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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 
Bütçe encümeninde münhal bulurdan"bir azajîk. 

için reyler toplandı. .*••>, 
Büyük Millet Meclisi 1941 yılı şubat ayı hesabı 

hakkındaki mazbata okundu. 
Devlet havayolları umum müdürlüğünün 1938 ma

lî yılı hesabı katî kanun flâyihası ^ b $ l gedildikten,. 

Ve Bolu mebusu Celâl Sait Sirenin Bütçe encü
menine intihap Edildiği tebliğ olunduktan sonra çar
şamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Rei^vekili Kâtip Kâtip 
Niğde Kütahya 

D^. M. Germen CavidrOral Vedit Uzgören 

10 — örfî idare kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkında kanun lâyihası (1/583) (Millî müdafaa, 
Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

11 — Yedek subay ve askerî memurlar kanununun 
3923 sayılı kanunla tadil edilmiş olan 3 ncü maddesi
ne iki fıkra İlavesi hakkında kanun lâyihası (1/584) 
(Millî müdafaa encümenine) 

12 —- Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına 
dair kanun lâyihası (1/585) (iktisat, Maliye ve Büt-

- çe encümenlerine) 
Mazbatalar 

İ3- — 1932 senesinden itibaren Tıp fakültesinden 
neşet edecek tabiplerin mecburî hizmetlerinin lâğvi 
ve leylî tıp talebe yurduna alman tıp talebesinin tâbi 
olacakları mecburiyetler hakkındaki 2000 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası ve Bütçe ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet encümenleri mazbataları (1/554) (Ruzna-
meye) v 

14 — Bursa vilâyeti iskân işlerinde kullanılmakta 
iken vekâlet emrine alınan ismail Hakkı hakkında 
Şûrayi devletçe ittihaz olunan mukarrerata dair Ar
zuhal encümeni mazbatasfı hakkında Adliye ve Maliye 
encümenleri mazbataları (5/2) (Ruznameye) 

15 — Reşadiyenin Soğukpmar mahallesinden Mel-
hemoğullarmdan Ibrahimoğlu Aşçı Ali Çağların ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/192) (Ruznameye) 

16 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât 
ve memurin kanununun 53 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Sıhhat ve iç
timaî muavenet encümenleri mazbataları (1/559) 
(Ruznameye) 

2 — HAVALE": 
Lâyihalar 

1 — 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dâhil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası (1/574) (Bütçe encümenine) 

2 — Devlet denizyolları işletme umum müdürlü
ğü 1940 malî yılı bütçesinde münakale yapılmâsiria" 
dair kanun lâyihası (1/576) (Bütçe encümenine) 

3 — Devlet memurları aylıklarının 'tevhit ve 'tea
dülüne mütedair kanuna ek 3888 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
(1/577) (Maarif, Millî müdafaa ve Bütçe encümen
lerine) 

4 -rr Diyarbakır istasyonundan Irak ve Iran hu
dutlarına kadar yapılacak demiryollarının ikmali için 
istikraz aktine dair kanun lâyihası (1/578) (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Hâriciye vekâleti 1940 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/575) 
(Bütçe encümenine) 

6 — ETatayını ana vatana iltihakından önce orada 
öğretmenlik yapanlar; hakkında kanun lâyihası (1/579) 
(Dahiliye, Bütçe ve Maarif encümenlerine) 

7 — işçi sigortaları idaresi teşkilâtı hakkında ka
nun lâyihası (1/580) (Maliye, Adliye, Bütçe ve ikti
sat encümenlerine) 

8 — Memurin kanununun 4 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası (1/581) 
(Millî müdafaa, Maliye, Bütçe ve Dahiliye encümen
lerine) 

9 — Memurların tahsil müesseselerinde talebe ola-
mıyacaklarma dair kanun lâyihası (1/582) (Dahili
ye ve Maarif encümenlerine) 

2 — HAVALETJDİLEN EVRAK 

• ı«» ı 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Vedit Uzgören (Kütahya) 

«•» 

REİS 4— Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Tapulama kanunu lâyihasının geri veril
mesi hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

REİS j — Başvekâletin bir tezkeresi var, oku
tuyorum. ; 

Büyüjc Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
3 - VIII -1940 tarih ve 6/3630 sayılı tezkere 

ile takdiıjı kılınmış olan tapulama kanun lâyi

hasının geri alınması, Adliye vekilliğinin 
17 - III -1941 tarih ve 126/13/529 sayılı tezkeresi 
ile istenilmektedir. Bahsi geçen kanun lâyihası
nın iadesi için gereken muamelenin ifasına yük
sek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

REİS — Alelûsul geri veriyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Ziraat bankasının göndereceği Hazine 

paralarından posta ücreti alınıp alınmıyacağı-
nın tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Na-
fia, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(S/73) [İ] 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu) 
REİS;— Mazbata hakkında mütalea var mı? 
Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
2 — Umumî hıfzıssihha kanununun 181 nci 

maddesi metninde yazılı madde numarasının tas
hihi hakkında kanun lâyihası ve Sıhhat ve içti
maî muavenet encümeni mazbatası (1/565) [1] 

REİSİ— İkinci müzakeresidir. 

