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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına, 

Devlet limanları işletme umum1 müdürlüğünün 
1941 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihalarile, 

1941 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(D) işaretli cetvele bir kamyon ilâvesine dair kanun 
teklifi müzakere ve kabul edildi. 

İlyas Tckyılmaza ait Arzuhal encümeni mazbatası 
üzerinde, müzakere cereyan ettikten sonra Adliye 
ve Dahiliye encümenlerine havale olundu. 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
kanunun sekizinci maddesinin değiştirilmesine, 

Ağıllar kanununun birinci maddesindeki mecburî 
müddetin uzatılmasına, 

Askerlik kanununun 39 ve 61 nci maddelerinin 
değiştirilmesine, 

Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadele 

Lâyihalar 
1 — Millî korunma kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/724) 
(Adliye, Bütçe, Maliye, iktisat encümenlerine) 

Tezkereler 
2 — Askerî fabrikalar Tekaüt ve muavenet san

dığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun 36 ncı madde
sinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (3/423) (Millî 

REİS — Celse açılmıştır. 
TİCARET VEKİLİ MÜMTAZ ÖKMEN (An

kara) — Efendim, gelen evrak arasında Millî ko
runma kanununun tadilâtına ait Hükümetin bir 
lâyihai kanuniyesi vardır. Her sene Meclisi Âli 
işin müstaceliyetini nazarı itibare alarak, bilhas
sa bu seneki müstaceliyete binaen, Muvakkat 
encümende bunun müzakeresini tasvip etmekte
dir. Tensip buyurursanız Riyasetçe havale olu
nan Adliye, Bütçe, Maliye ve İktisat encümenle
rinden seçilen üçer veya beşer azadan müteşek
kil bir Muvakkat encümende müzakeresine ka
rar vermenizi istirham ederim (Muvafık ses
leri). 
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ve tediyelerin tanzimi hakkındaki Anlaşmalar ile 
bu Anlaşmalara bağlı protokolün ve merbutlarının 
lasdikma, 

Gedikli çavuş Muhsinoğlu Emin Özçeliğin cezası
nın af fine dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Posta, telgraf ve telefon idaresinin biriktirme ve 
yardım sandığına, 

Ecnebi Devletlerden temin edilen ve edilecek 
olan kredilere mahsuben celbolunan harp teçhizat 
ve levazımının gümrük resmile sair vergi ve resim
lerden istisnası hakkındaki kanuna iki madde eklen
mesine dair kanun lâyihalarının birinci müzakere
leri icra edildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Gazianteb İsparta 

Refet Canıtez Bekir Kaleli Kemal Turan 

Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
Mazbatalar 

3 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip 
günlerde vukubulan zelzelede felâkete uğrayanların 
kurtarılmasında fevkalâde hizmetleri görülen bazı 
mahkûmların cezalarının affi hakkında kanun lâyi
hası ve Adliye encümeni mazbatası (1/714) (Ruzna-
meye) 

GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar; Millî korunma kanununun aslında kuru
lan Muvakkat encümende Dahiliye encümenin
den kimse bulunmamıştı. Bu böyle gidiyor. Fa
kat görüyorsunuz ve biliyorsunuz ki bu işle en 
çok meşgul olan ve meşgul olacak olan Dahiliye 
memurlarıdır. Valiler ve kaymakamlar. Bu Mu
vakkat encümende Dahiliyeden de aza bulunma
lıdır (Doğru sesleri). 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ ( Konya ) — 
Efendim; Galib Pekel arkadaşımızın buyurduk
ları gibi Dahiliyenin burada alâkası vardır. Fa
kat sıhhiyenin de daha çok alâkası vardır. Millî 
korunma kanunu konuşulurken Sıhhiyenin de 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REİS — Şemsettin Günaltay 
KÂTİPLER : Kemal Turan (İsparta), Cavid Oral (Niğde) 
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burada çok ilgisi vardır (Gürültüler). 

