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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Millî Müdafaa vekili Saffet Arıkanın Akdenizde 
batan Refah vapuru hakkındaki beyanatı dinlendik
ten ve şehitlerin hatırasını tazizen beş dakika ayakta 
sükût edildikten sonra, 

Sayın üyelerden bazılarına izin verimesi hakkın
da Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi kabul 
edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair kanuna bağlı bir numaralı cetvelin Maarif 
vekilliği kısmında bazı değişiklik yapılmasına, 

Tayinat ve yem kanununun birinci maddesine mü-
zeyyel kanunda değişiklik yapılmasına, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair kanuna ek kanunun ikinci maddesine bağlı üç 
numaralı cetvelin değiştirilmesine , 

Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının taksitlendi-
rilmesine, 

Dahiliye memurları kanununun 2 nci ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine, 

2 — HAVALE E! 
Tezkereler 

1 — Ankara şehri tmar müdürlüğü 1938 malî 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3/390) (Divanı muhasebat encümenine) 

2 — Devlet demiryolları ve limanları İşletme 
umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi (3/391) (Divanı mu
hasebat encümenine) 

3 — İçel mebusu Turhan Cemal Berikerin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/392) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümene) 

1 —. İktisat vekilliğinden istifa eden Samsun 
mebusu Hüsnü Çakırın yerine Trabzon mebusu 

Uzunköprü - Svilengrad arasında Türk toprağı 
haricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesine, 

Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresi
nin teşkilât ve vazifelerine dair kanuna bir madde 
eklenmesine, 

Hataym ana vatana ilhakından önce orada öğret
menlik yapanlara, 

Askerlik kanununun 35 nci maddesini değiştiren 
kanunun (C) fıkrasına iki fıkra ilâvesine, 

Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun lâyi
haları kabul edildi. 

Meclisin bir ay tatili faaliyet etmesi kararlaştı
rıldıktan sonra Başvekil Dr. Refik Saydamın, da
hilî ve haricî vaziyet hakkındaki beyanatı dinlendi 
ve ağustosun dördüncü pazartesi günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Kütahya Bingöl 

Refet Canıtez Vedit Uzgören Necmeddin Sahir 

LEN EVRAK 
4 — Bor kazasının Ulukışla köyünden İstmail-

oğlu Ali Kılifi Demir ve Niğdenin Kitreli köyünden 
İbrahimoğlu Abdurrahman Çığın ölüm cezasına çarp

tırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/393) 
(Adliye encümenine) 

5 — Erzincan mebusu Saffet Arıkanın, Arzuhal 
encümeninin 25 - VI - 1941 tarihli Haftalık karar 
cetvelindeki 2915 sayılı kararın Umumî Heyette mü
zakeresine dair takriri (4/43) (Arzuhal encümenine) 

Mazbatalar 
6 — Harcırah kararnamesine ek kanun lâyihası 

\ e Bütçe ve Maliye encümenleri mazbataları (1/632; 
(Ruznameye) 

» a " 

Sim Dayın tayin edildiğine dair Riyaseti Cum
hur tezkeresi 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

REtS — Şemsettin Günaltay (Sivas) 

KATİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Necmeddin Sahir (Bingöl). 

•«•» 

REtS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

— 58 — 
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REİS — Riyaseti Cumhur tezkeresi vardır, 

okutacağım : 

31 - VII - 1941 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Sıhhî durumu müsait olmamasından dolayı 

İktisat vekâletinden istifa eden Samsun mebusu 
Hüsnü Çakırın istifası kabul edilmiş ve İktisat 

vekâletine Trabzon mebusu Sırrı Dayın tayini 
muvafık görülerek Başvekâlete tebliğ edilmiş 
olduğunu arzederim. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü 

(Allah muvaffakiyet versin sesleri). 
REİS — Ruznameye devam ediyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 —• Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile 
Millî saraylar ve köşkler deki eşya hakkında Mec
lis Hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 
(5/40) [1] 

(Mazbata okundu). 
REİS — Encümen vaziyetten heyeti umumi-

yeyi haberdar etmiştir. Riyaset Divanınca, En
cümenin bu dilekleri tetkik edilecek ve icabeden 
kararlar alınacaktır. 

