gerek 100 aded kaza nüfus memurunun maaşlarının 20 liradan 25 liraya yükseltilmesi ve gerek
45 nahiye nüfus memurunun maaşlarının 10 liradan 15-liraya iblâğı bütçede 23 400 lira gibi cüzi
bir artış yapacaktır ki bu da kadro tasarruf atiyle karşılanabileceğinden yeni tahsisat alınıp mas
raf açılmasına lüzum kalmıyacaktır.
3. Teşkilât kanunlariyle kabul edilen memur kadrolarının o teşkilâta verilmiş vazifelerin hac
miyle mütenasip olması esas olduğuna göre nüfus teşkilâtında iş hacmine, yeni nüfus mikta
rına göre kadrolandırtlması iktiza
eder. Halbuki
bu günkü
nüfus
kadrolarımız idarî
taksimata göre
tertip
ve her birine müsavi bir
şekilde
tevzi
edilmiş
bulunmakta
dır.
Meselâ
131 000
nüfuslu
Siird
vilâ yetiyle
620 000
nüfuslu
Kayseri
vilâye
tinin bir müdür ile iki
kâtipten
ibaret kadroları birbirinin aynı olduğu gibi 1691 nü
fuslu Bozcaada kazasiyle 95219 nüfuslu Adapazarı kazasında nüfus muamelâtını yapan memur
adedi ikidir. Vilâyet ve kazaların nüfusu ne kadar olursa olsun muayyen miktar memur bu
lunması ve ekseri vilâyet ve kazaların muhtelif sebeplerle nüfuslarının artması bu günkü memur
kadrolariyle nüfus işlerinin yürümesine imkân bırakmamış ve bir çok haklı şikâyet ve müraca
atlara yol açmıştır. Teşkilât kanuniyle kadrosu tâyin ve tesbit edilmiş olan nüfusu az bir vilâ
yetten bir kâtip kadrosunun alınarak daha çok nüfuslu bir vilâyete verilmesine imkân bulunma
makla beraber birinci maddede izah olunduğu üzere kazalardaki ikinci memurların kadro cet
velinde unvanı (kaza nüfus memuru) vilâyet merkezlerindeki kâtiplerin unvanı (kâtip) olarak ka
bul edilmiş olmasindan bir memurla idare olunabilecek derecede nüfusu az olan
bir kazadan
ikinci memura ait kadronun görülen ihtiyaca binaen vilâyet merkezinde çalıştırılmasına memu
riyet unvanlarındaki farklar dolayısiyle Divanı muhasebatça cevaz verilmemekte ve maaşlar1! vazifei asliyelerinin bulunduğu mahallerden tesviye edilmek suretiyle vilâyet merkezlerinde çalıştı( S. Sayısı : 181 )

rıldıkları takdirde de büt^e zarureti dolayısiyle ikamet yevmiyesi verilmemesi mağduriyetlerini
mucip olmaktadır.
Binaenaleyh" her cüzü idariye verilmesi aeabeden memur adedinin iş hacmine göre seyyâl bir
şekilde bulundurulması tatbikat bakımından daha uygun mülâhaza edilmiş ve bu itibarla nüfus
kâtiplerinin zaruret hâsıl olduğu takdirde ikamet yevmiyesi veya vekâlet maaşı verilmejksizin
almakta oldukları maaşlariyle ihtiyaç görülen mahallerde istihdamına salâhiyet alınması lüzumu
hasıl olmuştur,

Dahiliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye encümeni
Esas No. 803
Karar No. 23

