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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Serbest meslek erbabı hakkındaki kanunun tefsi

rine mahal olmadığına dair Maliye encümeni mazba
tası müzakere ve kabul edildi. 

Smaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk mutahassıs yetiştirilme
sine, 

Vakfa aid hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 
ne suretle satılacağına, 

Denizbanka dair kanun lâyihaları müzakere ve 
kabul edildi. 

Lâyihalar 
1 — Bakımı işletmeye devredilen hatların ikmali 

nevakısı için 1937 malî yılında Devlet Demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğüne verilecek meba-
liğ hakkında kanun lâyihası (1/919) (Bütçe encüme
nine) 

2 — 1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (N) işaretli cetvelin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası (1/920) (Bütçe encümenine) 

3 — 1334 - 1918 dahilî istikraz tahvillerinin 1938 
ikramiyeli tahvillerile ve 1933 Türk borcu tahvilleri
nin de dahilî istikraz tahvillerile mübadelesine dair 
kanun lâyihası (1/921) (Iktısad, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

4 — Devlet Demiryollarının ihtiyacı olan muhar
rik ve müteharrik edevatın siparişi için 16 000 000 
liraya kadar taahhüd yapılmasına dair olan 3247 sa
yılı kanunun 1 nci maddesini değiştiren kanun lâyi
hası (1/922) (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Devlet ziraat işletmeleri kurumu teşkiline 
dair kânun lâyihası (1/923) (Ziraat ve Bütçe encü
menlerine) 

6 — Fenerler idaresine verilecek tazminat karşı
lığının sureti temini ve Hazinenin ortaklığı bulunan 
şirketlere aid hisse senedleri satın alınması hakkında 
kanun lâyihası (1/924) (Bütçe encümenine) 

7 — Halk bankası ve halk sandıklarının sermaye
leri hakkında kanun lâyihası (1/925) (Dahiliye, ik
tısad, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

8 — Orman umum müdürlüğü 1937 malî yılı büt
çesinde 10 000 liralık münakale yapılmasına dair ka
nun lâyihası (1/926) (Bütçe encümenine) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Rus Sovyet Cumhuriyeti 
arasında akid we imza edilmiş olan ticaret ve seyri-
sefain mukavelesi müddetinin uzatılmasına, 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri yapıldıktan sonra çarşamba günü top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Hilmi Uran İsparta Çoruh 

Kemal Una] Ali Zırh 

9 — Orta tahsil mekteblerinde yardımcı muallim 
çalıştırılması hakkındaki 2624 numaralı kanunun 
1 nci maddesinde yazılı müddetin uzatılmasına dair 
kanun lâyihası (1/927) (Maarif ve Bütçe encümen
lerine) 

10 — Türkiye ile Iran arasındaki hudud hattının 
tashihine müteallik anlaşmanın tasdikma dair kanun 
lâyihası (1/928) (Hariciye encümenine) 

Mazbatalar 
11 — 1933 mâlı yılı Hazine son hesabına aid mu

tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresile 1933 yılı Hazine son 
hesabı hakkında kanun lâyihası ve Divanj muhasebat 
encümeni mazbatası (3/384, 1/110) (Ruznameye) 

12 — Fenerler idaresine verilecek tazminat karşı
lığının sureti temini ve Hazinenin ortaklığı bulunan 
şirketlere aid hisse senedleri satın alınması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/924) 
(Ruznameye) 

13 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 2287 sayılı kanunun 5 nci maddesine göre 
toplanacak olan Maarif şûrasının 1939 yılma tehirine 
dair kanun lâyihası ve Maarif encümeni mazbatası 
(1/871) (Ruznameye) 

14 — Memurin kanununa ek kanun lâyihası ve Me
murin kanunu muvakkat encümeni mazbatası (1/918) 
(Ruznameye) 

15 — Orta tahsil mekteblerinde yardımcı muallim 
çalıştırılması hakkındaki 2624 numaralı kanunun 1 nci 
maddesinde yazılı müddetin uzatılmasına dair kanun 
lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/927) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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BAŞKAN — Gelse açılmıştır. 

3 - ^ R İ Y A S E T DÎVANININ HEYETİ UMÜMÎYEYE MARUZATI 

1 — Gazi Anteb mebusluğuna seçilen Dr. Meh
met Ali Ağakayın-intihal) mazbatasının tasdiki 

BAŞKAN — Gazi Anteb mebusluğuna seçilen 

Dr. Mehmet Ali Aağakaym mazbatası gelmiştir. 
Hakkmda bir şikâyet yoktur. Mazbatayı reyini
ze arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

4 — AND İÇME 

1 — Gazi Anteb mebusu Dr. Mehmet Ali Ağa-
kayın and içmesi. 

BAŞKAN — Mehmet Ali Ağakay, tahlif için 

kürsüye buyurunuz. 

(B. Mehmet Ali Ağakay kürsüye gelerek 
and içti ) (Alkışlar). 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

BAŞKAN — Ruznameye geçiyoruz. Bir maz
bata vardır, okuyacağız. 

1 — Askeri ve mülkî tekaüd kanununun 23 
ncü maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (3/256) [1] . 

BAŞKAN — Mazbata hakkında bir mütalea 
var mı? Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Mazbata kabul edil
miştir. 

2—.Büyük Millet Meclisi, Riyaseticümhur 
ve Divanı muhasebat 1936 yılı son hesabları 
hakkında Meclis hesablannın tetkiki encümeni 
mazbatası (5/60) [2] 

BAŞKAN — Usulen bunu Devlete aid umu
mî cetvellerle birleştirilmek üzere Maliye vekâ
letine gönderiyoruz. 

3 — Tapu kanununun muvakkat maddesin
deki «Muamelenin bitmesi» tâbirinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (3/260) [3] 

mı? 
BAŞKAN — Mazbata hakkmda mutalea var 

[1] 44 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 40 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] 46 sayılı hasma/yazı zaptın sonundadır. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler. 
mistir. 

Kabul edil-

4 — Gümrük memurlarından bazılarına ve
rilecek yem bedeli ve yemeklik hakkındaki 1615 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/734) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mutalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük memurlarından bazılarına verilecek 
yem bedeli ve yemeklik hakkındaki 1615 saydı 
-kanunun birinci maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — Gümrük memurlarından bazı
larına verilecek yem bedeli ve yemeklik hak
kındaki 19 mayıs 1930 tarih ve 1615 sayılı ka
nunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

[Gümrük süvari mmtaka ve muhafaza me
murlarına, vazifeleri icabı tedarikine mecbur 
bulundukları hayvanları için, ayda maktu ola
rak 14 lira yem bedeli verilir. 

Mjezun bulunanlara mezuniyetlerinin üç ay
dan faslası için ve hayvanım elden çıkaranlara 
yenisini tedarik edinceye kadar yem bedeli ve
rilmez. 

[1] 45 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Kıtaata müretteb binek ve mekân hayvan

ları yem bedeli de bu mikdar dahilinde tesviye 
olunur.] 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
5 — Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 

369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere mev
zu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete, istinaden indirildiğinden keyfiyetin 
tasdiki hakkında 3/283, Gümrük tarifesinin 
366, 367, 368, 369 ve 370 nci maddelerine 
giren ipliklere mevzu gümrük resmi 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakkında (3/318) ve 
gümrük tarifesinin (496 A) numarasına giren çi
mentoya mevzu gümrük resminden 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden yapılan 
tenzilâtın tasdiki hakkında 3/319 sayılı Başvekâ
let tezkereleri ve İktısad, Gümrük ve inhisarlar, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini reye ar-
zediyorum, Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Pamuk iplikleri ve çimento gümrük resimlerin
de tenzilât icrasına dair Hükümetçe ittihaz olu

nan kararların tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 

maddesine tevfikan Hükümetçe umumî ithalât 
tarifesinin 366, 367, 368, 369, 370, ve 469 A nu
maralarında yazılı pamuk iplikleri ve çimento 
gümrük resimlerinde tenzilât icrasma dair İcra 
Vekilleri Heyetince 13 - XI -1936, 30 - XII -1936 
ve 9 - I - 1937 tarihlerinde ittihaz olunan mer
but üç kıta kararname kabul ve tasdik olun
muştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