2 — Fenerler idaresine verilecek tazminat 
karşılığının temin sureti ve Hazinenin ortaklı
ğı bulunan şirketlere ait hisse senetleri satın 
alınması hakkındaki 3302 sayılı kanunun 2 nci 
maddesile Bütçe kanunlarının bu baptaki mad
delerinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve 
Bütçe encümeni mazbatası (3/387) [2] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 

Mazbatayı yüksek reiyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar. . . Etmeyenler.. . Mazbata kabul 
edilmiştir. 

3 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 
numaralı cetvelin Adliye vekaleti kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe ve Adliye encümenleri mazbataları (1/650) [3] 

REİS — Adliye encümeni, mazbatasında lâ
yihanın müstacelen müzakeresini teklif ediyor. 
Encümenin bu teklifini yüksek reyinize arzedi
yorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler.. . Lâ
yihanın müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 

[1] 248 sayılı b asm ay azı zaptın sonundadır. 
[2] 252 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] 251 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler.. . Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna bağlı bir sayılı cetvelde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 30 - VI - 1939 tarih ve 
3656 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı bir 
sayılı cetvelin Adliye vekâletine ait Ceza ve 
tevkif evleri umum müdürlüğü kısmı ile vilâyet 
memurları kısmındaki kâtip unvanı ve kâtipler 
başlığı altındaki mahkeme kâtipleri kısırımın 
derece, unvan, adet ve maaşları bu kanuna bağlı 
cetvelde gösterildiği üzere değiştirilmiştir: 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi cetvelle birlikte reye arzediyorum. 

Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden itir 
baren meridir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,15 



T. B. Jf. M. Matbaası 



S. Sayısı: 248 
Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile Millî saraylar ve 

köşklerdeki eşya hakkında Meclis hesaplarının tetkiki 
encümeni mazbatası (5/40) 

Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. II. T. Encümeni 

Karar No. 11 
3-VII-1941 

Yüksek Reisliğe 

Dahilî nizamnamenin 62 nci maddesine tev
fikan Encümenimizden beş zat evvelâ Büyük Mil
let Mecilsi binası ve müştemilâtı ile Matbaa ve 
Muhafız bölüğünde bulnub Meclise ait olan eş
ya ve makine ve alâtı idare Amirliğinden verilen 
defterlerle karşılaştırarak muvafık gördükten 
sonra Millî Saraylar müdiriyetinden gönderilip 
yine İdare Amirliği vasıtasile Encümenimize 
tevdi edilmiş olan defterler mucibince Dolma-
bahçe, Yıldız ve Beylerbeyi saraylarile Ihlamur, 
Göksu, Aynalıkavak, Filorya ve Yalova köşkle-
rindeki eşyanın teftiş ve kontrolü için İstanbu-
la gitmişti. 

Teftiş ve tetkikimizin neticelerini aşağıda ya
zıyoruz : 

Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarrndaki eş
yadan Saraylar müdüriyetinin takdirile bazı a-
vize ve seccade ve bir kısım halılarla tablolar 
gümüş ve saksonya takımları ve vazolarla saat 
gibi adetleri 2497 ye baliğ olan eşya 21 mayıs 
1941 tarihine kadar 1531 ambalaj derununda İs-
tanbuldan çıkarılarak muhafaza altma alındığı 
ve defterlerin mülâhazat hanelerine bu yolda 
şerh verildiği görülmüş ve sofra takımına ait 
olup istimal sırasında kazaen kırılmış olanlardan 
maadasının kayitleri mucibince yerlerinde mev
cut bulunduğu kalem, kalem vaki olan tetkik
lerimizden anlaşılmıştır. 

Dahilî nizamnamenin Encümenimize tahmil 
ettiği vazife burada hitam bulmakla beraber es-
nayi tetkikatta nazarımıza çarpan ve kaydini 
herhalde lüzumlu ve faideli telâkki ettiğimiz 
bazı noktaların burada zikrini münasip görmek
teyiz. 