RElS — Efendim, Millî Korunma kanu
nunun bazı maddelerinin tadilini müzakere 
etmek üzere muvakkat bir encümen teş
kili Ticaret vekili tarafından teklif edil
mektedir. Bir arkadaşımız bu muvakkat 
encümene Dahiliye encümeninin de gir
mesini, diğer bir arkadaşımız Sıhhiye encümeni
nin de girmesini teklif ediyorlar. Buna göre 

her encümenden üçer kişi almak üzere Adliye, 
Bütçe, Maliye, iktisat, Dahiliye ve Sıhhat encü
menlerinden mürekkep muvakkat bir encü
mende... (Ziraat encümeni de sesleri). Evet bir 
de Ziraat encümeninden mürekkep muvakkat bir 
encümen teşkilini kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ruznameye geçiyoruz : 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı 
kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun lâyi
hasının geri verilmesi hakkında Başvekalet tez
keresi 

15 - XII -1941 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

6 - X -1938 tarih ve 6/4126 sayılı tezkere ile 
takdim kılınmış olup halen Bütçe encümeninde 
bulunan 1499 sayılı Gümrük tarifesi kanunu ile 
2255 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadili 
hakkındaki kanun lâyihasmdaki hükümlerin, 

sonradan takdim kılmmış olan Gümrük kanunu 
lâyihasına konulmuş olması hasebile, geri alın
ması Gümrük ve inhisarlar vekilliğinin 10 -
XII - 1941 tarih ve 31623 sayılı tezkeresile iste
nilmektedir. 

6 - X -1938 tarih ve 6/4126 sayılı tezkere ile 
sunulmuş olan mezkûr lâyihanın geri gönderil
mesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil V. 
Ş. Saraçoğlu 

RElS — Usulen geri verilmiştir. 

4 — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 
1 — İngiliz lirası sahasına dahil memleketler 

listesine yeniden ilâve edilecek memleketlere tat
bik edilecek usul hakkında teati edilen notaların 
tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İk
tisat encümenleri mazbataları (1/655) [1] 

REİS — ikinci müzakeresidir. 

ingiliz lirası sahasına dahil memleketler listesine 
yeniden ilâve edilecek memleketlere tatbik edi
lecek usule mütedair, ingiliz Hükûmetile teati 

edilen notaların tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — ingiliz lirası sahasına dahil 

memleketler listesine yeniden ilâve edilecek 
memleketlere tatbik edilecek usule mütedair, 
Türk ve ingiliz Hükümetleri arasmda teati edi
len notalar kabul ve tasdik olunmuştur. 

RElS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

RElS — Kabul edenler...^Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

2 — Türkiye - Romanya arasında mevcut 
26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşma
larının merbutlarile beraber iki ay uzatılması 
hakkında teati edilen notaların tasdikına dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümen
leri mazbataları (1/708) [1] 

RElS — ikinci müzakeresidir. 

Türkiye ile Romanya arasında mevcut 26 eylül 
1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 
merbutları ile beraber 1 teşrinievvel 1941 tari
hinden itibaren iki ay uzatılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile Romanya arasında 
mevcut 26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşmalarının merbutları ile beraber 1 teşrini
evvel 1941 tarihinden itibaren iki ay temdidi 
hakkında Türkiye ile Romanya Hükümetleri 
arasında teati edilen 26 eylül 1941 tarihli nota
lar kabul ve tasdik edilmiştir. 

RElS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

[1] Birinci müzakeresi 15 nci inikat zaptın-
dadır, 

[1] Birinri müzakeresi 15 nci inikat zaptın-
dadır. 
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REİS — Kabul edenler... Etmîyenler... Ka- I 

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze

diyorum. 
3 -— Bankalar ve Devlet müesseseleri memur

lun aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
3659 sayılı kaîiunun 13 ncü maddesinin (B) fık
rasının tadiline dair 1/446 ve Maaş kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkında 1/519 sayılı 
kanun lâyihaları ve Millî Müdafaa, Bütçe ve 
Maliye enuümenleri mazbataları [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı?.. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1108 sayılı maaş kanununa ek kanun 
MADDE 1 — Hazarda, muvazzaflık hizmeti 

haricinde talim ve manevra münasebetile silâh 
altına alınanlardan 3656 ve 3659 sayılı kanun
lar hükümlerine tâbi daire ve müesseselerden 
veya imtiyazlı şirket ve müesseselerden maaş 
veya aylık ücret alanlar silâh altında bulunduk
ları müddetçe mezun sayılarak aylıkları mensup 
oldukları daire ve müesseselerce tam olarak ve
rilir. Ancak 3659 sayılı kanuna tâbi müessese
lerde müstahdem tabip ve avukatlar hariç ol
mak üzere, yukarıda zikrolunan daire, mües
sese ve şirketlerden aylık alan ve 3656 ve 3659 
sayılı kanunların onuncu ve on dokuzuncu mad
deleri mevzuuna giren müteferrik müstahdem
lere ve Belediye reislerile vilâyet encümeni aza
larına silâh altına alındıkları tarihten itibaren 
azamı 45 gün için vazifeleri uhdelerinde ipka 
ve ücretleri tam olarak verilir. 