[1] 47 sayılı lasmayazı zaptın sonundadtr. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 — Memurin kanununa ek kanun lâyihası 

ve memurin kanunu Muvakkat encümeni mazba
tası (/918) [1] 

MEMURt KANUNU MUVAKKAT E. M. M. 
CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — Memu
rin kanununa ek bir lâyihai kanuniye vardır. 
Hükümetten gelmiştir. Ruznameye alınmasını 
ve müstacelen müzakeresini encümen namına 
rica ediyorum. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA (Muğla) — 
Hükümet te encümen gibi bu lâyihai kanuni-
yenin ruznameye alınmasını ve müstaceliyetle 
müzakeresini rica ediyor. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Gelen evrak meyanındaki me
murin kanununa ek lâyihanın ruznameye alın
masını encümen ve Hükümet rica ediyorlar. 
Ruznameye alınmasını reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 

Memurin kanununa ek kanun 
MADDE 1 — Umumî, mülhak, hususî büt

çelerle belediye bütçelerinden ve sermayesinin 
yarısmdan fazlası Devlete aid müesseselerden 
maaş veya ücret almakta olan memur ve müstah
demlerden lüzum görülenlerin gidib gelme, za
tî ve aile harcırahları verilmek suretile ve aza
mî iki sene müddetle millî hudud haricine gitme
lerine icra Vekilleri Heyeti kararile izin verile
bilir. Bu suretle gideceklerin mensub oldukları 
daire ve müesseselerle irtibatı baki kalacağı gi
bi vazife ve memuriyetlerine aid her türlü hak
ları da mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

[1] 50 sayılı basmayazı zaptın sonundadır 
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Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo- I nü, aym 31 ine tesadüf etmesi dolayısıle, ğÖledett 

rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul sonra tatil vardır. Binaenaleyh pazartesi günü 
edilmiştir. 15 te toplanacağız. Celseyi kapıyorum. 

Başka işimiz yoktur, önümüzdeki cuma gü- I Kapanma saati : 15.15 
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T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 40 
Büyük Millet Meclisi, Riyaseticümhur ve Divanı muha

sebat 1936 yıh son hesabları hakkında Meclis 
hesablannm tetkiki encümeni mazbatası (5/60) 

-s 





S. Sayısı: 44 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 23 ncü maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (3/256) 

T. C. 
Başvekâlet . " . ' 29 - VII - 1936 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı ; 6/2728 " 

Büyük MUlet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Rize Kültür Direktörü Ali Âli Onurun dokuz ay esaretinin filî hizmetine katılıb katılmıyacağı hak
kında Maarif vekilliğinden yazılan 18 - VII - 1936 tarih ve 30/81651 sayılı tezkere ile merbutları 
olduğu gibi sunulmuştur. 

îşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
* , Başvekil 

'- ' • I. inönü 

18 -VII - 1936 

Yüksek Başbakanlığa 

Şimdi Rize Kültür Direktörü Ali Âli Onur, Erginlik savaşında Bursanın Hoca Ali Zade mek
tebi müdürü iken Bursa Müdaf aai hukuk, heyeti temsüiyesinin tensibi ile yurdu müdafaa için Köy
lerde çalışdığı bir sırada Bursanın işgalinde ve 8 temmuz 1336 tarihinde Fethiye köyünde Yunan 
müfrezeleri tarafından yakalanarak Bursaya ve oradan da 18 temmuz 1336 da esir srfatile Korfo 
Adasına sevkedilmiş ve 9 ay adada kaldıktan sonra mart 1337 de Turkiyeye dönerek Ankaraya gelmiş 
ve 20 nisan 1337 tarihine kadar da Ankaradaıı maaşlarını almış olduğundan bahsile esaret suretile 
geçen 9 ay kadar bir müddetin müddeti hizmetine katılmasını ve buna göre tekaüd muamelesinin 
yapılmasını istemektedir. 

1336 - 1337 yıllarına aid maaş defterlerinin muhtelif nakiller dolayısile ziyaa uğramış olduğundan 
mumaileyhin hangi tarihden hangi tarihe kadar Ankara defterdarlığından maaş aldığının tetkikine 
imkân olmadığı Finans Bakanlığı memurin müdürlüğü ile Ankara defterdarlığından bildirilmiştir. 

Esareti keyfiyetine gelinee: filhakika mumaileyhin Bursa M. H. Heyeti temsiliyesinin tensibi ile 
Yurdu müdafaa için silâhla ve mertçe çalışdığı Fethiye köyünde Yunan müfrezeleri tarafından ya-
kalanıb 18 temmuz 1336 tarihinde Yunanistana sevkedildiği Bursa Kültür Direktörlüğü ile İçişleri 
Bakanlığından alınan betilerle teyid edilmiştir. Buna göre 23 nisan 1336 tarihinden 23 ağıustos 
1339 tarihine kadar Millî - Hükümet emrinde her hangi bir suretle vazife görenler hakkındaki memu
rin kanununun müzeyyel maddesi ve 1683 sayılı tekaüd kanununun harb mevkiinde tevdi edilen 
vazifeyi yapmakta iken esir düşen memurlar hakkındaki 23 ncü maddesi hükümlerinden mumailey
hin de istifade ederek 9 ay esaret müddetinin filî hizmetleri arasına katılması lâzım gelib gelmiyeceği 
Divanı muhasebattan sorulmuştu. Alman 8 haziran 1936 tarih ve 96891 - 2670 sayılı karşılıkta (Her 
ne kadar Ali Âlinin Turkiyeye avdetinden sonra esareti tarihinden itibaren geçen zamana aid ma
aşlarım nısıf hesabile Ankara defterdarlığından aldırı iddia olunmakta isede bu> cihet tevsik olunma
dığı gibi esaret keyfiyeti de sözü geçen 23 ncü maddenin ikinci fıkrasındaki - harb mevkiinde ifayı 
vazife eyleyen ve düşmana esir düşen memurların - ibaresine girmemektedir, îbarei kamuniyeye göre 
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bu hükmün, mevkii harb addedilen bir mahalde memuriyet ifa etmekte iken o mahalde düşman 
eline esir düşen memur] ıra maksur olması icab edib yoksa her hangi bir suretle velevki vatanî va
zifelerini ifa ederken olsun memıuriyeti haricinde bir iş görmekte iken düşman tarafından bir müd
det düşman memleketlerinde alıkonulanların mezkûr hükümden istifade edememeleri mütalea edi
lebilirse de keyfiyetin tefsir mevzuu bulunduğu cihetle bu hususta Yüce Kamutaya müracaat edil
mesi muvafık olacağı) bildirilmektedir. Bu işe aid9 kıta belge sonra geri gönderilmek üzere müfredat 
puslası mucibince iliştirilerek sunulmuştur. Divanı muhasebatın tefsir için Yüce Kamutaya müra
caat edilmesi hakkındaki mütaleası Yüksek Orununuzca da tasvib buyunıhlıığu takdirde gereğinin 
yapılmasına müsaadelerini saygılarımla dilerim. 

Kültür Bakanı 
S. Ankan 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni • 12 - IV - 1937 
Esas No. 3/256 
Karar No. 43 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin Yüksek makamınıza sunulan ve 
tefsir talebine dair olan 29 - VII -1936 tarih ve 
6/2728 numaralı tezkeresile merbutu Maarif ve
kâletinin 18 - VII - 1936 tarih ve 30/81651 nu
maralı tezkeresi ve buna ilişik evrak encüme
nimize tevdi buyurulmakla tetkik edildi ve gö
rüşüldü : 