1 — İlk tesellüm komisyonlarının Millî sa-
raylardaki eşyayi cins ve bariz vasıflarını gös
tererek tahrir ve numara ile tesbit ettikleri def
ter ve cetveller üzerinden tetkikat yaparak mev
cudu tadat ve kontrol ve varsa noksanları zahi
re ihraç etmek iş icabı iken Nizamnamei dahili
nin 62 nci maddesinin tahrir şekli dolayısile 
her sene tanzim olunan defterleri esas ittihaz 
ederek kontrol yapılması, tanzim olunan defter 
mucibince ancak zikir ve tahrir olunan eşyanın 
yerli yerinde olup olmadığını tetkik gibi mana
sız bir murakabenin yapılmasını emretmektedir. 
Binaenaleyh Nizamnamei dahilinin bu maddesi
nin murakabenin ruh ve manasını tebarüz etti
recek şekilde değiştirilmesi, 

2 — Dolmabahçe sarayı ile Hazinei hassanın 
muhtelif dairelerinde muhafaza edildiği görülen 
porselen cinsinden kıymettar bir çok eşya
nın tasnif ve ayrı ayrı yerlerde muhafaza edil
meleri lâzimeden iken şimdiye kadar yaptırıl
mamış olması. 

3 — Saraydaki muhafaza zihniyetinin yal
nız eşyanın ziyadan muhafaza murakabesi olma
yıp mevcut eşyalardan zamanla tağyire maruz 
kalacaklarını tozdan ve harabiden vikayesinin 
de muhafazanın zımnında dahil olduğu zihniye
tinin öğretilmesi. 

4 — Millî sarayların muhtelif mahallerinde 
toplanarak muhtelif yerlerde muhafaza edilen 
bir cins eşyanın tasnifi ile tarih ve sanat nokta
sından mühim olanlarının bir yerde hifzettiril-
mesi 

5 — Kapalı daire denilen kısımda odalar 
boş bırakılarak eşyaların salon ve koridorlara 
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dizilmesi, perdelerin bükiüü olarak da ayrı yer
lerde hıfzolunması müşahitler üzerinde fena te
sir hasıl ettiği kadar eşyaların da harabiyetini 
intaç ettiğinden boş dairelerin renklerile imti
zaç etmek üzere mevcut takım ve perdelerin dö-
şenilerek hem eşyanın hem perdelerin muhafaza 
dilmesi, hem de saray salon ve koridorlarının 
koltukçu dükkânına benzetilmekten kurtarılma
sı. 

6 — Muhtelif sebeplerle iştira edilen ve mü
ruru zamanla bozulması mümkün ve tarihî bir 
kıymeti haiz olmayıp mücerret ilâç nevinden 
bulunan ecza ve malzemei tıbbiyenin hastane
lerden birine verilerek ziyadan kurtarılması. 

7 — Millî saraylarda ileride kısım kısım ya
pılması mümkün olacak olan şahsî müzelere ait 
malzemenin yüz üstü ve hali harabide bırakıl-
mayıp hüsnü suretle muhafaza edilmesi ve bu 
suretle Türk tarihini tevsik edebilecek eleman
ların ziyaa uğratılmaması. 

8 — Millî sarayların ve kapalı daire denilen 
kısımda mevcut mobilya ve eşyaların sanat ve 
tarihî kıymetleri üzerinden tertip ve tasnif et
mek ve bu günkü hali harabiden kurtarmak için 
mütehassıs ve bu işten anlar zevattan mürekkep 
bir komisyon teşkil edilerek mevcut mobilya 
ve eşyaların sanat kıymetlerine göre tefrik ve 
tasnifi işe yaramıyan ve hurda olanlarının da 
ilk tesellüm komisyonunca tanzim olunan def
terlerde mevcut numaraları hizasına işaret edi
lerek tesbit ve badehu yapılacak bir mazbata
da numaralan ayrı ayrı gösterilmek şartile Ma
liyeye devrolunması muktazi görülmüştür 

Heyeti umumiyeye arzolunmak üzere Yük
sek Reisliğe takdim olunur. 
Meclis H. T. E. Eeisi Bu M. M. Kâtip 

Ankara Ankara Rize 
Bifat Araz Rıfat Araz Ali Zırh 

Manisa Malatya Sinob 
K. Örer Dr. H. Oytâç H. Orucoğlu 

( S. Sayısı : 248 ) 



S. Sayısı: 251 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair o-
lan 3656 sayılı kanuna bağlı (I) numaralı cetvelin Adliye 
vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe ve Adliye encümenleri mazbataları (1/650) 

