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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

İktisat vekâletinden istifa eden Samsun mebusu 
Hüsnü Çakırın yerine Trabzon mebusu Sırrı Dayın 
tayin edildiğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi ve 

Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile Millî sa
raylar ve köşklerdeki eşya hakkındaki mazbata 
okundu. 

Fenerler idaresine verilecek tazminat karşılığının 
teinin sureti ve Hazinenin ortaklığı bulunan şirket
lere ait hisse senetleri satın alınmasa hakkındaki ka-

Lâyihalar 
1 — Asker ailelerine yapılacak yardım hakkında 

kanun lâyihası (1/664) (Millî Müdafaa, Nafia, Ma
liye, Bütçe ve Dahiliye encümenlerine) 

2 — Bazı Hariciye memurlarının maaş ve temsil 
tahsisatlarına zam yapılması hakkında kanun lâyi
hası (1/663) (Bütçe ve Hariciye encümenlerine) 

3 — Harp dolayısile karadan, denizden ve hava
dan memleketimize gelmekte olan mülteciler hakkında 
kanun lâyihası (1/665) (Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenlerine) 

4 — Ordu mensuplarına bir er tayını istihkakı 
verilmesi hakkında kanun lâyihası (1/666) (Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Yedek subay ve askerî memurlar hakkın
daki kanunun 3993 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair kanun lâ
yihası (1/667) (Millî Müdafaa encümenine) 

Teklifler 
6 — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun, ilk ve 

senelik muayeneleri Devlet tarafından icra edilen 
ölçü ve tartılardan alınacak rüsum hakkında kanun 
teklifi (2/46) (İktisat, Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

Mazbatalar 
7 — Ankara şehri kanalizasyonu hakkında kanun 

REİS — Celse açılmıştır. 
DAHİLÎYE VEKİLİ FA YIK ÖZTRAK (Te

kirdağ) — Gelen evrakın birinci maddesinde, 
asker ailelerine yardım hakkında bir kanun lâ
yihası vardır. Bu lâyiha beş encümene havale 
edilmiştir. Bu encümenlerin hepsinden geçmesi 

nunun tefsirine lüzum olmadığına dair mazbata ile 
Devlet' memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 

hakkındaki kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun lâyihası kabul edildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Hatay Bingöl 

Şemsettin Günaltay Hamdi Selçuk Necmeddin Sahir 

lâyihası ve Nafia, Maliye, Bütçe ve Dahiliye encü
menleri mazbataları (1/644) (Ruznameye) 

8 — Arttırma, Eksiltme ve ihale kanununa bir 
muvakkat madde eklenmesine dair kanun lâyihası, 
Bütçe ve Maliye Encümenleri mazbataları (1/657) 
(Ruznameye) 

9 — Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya kadar bir 
kısım subaylara ve seferde bütün subaylarla askerî 
memurlara elbise, kaput ve çizme verilmesi hakkın
daki 2811 ve 2962 sayılı kanunların değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni maz
batası (1/661) (Ruznameye) 

10 — Mardin mebusu Edib Erginin, Memurin 
muhakemat kanunu hükümlerine nazaran hangi va
zife sahiplerinin memurin muhakematı hükümle
rine tâbi tutulacaklarının tefsiri hakkında takriri ve 
Adliye ve Dahiliye encümenleri mazbataları (4/27) 
(Ruznameye) 

11 — Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Dahiliye, Bütçe ve Ma
arif encümenleri mazbataları (1/293) (Ruznameye) 

12 — Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 
lira tahsisi hakkındaki 3132 ve bu paranın sureti 
teminine dair olan 3483 sayılı kanunlara ek kanun 
lâyihası ve Bütçe ve Nafia Encümenleri mazbata
ları (1/662) (Ruznameye) 

için hayli zaman kaybetmek lâzım gelir, işin de 
bir az müstaceliyeti vardır. Onun için rica edi
yorum, bu encümenlerden intihap edilecek aza
dan mürekkep muvakkat bir encümende tetkik 
edilsin (Muvafık sesleri). 