Maarif vekâletinin, sözü geçen tezkeresine 
nazaran : İstiklâl harbi esnasında Bursanm 
(Hocaalizade) mektebi müdürü iken Bursa Mü-
dafaai Hukuk heyeti temsiliyesinin tensibi ile 
yurdun müdafaası için köylerde çalıştığı bir sı
rada 8 temmuz 1336 tarihinde Bursanm Fethi
ye köyünde Yunan müfrezeleri tarafından ya
kalanarak esir sıfatile Korfo adasına sevkedildi-
ğini ve 9 ay esarette kaldıktan sonra mart 1337 
de avdet ettiğini beyan ve işbu 9 ay esaret müd
detinin müddeti hizmetine iki kat olarak katıl
mak suretile tekaüdlüğünün icrasını taleb eden 
Rize kültür direktörü Ali Âli Onurun; 1683 nu
maralı tekaüd kanununun 23 ncü ve memurjn 
kanununun müzeyyel maddesi hükümlerinden 
istifade suretile mezkûr esaret müddetinin, filî 
hizmetleri arasına katılması lâzımgelib gelme
yeceği hakkmda Divanı muhasebattan yazılan 
tezkereye alman cevabda : «Mumaileyhin esa
reti keyfiyetinin; mevzubahs 23 ncü maddenin 
ikinci fıkrasına girmemekte olduğu ve ibarei 

kanuniyeye göre bu hüküm, mevkii harb adde
dilen bir mahalde memuriyet ifa etmekte iken 
o mahalde düşman eline esir düşen memurlara 
maksur olması icab edib yoksa her hangi bir 
suretle velevki vatanî vazifesini ifa eder
ken olsun memuriyeti haricinde bir iş 
görmekte iken bir müddet düşman memleketle
rinde alıkonulanların mezkûr hükümden istifa
de edememeleri mütaleası ileri sürülmakle bera
ber keyfiyetin bir tefsir mevzuu olması hasebi-
le bu hususta Yüce Kamutaya müracaat edilme
sinin muvafık olacağı» bildirilmiş olduğundan 
kefiyetin tefsiren halli istenmekte olduğu anla
şılmaktadır. 

Merbut evraka gelince : Bunlardan Dahiliye 
vekâletinin 9 - IV -1936 tarihli tezkerei cevabi-
yesinde : Bursanm Yunanlılar tarafından işgali 
sıralarında Ali Onurun Eursa müdafaai hukuk 
heyeti temsiliyesinin tensibi ile asker toplamak 
üzere iki arkadaşile köylere çıkıp çalıştığı sıra
da Yunan müfrezeleri tarafından yakalanıp Yu-
nanistana sevkedildiği ve fakat Yunanistanda 
ne kadar kaldığının ve ne zaman avdet ettiğinin 
tesbit edilemediği yazılı olduğu gibi Bursa Ma
arif müdürlüğünün 19 - VI -1935 tarihli tezkerei 
cevabiyesinde dahi, mumaileyhin Yunanlılar ta
rafından esir edildiği ve Yunanistana şevki te-
yid edilmiş ve avdet zamanı tesbit olunamadı-
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ğı yazılmıştır. 
Evrakı merbute meyanmda mevcud olup 15, 

nci f ırka emir zabiti Topçu binbaşısı Şükrü Demir-
su ve Ziraat bankasının Samsun şubesinde buğ
day sevk memuru ihtiyat zabitlerinden Ali Rıza 
Güner taraflarından imzalanmış ve imzaları 15 
nci fırka ikinci şube müdürlüğü tarafından mu-
saddak olan 17 - VII - -935 tarihli şehadetname 
ile Artvin Hudud taburu kumandanı Binbaşı 
Abdürrahman Sencer tarafından imzalanıp im
zası Artvin askerlik şubesi reisliği tarafından 
tasdikli bulunan 4-V-1935 tarihli diğer şeha-
detnamenin evvelkisinde : Ali Onurla 9 temmuz 
1336 da Mudanyadaki Türk askerî esirler karar
gâhında tanıştıklarına ve sivil esir bulunan mu
maileyh ile Yunanistanda-Korfu adası garnizo
nunda bir müddet beraber bulunduklarına ve 
kânunusani 1337 nihayetlerinde terhis edilmek 
suretile Ali Onurun garnizondan ayrılmış oldu
ğuna şehadet edilmekte ve ikincisinde dahi Ali 
Onunrla temmuz 1336 ortalarında Urladaki esir
ler karargâhında tanıştıkları ve sivil esir olan 
mumaileyhin bir müddet Korf oda esirler garni
zonunda kaldıktan sonra kânunusani 1337 niha
yetlerine doğru terhis edilerek garnizondan çık
tığı ayni garnizonda esir bulunmak dolayısile 
imza sahihleri tarafından ifade edilmektedir. 

Şu hale nazaran Ali Onurun Yunanlılarca 
esir edildiği keyfiyeti resmî ve hususî vesaik ile 
müsbet olub ancak iddia edilen 9 aylık esaret 
müddetinin yalnız 7 ay kadarı imzaları musad-
dak esaret arkadaşlarının şehadetile tevsik edil
mektedir ki bü hususta ibraz edilmiş ve edilebi
lecek vesaikin mahiyet ve derecei kıymetlerinin 
takdiri makamı icraya aiddir. 

Esaretten dolayı mumaileyhin, tekaüd kanu
nunun 23 ncü maddesile memurin kanununa mü-

zeyyel maddenin hükümlerinden istifadesine cevaz 

olub olmadığına ve şu sebeble mezkûr maddele
rin tefsiri talebine gelince; Memurin kanununa 
müzeyyel maddeye nazaran: Memurun millî Hü
kümet emrinde bilfiil vazife ife etmesi meşrut 
olub esaret keyfiyeti mezkûr maddede derpiş 
edilmemiş bulunmasına binaen mezkûr madde
nin hâdise ile bir münasebeti görülememiştir. 

Ancak 1683 numaralı kanunun 23 ncü mad
desinde «Harb mevkiinde vazife ifa eyleyen ve 
düşmana esir düşen ve ihtiyat zabiti olarak se
ferberliğe iştirak eden memurların harb, esaret 
ve seferberliğe iştirak müddetleri iki kat sayı
larak bir katı filî hizmete ve diğeri tekaüd ma-
aşlarmm hesabında hizmete zammolunur» denil
mekte olub bir memurun, gerek harb mevkiinde 
vazife görmüş olması ve gerek esir düşmesi ve 
kezalik bir ihtiyat zabitinin seferberliğe iştirak 
etmiş bulunması keyfiyetleri o memurun gerek 
harb müddetinin ve gerek esaret müddetinin 
ve ihtiyat zabiti memurlar için seferberliğe işti
rak müddetinin İM kat sayılmasına sebeb ola
cağı kanunda mutlak olarak beyan edilmesine 
ve esaretin, vazifei asliye başında iken vaki ol
ması hakkında, bir kaydi kanunî mevcud olma
masına binaen mevcud hükmün mevzubahs esa
ret hâdisesine de şamil bulunduğu neticesine va
rılmış ve binaenaleyh sarih olan 23 ncü madde
nin tefsirine lüzum olmadığına karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi N. Bu. M. M. Kâtib 
Malatya Yozgad Çankırı 

M. Nedim Zabcı Emin Dr aman M. Önsay 
İçel Aydın izmir 

E. İnantoır Adnan Kâmil Dursun 
Bura Manisa 

Dr. Galib Kahraman Tahir'J-Iitit . 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 32 
Esas No. 3/256 

25 - XII - 1937 

Yüksek Reisliğe 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 23 ncü 
maddesinin tefsirine dair olan 29 temmuz 1936 
tarih ve 6/2728 sayılı Başvekâlet tezkeresi Ma
liye encümeninin mazbatasile birlikte encümeni
mize verilmekle Divanı muhasebat reisi Seyfi 
Oran ile Maliye ve Maarif vekâletleri mümes
silleri hazır oldukları halde okundu ve görüşül
dü: 

Tefsiri istenilen husus, 1683 sayılı askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 23 ncü maddesinin 
(harp mevkiinde vazife ifa eyliyen ve düşmana 
esir düşen . . . . memurların) kaydinde-
ki esaret halinin aslî vazifesinden başka mun
zam bir vazifeyi ifa ederken vukubulan esaret 
hallerine de şamil olup olmadığının tayinidir. 
Yapılan müzakere neticesinde: 

Maddenin bu ibaresirideki (vazife ifa eyli
yen) tabirinden maaşlı bir vazife maksud oldu
ğuna ve maaşlı bir vazifede iken asıl vazifesine 
munzam olarak başka bir vazife ile de iştigal 
etmenin bu maksada dahil bulunacağına binaen 
harb mevkiinde asıl vazifesinden basta bir va

zife ile iştigal ederken esir düşenlerin de bu 
madde hükmünden istifade edeceği tabiî görül
müş ve bu husus madde hükmünden sarahaten 
anlaşılmakta olup keyfiyetin ayrıca bir tefsir 
fıkrasile tesbitine lüzum görülmemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Meclise sunulur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
istanbul 