T.G. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3096 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cetvelin Adliye vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 11 - VI - 1941 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 22 nei maddesi mucibince vekâletimizde bir beden ter
biyesi direktörlüğü kurulması lâzım gelmektedir. Ancak böyle bir direktörlüğün teşkili yeni tah
sisat alınmasına mütevakkıf olup binnetice bütçeye masraf tahmilini istilzam edeceğinden buna 
mahal kalmamak üzere maksadı teşkili ceza evlerindeki mevkuf ve mahkûmların beden terbiye
lerine ait işlerle iştigal etmekten ibaret olan bu direktörlüğe ait vazifenin mevcut alâka ve irti
batı dolayısile vekâletimiz ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü teşkilâtı ile tedviri mümkün ve 
muvafık görülmüştür. Buna binaen mezkûr vazifenin ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü mua
vin ve birinci şube müdürü tarafından ifası maksadile ilişik kanun lâyihasında gösterildiği üzere bu 
memuriyete ait unvanın zirine (Beden terbiyesi direktörlüğünü de yapar) kaydı ilâve edilmiştir. 

3656 sayılı kanuna bağlı adliye teşkilâtına ait kadro cetvelinin vilâyet memurları başlığı al
tında ve hâkimler sütunundaki kâtip kadrosu hâkim namzedi ve stajyer hâkim namzetlerine ait 
bulunduğu cihetle tatbikatta tesadüf edilen müşkülâtın bertaraf edilmesi maksadile kâtip unvanı 
yerine (Hâkim namzedi ve stajyer hâkim namzedi) unvanı konulmuştur. 

Mahkeme kâtiplerinin maaşları arttırılmak üzere 1940.yılı bütçesine vazedilmiş olan 19 980'lira
lık tahsisatla kâtip maaşlarının kısmen tezyidi için ilişik cetvelde gösterildiği veçhile 1699 adet
ten ibaret olan on lira maaşlı kâtip kadrosundanl66 sı indirilmiş ve buna mukabil on beş lira ma
aşlı kâtip kadrosuna 166 adet ilâve edilerek evvelce adedi 440 olan on beş lira maaşlı kâtip kadrosu 
606 ya iblâğ olunmuştur. Bu ilâvenin istilzam ettiği 19 920 liralık tahsisat esasen bütçeye mevzu 
bulunduğu cihetle 1941 yılı bütçesine ayrıca zam yapılmasına mahal bulunmamıştır. Buna dair 
hazırlanan kadro cetveli ve kanun lâyihası işbu esbabı mucibe ile birlikte takdim oluiıur, 

19 - VI - 1941 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 150 
Easas No. İ/650 

4-VII-1941 

Yüksek Eeisliğe 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Adliye vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Adliye vekilliğince hazırlanıp Başve
kâletin 19 - VI -1941 tarih ve 6/3096 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
encümenimize havale Duyurulmakla Adliye ve 
Maliye vekâletinin salahiyetli mümessilleri ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

On lira maaşlı mahkeme kâtiplerinin maaşla
rına bir miktar zam icrası maksadile 1940 yılı 
bütçesine konmuş ve 1941 bütçesinde de aynen 
kabul edilmiş olan tahsisatın mavazunlehine tah
sis ve Beden terbiyesi kanununun ceza evlerine 
tahmil eylediği mükellefiyetleri ifa etmek üzere 
bu müdüriyet kadrosunda bulundurulması icabe-
den bir müdürün bütçeye bir külfet tahmil et
meden ceza ve tevkif evleri kadrosunda mua
vin ve birinci şube müdürüne gördürülmesi mak
sadile kadroya bir meşruhat verilmesi ve yine 
vekâlet teşkilâtının vilâyet memurları kısmının 
hâkimler sütunundaki kâtip kadrosu hâkim nam
zedi ve stajiyer hâkimlere mahsus olduğu halde 
tatbikatta yanlışlıklara sebep olduğundan bunun 

bertaraf edilmesi için unvanın düzeltilmesi mak
satlarını ihtiva eden lâyiha encümenimizce mu
vafık görülerek başlığında ve maddelerde ufak 
bir değişiklik yapılmak suretile aynen kal tul edil
miştir. 