Yukarıda gösterilen memur ve müstahdem
lerden askerî rütbeyi haiz olanların rütbe maaşı 
tutarı mensup oldukları daire ve müesseseler
den aldıkları aylık tutarından fazla olanlara 
aradaki farklar ve böyle bir maaş veya ücreti 
olmayanların rütbe maaş ve muhassasatı silâh 
altında bulundukları müddetçe kıtaya iltihak
larından itibaren tamamen Millî Müdafaa vekâ
leti tarafından verilir. 

EMİN ASLAN TOKAD (Denizli) — Bura
daki «aylıklar» tabirinden maksat maaşı aslî 
midir, lütfen bunun izahını rica ederim. 

MALİYE E. REİSÎ ATIF BAYINDIK (İs
tanbul) — Buradaki maaştan maksat aslî 
memuriyettir. Üzerinde başka bir vazife de var
sa ve oradan da ücret alıyorsa onun verilmemesi 
lâzımdır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bu mad
dede yalnız Devlet müesseselerinde ve bir de kıs-

[1] 38 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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men sermayesi Devlete ait olan şirket ve müesse
selerde müstahdem iken askerlik etmeğe çağırıl
mış bulunanlara verilecek ücret hakkındadır. 
Halbuki bazı müesseseler vardır ki, bunlar doğ
rudan doğruya hususî eşhasa ait olup sermayele
ri çok yüksektir. Buralarda çalışırken asker 
edilen vatandaşların aileleri aç ve perişan halde 
kalıyorlar. Bunlar nazarı dikkate alınamaz mı? 
Zümrezade, Nuri Paşa fabrikaları gibi müesse
seler var ki bunlarda müstahdem olan vatandaş
lar askere gittikleri vakit gerek kendileri ve ge
rek aile ve akrabaları perişan bir halde kalıyor
lar. Acaba bunlar düşünülemez mi? Bunu arzet-
mek isterim. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Efendim, Emin Aslan arkadaşımızın sualine Atıf 
Baymdır arkadaşımız cevap verdiler. Bu cevap 
yalnız birinci maddeye münhasır değildir. Bü
tün hazarda ve seferde askere alınanların mezun 
addedildikleri vazife, aslî vazifedir, munzam va
zife değildir. Bu ciheti vazıhan ifade etmek için 
söz aldım. 

MALİYE En. REİSİ ATIF BAYINDIR (İs
tanbul) — Bu kanunun mevzuu doğrudan doğ
ruya memurlardır, bir de imtiyazlı şirketleridir. 
Bunun haricinde kalan müesseselerde çalışan 
herhangi bir zat asker olduğu takdirde bunun 
hakkında yapılacak muamele ancak İş kanun
larına göre tayin edilecektir. 

REİS — Madde hakkında başka mütalea var 
mı? Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Seferberlikte, muvazzaflık hiz
meti haricinde; silâh altına alınanların askerî 
rütbelerine ait aylık ve muhassasatı Millî Mü
dafaa vekâletince tediye olunur. 

Bunlardan 3656 sayılı kanuna tâbi daireler
den maaş alanlarla gerek 3656 ve gerek 3659 
sayılı kanun hükümlerine tâbi olup mezkûr dai
re ve müesseselerden aylık ücret alanlar ve 3659 
sayılı kanuna tâbi dairelerde müstahdem tabip 
ve avukatlar, askerî bir rütbeyi haiz olsun ol
masın, silâh altmda bulundukları müddetçe 
mezun sayılırlar ve mensup oldukları daire ve 
müesseselerce haklarında aşağıdaki hükümler 
tatbik olunur. 

A - Yedek subay veya askerî memur olan
lardan rütbe maaşları almakta oldukları memu
riyet maaşları tutanndan, ücretlilerin almakta 
bulundukları ücret derecesinin bir aşağı derece
sindeki ücret tutarından eksik ise aradaki fark
ların tamamı ve gedikli iseler yukarıki farkla
rın yarısı mensup oldukları daire ve müessese
lerce kendilerine veya ailelerine verilir. 