F. Öymen 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Malatya 

M. öker < 
Mardin 

li. Erten 
Seyhan 

İV. Eldeniz 
Yozgad 
S. tçöz 

u.v. 
İsparta 

M. Unsal 
Balıkesir 

E. Adakan 
izmir 

K. İnanç 
Malatya 

9. Taner 
Muş 

Ş. Çiloğlu 
Sivas 

B. Çiner 

Kâtib 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Çorum 

E. S. Akgöl 
.Kayseri 

F. Baysal 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Ordu 

II. Yidman 
Trabzon 
S. Day 

»e><i 

!
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S. Sayısı :45 
Gümrük memurlarından bazılarına verilecek yem bedeli 
ve yemeklik hakkındaki 1615 sayılı kanuna ek kanun lâyiha

sı ve Bütçe êncümeni mazbatası (1/734) 

T. a 
Başvekâlet 24 - III - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
8ay% : 6/959 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Gümrük memurlarından bazılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik hakkındaki 1615 numaralı 

kanuna ek olarak Maliye vekilliğince hazıralanan ve icra Vekilleri Heyetince 19 - I I I - 1937 tarihin* 
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. • 

Başvekil 
î. inönü 

Bu kanun lâyihasının esbabı mucibesi, 1937 yılı muvazenei umumiye kanunu esbabı mucibesi 
iyinde zikredilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 25- XII -1937 \ 

M. No. 31 
Esas No. 1/734 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük memurlarından bazılarına verilecek 
yem bedeli ve yemeklik hakkındaki 1615 sayılı 
kanuna ek olmak üzere Başvekâletin 24-111-1937 
tarih ve 6/959 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası, Maliye vekâleti namı
na Bütçe ve malî kontrol umum müdürü hazır 
^olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Gümrük süvari mmtaka ve muhafaza memur
larına vazifeleri icabı tedarikine mecbur bu
lundukları hayvanları için ayda maktu olarak 
18 lira üzerinden yem bedeli verilmesi 1615 sa
yılı kanunun birinci maddesi hükmü iktizasından 
idi. Bu bedel 1931 malî yılı bütge • kanununun 
8 nci maddesile 14 liraya indirilmiş ve alay ve 
tabur merkezlerinden çok uzakta vemünferid 
vazife görmekte olan muhafaza kıtalarındaki 

binek ve mekkâri hayvanları yem bedelinin de 
bu miktar dahilinde tesviye olunması kabul olun
muştur. 

1932 malî yılı başından beri muvazenei umu
miye kanunlarile meriyeti muhafaza edilmiş olan 
bu madde hükmünün hususî kanununa eklen
mesi yolunda vukubulan teklif encümenimizce 
yerinde görülmüş ve lâyihanın birinci maddesi 
şekle aid değişiklikle ve meriyete müteallik ikin
ci madde ise yeniden yazılmak suretile kabul 
edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
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Kâtib 

İstanbul 
F. Öymen 

' • 

Gümüşane 
D. Sakarya 

• 
izmir 

K. İnanç 

M.araş 
A. Tiridoğlu 

Seyhan 
•'İV. Eldeniz 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Sivas 
R. Basara 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
S. t çöz 

HÜKÛMETÎN TEKLlFÎ 

Gümrük memurlarından bazılarına verilecek 
yem. bedeli ve yemeklik, hakkındaki 1615 numa-

ralı kanuna ek kanun lâyihamı 

MADDE 1 — 19 mayıs 1930 tarihli ve 1615 
numaralı kanunun birinci maddesinde yazılı 18 
lira 14.lira olarak tadil olunmuştur. 

Kıtaata müretteb binek ve mekkâri hayvan
ları yem bedeli de bu miktar dahilinde tesviye 
olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1937 tari
hinden muteberdir. 

MADDE, 3 
meğe Maliye, 
memurdur. 

Bş. V. 
/ . tnönü 
Da. V. 

#Mf. V. 
S. Arîkan 

S. I. M. V. 

— Bu kanunun hükmünü yürüt-
Gümrük ve inhisarlar vekilleri 

19 - III -1937 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. Mal. V. V. 

Dr. T. B. Araş Dr.R.S:' "am 
Na. V. İk. V. 

A. Çetinkaya C. Bay ar 
G. t. V. Zv. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarkan 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&IŞTÎRİŞl 

Gümrük memurlarından bazılarına verilecek 
yem, bedeli ve yemeklik hakkındaki 1615 sayılı 
kanunun birinci maddesini değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük memurlarından bazı
larına verilecek yem bedeli ve yemeklik hakkın
daki 19 mayıs 1930 tarih ve 1615 sayılı kanu
nun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

[Gümrük süvari mmtaka ve muhafaza me
murlarına, vazifeleri icabı tedarikine mecbur 
bulundukları hayvanları için, ayda maktu ola
rak 14 lira yem bedeli verilir. ^ 

Mezun bulunanlara mezuniyetlerinin üç ay
dan fazlası için Ve hayvanını elden çıkaranlara 
yenisini tedarik edinceye kadar yem bedeli ve
rilmez. 

Kıtaata müretteb binek ve mekâri hayvanla
rı yem bedeli de bu miktar dahilinde tesviye 
olunur.] 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Aynen kabul 

>>©-<« 



S. Sayısı: 46 
Tapu kanununun muvakkat maddesindeki " muamelenin 
bitmesi,, tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/260) 

T. C. 
Başvekâlet 24 - X -1936 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3286 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2644 sayılı kanunun muvakkat maddesindeki muamelenin bitmesi tabirinin tefsiri hakkında Ma
liye vekilliğinden yazılan 6 - X - 1936 tarih ve 32761/37/19610 sayılı tezkere sureti sunulmuştur, 

îşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilini sine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
î. İnönü 

Maliye vekilliğinin 6 - X -1936 tarihli ve Millî emlâk Mü. 32761/37/19616 sayılı tezkeresi suretidir 

Başvekâlet yüksek makamına 

9 - VII -1936 tarih ve 32761/37/13281 sayı ile sunulub Şûrayi devlete havale buyurulan yazımıza 
bu kere yüksek makamınızdan muhavvel Şûrayi devletin 11 - VII I -1936 tarih ve 13044 sayılı yazısı 
ve iki ilişiği mazbata gelmiştir.. 

Çorumun Osmancık kazasına bağlı Seci gen köyünde Şabanoğlu Velinin 325 senesinde boz ara
ziden ihya ederek tarla haline getirdiği toprağı evvelce idare heyeti kararile ve 290 lira bedelle na
mına tapuya tescili yoluna gidilmiş ise de Veli bu bedeli çok gördüğünden mahkemeye müracaat et
miştir. Davası vazifesizlik noktasından reddedilmiş ve bu karar Temyiz mahkemesince de tasdik olun
muştur. 

Veli bu bedeli fazla bulduğundan parayı vermemekte ısrar etmiştir. Bunun üzerine fuzulî işga
linden dolayı eerimisil tahakkuk ettirilmiş ve reddolunan davasından dolayı masarifi muhakeme ve 
ücreti vekâletle birlikte tahsili istenmiş ise de bu parayı Velinin veremiyeeeği aciz vesikasile sabit 
olmuştur. 

Defterdarlığın bu araziyi ihya eden ve vergisini muntazaman veren Veli namına 2644 sayılı tapu 
kanununun muvakkat maddesi delâletile 6 ncı maddesine tevfikan tapuya tescilini teklif etmesi üze
rine mesele tetkik edilmiş ve tapu kanununun muvakkat maddesindeki (Muamelenin bitmemesi) key
fiyeti üzerinde durulmuştur. 

Veli bu araziyi 2644 numaralı kanunun neşrinden evvel ihya ettiği ve burasını bedel mukabilinde 
almağa talib bulunması üzerine mahallî idare heyeti kararile bu yere 290 lira bedel takdir edildiği 
anlaşılmıştır. Yani Hazineee burasının Veliye verilmesi için lâzımgelen muamele bitmiştir. Yalnız ta
puya tescil yapılmamıştır. 