Havalesi veçhile Adliye encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Çorum Kastamonu Kayseri 
Mezun T. Coşkan S. II. Vn 
Kâtip 

İstanbul Bolu 
F. Öymen C. S. Siren 

Bursa Bursa 
A. Nevzat Ayaş Dr. $. Konuk 

Elâzığ 
M. F. Altay 

Kayseri 
F. Baysal 

Muğla 
77. Kitabet 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

O iresun 
M. Akkaya 
Kırklareli 
B. Dcnkcr 

Muş 
S. Ataman 

Bursa 
Fazlı Güleç -
Diyarbakır 
Büstü Bekit 

'İsparta 
II. Ünlü 
Ma niş 

M. Bozdoğan 
Ordu 

TF. Yalman 
Yozgad 
8. Uöz 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/650 

Karar No. 60 

Yüksek Reisliğe 

5- VIF - 1911 

3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cetvel
de bazı değişiklikler yapılmasına dair Adliye 
vekâleti tarafından hazırlanarak icra Vekille
ri Heyetinin 11 - VI -1941 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihasının encümenimize de havale ve tevdi bu-
yurulması üzerine ihtiva etmekte olduğu hüküm
ler tetkik ve müzakere olundu. 

Zikri geçen cetvelde 3530 sayılı Beden terbi

yesi kanununun 22 nci maddesinin istilzam etti
ği değişiklikten maada mahkeme kâtiplerinin 
bütçe imkânı nisbetinde maaşlarının arttınlnuı-
sı neticesinde yapılan tadil encümenim izce mu
vafık görülerek Hükümet tarafından teklif olu
nan lâyihanın aynen kabulüne reylerin ittil'akile 
karar verilmiştir. 

Encümenimiz; Adliye teşkilâtında mühim bir 
mesele olarak tecelli eden kâtip kadrolarının 
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ıslahı hususunda Adliye vekâletinin girişmiş ol
duğu bu teşebbüsü takdire şayan bulduğunu kay
detmeyi bir vazife bilir. Filvaki hâkimlere mü
teallik mevzuatla devamlı bir inkişaf kaydet
miş olan Adliye teşkilâtımızın ikinci bir ilerle
me merhalesini de bu kâtipler işinin ayni inki
şafla mütenasip bir şekilde halli meselesi teşkil 
edecektir. 

Encümenimizde verilen izahata nazaran bu 
mühim işle beraber, bir de kalem muamelâtının 
tanzimi için icabeden tetkiklere de girişilmiş ol
ması ayrıca kayde değer mahiyettedir. Lâyiha 
hükümlerinin biran evvel tatbik mevkiine geç
mesini temin için müstacelen müzakeresine ka

rar verilmesi hususu Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. R. N. 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Kayseri 
B. özsoy 

Tokad 
8. Atanç 

M. M. 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 
Antalya 
N. Altsoy 

Hatay 
B. S. Kunt 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

F. 

Kâtip 
Konya 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Kastamonu 
A. Binkaya 

Sinop 
C. Atay 

Trabzon 
A. Barutçu 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cetvelin Ad
liye vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na bağlı Adliye teşkilâtına ait kadro cetvelinin 
Ceza ve Tevkif evleri umum müdürlüğü ile vilâ
yet memurları başlığı altında ve hâkimler sütu
nundaki kâtip ve mahkeme kâtipleri kısımları, 
bu kanuna merbut cetvelde gösterildiği şekil
de değiştirilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

11 - VI - 1941 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. B. Saydam II. Menemencioğlu 
Da. V. 

Fay ıh Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
C. K. Incedayı 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

M. M. V. 
8. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
H. Çahır 

Zr. V. 
Muhlis Erhmen 
Ti. V. 

M. öhmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna bağlı bir sayılı cetvelde deği

şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 30 - VI - 1939 tarih ve 
3656 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı bir 
sayılı cetvelin Adliye vekâletine ait Ceza ve 
tevkif evleri umum müdürlüğü kısmı ile vilâyet 
memurları kısmındaki kâtip unvanı ve kâtipler 
başlığı altındaki mahkeme kâtipleri kısmı dere
ce, unvan, adet ve maaşları bu kanuna bağlı 
cetvelde gösterildiği üzere değiştirilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 
nen. 