EEÎS — Dahiliye vekili, asker ailelerine ya-

2 —HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REİS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Ziya Gevher Etili (Çanakkale). 
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pılacak yardım hakkında, gelen evrakın bir nu-
marasındaki lâyihanın muvakkat bir encümen
de müzakeresini tçklif ediyor. Bu lâyiha Millî 
Müdafaa, Nafia, Maliye, Bütçe ve Dahiliye en
cümenlerine havale edilmiştir. Bu beş encümen
den terkip edilecek muvakkat encümenin teşki
lini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu encümenlerden üçer veya beşer aza mı in-

ı tihap edilsin? 
Üçer aza inithabmı kabul edenler... Etmeyen

ler... (Beşer aza olsun sesleri). 
O halde beşer aza intihabını reyinize arze-

diyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Müdafaa, Nafia, Malye, Bütçe ve Da
hiliye encümenleri beşer aza intihap edecekler
dir. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 —• Harcırah kararnamesine ek kanun lâyi
hası ve Bütçe ve Maliye encümenleri mazbataları 
(1/632) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı? 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Efendim, 
Cumhuriyet Hükümetine müdevver kanunlar 
içerisinde eski devirlere ait olan bazı kanunlar 
da vardır, mutlakiyet ve meşrutiyet devirleri
ne ait ... Harcırah kanunu da eski devirlerden 
gelen bir kanundur. Bunun içerisinde bizim 
Cumhuriyet prensiplerine çok aykırı kelimeler 
mevcuttur. Meselâ Başvekil yerine « Sadrazam 
paşa hazretleri, Şeyhülislâm efendi hazretleri, 
nazırlar gibi » bir çok tabirler mevcuttur. Bi
naenaleyh, Maliye vekili arkadaşımızdan çok 
rica ediyorum, yeni ve güzel bir kanunla gel
sinler, eski kanundan bizi kurtarsınlar. Ricam 
bundan ibarettir. 

HASAN SAKA (Trabzon) — Bu ektir, esas 
kanuna ektir. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Maddelere 
geçilmiştir. 

[1] 250 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Harcırah kararnamesine ek kanun 
MADDE 1 — 15 mayıs 1335 tarihli harcırah 

kararnamesinin 19 ncu maddesi şümulüne da
hil memur ve müstahdemlere mensubu bulun
dukları dairelerin tensibile muayyen mmtaka-
lar içinde vazife icabı olarak muayyen tarifeli 
vasıtalarla yapacakları yolculuklarda nakil üc
reti verilir. 

REİS — Mütalea var mı? Reye arzediyorum. 
Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 29-V-1941 ta
rihli ve 4042 sayılı kanunun beşinci maddesi
nin son fıkrası kaldırılmıştır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Başka işimiz yoktur. Cuma günü saat 15 te 

toplanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati : 15,10 

»>e« 
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Harcırah kararnamesine ek kanun lâyihası ve Bütçe ve 

Maliye encümenleri mazbataları( 1/632) 

T. C. 
Başvekâlet 14-V -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2022 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 14 - V -1941 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan 15 mayıs 1335 tarihli harcırah kararnamesine ek kanun lâyihası esba
bı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

15 mayıs 1335 tarihli harcırah kararnamesine ek olarak hazırlanan kanun lâyihasına dair 
esbabı mucibe 

Harcırah kararnamesinin 1!) ııcıı maddesinde; (Muayyen bir daire dahilinde seyyar olarak ifa
yı vazife etmek üzere istihdam olunan süvari veya piyade tahsildar, müvezzi muakkip, muad-
dit, muaşşir, kol memuru ve kolcu gibi müstahdemine şehir ve kasabalar derununda daimî vazife 
veya teftiş için daimî veya muvakkat olarak tayin olunan daire dahilinde dolaşan.memurini inzi
batiye ve belediye ve emsaline keştügüzaıiarındnn dolayı bir gûna harerrah verilmez) denilmekte 
olduğundan, bir mıntaka dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve müstahdemlere mez
kûr maddeye tevfikan harcırah ve harcırahın bir cüzü olan yol masrafı verilmemektedir. 

Filhakika bu kabil müstahdemine mmtakalarr dahilinde vaki seyahatlerinden dolayı harcırah 
verilmemesi mezkûr madde hükmü iktizasından ise de, İni farz İstanbul, İzmir, Ankara gibi Ma
liye şubeleri nnntakaları geniş olan vilâyetlerde vazife gören tahakkuk ve tahsil tebliğ menmrla-
rile harç ve para cezaları tahsildarlarının tramvay, otobüs gibi muayyen tarifeli nakil vasıtala
rından istifade etmeden iş görebilmeleri bu ^v\ imkânsız bir hale gelmiştir. 