2644 sayılı kanunun muvakkat maddesinde, kanunun neşrinden evvel açılan toprakların muame
leleri bitmemişse buraları ayni kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ihya edene bedelsiz olarak veri
leceği kayidlidir. Bu yer hakkında bedeli misil, tef fiz ve tefevvüz için yapılması icab eden bütün mua
mele bitmiş ve hukukî bir hüküm ifade eder bir hale gelmişti», 

Binaenaleyh bu hâdiseyi 2644 saydı kanunun şümulü dahiline sokmağa imkân görülememiş (ve 



keyfiyet hakkında Şûrayi devletin istişarî mütaleasının alınmasına lüzum görülmüş ve Şûrayi devlet 
te mezkûr tapu kanununun muvakkat maddesindeki (muamelenin bitmesi) kaydinin tefsire mutac 
olduğuna dair mütalea beyan etmiştir. 

Şûrayi devlet Tanzimat dairesi mazbatasile Heyeti umumiye kararları ilişik olarak takdim kılın
mış olduğundan keyfiyetin tefsiri için Büyük Millet Meclisine arzedilmesine yüksek delâletinizi 
dilerim. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 27 - I - 1937 ' 
Karar .No. 24 
±lsas No. 3/260 

Yüksek Reisliğe 

2644 sayılı tapu kanununun muvakkat mad
desindeki «muamelenin bitmesi» tabirinin tef
siri haküinüa başvekaletin-24 teşrinievvel 1936 
tarihli ve 6/3286 numaralı tezkeresiıe gönderi
len ve encümenimize havale buyurulan Maliye 
vekâleti tezkeresi okundu ve icabı düşünüldü: 

Mesele; Çorumun Osmancık kazasına bağlı 
Secigen köyünde Şfabanoğlu Velinin 325 senesin
de boz araziden ihya ederek tarla haline getir
diği toprağı evvelce idare heyeti kararile ve 
290 lira bedelle namma tapuya tescili yoluna 
gidümişse de Veıinin bu beaeli çok görerek ka
bul etmediği ve parayı vermediği ve veremeye- • 
ceğinin aciz vesikasile dahi anlaşılması üzerine 
zikrolunan tapu kanununun muvakkat maddesi 
del&leMlei altıncı maddesine tevfikan tapuya 
tesoili teklif edilmesinden ve Maliye vekâlednce 
«Muamelenin bitmemesi» medlulünün tayin edi-
lemeyerek tefsire lüzum gösterilmesinden iba
rettir. 

Zikrolunan muvakkat maddede «Bu kanu
nun meriyetinden evvel açılarak tarla veya bağ 
ve behçe haline konulmuş olub da henüz mua
melesi bitmemiş yerler hakkında da bu kanu
nun 6 not maddesi hükümleri tatbik olunur. » 
denilmektedir. 
* Tapu kanununun meriyetinden evvel neşro

lunan kanunu medeninin 641 nci maddesinin 
3 cü fıkrasıda «Sahibsiz şeylerin ihraz ve işgali, 
yollar ve meydanlar, akar sular ile: yatakları 
gibi menfaati umuma aid mallarm işletilmesi 
ve istimali hakkında ahkâmı mahsusa vaz olu* 
nur» denilmesine mebni bu hususda yeni ahkâ
mı mahsusa vaz eden 2644 numaralı tapu kanu
nunun tarihi neşrine kadar 318 senesinde mah-

luıat idaresinin teşkili hakkındaki hükümlerin 
cari olması lâzım gelir. Üu hüKümler mey anında 
bu &&ÜU araziden Kıymeti bin liraya,kadar olan
larının ıapu umum mudurıugonun ve kıymeti 
bin liradan fazla olanlarının Maliye vekâletinin 
mezuniyetile tefvizlerinin icrası ve tapularının 
itası usulü vaz edilmiş ve zikrolunan tapu ka
nunu mevkii meriyete konuluncaya kadar bu 
hüküm dairesinde yapılmakta olduğu Tapu mü-
diriyetinden gelen memurun verdiği izahattan 
ve gösterdiği mukârrerattan anlaşılmıştır. 

imdi Şabanoğlu Veli tarafından ihya edilen 
arazinin kendisine ihalesine dair bu suretle ve
rilmiş bir mezuniyet mevcud olmadığına göre 
muamele tekemmül ve arazi bedeli tahakkuk et
miş değildir. 

Tapu kanununun 20 nci maddesinde «Bu ka-
, nunun neşrinden evvel muamelesi bitip de ta
hakkuk ettirilmiş olan değer bahalar 19 ncu 
maddede yazılı şekilde taksitle tahsil olunur» 
denilmekte olduğuna ve zikri geçen -tarlanın ise 
bu suretle tahakkuk etmiş^ bir bedeli bulunma
dığına mebni encümenimiz bunun, tapu kanunu
nun muvakkat maddesi mucibince 6 nci maddesi 
hükmüne tâbi. olması lâzım geleceği neticesine 
varmış ve bu sebeble muvakkat maddeyi tavzih 
ve tefsirden müstağni bulmuş olmakla Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Reisi Na. Bu M. M. Kâtib 

İzmir Çankırı Çankırı 
Kâmil Dursun M. önsay M. Ynsay 

Diyarbekir Mardin Aydın 
H. öniz O. Dinç Adnan Menderes 

İstanbul Yozgad 
Y. Yazıcı E. Draman 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 3d 
Esas No. 3/260 

25-XII-1937 

Yüksek Reisliğe 

2644 numaralı tapu kanununun muvakkat 
maddesindeki muamelenin bitmesi tabirinin tef
siri hakkındaki 24 teşrinievvel 1936 tarih ve 
6/3286 numaralı Başvekâlet tezkeresi Maliye en
cümeni mazbatasile birlikte encümenimize veril
miş olmakla Maliye vekâleti namma Millî em
lâk müdürü hazır bulunduğu halde okundu ve 
konuşuldu: 

Tefsiri istenilen husus, 2644 sayılı tapu kanu
nunun neşrinden mukaddem açılarak tarla ve
ya bağ ve bahçe haline konulmuş olub da henüz 
muamelesi bitmemiş yerler hakkında bu kanu
nun 6 ncı maddesi tatbik olunur yolunda yazıl
mış olan muvakkat maddesindeki (Henüz mua
melesi bitmemiş yerler) tabirinden maksad ne 
olduğudur. 

Maliye vekâleti, bu suretle açılan yerlere 
idare* heyeti kararile bedel takdir edilerek bu 
bedelin verilmesile tapuda muamelesini yap
tırması için sahiblerine vuku bulacak tebligat 
ile muameleyi bitmiş saymakta, çünkü bu su
retle Hükümetçe yapılan iş tamam olmuş olub 
bundan sonra ystpdacak işlerin sahiblerine aid 
bulunacağını ve sahiblerine aid işin de muame
lenin bitmesile alâkası olamryacağmı düşünmek
te olduğu ve mütaleası alınmak üzere vuku bu
lan müracaat üzerine Şûrayi devlet de muame
lenin bitmiş olmasmm ancak tapuda tescil ile 
hâsü olması da düşünülebileceğini ve bu bakım
dan maddenin tefsire muhtaç olduğunu beyan 
eylediği anlaşılmıştır. 

2644 saydı tapu kanununun altmcı madde
si; Devletin, hsusî mülkiyetinde olmayıb hüküm 
ve tasarrufu altmda bulunan ve ammenin hiz

metine tahsis olunmayan sahibsiz ham toprağı 
açıb işgal edenlere bu toprakların nasıl verile
ceği yolunda yeni hükümler koymuş ve kanunun 
neşrinden evvel vuku bulan hâdiselerden mua
melesi bitmemiş olanları da bu yeni hükme tâbi 
tutmak isteyerek muvakkat maddesile de bunu 
temin eylemiş olmasmı ye muamelenin bitmiş 
olması hukukî bir akdin tamam olması demek 
olub yalnız Hazinece yapüacak olan işin yapıl
mış olmasile bu akdin tamam olamryacağmı na
zarı itibare alan encümenimiz maddedeki mu
amelesi bitmemiş tabirinden maksad henüz ta
puda tescili yapılmamış muamelelerin anlaşılma
sı Jâzım geleceğine ve bu hususta tereddüde ma
hal olmadığına karar vermiş işte tefsire muh
taç bir cihet görmemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Meclise sunulur. 