Hükümetin 3 ncü maddesi ay-
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Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

3 
6 

7 
7 

10 
9 

10 
12 
12 
13 

4 
6 

11 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Ceza ve tevkif evleri 77. müdürlüğü 

Umum müdür 
Muavin ve birinci şube müdü-
rü [1] 
İkinci şube müdürü 
Mütedavil sermaye muhasibi 
Muhasip refiki 
Şef 
Mümeyyiz 
Hesap memuru 
Tetkik memuru 
Kâtip 
Mühendis veya mimar 

Vilâyet memurları 

Hâkim namzedi ve stajiyer hâ
kim namzedi 

Kâtipler 

Başkâtip ve muavinleri ve müd
deiumumi ve sorgu hâkimi kâ
tipleri ve zabıt ve icra kâtipleri 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

10 
1 
1 

350 

5 
14 
20 
69 

229 
606 

1533 

100 

70 
60 
60 
35 
40 
35 
25 
25 
20 
90 
70 

30 

40 
35 
.30 
25 
20 
15 
10 

[l]Beden terbiyesi direktörlüğünü de yapar. 

»9<t 
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S. Sayısı: 252 
Fenerler İdaresine verilecek tazminat karşılığının temin 
sureti ve Hazinenin ortaklığı bulunan şirketlere ait hisse 
senetleri satın alınması hakkındaki 3302 sayılı kanunun 
2 nci maddesile Bütçe kanunlarının bu baptaki maddeleri
nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve 8ütçe encümeni 

mazbatası (3/387) 

T. C. 
Başvekâlet 2-VII-1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3307 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Fenerler idaresine verilecek tazminat karşılığının temin sureti hakkındaki 3302 numaralı ka
nunun 2 nci maddesi ile Bütçe kanunlarının bu baptaki maddelerinin tefsiri hakkında Maliye ve
killiğinden alman 1 - VII -1941 tarih ve 5120/9036 sayılı tezkerenin sureti ilişik olarak sunulmuş
tur. 

îşin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini arz ve rica ede
rim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Maliye vekilliğinin 1 - VII - 1941 tarih ve 5120/16/9036 sayılı tezkeresi suretidir 

3 - I - 1938 tarihli ve 3302 numaralı kanunun 2 nci maddesinde «Karşılığı 1937 senesi bütçe ka
nununun 3 ncü maddesinin son fıkrasında gösterilen menabiden veya Hazine bonosu verilerek te
min edilmek suretile ve İcra Vekilleri Heyeti kararile Hazinenin ortaklığı bulunan şirketlere 
ait hisse senetlerini satın almağa Maliye vekili mezundur» denildiğ gibi, 1938 senesi Muvazenei 
umumiye kanununun 3 neü maddesinde «Hazinede mevcut millî esham ve tahvilât karşılık gösteril
mek suretile temin olunacak krediler veya bunların satış bedellerile ve îcra Vekilleri Heyeti ka
rarile bu kabîl şirketlere ait hisse senetlerini satın almağa Maliye vekili mezundur» diye yazı
lı bulunmuş ve bu hükmün müteakip yıllar bütçe kanunlarında da aynen yer almış .olduğu yüksek 
malûmlarıdır. 

Hazinenin iştiraki bulunan şirketlere ait hisse senetlerinin iştirası bu şirketler üzerinde Dev
let kontrolünün takviyesi veya tasfiye haline düşen bu kabîl şirketlerin çok defa senelerce süren 
tasfiyelerinin devamı müddetince vukuu zarurî tasfiye masraflarından Hazine hissesine isabet 
eden miktarın bertaraf edilmesi maksadile vaki olmaktadır. 

Bu ikinci maksatla vaki iştiraların istihdaf ettiği gayeye vusul için hali tasfiyedeki şirketle
rin Hazine eluıde bulunmayan hisse senetlerinin tamamının satın alınarak şirketin hukukî mev
cudiyetine nihayet verilmesi ve tasfiyenin mevcut etşkilât marifetile yapılması suretile Hazinenin 
zarardan vikayesi lâzım gelmektedir. 