15 . V , 1942

Yüksek Reisliğe
3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanunun
2 nci maddesine bağlı (2) numaralı • cetvelin
tâdili hakkındaki 4088 sayılı kanuna merbut
cetvelde yazılı kaza ve nahiye nüfus memurla
rından bir kısmının maaşlarının tezyidi ve bir
kısmının memuriyet unvanlarının değiştirilmesi
hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanıp icra
Vekilleri Heyetinin 9 . IV . 1942 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası Encümenimize havale buyurulmuş
olduğundan Dahiliye vekili mümessili hazır bu
lunduğu halde esbabı mucibe mazbatasiyle bir
likte okundu:
Kadroların müsaadesizliğinden dolayı uzun
müddet aynı derece maaşını almakta olan nü
fus memurlarının maaş kadrolarının daha ge
niş ve elverişli bir hale getirimesini temin maksadiyle hazırlanmış olan bu kanun lâyihası üze
rine uzun boylu görüşüldü. Cihanın, âkibeti
•ıeçhul bir harp âfeti içinde bulunduğu şu za
manlarda Devlet teşkilatındaki kadro maaşla
rının arttırılması ve kadroların genişletilmesi
gibi daha ziyade tabii zamanlara inhisar etmesi
lâzım gelen hallere yol vermenin yerinde bir
hareket olarak telâkki edilemiyeceği merkezin
de muhik bir mütalaa eerdedilmiştir. Ancak
Devlet teşkilâtında çalışan ve kanuni terfi hak
kını kazanmış bulunduğu halde kadro darlığı
ve müsaadesizliği yüzünden beş on sene gibi
a/uii bir müddet aynı maaşla ve bir intizar hu
zursuzluğu içinde hizmet etmek durumunda ka
lan memurların bu yüzden yeis ve nevmidiye

düşerek çalışma şevklerinin kaybedilmesini ön
leyici tedbirleri derpiş etmekte bir zaruret te
lâkki edileceği dergâr olduğundan kanun lâyi
hası umumî heyetiyle esas bakımından kabul
edilmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Birinci maddede bahsedilen (2) numaralı cet
vel ile Hükümetin teklifi; 767 aded kazaı nüfus
memurundan 390 adedinin memur unvanı al
tında bırakılarak geri kalan 377 adedinib. un
vanlarının nüfus kâtipliğine
çevrilmesi ve
halen mer'i olan kadroya göre 145 adedi 25
şer ve 442 adedi 20 şer ve 180 adedi 15 şer lira
aylıklı olan bu 767 memurdan 245 inini maaş
larının 25 şer liraya, ve 145 sinin maaşlarının
20 şer liraya ve kâtip unvanını alacalardan
197 sinin maaşlarının 20 şer liraya çıkarılması
ve 180 inin maaşlarının 15 şer lirada bırakılması
ve halen 15 şer lira aylıklı yedi nahiye nüfus
memuru adedinin 52 ye çıkarılması ve on lira
aylıklı 331 adedinin 186 ya indirilmesi, mer
kezindedir.
Deruhte ettikleri vazifelerinin ehemmiyeti ha
sebiyle nüfus memurlarından 30 adedimin 11
nci dereceden 30 liraya ve mütebaki 360 adedinin
de 12 nci dereceden 25 liraya ve Hükümetçe tek
lif edilen 20 lira aylıklı 197 nüfus kâtibi ade
dinin kadroya ilâve suretiyle 230 za çıkarıl
ması müzakere sırasında Galib Pekel tarafından
teklif olunmuştur. Bu teklif ile Hükümetin
nüfus memurlarından 377 sinin unvanlarının nü
fus kâtipliğine tahvili hakkındaki teklifi) kabul
edildi. Diğerleri Hükümetin teklifi veçhjile 180
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nüfus kâtibi 14 ncü derece ile ve 52 nahiye nü
fus memuru 14 ncü derece ile ve 186 nahiye nü
fus memuru da 15 nci derece ile tasvip ve (2)
numaralı cetvel bu dairede tadil olunarak birin
ci madde kabul edilmiştir.
Her kazada bir nüfus memuru ve bir nüfus
kâtibi bulunacağından ve kazalar içinde, geniş
liği ve nüfusunun fazlalığı dolayısiyle nüfus mua
melâtı bir memur ve bir kâtiple idare edilebi
lecek hadden aşkın kazalar bulunduğu gibi ak
sine olarak nüfusu az küçük kazalar da bulun
makta olduğundan mensup oldukları vilâyet hu
dudu dahiline inhisar etmek kaydiyle nüfus
memur ve kâtiplerini almakta oldukları maaşlar
la istediği mahalde kullanmak salâhiyetinin Da
hiliye vekâeltine verilmesi müzakere sırasında
teklif edilmiş ve kabul edilerek lâyihaya bu yolda
bir madde ilâve edilmiştir.
Diğer maddeler ayniyle kabul edilerek hava

lesi veçhile Bütçe encümenine tevdi I>ııvurulmak
üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Rs. V.
M. M.
Dahiliye En. Rs.
Çorum
Zonguldak
Tekirdağ
Atıf T üzün
t. Etem Bozkurt
ü. Uy badın
Kâtip
Ankara,
Ankara
Kütahya
Ekrem
Ergun
F. Daldal
Sadri Ertem,
Bursa
Antalya
Çorum
F. Güvendiren İ. Kemal Alpsar
it .Kaplan
Erzurum
Erzurum
Denizli
Dr. Behçet Uz Gl. Zeki S oy demiı
N. Elgün
Konya
Hatay
Gazianteb
Ş. Ergun
Dr. A. Melek
A. Türkmen
Maraş
Mardin
Malatya
Edib Ergin
Z. Kayran
E. Barkan
Trabzon
Zonguldak
Tokad
Hifat Vardar
A. Galib Pekel 8. Abanozoğlu