B - (A) fıkrası haricinde kalanlara maaşlıla
rın almakta oldukları maaş tutarının ve ücret
lilerin almakta oldukları ücret derecesinin bir 
aşağı derece ücretinin yarısı, 20 liradan aşağı ol-
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mamak üzere, mensup oldukları daire ve mües-
seselerce kendilerine veya ailelerine verilir. 

O - (A) ve (B) fıkraları hükümlerinin tat-
bikında 3659 sayılı kanuna tâbi müesseselerde 
müstahdem tabip ve avukatlardan aylıkları Ba
rem derecelerinden birine tetabuk etmiyenler 
hakkında aylıklarına en yakın derece aylığını 
alan ücretli memurlar gibi muamele olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 3656 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesinde zikri geçen (E) cetvelindeki mas
raf tertiplerinden tesis edilen kadrolarda veya 
buna benzer muvakkat kadrolarda herhangi bir 
suretle muvakkaten aylıkla, istihdam edilenlere 
kadrosundaki müddetle mukayyet olmak ve ta
allûk ettiği malî sene veya hesap senesi geçme
mek üzere birinci ve ikinci maddelerdeki müma
silleri gibi muamele yapılır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
NAFİA V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (Kon

ya) — Efendim, bu maddede malûmu âliniz Na-
fia vekâletine ait muvakkat kadrolarla görülen 
işler de vardır. Fakat bu işler bir sene zarfında 
bitmezler. Bunlar iki, üç sene devam edebilir. 
Meselâ; bir mühendis bir iş başına ücretle alı
nır, sene nihayeti gelir, yeni kadro yapılmadı
ğından dolayı maaşı kesilecek gibi bir mana an
laşılıyor. Onun için bendeniz diyorum ki encümen 
bunu ya tavzih etsin, veyahut alsın yeniden tet
kik etsin (Muvafık sesleri). 

MALİYE E. REİSİ ATIF BAYINDIR (İs-
şamil olduğu müddetle mukayyettir. Meselâ; bir 
sene içinde iş bitmezse bu vaziyette bunların 
tanbul) — Muvakkat kadroya almanlar hakkın
da verilecek maaş, ancak muvakkat kadronun 
ayni muvakkat kadro ile istihdam edilmelerine 
imkân yoktur. Eğer istihdam etmek istiyorlarsa, 
daimî kadroya taallûk ediyorsa, daimî kadroya 
almak lâzımdır. 

SAMİ ERKMAN (Tunceli) — Encümen di
yor ki bir senelik kadrodur. Bu iş bir senede bit
miyor da 15 ayda bitiyorsa bu adam gidecek mi? 
(Anlaşılmadı, kürsüye sesleri). Demek istiyorum 
ki, bir iş hir senede bitmez de 15 ayda bitecekse 
bu adamı oradan çıkaracaklar mı? 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAD AĞRALI (Elâzığ) 
— İlfendim, muvakkat memuriyet, muvakkat 
kadro, esasen yıl 12 ay devam etmeyip te üç ay
da, beş ayda, sekiz ayda on ayda bitmesi muh
temel olan işler için kullanılır. Bu olabilir ki, 
görülecek işin icabı olarak, buyurdukları gibi, 
on sekiz ay dahi devam edebilir, amma altı ay
lık kadro var, dört aylık daha aldık, baktık 
bitmedi. O zaman yine Heyeti Vekile o senenin 
(E) tertibine dahil masraf tertibinden kadroyu 
alarTO-im »«retle bu maddenin hükmü dairesin

de o adamın hakkında muameleye devam oluna-
gelir. (Muvafık, Muvafık sesleri). 

REİS — Başka mütalea var mı? Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 4 — Gerek daimî ve gerek muvak
kat bir kadroda vekâleten istihdam olunanların 
her hangi bir suretle silâh altına alınması halin
de bu memuriyetlerle alâkaları kesilir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler... Madde kabul 
olundu. 