Ancak, başkaları uhdesinde bulunan hisse senetlerinin tamamının sahiplerini bularak ve oa-
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larla yegân yegân uyuşarak iştirasmdaki müşkülât aşikârdır. Diğer taraftan Ticaret kanununun 

458 nei maddesinde tasfiye heyetlerine umumî heyet karariie şirket emvalini toptan füruht ede
bilmek salâhiyeti verilmiş bulu&duğundan, bir taraftan yukarıda arzolunan kanunların Hazineye 
ve diğer taraftan Ticaret kanununun şirketlere tanıdığı salahiyetlerin aynı maksada varmak üzere 
kullanılması suretile mütebaki hisselere sahip olunması bu vadide büyük bir kolaylüi irae etmekledir. 

Hazinenin hissedar olduğu bir şirketin toptan satış kararı vermesi ve bu karar tarihindeki vazi
yete göre kıymet takdir olunacak mevcudatmdan düyunatınm tenzilinden sonra kalacak kıymetin 
şirketin hisse senetlerine taksimi neticesinde hisse basma isabeti taayyün edecek bedelle mezkûr 
hissselerin yukarıda arzolunan kanunlara tevfikan Hazinece satın alınması kabil olacağından, düyu-

natı çıktıktan sonra kalacak kıymet üzerinden şirket emval, alacak, hak ve menfaatlerinin Hazi
nece mubayaası ve bu şekilde Hazine hisselerüıden başklarma düşecek ine baliğin hali sahiplerine tedi
yesi suretile şirket hisse senedatınm toptan iştirası mümkün ve en kolay bir yol olarak görülmektedir. 

Filhakika bir anonim şirketin sermayesi hisse senetlerile temsil edilmekte olup bu hisselerin bir 
şahıs elinde toplanması halinde artık hukukî mevcudiyeti kalmamış bulunan şirketin bütün hak ve 
menfaatlerile, alacak ve borçlarına bu hisseleri elinde bulunduranın halef olması kanunen 
ye hukukan tabiî ve zarurî bir netice olduğundan, yukarıda arzolunan şekilde şirket hisse senetlerine 
bir bedel takdiri suretile mütebaki hisse senetlerine sahip olunması muamelesi şirketi satın almağa 
müncer olmakla beraber 3302 numaralı kanunun 2 nci maddesi ile, Muvavzenei umumiye kanunları
nın buna mütedair maddelerinin verdiği salâhiyet cümlesinden bulunmaktadır. 

Diğer bir noktai nazara göre, hali tasfiyede olan bir şirketin bilûmum emvalinin tasfiye heyetince 
toptan satılması Ticaret kanununa nazaran caiz ise de, bunların Hazinece mubayaası bu hususta ay
rıca kanunî bir mezuniyet ve tahsisat alınmasına mütevakkıftır. 

Yukarıda izah olunan vaziyete nazaran, Hazine 3302 numaralı kanunun neşrine müsadif 1937 
malî yılındanberi ortaklığı bulunan şirketlerdeki hisse senetlerini Hazinede mevcut esham ve tahvilât 
karşılık gösterilmek suretile temin olunacak krediler veya bunların satış bedelleri ve İcra Vek illeri 
Heyeti karariie iştiraya kanunen mezun bulunduğuna ve bu baptaki kanunların vaz ettikleri esas ise 
Hazinenin iştiraki bulunan şirketlere ait hisse senetlerinin mubayaasında ayrıca bir tahsisat istihsa
li, değil, kanunen muayyen menabiin istimali olduğuma göre şirket hisse senetlerine izafe olunacak kıymet 
üzerinden mecmuunun iştirası ve bu şekilde hali tasfiyede olan şirketin mevcudat ve düyunatı ile Hazi
ne uhdesine geçmesi için başkaca kanuna ihtiyaç bulunmadığı gibi tahsisat istihsaline de yukarıda 
adı geçen kanunların sarahati muvacehesinde hiç lüzum kalmamaktadır. 