[1] 8p sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[1] Mirinci müzakeresi 30 ncu inikat zaptın-

dadır. 

Umumî hıfzıssihha kanununun 181 nci mad
desini tashih eden kanun 

MADDE 1 — 1593 sayılı umumî hıfzıssihha 
kanununun 181 nci maddesi metninde yazılı 182 
rakamı 183 olarak tashih edilmiştir. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünün tatbikma 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Ruznamede görüşülecek başka işimiz yoktur. 
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,5 



T. B. M, M. Matbaası 



S. Sayısı : 89 
Ziraat bankasının göndereceği hazine paralarından posta 
ücreti alınıp aiınmıyacağının tefsiri hakkında Başvekâlet 

tezkeresi ve Nafia,Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/73) 

T. O. 
Başvekâlet 16 - XII - 1935 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3502 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ziraat bankasının göndereceği Hazine paralarından posta ücreti alınıp alınmayacağının tefsiri 
hakkında Nafia vekilliğinden yazılan 7 - XI I - 1935 tarih ve 2908/14552 sayılı tezkere sureti Yük
sek huzurlarına sunulmuştur. 

işin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilm esine Yüksek emirlerini dilerim. 
Başvekil 
1. İnönü 

Nafia vekilliğinin 7 - XII -1935 tarih ve 2908/14552 sayılı tezkeresi suretidir. 

Finans bakanlığı ile Ziraat bankası arasında yapılan bir anlaşma üzerine Hazine veznedarlık 
umurunu ifa etmekte olan Ziraat bankasının şubelerine Hazine tediyatı için gönderdiği paraların 
posta ücretinden muafiyeti hakkında bakanlığımız ile Finans bakanlığı arasında çıkan ihtilâf 
Finans bakanlığının 9 - VI - 1934 tarih ve 4896 numaralı tezkeresi üzerine Devlet şûrasına havale 
buyurulmuştu. 

Bidayeteni tanzimat dairesinde icra edilen müzakere neticesinde 376 numaralı kanunun deği
şen 30 ncu maddesinin ikinci fıkrasındaki makamatı resmiye meyanma Ziraat bankasının it
hali mümkün olamıyaeağmdan bu gibi müraselâtın posta idaresince ücrete tâbi tutulması lâ
zım geleceği 13 - VI - 1934 tarihinde 35/32 numara ile mütalea edilmiştir. 

Bu mazbata üzerine Devlet şûrası Genel heyeti « Ziraat bankası şubeleri arasında teati edilen 
ve Hazineye aidiyeti ve ücretsiz nakledileceği malmemurluklarmca tasdik olunan raporların resmî 
makamlar arasında teati olunan raporlardan farklı olmaması hasebile posta nakliye ücretlerine 
tâbi tutulmamasmı 21 - VI - 1934 tarihinde 119/118 numara ve ekseriyetle mütalea eylemiştir. 

Adı geçen posta kanununun değişen 30 ncu maddesinin 2 nci fıkrası « yalnız muvazenei umu
miye ve husûsiye ve mülhak bütçelere dahil makamatı resmiye arasında teati olunan umuru Dev
lete müteallik mevaddı muhabere ile kıymeti mukaddereli mekâtip ve kıymetli ve kıymetsiz 
posta paketleri » nin posta ücretinden muaf olduğunu tasrih etmektedir. 

Vazıı kanunun « yalnız » kesilmesile bu muafiyeti muvazenei umumiye ve hususiye ve mülhak 
bütçelere dahil resmî makamlara hasr ve kasreylemekte bulunmasına ve Ziraat bankasının Hazi
neye ait paraları nakleylemesi bu müessesenin yukarıda hasren ifade edilen resmî makamlar züm
resine ithal edilmesine bir sebep teşkil eyleyemiyeceğine göre Devlet şûrasının genel heyetinin kara
rındaki esbabı mucibe bakanlığımızca varit görülmemektedir. 