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 113
Esas No. 1/803

3 . VI. 1942

Yüksek Reisliğe
3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanunun
ikinci maddesine bağlı 3 sayılı cetvelin tadili
hakkındaki 4088 sayılı kanuna merbut cetvelde
yazılı kaza ve nahiye nüfus memurlarından bir
bir kısmının maaşlarının tezyidi ve bir kısmının
memuriyet unvanlarnm değiştirilmesi hakkında
Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin
18 nisan 1942 tarih ve 6/1522 sayılı tezkeresiyle
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encü
menimize havale Duyurulmakla Dahiliye encü
meni mazbatasiyle birlikte ve Dahiliye vekili
Fikri Tuzer ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve
Malî kontrol umum müdürü hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere olundu.
Hükümetin esbabı mncibesinde ve Dahiliye
encümeninin mazbatasında tafsilen izah olun
duğu veçhile uzun zamandanberi kadro darlığı

yüzünden terfi edememiş nüfus memurlarına ter
fi imkânını verecek bir değişikliği kendilerine
tevdi edilen vazifenin ehemmiyetini de nazarı
dikkate alan encümenimiz yerinde bulmuş ve
Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında, bütçe
tasarrufatından temin olunacağı bildirilen yir
mi üç bin liraya daha elli bin lira raddesinde
bir ilâve yapılmasını icabettirecek şekilde Da
hiliye encümeninin tertip ettiği cetveli aynen
kabul etmiştir.
Lâyihanın müzakeresi sırasında Dahiliye
encümeninin tanzim ve ilâve eylediği ikinci
maddenin Teşkilât kanununda yer alması icabedeceği ve esasen Dahiliye vekâletince hazırla
nıp Yüksek Meclise sevkedilmek üzere oldu
ğu Dahiliye vekili tarafından ifade kılman ka
nunda bu maddeye yer verilmesi daha doğru ola-
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cağı düşünülmüş ve lâyihadan çıkarılmıştır.
Maddeleri, maksada uygun şekilde yeniden
kaleme alınan lâyiha, Umumî Heyetin tasvibine
arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Reis V.
M. M.
Çorum
Kastamonu
Muğla
/. Eker
T. Coşkan
/ / . Kitaba
Kâtip
Antalya
İstanbul
Bolu
F. öymen
N. E. Sümer Celâl Sait Siren

Bursa
Bursa
Dr. Sadi Konuk Kevzad Ayaş
İsparta
İstanbul
R. Ünlü
S. Vraz
Kayseri
Kırklareli
B. Denker
Suat II. Ürgüblü
Mardin
Muş
E. Erten
Ş. Ataman
Sivas
Tokad
Remzi Giner
II, N. Keşmir

Giresun
M, Akkaya
Kayseri
F, Baysal
Kütahya
A. Tiridpğlu
Seyhap
S. Çapı
Yozgad
A. Sungur

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN
DEĞİŞTİRİŞİ

3656 sayılı kanuna ek 3888 sa
yılı kanunun ikinci
maddesine
bağlı üç numaralı cetvelin tadili
hakkındaki 4088 sayılı kanuna
merbut cetvelde yazılı kaza ve
nahiye nüfus
memurlarından
bir kısmının maaşlarının tezyidi
ve bir kısmının memuriyet un
vanlarının değiştirilmesi
hak"kında kanun lâyihası

3656 sayılı kanuna ek 3888 sa
yılı kanunun ikinci
maddesine
bağlı 3 numaralı cetvelin tadili
hakkındaki 4088 sayılı kanuna
merbut cetvelde yazılı kaza ve
nahiye nüfus
memurlarından
bir kısmının maaşlarının tezyidi
ve bir kısmının memuriyet un
vanlarının değiştirilmesi hak kında kanun lâyihası