MADDE 5 — Seferberliğin ilânı tarihinde 
birinci madde mucibince silâ haltmda bulunan
ların bu tarihe ve bilâhare seferberlik sebebile 
silâh altma alınanların kıtalarına iltihakları ta
rihine müsadif olduğu aya ait istihkakları bi
rinci madde hükmüne göre ve müteakip aylık
ları ikinci madde hükmüne göre verilir. 

Bunların terhislerinde terhisin vukubulduğu 
aya ait istihkaklarından terhislerinden sonraki 
müddete ait kısmı istirdat edilmez. 

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

MADDE 6 — İşten menedilmiş veya işten me-
nedilmekle beraber vekâlet emrine almmış olup 
ta tahkikat veya muhakemeleri neticelenmeden 
bir ve ikinci maddeler mucibince silâh altına 
alman memurların rütbeleri maaşı silâh altında 
bulundukları müddetçe Millî Müdafaa vekâleti 
bütçesinden verilir. 

Bunlardan meni muhakeme kararı alan veya 
beraet edenler yahut haklarındaki takibat umu
mî af ile ortadan kaldırılanların müterakim 
istihkaklarının mahsubunda haklarında bir ve 
ikinci madde hükümleri dairesinde muamele ya
pılır. 

Şu kadar ki, bunların rütbeleri maaşı müs
tahak oldukları açık veya vekâlet emri maaşla
rından fazla olduğu takdirde fazlası istirdat 
edilmez. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 7 — Talim ve manevra veya sefer
berlik münasebetile silâh altına alman birinci 
ve ikinci maddelerin mevzuuna dahil maaşlı 
veya ücretli memurlardan silâh altına alınmaz
dan evvel veya alındıktan sonra vazifeleri lâğ
vedilen veya vekâlet emrine almanlar hakkında 
silâh altında bulundukları müddetçe aşağıdaki 
hükümler tatbik olunur: 

A - Bunlardan yedek subay veya askerî 
memur veya gedikli erbaş olanların rütbe ma
aşları açık aylıklarından fazla veya noksan 
olmasma göre haklarında bir ve ikinci madde
ler hükümleri tatbik olunur. 

B - (A) fıkrası haricinde kalanlara, vazife 
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ve memuriyet aylıklarının yansını tecavüz et
memek ve 20 lira kaydile mukayyet olmamak 
üzere umumî hükümlere göre müstehak olduk
ları acık aylığı verilir. 

REİS — Madde haklımda mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar. . . Etmeyenler. . . Madde kabul edil
miştir. 

Açık reye iştirak etmiyen arkadaşlar varsa 
lütfen reylerini versinler... E ey toplama mua
melesi bitmiştir. 

MADDE S — Ücretleri 3238 sayılı kanunun 
beşinci maddesile ilgili bulunan köy eğitmen
leri ile 3803 sayüı kanım hükümlerine tâbi öğ
retmenlerden muvazzaflık hizmeti haricinde ta
lim ve manevra için silâh altına alınanlar hak
kında birinci madde hükümleri tatbik olunur. 

Bunlardan seferberlikte, muvazzaflık hiz
meti haricinde silâh altına almanlar mezun ad
dolunarak yedek subay veya askerî memur 
veya gedikli erbaş rütbesini haiz olanlara or
duda kaldıkları müddete münhasır olmak üze
re rütbeleri maaşmm tamamı Millî Müdafaa 
vekâleti tarafından ve böyle bir rütbesi olmı-
yanlara da, 20 lirayı geçmemek üzere aylıkla
rının tamamı dairesince kendilerine veya aile
lerine verilir. 

EEÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmîyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Tekaüt aylığı almakta iken 
hazarda talim, ve manevra münasebetüe ve se
ferberlikte rütbe ile veya rütbesiz, silâh altına 
alınanların bu tarihte almakta oldukları teka
üt aylıkları mıktaıma ve buna munzam birin
ci ve ikinci maddeye tâbi ücretleri olanların 
bu ücretlerinin İRzimamiîö baliğ olduğu mik
tara göre haklarında birmci ve ikinci madde 
hükümleri tatbik olunur. 