Cüzî bir ücretle istihdam edilen bu memurlar m ini akaları dahilinde ekseriya yaya olarak do
laşmakta ve bir günlük mesai bir kaç ihbarnamenin veya diğer resmî evrakın tebliğine inhisar et
mekte ve yaya olarak gitmek mecburiyetinde kaldıkları semtler şube merkezine çok uzak olduğun
dan kendilerinden fazla sürat beklenmemekte ve bu yüzden tahakkuk ve tahsil muamelâtı müte
essir olmaktadır. 

Binaenaleyh geniş bir mıntaka dahilinde vazife gören bu memurların yaya olarak dolaşmala
rı işlerin süratle ifasına mâni olduğundan bunlara nnntakaları dahilinde görecekleri işler için ya
pacakları dolaşmalardan dolayı otobüs, tramvay gibi yalnız muayyen tarifeli vesaiti nakliye ücreti te
diye edilmesi lüzumlu görülmüş ve ilişik kanun lâyihası bu maksatla hazırlanmıştır. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 120 

Esan No. 1/632 

13 -VI - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Harcırah kararnamesine ek olarak Maliye ve
killiğince hazırlanıp Başvekâletin 14 - V - 1941 
tarih ve 6/2022 sayılı tezkeresile Yüksek Mecli
se sunulan kanun lâyihası Encümenimize hava
le buyurulmakla Maliye vekâleti müsteşarı Ce
mal Yeşil hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere olundu: 

Müvezzi, muakkip, tahsildar gibi şehir da
hilinde seyyar bir halde vazife görecek memur 
ve müstahdemlere bir gûna harcırah verilmeme
si Harcırah kararnamesinin 19 ncu maddesi ik
tizasından ise de sahası geniş ve muayyen 
tarifeli nakil vasıtalarına malik şehirlerde bu 
kabîl menıur ve müstahdemlerin bu vesaitten is
tifadelerine imkân verilmesi işlerin süratle ifası 
bakımından faydalı ve zarurî görüldüğü için 
şimdiye kadar bütçe fasıllarına eklenen formül
ler ile bu cihet temin edilmekte idi. 1941 malî 
yılı bütçesi konuşulurken böyle formüller ile bir 
kanun hükmünün tadili cihetine gidilmesi muva
fık görülmemiş olduğundan Harcırah kararna
mesinin bu hükmünü ihtiyaca uygun bir şekilde 
değiştirecek bir lâyihanın şevki temenni edil
mekle beraber Muvazenei umumiye kanununa 
ilâve edilen bir madde ile şimdi tesbit edilmek 
istenilen hüküm vazedilmiş idi, 

Binaenaleyh Encümenin temennisine uygun 
olarak Hükümetçe ihzar edilen lâyiha Encüme-
nimizce esas itiarile kabul ve ancak muvakkat 
bir madde ilâvesile Bütçe kanunundaki fıkranın 
ilgası temin edilmiştir. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Bütçe En. Rs, 

Çorum 
/. Eker 

Kâ. 
İstanbul 
F. Öymen 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Elâzığ 
M. F. Altay 

îsparta 
R. Ünlü 

- Konya 
R. Türel 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Yozgad 
8. İçöz 

Rs. V. 
Kastamonu 

T. Ooşkan 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Bursa 
N. Ayaş 
îsparta 

M. Karaağaç 
Kayseri 

8. H. tfrgublü 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 
S. Çanı 

M. M. 
Muğla 

II. Kitabcı 

Bursa 
Dr. S. Konu 
Diyarbakır 

R. Bekit 
îsparta 
K. Turan 

Kırklareli 
B. Denker 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
A. Sungur 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/632 
Karar No. 59 

Yüksek Reisliğe 

7 - VII -1941 

Harcirah kararnamesine ek olarak Maliye 
vekâletince hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetinin 
14 - V - 1941 tarihindeki toplantısında Büyük 
Millet Meclisine arzı kararlaştırılarak Başvekâ
letin 6/2022 numaralı 14 mayıs 1941 tarihli 
tezkeresile Yüksek Makamlarına takdim edilen 

kanun lâyihası Bütçe encümeninin bu husustaki 
mazbatasile birlikte havale edilmiş olduğu Encü
menimizde müzakere olundu. 