Reis Reis V. • M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal B. Karadeniz 
Kâtib 

Balıkesir Çorum 
E. Adakan E. Sabrı Akgöl 

İzmir Kayseri 
K: İnanç F. Baysal 
Malatya _ Maraş 

O. Taner A. Tiritoğlu 
Muş Ordu 

Ş. Çiloğlu H. Yalman 
Sivas Trabzon 

Remzi Çiner Sim Duy 

İstanbul 
F. öymen 
Güınüşane 

D. Sakarya 
Malatya 

M: Öker 
Mardin 
R. Erten 
Seyhan 

E. Eldeniz 
Yozgad 
S. îçöz 

« • » 
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S. Sayısı: 47 
Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere mevzu gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 
(3/283), gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere mevzu güm
rük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hak-
kmda 3/318 ve gümrük tarifesinin (469 A) numarasına giren çimentoya mevzu gümrük resminden 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden yapılan tenzilâtın tasdiki hakkında 3/319 sa
yılı Başvekâlet tezkeresi ve tktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye, ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere mevzu gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin 

tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/283) 

T. C. 
Başvekâlet 18 - XI - 1936 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt : 6/3551 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Piyasada başgösteren iplik buhranını önlemek için gümrük tarifesinin 366, 367? 368, 369 ve 
370 nci maddelerine giren ipliklerin 10 numaraya kadar olanlarına (10 dahil) mevzu gümrük res
minin % 60, yirmiye kadar olanlarına (20 dahil) mevzu gümrük resminin % 25 ve yirmiden yu
karı olanlarına mevzu gümrük resminin de % 20 nisbetinde indirilmesi, müddeti 2967 sayılı ka
nımla uzatılmış olan 2294 sayılı kanunun 1 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden icra Ve
killeri Heyetinin 13 - XI - 1936 toplantısında onanmıştır. 

Yukarıda yazılı kanunun 3 neü maddesine göre keyfiyet Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 
Başvekil 
/ . İnönü 

Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere mevzu gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tas

diki hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/318) 

T. C. 
Başvekâlet 12-1-1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/74 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

18-XI-1936 tarih ve 6/3551 sayılı tezkereye ektir: 
Dışardan getirilen ipliklerin gümrük tarifelerinde yapılan ten-zilâtla iplik ihtiyacı tamamen 

önlenemediği anlaşıldığından gümrük tarifesinin 366 A ve B maddelerine giren ipliklerin 10 nu
maraya kadar olanlarına (10 dahil) mevzu tenzilâttan evvelki gümrük resminin % 90, 10 dan 20 
numaraya kadar olanlarına (20 dahil) mevzu tenzilâttan evvelki gümrük resminin % 50, 20 den 
24 numaraya kadar (24 dahil) olanlarına mevzu tenzilâttan evvelki gümrük resminin % 30 nis-
betinde tenzili ve daha yukarı numaralarla 367, 368, 369 ve 370 nci maddelere dahil iplikler için 



13 - XI -1036 tarihli kararname ile kabul edilen tenzilât mabetlerinin muhafazası, 12494 saydı 
kanunun birinci maddesinin verdiği salAhiyete istinaden, İcra Vekilleri Heyetinin 30-XII -1936 
toplantısında onanmıştır. 

Yukarıda yazdı kanunun 3 ncü maddesine göre keyfiyet Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 
Başvekil 
1. İnönü 

Gümrük tarifesinin (469 A) numarasına giren çimentoya mevzu gümrük resminden 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden yapılan tenzilâtın tasdiki hakkında Başve

kâlet tezkeresi (3/319) 

T. C. 
Başvekâlet 13-1-1937 

Ka ı•arlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1.27 

Büyük Millet Meclisi Yüksek .Reisliğine 

Son aylarda baş gösteren çimento buhranını önlemek için yabancı memleketlerden ithaline lü
zum hâsıl olan 40 bin ton çimentoya münhasır olmak üzere gümrük tarifesinin (469 A) numa
rasına giren çimentoya mevzu gümrük resminin, 2294 sayılı kanunun 1 nci maddesine istinaden 
yüz kiloda 30 kuruşa indirilmesi, icra Vekilleri Heyetince 9 -1 -1937 tarihinde onanmıştır. 

Yukarıda yazdı kanunun 3 ncü maddesine göre keyfiyet Yüksek Meclisin tasvibine azohınıır. 
Başvekil 
/ . İnönü 

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ikhsad encümeni .26 - / - 1937 

Esas No. 3/283, 318, 319 
Karar No. 16 

Yüksek Reisliğe 

Piyasada baş gösteren pamuk ipliği ve çi
mento -bulıaranının önüne geçmek üzere Hükü
metçe (2294) numaralı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden bueşya üzerindeki gümrük resim
lerinden tenzilât yapılmasına karar verilmiş ve 
muhtelif tarihlerde kabul edilen bu kararnameler 
Yüksek Meclise sunulmakla Gümrük ve inhisar
lar encümeninin mazbatasile birlikte encümeni
mize havale edilmiştir. 

Bu kararnameler; Sanayi umum müdürü ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. Ve
rilen izahattan ve yapılan tetkikattan anlaşıldı
ğına göre memleketimizin senede on milyon kilo 
ipliğe ihtiyacı olduğu ve millî fabrikalar ise bu 
m ikdamı ancak dörtte üçünü temin edebildikle

rinden mensucat müessese ve tezgahlarında iplik 
buhranı baş göstermiştir. Bu buhranı önlemek 
içindir ki, Hükümetçe pamuk ipliklerinin güm
rük resimlerinden 13 •• XI -1936 tarihli ilk ka
rarname ile bir mikdar tenzilât yapılmıştır. Bi
lâhare Avrupa iplik piyasalarının tetkikinden an
laşıldığına göre yapılan bu tenzilât küçük numa
radaki kasarsız iplikler için. gelirilib satılmak im
kânını vermediğinden bunlar üzerinde bir mikdar 
daha tenzilât yapılması muvafık görülmüş ve bu 
maksadla 30 - XI I - 1936 tarihli ikinci kararna
me kabul edilmiştir. 

Son senelerde memlekette umumî ve hususî 
inşaattta çimento sarfiyatı arttığından memleke
tin bu maddeye olan ihtiyacı üç yüz bin tona çrk-
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mistir. Halbuki, memleketimizde mevcud çimen
to fabrikaları (250) bin ton istihsaline göre 
randımanlarını tanzim ettiklerinden piyasada çi
mento buhranı baş göstermiş ve bu maksadla Hü
kümetçe hariçten kırk bin. ton kadar çimento it
haline lüzum görülerek gümrük resminde bir 
mikdar tenzilât yapılması muvafık görülmüş ve 
9 - I - 1937 tarihli kararname kabul ile Yüksek 
Meclisin tasvibine arzedilmiştir. 

Encümenimizin yaptığı tetkikatta her üç ka
rarnameyi de memleketimizin iktisadî ihtiyaç ve 
menfaatlerine uygun görmüş ve kararname hü
kümlerinin birleştirilerek bir kanun lâyihası ile 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmesine karar 
vermiştir. Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktısad E. Reisi M. M. Kâtib 

Tekirdağ 
Ş. Ke şehir 
Afyüon K. 

Bere, T ürker 
Samsun 

Ali Tunah 
Seyhan 

Esma Nayman 
Ankara 

A. Ulus 

Giresun Niğde 
İ. Sabuncu Dr. H. Ferid T alay 

Maraş Konya 
Kemal Kusun Kâzım Okay 
Konya Zonguldak 

/ / . Dikmen Hay ıh Özdemiroğlu 
Gümüşane Aydın 
Edib Tor II. Alatas 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve î. encümeni 

Esas No. 3/283, 318, 319 
Karar No. 9 

29-1 - 1937 

Yüksek Feisliğe 

Pamuk iplikleri ve çimento gümrük resimle
rinde 2294 numaralı kanunun verdiği salâhiyete 
binaen Hükümetçe yapılan tenzilâta dair 
13 - XI -1936, 30 - XII -1936 ve 9 -1 -1937 tarih
li kararnameler Sanayi umum müdürü Reşad 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Gerek Hükümetin ve gerek İktısad encüme
ninin gösterdikleri nıucib sebebler yerinde görü
lerek bu kararnamelerin tasvibine dair İktısad 
encümenince tanzim edilen kanun lâyihası aynen 
kabul edildi. 