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

MADDE 10 — Bu kanunda yazılı aile tâ
biri 1683 sayılı kanunun 48 nci maddesinde ya
zılı maaşa müstahak kimselere maksurdur. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran-
ler... Etmiyenler.,, T/îaıIde kabul edilmiştir, 

MADDE 11 — Terhislerini müteakip za
manında vazifelerine başlamıyanlar hakkında 
1108 sayılı Maaş kanununun tahvili icra kılı
nan memurlara ait hükümler tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — 2847 sayılı Devlet demiryol
ları ve limanları işletme umum müdürlüğü me-
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mur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair ka
nunun 9 ncu maddesi hükmü mahfuzdur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — 1108 sayılı Maaş kanununun 
23 ncü maddesile mezkûr kanunun 3041 sayılı 
kanunla değiştirilen 24 ve 25 nci maddeleri ve 
3803 sayılı Köy enstitüleri kanununun 9 ncu 
maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Birinci maddede 
yazılı 45 günlük müddet halen silâh altında 
bulunanlar için kanunun neşri tarihinden başlar. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 15 — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 —• Gümrüklerde bulunan ve sunî elyaf ile 

mahlut bulunmasından dolayı illıal edilem.iyen pa
muklu mensucatın bir defaya mahsus olmak şar-
tile resim hadleri 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin 
tasdiki hakkında 3/189 ve Gümrüklerimizde 
bulunan pamuklu mensucatın ithalini temin için 
2294 sayılı kanunim verdiği salâhiyete istinaden 
İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen kararın 
tasdiki hakkında 3/230 sayılı Başvekâlet tezke
releri ve İktisat, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve 
İnhisarlar encümenleri mazbataları [1] 

REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde İcra 
Vekilleri Heyetince yapılan tadillerin tas-

dikına dair kanun 
MADDE 1 — Kanunî salâhiyete istinaden 

İcra Vekilleri Heyetinin 11 - XII - 1939 tarih ve 
2/12487 sayılı ve 9-III-1940 tarih ve 2/12989 
sayılı ilişik kararlarile bir defaya mahsus ol
mak üzere ithalât umumî tarifesinde yapılan 
tadiller tasdik olunmuştur. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 39 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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MADDE 2 - r Bu kanun neşri tarihinden iti

baren meridir. 
REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum. 
İngiliz lirası sahasına dahil memleketler lis

tesine yeniden ilâve edilecek memleketlere tat
bik edilecek usule mütedair, İngiliz Hükûmetile 

teati edilen notaların tasdiki hakkındaki kanu
na (267) mebus rey vermiştir. Nisap vardır. 
Kanun (287) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Romanya arasında mevcut :"8 
eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmala
rının merbutları ile beraber 1 teşrinievvel 1941 
tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına dair ka
nuna (265) mebus rey vermiştir. Nisap vardır. 
Kanun (265) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede görüşülecek başka madde yok
tur. Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,35 

* * • > • 

DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 39 sayılı basma yazının 10 ncu sayfasının başındaki «Kararname 
sureti» ; «Kararname» olarak düzeltilmiştir. 

Ve aynı sayfanın ortasındaki «icra Vekilleri Heyetinin 2;/12989 sayılı ve 9 mart 1940 tarihli 
kararnamesi suretidir» cümlesi kaldırılarak yerine : (Kararname) Başlığı konmuştur ve o hiza
da sol tarafa sayı: 2/12989 yazılmıştır. 

İngiliz lirası sahasına dahil memleketler listesine yeniden ilâve edilecek memleketlere tatbik edi
lecek usule mütedair, ingiliz Hükûmetile teati edilen noktaların tasdiki hakkında kanuna 

verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kurpl 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 

Aza adedi : 42Q 
R«ye iştirak edenler : 267 

Kabul edenler : 267 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 158 
Mûnhaller : 4 

[Kabul edenler] 
tsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Tsmail Hakkı Uzunçarşıb 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
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Kasım Gülek 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Neemeddin Salıir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Said Siren 

Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 
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Diyarbakır 

Cahid Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demırhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Istamat Özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Altsoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 
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Hatay 

Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamaı 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarh an 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli Ögel 

İzmir 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
ömar Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 

Ömer Taşcıoğlu 
Salih Turgay 
Suad Hayri ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
GL Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Tevfik Fikret Sil ay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
L'ı. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
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Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Meneraencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. îzzeddin Çalıklar 
Sadullah Güney 

Muş. 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid O rai 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Ereni 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Ham di Yalman 
Hüseyin Ekşi 
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Rite 

Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
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Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tünedi 
Haydar Rüştü öktera 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
S i m îçoz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
îbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Haydar Çerçel 
Şevket Raşit Hatıpoglu 

Ağn 
Halid Bayrak (I. A.) 