Posta muafiyeti için yukarıdaki kanun fıkrasına göre : 
1 - Müraaele maddesinin resmî makamlar arasında teati edilmesi, 
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2 - Mürasele maddesinin Devlet işlerine müteallik olması, gibi iki şartın birden tahakkuku lâ

zım gelmektedir. Bu şartlardan biri mevcut olup ta diğeri olmazsa muafiyet tahakkuk edemiyecek-
tir. Ziraat bankası her ne kadar Devlet işlerine müteallik mevaddı mürasele gönderiyorsa da 
kendisinin kanunun derpiş ettiği resmî makamlardan madut olmamasına nazaran bu kabîl müra-

selâttan dolayı muafiyetten istifade de edemiyeceği düşünülmektedir. 
Mesele yukarıdaki yazılı sebeplere binaen bakanlığımızca tereddüdü mucip görülmüş olduğun

dan 376 numaralı kanunun 30 ncu maddesini tadil eden 1145 numaralı kanunun birinci maddesi mu
cibince Ziraat bankasının kendi şubelerine göndereceği Devlet umuruna taallûk eden posta müra-
selâtınm posta ücretinden muaf olup olmadığının Büyük Millet Meclisince tefsir edilmesine yüksek 
müsaadelerini dilerim. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 
Esas No. 3/73 

Karar No. f> 

5 - V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat bankasının göndereceği Hazine para
larından posta ücreti alınıp almmıyacağmm tef
siri hakkında Başvekâletin 16 - XII -1935 tarih 
ve 3506 numaralı tezkeresile ona merbut Nafıa 
vekilliğinden yazılı 7 - XII -1935 tarih ve 
2908/14162 numaralı tezkeresi okundu ve Mali
ye vekâletinden, Posta umum müdürlüğünden, 
ve Ziraat bankasından gelen memuru mahsuslar 
hazır oldukları halde konuşuldu: 

376 numaralı posta kanununun 1145 numa
ralı kanunla muaddel 30 ncu maddesine göre 
(yalnız muvazenei umumiye ve hususiye ve mül
hak bütçelere dahil makamatı resmiye arasın
da teati olunan umuru Devlete müteallik mevat 
muhabere ve kıymeti mukaddereli mekâtip ve 
kıymetli ve kıymetsiz posta paketlerinin) ücret 
ten muaf olduğu mezkûr ise de Ziraat bankası
nın 1927 tarihindenberi Maliye vekâletile yaptığı 
anlaşmaya nazaran Hazinenin memleket dahilin
de veznedarlığını yaptığı ve Maliye vekâletin
den aldığı talimata göre muhtelif mahallerde 
vakit ve zamanile Hazine ihtiyaçlarını temine 

mecbur olduğu ve bu ihtiyaçları karşılayacak mik
tarda nukut nakli ve Hazine umurunu temin ey
lediği ve bu külfetten dolayı Hazineden bir 
masraf tediyesi vaki olmadığı ve postaca da alın
madığı anlaşılmıştır. 

Gerçi bankanın kendi nam ve hesabına lü
zumu olan mebaliği de bu meyanda nakletmekte 
olduğu varit ise de bu miktarın Hükümetin 

umumî ihtiyacı için yapılan nukut nakline naza
ran cüzî kalmakta olduğu ve bunun yüzde onu
nu tecavüz etmiyeceği ve bu miktarın umum 
meyamndan tefrikine maddeten imkân bulunma
dığı ve zaten bilûmum nakli nukutun banka ve 
banka şubelerince Maliye vekâleti ve mahalli 
maliye makamatma verdiği beyannamelerin ka
bul ve tasdiki ve dolayısile Hükümetin müsaa-
desile yapmakta olmasına mebni Ziraat banka
sı ve şubelerince bu veçhile olan nakli nukut 
bilhassa Maliye vekâleti namına ve umuru Dev
letin tedviri için olmasına nazaran 27 - IV -1927 
tarih ve 1145 numaralı kanunun meriyeti müd-
detince posta ücreti talep edilmemesi encümeni-
mizce muvafık görülmüş olduğundan havalesi 
veçhile Maliye ve Bütçe encümenlerine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Nafıa E. Reisi 
Erzincan 
A. 8. Üter 

Afyon K. 
M. Gönenç 

Çoruh 
A. E. E rem 

İsparta 
/ / . Özdamar 

Malatya 
V. Çınay M. 

Sivas 
A. N. D emir ağ 

M. M. 
Eskişehir 

/ . Arukan 
Ankara 
A. Baytın 
Elâzığ 

F. Z. Çiyütepe 
îzmir 

S. Epikmen 
Malatya 

8. Özpazarbaşı 
Yozgat 
V. îzbudak 

Kâtip 
Manisa 
0. Ercin 

Ankara 
E. Demirel 

Eskişehir 
0. Işın 

Kütahya 
8. Erten 

Niğde 
H. Mengi 

( S. Sayısı : 89 ) 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/73 
Karar No. 30 