Şehir içinde vazife gören tahakkuk, tahsil, 
tebliğ memurları ve müvezzi ve muakkip gibi 
memur ve müstahdemlere 15 mayıs 1335 tarihli 

( S. Sayısı : 250 ) 



kararnamenin 19 ncu maddesi hükmüne göre 
harcırah verilmemesi lâzımgeldiği halde Anka
ra, istanbul, îzmir gibi büyük şehirlerde faali
yet daireleri geniş olan bu nevi memur ve müs
tahdemlerin otobüs, tramvay, vapur kabilinden 
nakil vasıtalarından istifade etmeyip işlerini 
yaya olarak görmeleri kendilerinden beklenen 
hizmetin süratle ifasına mâni olduğu için bu 
ehemmiyetli mahzur şimdiye kadar bütçe fasıl 
larına eklenen formüller ile izale edilerek gezici 
memur ve müstahdemlerin muayyen ücretli 
nakil vasıtalarından müstefit olmaları temin edil
mekte bulunması 1941 bütçe müzakereleri esna
sında münasip telâkki edilmemiş ve Harcırah ka
rarnamesinin bahse mevzu hükmünü vaziyetin 
icaplarına uygun bir tarzda değiştirecek bir lâ
yihanın hazırlanıp Yüksek Meclise arzı temen
ni edilmekle beraber Umumî muvazene kanunu
na da bu lâyiha ile vazı teklif olunan bir hük
mün konulmuş olduğu anlaşıldı ve lâyiha esas 

itibarile muvafık görüldü. 

Bütçe encümenince tadil olunan metni müza
kerelerine mevzu ittihaz eden Encümenimiz, bi
rinci madde ile muvakkat maddeyi yazılışa ait 
bazı tadillerle ve ikinci ve üçüncü maddeyi aynen 
kabul etmiş olmakla havalesine tevfikan Umumî 
Heyete şevki ricasile Yüksek Eeisliğe takdim kı
lındı. 

Maliye En. Rs. M. M. Kâ. 
İstanbul Malatya Kastamonu 

A. Bayındır N. Baydar H. Dicle 
Afyon K. Bursa Gazianteb 
H. Çerçel Dr. G. Kahraman A. Aksu 

îzmir Kayseri Kırklareli 
K. Dursun ö. Taşcıoğlu H. Kuleli 

Kırşehir Kırşehir Malatya 
/ . Özkan M. Seyfeli M. N. Zdbcı 
Tokad 

C. Kovalı 

( S. Sayısı : 250 ) 
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HÜKÜMETtN TEKLİFİ 

15 mayıs 1335 tarihli harcırah kararnamesine 
ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 15 mayıs 1335 tarihli harcırah 
kararnamesinin 19 ncu maddesi şümulüne dahil 
memur ve müstahdemlerden mensup oldukları 
dairelerce lüzum görülenlere vazife icabı ola
rak şehirlerde muayyen mmtakaları dahilinde
ki dolaşmalarından dolayı, ihtiyar edecekleri 
muayyen tarifeli nakil vasıtaları ücreti verilir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1941 
rihinden muteberdir. 

ta-

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

14 - V - 1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydem II. Menemencioğlu S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

A. F. Cebesoy H. Çakır 
S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. H. Alatas li. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V.' Ti. V. 

C. K. încedayı M. Ökmen 

IİÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Harcırah kararnamesine ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen. 

MUVAKKAT MADDE — 29 - V - 1941 ta
rih ve 4042 sayılı kanunun beşinci maddesinin 
son fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 2 
baren meridir. 

Bu kanun nesri tarihinden iti-

MADDE 3 — Aynen. 

( S. Sayısı : 250 ) 
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MALlYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

Harcırah kararnamesine ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 15 mayıs 1335 tarihli harcı
rah kararnamesinin 19 ncü maddesi şümulüne 
dahil memur ve müstahdemlere mensubu bulun
dukları dairelerin tensibile muayyen mmtaka-
lar içinde vazife icabı olarak muayyen tarifeli 
vasıtalarla yapacakları yolculuklarda nakil üc
reti verilir. 

MUVAKKAT MADDE — 29 - V - 1941 ta
rihli ve 4042 sayılı kanunun beşinci maddesi
nin son fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 2 — Bütçe encümeninin 2 nci mad
desi aynen. 

MADDE 3 — Bütçe encümeninin 3 ncü mad
desi aynen. 

\>m<\ 
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