Devlet memurları
aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan ka
nunun tadili hakkındaki 4088
sayılı kanuna bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına
dair ka
nun lâyihası

BÎRÎNCÎ MADDE — 3656
sayılı Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülüne dair
kanunun ikinci maddesine bağlı
3888 sayılı kanunla muaddel
cetvelin 4088 saylı kanuna bağ
lı cetvel ile değiştirilmiş olan
Dahiliye vekâletine ait vilâyet
memurları kısmından ilişik (1)
numaralı cetvelde derece, me
muriyet nevi, aded v ve maaş
asılları yazılı memuriyetler kal
dırılmış yerine ilişik (2) nu
maralı cetvelde derece, memu
riyet nevi aded ve maaş asıl
ları yazılı memuriyetler ikame
edilmiştir.

MADDE 1. — 3656 sayılı
Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair kanu
nun ikinci madesine bağlı 3888
sayılı kanunla muaddel cetvelin
4088 sayılı kanuna bağlı cetvel
ile değiştirilmiş olan Dahiliye
vekâletine ait vilâyet memurla
rı kısmından ilişik (1) numara
lı cetvelde derece, memuriyet
nevi, aded ve maaş asılları
yazılı memuriyetler kaldırılmış
yerine ilişik (2) numaralı cet
velde derece, memuriyet nevi,
aded ve maaş asılları yazılı me
muriyetler ikame edilmiştir.

MADDE 1. — Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve
teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanunun ikinci maddesini bağ
lı ve 3888 sayılı kanunla muad
del cetvelin 4088 sayılı kanuna
bağlı cetvel ile değiştirilmiş
olan Dahiliye vekâletine ait vi
lâyet memurları kısmından ili
şik (1) sayılı cetvelde derece,
aded ve unvanları gösterilen
memuriyetler kaldırılmış,; yeri
ne ilişik 2 sayılı cetvelde; dere
ce, adet ve unvanları yazılı me
muriyetler konmuştur.

MADDE 2. — Dahiliye veki
li kaza nüfus memurlarının ve
nüfus kâtiplerinin almakta ol
dukları maaşlariyle mensup bu
lundukları vilâyet dahilinde lü
zum gördüğü yerlerde istihdam
edebilir.
( S. Sayısı : 181)
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ÎKÎNCt MADDE — Bu ka
nun neşri tarihinden muteber
dir.

MADDE 3. — Bu kanun
neşri tarihinden muteberdir.

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

MADDE 4. — Bu kanunun
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu ka
nunun hükümlerini icraya tcra hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur.
Vekilleri Heyeti memurdur.
9 . IV . 1942
Bş. V.
Dr. R. Saydam
Ad. V.
H. Menemencioğlu
M. M. V.
A. R. Artunkal
Da. V.
Fayik öztrak
Ha. V.
Ş. Saraçoğlu
Ma. V.
Mf. V.
F. Ağralı
Yücel
Na. V.
Ik. V.
A. F. Cebesoy Sırrı D ay
S. î. M. V.
Dr. H. Alataş
G. î. V. .
R. Karadeniz
Zr. V.
Muhlis Eritmen
Mü. V.
Ti. V.
/. Engin
M. ökmen

MADDE 3. -— Dahiliye en
cümeninin 4 ncü maddesi ayaynen.
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Hükümetin

teklifine bağh cetveller

[1] NUMARALI CETVEL
fi

Memuriyetin nev'i

Kaza nüfus memuru
»
»
»
»
»
»

Aded

Maaş

145
442
180

25
20
15

D. _,;-,
14
15

Memuriyetin nev'i

Nahiye nüfus memuru
»
»
»

Aded Maaş
7
231

15
10

[2] NUMARALI CETVEL
Memuriyetin nev'i
Kaza nüfus memuru
13 Nüfus kâtibi

Aded Maaş
245
145
197

25
20
20

D.

Memuriyetin nev'i

14
»
»
14 Nahiye nüfus memuru
15
»
»
>

Aded Maaş
180
52
186

15
15
10

Aded

Maaş

Dahiliye encümeninin değiştiricine bağh
[2] NUMARALI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

11 Kaza nüfus memuru
12
»
»
»
13
»
»
kâtibi

Aded Maaş
30
360
230

30
25
20

D.

Memuriyetin nev'i

14
»
»
»
14 Nahiye nüfus memuru
15
»
»
»

»m<
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180 ! 1 5
52
15
10
186