Havalesi mucibince Malivc encümenine veril

mek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
G. ve în. E. Reisi M. M. 

Corum 
7. Eker 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Kütahya 
Ömer Dinç 

Aydın 
N. Göktepe 
Yozgad 

Ekrem Pek el 

İstanbul 
S. Vraz 

Eskişehir 
İ. Özdamar 

Muğla 
Dr. II. A. Ercan 

Seyhan 
1. Mete 
Kocaeli 

AH Dikmen 
Bolu 

Emin Cemal Suda 

Kâtib 
Balıkesir 
S. Gökçül 

Konya 
Be diz Morova 

Samsun 
M. Güneşdoğdu 

Trabzon 
D. Eyiboğlu 

Sinob 
II. Orııcoylu 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 3/283, 318, 319 
Karar No. 51 

27 -IV -1937 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarife kanununun 366, 367, 368, 369 
ve 370 nci numaralarına giren pamuk ipliklerinin 
ve tarifenin 469 A. numarasına giren çimentodan 
40 bin tonluk bir mikdarın gümrük resimlerinin 
tenziline dair îcra Vekilleri Heyetince 2294 nu
maralı kanunun bahşettiği salâhiyete istinaden 
ittihaz edilen kararın tasdik edilmek üzere sunul
muş olduğuna dair Başvekâletin 18 - XI - 1936, 
12 - I - 1937, 13 - I - 1937 tarih ve 6/3551, 6/74, 
6/127 sayılı tezkereleri îktısad, Gümrük ve inhi
sarlar encümenlerinin ımazbatalarile birlikte en
cümenimize tevdi edilmekle Gümrükler umum 
müdürile Sanayi umum müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek Başvekâlet tezkerelerinde zikredilen ve 

gerek şifahen verilen izahata binaen encümeni
miz dahi mezkûr kararları yerinde bulmuştur. 

Şu kadar ki, îktısad encüıneninee tanzim edi
len kanun lâyihası metni encümenimizce muhtacı 
tavzih görüldüğünden metin yeniden yazılmıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi Bu M. M. 
Bayazıd 

thsan Tav 

İstanbul 
A. Bayındır 

Konya 
K. Gürel 

Yozgad 
E. Draman 

Diyarbekir 
Huriye öniz 

Kâtib 
Çankırı 

M. önsay 

istanbul 
Y. Yazıcı 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 33 
Esas No. 3/283,318,319 

Yüksek Reisliğe 

25 - XII -1937 

2294 sayılı kanunla verilen salâhiyete istina
den iplik ile çimentoya aid gümrük resimlerinin 
indirilmesi yolunda İcra Vekilleri Heyetince 
ittihaz edilmiş olan kararların Büyük Millet 
Meclisince tasdik edilmek üzere arzedildiğine 
dair Başvekâletin üç aded tezkeresi alâkadar 
encümenlerin mazbatalarile birlikte encümeni
mize verilmiş olmakla îktısad vekâleti namına 
Sanayi umum müdürü hazır olduğu halde okun
du ve konuşuldu. 

Memleket fabrikalarında istihsal edilen ip
liklerin henüz ihtiyaca kifayet etmemesi ve son 
zamanlardaki inşaat faaliyetinin inkişafı ve 
millî çimento istihsalinin bu inşaatın ihtiyaçla
rını karşılayamaması sebeblerile bu iki madde
nin kısmen hariçten ithaline mecburiyet hâsıl 
olduğu ve ithal edilecek olan ipliklerle çimento

nun dahilî piyasa fiatlerine uygunluğunu te
min maksadile 2294 sayılı kanun hükmüne is
tinaden gümrük resimlerinde tadilât icra edil
diği alınan izahattan anlaşılmıştır. 

Sanayi umum müdürünün encümenimizde-
ki şifahî beyanatına göre halen memleketin ip
lik ihtiyacı dokuz buçuk milyon kilo olup bu
nun yedi buçuk milyonu dahilde yapılmakta ve 
mütebakisi ise hariçten ithal olunmaktadır. Ahi
ren Nazilli ve Ereğli fabrikaları da işlenmeğe baş
ladığından bu mikdarın daha azaldığı ve bunun 
da Malatya ve Şarkta kurulacak fabrikalarla ta-
mamile temin edileceği anlaşılmıştır. 

îthal edilen bu ipliklerle çimentolar hakkında 
hem ihtiyacı karşılamak ve hem de vukubula-
cak ihtikârları önlemek için alınmış olan bu 
tedbirleri yerinde bulan encümenimiz de bunla-
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rm tasdikına karar vermiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 

Kâtib 
İstanbul 
F. Öymen 

Balıkesir 
E. Adakan 

Çorum 
E. Sabrı Akgöl 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Malatya 
M. Öker 
Mardin 

R. Erten 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Trabzon 
Sırrı Day 

İzmir 
K. İnanç 
Malatya 
O. Taner 

Muş -
Ş. Çiloğlu 

Kayseri 
F. Baysal 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Ordu 
//. Yalman 

Sivas 
Remzi Çiner 

Yozgad 
S. îçöz 

ÎKTISAD ENÜMENİNİN TEKLİFİ 

Pamuk iplikleri ve çimento gümrük resimlerin
de tenzilât icrasına dair Hükümetçe ittihaz olu
nan kararların tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 
maddesine tevfikan Hükümetçe umumî ithalât 
tarifesinin 366, 367, 368, 369, 370 ve A 469 nu
maralarında yazdı pamuk iplikleri ve çimento 
gümrük resimlerinde tenzilât icrasma dair 
13 - XI - 1936, 30 . XII - 1936 ve 9 -1 -1937 ta-
rihlerinde ittihaz olunan kararlar tasdik olun
muştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DE&İŞTİRlŞİ 

Pamuk iplikleri ve çimento gümrük resimlerin
de tenzilât icrasına dair Hükümetçe ittihaz olu
nan kararların tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 
maddesine tevfikan Hükümetçe umumî ithalât 
tarifesinin 366, 367, 368, 369, 370 ve 469 A nu
maralarında yazılı pamuk iplikleri ve çimento 
gümrük resimlerinde tenzilât icrasma dair İcra 
Vekilleri Heyetince 13 - XI -1936,30. XII -1936 
ve 9 - I - 1937 tarihlerinde ittihaz olunan mer
but üç kıta kararname kabul ve tasdik olun
muştur. 

MADDE 2 — İktısad encümeninin ikinci 
maddesi aynen 

MADDE 3 — İktısad encümeninin üçüncü 
maddesi aynen 

( S. Sayısı : 47 ) 
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İP. C. 

Başvekâlet 
Kararlar müdürlüğü 

Say^ : 2/5570 
KARARNAME 

Memleket dahilinde imal edilmekte olan ipliklerin ihtiyaca kâfi gelmediği anlaşıldığından bu 
yüzden meydana gelen iplik buhranını önlemek için 2967 numaralı kanunla müddeti 1 temmuz 938 
tarihine kadar uzatılmış olan 2294 numaralı kanunun 1 nci maddesine dayanarak gümrük tarifesi
nin 366, 367, 368, 369 ve 370 nei maddelerine giren ipliklerin 10 numaraya kadar olanlarına (on 
dahil) mevzu gümrük resminin % 60, 10 dan 20 numaraya kadar olanlarına (20 dahil) mevzu 
gümrük resminin % 25 ve 20 den yukarı olanlara mevzu gümrük resminin % 20 nisbetinde tenzili; 
iktısad vekilliğinin 12 - II - 936 tarih ve 12851 sayılı tezkeresile yapılan teklifi üzerine İcra Ve
killeri Heyetinin 13 - I I - 936 toplantısında onanmıştır. 

Bş. V. 
İ. înönü 
Ut V. 