Esbabı maruzaya mebni ilk noktai nazar müreccah görülmekle beraber bu bapta yukarıda arzolu
nan şekilde bir görüş tarzı da mevcut olduğundan keyfiyetin tefsiren halline yüksek müsaadeleri 
istirham olunur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 7 - VII -1941 

Mazbata No. 149 
Esas No. 3/387 

Yüksek Reisliğe 

Fenerler idaresine verilecek tazminat karşı- rinin tefsiri hakkındaki Başvekâletin 2 temmuz 
lığmm temin sureti hakkındaki 3302 numaralı 1941 tarih ve 6/3307 sayılı tezkeresi Maliye ve-
kanunun ikinci maddesi ile 1938 ve müteakip kâleti Nakit işleri umum müdürü huzurile tet-
yıllar Bütçe kanunlarının bu baptaki maddele- kik ve müzakere edildi. 
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Tefsiri mucip olan mesele Hazinenin iştiraki 

bulunan şirketlerin mevcudatının toptan satışı 
hakkında Heyeti umumiyelerince verilen karar 
üzerine hisse senetlerinin şirket matlup ve düyu
nuna nazaran takdir olunacak degerile Hazine 
tarafından mubayaasında ayrıca kanunî bir me
zuniyet ve tahsisat alınmasına mütevakkıf bu
lunup bulunmadığıdır. 

3302 numaralı kanunun ikinci maddesinde: 
(Karşılığı 1937 senesi Bütçe kanununun üçüncü 
maddesinin son fıkrasında gösterilen mebaniden 
veya Hazine bonosu verilerek temin edilmek su-
retile ve İcra Vekilleri Heyeti kararile Hazine
nin ortaklığı bulunan şirketlere ait hisse se
netlerini satın almağa Maliye vekili mezundur) 
denildiği gibi 1938 ve anı müteakip yıllar Büt
çe kanunlarında: (Hazinede mevcut millî esham 
ve tahvilât karşılık gösterilmek suretile temin 
olunacak krediler veya bunların satış bedelle-
rile ve İcra Vekilleri Heyeti kararile bu kabil 
şirketlere ait hisse senetlerini satın almağa Ma
liye vekili mezundur) hükmü mevzu bulundu
ğuna göre Hazinenin ortaklığı bulunan şirket
lerdeki hisse senetlerinin Hazine tarafından 
yukarıda izah edildiği şekilde mubayaası için 
ayrıca kanunî bir mezuniyet ve tahsisat istihsa
line lüzum görülmemektedir. 

Zira şirket heyeti umumiyesince şirket 
mevcudatının toptan satışına karar verilmesi 
halinde şirket matlubat ve düyunatına nazaran 
mevcudata takdir edilecek bedelin ve şirketi 
hisse senetleri temsil ettiğine nazaran bunlara 
isabet edecek kıymetin Hazinece tesviyesi sure
tile yapılacak muamele şirket hisse senetlerini 
ve binnetice şirket mevcudatını mubayaayı ifa
de edeceğine binaen ve yukarıda arzolunan ka

nunî hükümler İcra Vekilleri Heyeti kararilö 
bu mubayaanın Maliye vekili tarafından ifasını 
âmir bulunduğundan ve tahsisat istihsaline de 
bu baptaki kanun maddelerinde iştira bedelinin 
tesviyesi için muayyen membalar gösterilmesi 
sebebile lüzum görülmediğinden ve hisse senet
lerinin de İcra Vekilleri Heyeti kararile Maliye 
vekili tarafndan mubayaası salâhiyeti tasrih kı
lındığından, tasfiyeyi bir an evvel ikmal ve tas
fiyenin devamı halinde tediye edilecek tasfiye 
masraflarından Hazineye isabet edecek masraf 
miktarını bertaraf etmek maksadile yapılmak 
istenildiği alınan izahattan anlaşılan bu muame
lenin yukarıda izah edilen mevzuat muvacehe
sinde İcra Vekilleri Heyeti kararile Maliye ve
kâletinin salâhiyeti dahilinde olduğu mütalea-
sile maddelerin tefsirine lüzum görülmediği it
tifakla kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Çorum Kastamonu Kayseri 
Mezun T. Coşkan 8. H„ Ürgüblü 

Kâtip 
İstanbul Bolu Bursa 

F. Öymen C. 8. Siren F. Güleç 
Bursa Bursa Diyarbakır 

A. N. Ayaş Dr. S. Konuk R. Bekit 
Elâzığ Giresun İsparta 

M. F. Altay M. Akkaya R. Ünlü 
Kayseri Kırklareli Maraş 

F. Baysal B. Denker M. Bozdoğan 
Muğla Muş Ordu 

H. Kitabcı 8. Ataman H. Yalman 
Samsun Yozgad 

M. A. Yörüker 8. îçöz 
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