30 - IV - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat bankasının göndereceği Hazine para
larından posta ücreti alınıp alınmayacağının tef
siri hakkında Nafia vekilliğinin 16 - X I I - 1935 
tarihli ve 3502 sayılı Başvekâlet tezkeresile Yük
sek Meclise arzedilen müracaati bu hususta 5 -
V - 1939 tarihli Nafia encümeni mazbatasile bir
likte ve Maliye vekâleti mümessili, Posta ve tel
graf ve telefon umum müdürü ve Ziraat banka
sı umum müdür muavini hazır bulundukları hal
de görüşüldü : 

Verilen izahattan anlaşıldığına göre Maliye 
vekâleti Hazineye ait nakli nukut için 1145 sayı
lı kanunla muaddel 376 sayılı posta kanununun 
30 ncu maddesine tevfikan haiz olduğu muafi
yetten, Ziraat bankası merkez ve şubeleri vası-
tasile yaptırdığı müraselât dolayısile istifade et
mek istemiş ve Hazineye ait bu kabil irsalât için 
her defasında defterdar veya malmüdürü gibi sa
lahiyetli mümessillerinin imza ve tasdiki ile bu 
maksadını temin etmiştir. 

Senelerce \ bu tatbikata muvafakat etmiş, olan 
Posta, telgraf ve telefon idaresinin eski yıllara ait 
olan bu irsalât arasında münhasıran Ziraat ban
kasını alâkadar eden ve ücrete tâbi olması lâzim-
gelen mütaleat da bulunabileceği hakkındaki id
diası varit olmakla beraber encümenimiz ortada 

tefsir yolile değil Münakalât ve Maliye vekâlet
leri arasında bilmüzakere veya bilmuhakeme hal 
ve tesviyesi icap eden ve ziraat bankasına tevcih 
edilmiş bir alacak ihtilâfı mevzubahs olduğuna 
kanaat getirmiştir. 

Halen Devlete ait posta müraselâtmm ücre
te tâbi bulunması dolayısile bahsi geçen tatbika
tın devamı imkânsızlığına göre de tefsire lüzum 
ve mahal olmadığı kararlaştırılmış ve gerek res
mî istihsalâtm ücrete tâbi tutulmasından beri, 
gerek Hazine veznedarlığının Ziraat bankasına 
tevdiinden evvelki yıllar muamelâtı göz önünde 
tutularak ihtilâfın halli için alâkadarlara tavsi
yede bulunulmakla iktifa edilmiştir. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi 
İstanbul 

A. Bayındır 
Afyon K. 

Haydar Çerçel 
Kayseri 

Ömer Taşçıoğlu 
Tokad 

Cential Kovalı 

M. M. 
Rize 

K. Kamu 
Gaziantep 

A. Aksu M. R. 
Kırklareli 

Kâtip 
Malatya 

izmir 
Mimaroğlu 
Malatya 

H. Kuleli M. Nedim Zapçı 
Van 

İbrahim Ar vas 

( S. Sayısı : S9 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 60 

Esas No. S/73 

20 - III - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Hazinenin Ziraat bankası vasıtasile göndere
ceği paralardan posta ücreti alınıp alınmayaca
ğının tefsiren halli hakkında Nafia vekilliğince 
vuku bulan müracaat üzerine Yüksek Meclise 
sunulan Başvekâletin 16 - XII -1935 tarih ve 
6/3502 sayılı tezkeresi Nafia ve Maliye encümen
leri mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi 
buyurulmakla Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürü ile Maliye vekâleti namına Varidat ve 
bütçe ve malî kontrol umum müdürleri ve Ziraat 
bankası umum müdür muavini hazır oldukları 
halde okundu ve konuşuldu : 

Tefsiri talep edilen husus; Ziraat bankasının 
Hazine veznedarlığı yaptığı ve muvazenei umu
miye ve hususiye ve mülhak bütçelere dahil 
resmî makamlar arasında teati olunan umuru 
Devlete müteallik mevat ve muhabere ile kıy
meti mukadderdi mektuplar ve kıymetli ve 
kıymetsiz posta paketlerinin ücretten muaf bu
lunduğu zamanlarda Ziraat bankasınca Hazine 
namına nakledilen paralardan posta ücreti alı
nıp almmıyaeağmın tayinidir. 

Hükümetin mucip sebepleri ve Encümenlerin 
mazbataları okunarak alâkalılardan da icap eden 
izahat alındıktan sonra yapılan müzakere so

nunda: Hazine nukudunun ücretsiz ve menfaat-
siz veznedarlığını yapan Ziraat bankasının bu 
paraları nakle tavassut etmesi muafiyetin taal
lûk ettiği Devlet müraselâtı mahiyetini değiş
tirmeyeceği saralıaten anlaşıldığından tefsire 
mahal olmadığı kanaatine varılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek ile isliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

/. Eker 
Kâtip 

istanbul 
E. Öymen 

Bursa 
N. Ayaş 

Elâzığ 
M. E. Altau 
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