S. Arıktın 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Ç et inhaya 

M. M. V. 
K. Özalp 
İk. V. 

C. Bay ar 

Da. V. 
Ş. Kaya 

S. İ. M. V. 
Dr. R. Saydam 

13 - II - 937 
Eeisicümhur 
K. Atatürk 

Ha.V. Mal. V. 
Dr. T. R. Araş F. Ağrah 

G. î. V. Zr. V. 
Kana T arlı an Muhlis Erk m en 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 2/5790 

KARARNAME 

13 - II 1936 tarih ve 2/5570 sayılı kararnameye ektir. 
Piyasada baş gösteren iplik buhranını önlemek maksadile dışardan getirilen iplikler üzerine mev

zu gümrük resimlerinde yapılmış olan tenzilâtın mevcud darlığı gideremediği anlaşıldığından bu 
ihtiyacı karşılamak üzere 2294 numaralı kanunun 1 nci maddesinin verdiği salâhiyete dayanılarak 
gümrük tarifesinin (366 A) ve (B) maddelerine giren ipliklerin 10 numaraya kadar olanlarına 
(10 dahil) mevzu tenzilâttan evvelki gümrük resminin % W, 1^ dan 20 numaraya kadar olanlarına 
(20 dahil) mevzu tenzilâttan evvelki gümrük resminin % 50, 20 den 24 numaraya kadar (24 dahil) 
olanlarına mevzu tenzilâttan evvelki gümrük resminin % 30 nisbetinde tenzili ve daha yukarı nu
maralarla 367, 368, 369 ve 370 nci maddelere dahil iplikler iyin 2/5570 numaralı kararname ile ka
bul edilen tenzilât nisbetlerinin muhafazası; İktısad vekilliğinin 29 - XII - 1936 tarih ve 14685 saydı 
tezkeresi üzerine îcra Vekilleri Heyetinin 30 - XII - 1936 toplantısında onanmıştır. 

Bg. V. 
/. înönü 
Mf. V. 

S. Ankan 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
K. Özalp 
İk. V. 

C. Bay ar 

Da. V. 
Ş. Kaya 

S. î. M. V. 
Dr. R. Saydam 

30 - XII - 1936 
Reisicumhur 
K. Atatürk 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. R, Araş F. Ağrah 

G. 1. V. Zr. V. 
Rana Tarkan Muhlis Erkmen 

( S. Sayısı : 47 ) 



— 7 — 
T. C. 

Başvekâlet 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı : 2/5827 
KARARNAME 

11 - I I - 936 tarih ve 2/555.1 sayılı kararnameye ektir. 
Son aylarda baş gösteren çimento buhranını önlemek için yabancı memleketlerden idhal edile

cek 40 bin ton çimentoya münhasır olmak üzere, gümrük tarifesinin (469 A) numarasına giren çi
mentoya mevzu gümrük resminin, 2294 sayılı kanunun 1 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden 
yüz kiloda 30 kuruşa indirilmesi; İktısad vekilliğinin 9 - I I - 936 tarih ve 1277(5 sayılı tezkeresi ve 
Gümrük ve inhisarlar ve Maliye vekilliğinin 17 - II 936, 3 - XII - 936 tarih ve 3290/555, 23279/33516 
sayılı mutaleanameleri üzerine. İcra Vekilleri Heyetince 9 - I - 937 toplantısında onanmıştır. 

Bş. V. 
/. tnönü 
Mf.. V. 

S. Ankan 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çctinkaya 

M. M. V. 
A'. Özalp 
îk. V. 

C. Bay ar 

Da. V. 
Ş. Kaya 

S. t. M. V. 
Dr. R. Saydam 

9 - 1 - 9 3 6 
Reisicumhur 
K. Atatürk 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. R. Araş F. Ağrah 

G. î. V. ZY. V. 
Rana Tarkan Muhlis Erkmcn 

»&<t 

( S. Sayısı : 47 ) 





S. Sayısı: 50 
Memurin kanununa ek kanun lâyihası ve Memurin kanunu 

muvakkat encümeni mazbatası (I 918) 

T. C. 
Başvekâlet 20 -XIX-1937 

Kararlar' Müdrlüğü 
Saytr'6/4514 ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

78S sayılı memurin kanununa ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
17 - XI I -1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
' G. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Staj, tahsil ve tetebbu gibi bir sebeble ecnebi memleketlere gideeek bir kısım memurların, maaştan 
tam olacak ödenmek şartihvımaayyen müddetlerle mezun sayılmaları için bazı vekâletlere muhtelif 
kanunlarla salâhiyet verilmiştir. Bu salâhiyetin bütün vekâletlere şamil olacak surette daha umumî 
şekilde alınması lüzumlu görüldüğünden ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Memurin kanunu muvakkat encümeni mazbatası ' « 

T. B. M. M. 
Memurin Ka. Mu. encümeni 29 - XII -.1937 

Esas No. 1/918 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

788 sayılı memurin kanununa ek olarak Mali
ye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 20 kânu
nuevvel 1937 tarih ve 6/4514 sayılı tezkeresile 
Büyük Meclise sunulan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte encümenimize havale ve tev
di buyurülmuştur. 

Encümenimiz.mezkûr kanun lâyihasını müza
kere ve tetkik için toplandı. Müzakerede Başve
kâlet müsteşarı, Emniyet umum müdürü, Mali
ye vekâleti Bütçe ve malî kontrol umum müdü
rü, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti namına 
gelen memur hazır olduğu halde müzakere ya
pıldı. 

Encümenimiz tarafından kanun lâyihasının 

mutelif noktaları hakkında Hükümetten sorulan 
suallere verilen izaha t ve cevablar eneümenimiz-
ce de muvafık görülerek kanun lâyihası heyeti 
umumiyesi itibarile kabul edildi. 

Lâyihanın birinci maddesinde müstahdem ve 
memurların vazife ve memuriyetlerine aid her 
türlü haklarının mahfuz olduğunu daha açık su
rette ifade edecek tadilât yapıldı ve diğer mad
deleri aynen kabul edildi. 

Lâyiha, müstacelen müzakeresi talebile Umu
mî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 
Memurin Ka! Mu. E. Reisi M. M. 

Erzuruûı -t Afyon K.„ 
Aziz Akyüreh • C. Akçın 



Kâtib 
îçel Erzincan Niğde 

F. Mutlu Ahdülhak Fırat Kâmil İrdelp 

. HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

788 say ıh memurin kanununa ek kanun lâyiham 

MADDE 1 — Umumî, mülhak, hususî bütçe
lerle belediye bütçelerinden ve sermayesinin 
yarısından fazlası Devlete aid müesseselerden 
maaş veya ücret almakta olan memur ve müs
tahdemlerden lüzum görülenlerin gidib gelme 
zatî ve aile harcırahları verilmek suretile ve 
azamî 2 sene müddetle millî hudud haricine 
gitmelerine îcra Vekilleri heyeti kararile izin 
verilebilir. Bu suretle gideceklerin mensub.ol
dukları daire ve müesseselerle irtibatı baki ka 
lacağı gibi memuriyet sıfatları ve bundan do
ğan haklan da mahfuzdur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icaraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

17 -XII -1937 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş.Kaya Dr. T. R. Araş F.AğraU 
Mf. Y. Na. V. Ik. V. ve Zr. V. V. 

S. Arıkan A. Çetinkaya Ş. KeseJbir 
S. î. M. V. G. î. V. 

Dr. H. Alatas Rana Tarkan 

2 — 
Kastamonu Gazi Anteb Mardin 

Şerif İlden B. Kaleli Dr. R. Levent 
Kırklareli Konya 
Z. Akın K. Gürel 

I MEMURİN KANUNU MUVAKKAT BNCÜ-
MENİNİN DEĞlŞTÜtlŞl 

788 sayılı memurin kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî, mülhak, hususî büt-
| çelerle belediye bütçelerinden ve sarmayesinin 

yarısından fazlası Devlete aid müesseselerden 
maaş veya ücret almakta olan memur ve müstah-

! demlerden lüzum görülenlerin gidib gelme, za
tî ve aile harcırahları verilmek suretile ve aza
mî iki sene müddet millî hudud haricine gitme-

j lerine îcra Vekilleri Heyeti kararile izin verile-
| bilir. Bu suretle gideceklerin mensub oldukları 
| daire ve müesseselerle irtibatı baki kalacağı gi-
j bi vazife ve memuriyetlerine aid her türlü hak-
| lan da mahfuzdur. 
I 

j MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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