Ankara 
Ahmet Ulus 
Aka Gündüz (Hasta) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet înönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 

Yahya Galib Kargı 
Antalya 

Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esad Sümer 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(R. V.) 

Nazmi Topçoğlu 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hayrettin Kara11 

Hilmi Şeremetli 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Memduh. Şevket Esendal 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Fazlı Güleç (Mazur) 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Atıf kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan (1. A.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (M.) 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. î . Tali öngören 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali AğaKay 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 

Hatay 
Abdulgani Türkmen 
Memed Tacirli 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
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Salâh Gimcoz (M.) 
Ziya lvaramursal 

izmir 
Benal Anman (Mazur) 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroglu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Ha cer Dicle 
Hilmi Çoruk (Hasta) 
Rauf ürbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
tbrahim Süreyya Yiğit 

I : 17 17-1! 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 
Konya 

Ali Muzaffer Göker 
tzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Memed Erten (Hasta) 
Ziya Kayran (Mazur) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halit Onaran 
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irfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
tsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğiu 
Hilmi Uran 
Şemsa Işcen 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(M.) 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 

Sivas 
A. Naci Demirağ 

Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
Resai Erişken 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı Day (V.) 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
(Hasta) 
Razi Soyer (Hasta) 
Şeref Uluğ (Mazur) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 
Münib Boya (Mazur) 

Tozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Şinasi Devrin 
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Türkiye ile Romanya arasında mevcut 26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının mer
butları ile beraber 1 teşrinievvel 1941 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına dair olan kanuna 

verilen reylerin neticesidir 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza adedi 429 
Reye iştirak edenler : 265 

Kabul edenler : 265 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler 160 
Münhaller : 4 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Bahkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 

[Kabul 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
tbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

edenler] 
I Çankırı 

Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 

I Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. ^ükrii Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

BakMri 
tzzet Ulvi Aykurd 
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Hatay 

Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Eemzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmet Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 

İzmir 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 

Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgübld 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 

izzet Özkan 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
tbrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 

Osman Ercin 
Maraş 

Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 

Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil A tay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günnltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 
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[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Haydar Çerçel 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Halid Bayrak (î. Â.) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (Hasta) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen 
(V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esad Sümer 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Fazlı Güleç (Mazeret) 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan (I. Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Çoruh 

Asım Us 
Çorum 

Münir Çağıl 
Denizli 

Dr. Behçet Uz (M.) 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. 1. Tali öngören 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. ihsan Sökmen 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Memet Tecirli 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz (M.) 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Arıman (M.) 

Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 

Şükrü Saraçoğlu (V.) 
Kars 

Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk (Hasta) 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Reşid Özsoy 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
izzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Mihri Pektaş 

Vasıf Çmaj 
Manisa 

Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Memed Erten (Hasta) 
Ziya Kayran (Mazur) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halit Onaran 
irfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 

Sam,sun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
Şemsa Işcen 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(M.) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
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Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak (Vı) 
Rahmi Apak 

t : 11 17-1 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Ay tuna: 
Resai Erişken 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen '" 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

:-ıâ4i ö : 1 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı Day (V.) 

Urfa 
Gri. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
(Hasta) 
Razi Soyer (Hâsta) 
Şeref Uluğ (Mazur) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
îbrahim Arvas 
Münib Boya (Mazur) 

Yotgad 
Celâl' Arat 
Veled îzbudalt % 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Şinasi Devrin: 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 38 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı kanunun 
13 ncü maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair 1/446 ve 
Maaş kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 
1/519 sayılı kanun lâyihaları ve Millî müdafaa, Bütçe 

ve Maliye encümenleri mazbataları 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı 
kanunun 13 ncü maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair kanun lâyihası (1/446) 

T.C. 
Başvekâlet 25-VI-1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2833 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sa
yılı kanunun 13 ncü maddesinin (B) fıkrasının tadili hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 17 - VI -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Esbabı mucibe 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sa
yılı kanunun 13 ncü maddesinin (B) fıkrasında; kısa hizmetle silâh altına alınanlarla talim ve 
manevra münasebetile askere çağırılanlara Devletin maaşlı memurları için kabul edilen esas ve nis-
betleri geçmemek şartile aylık verilebileceği tasrih edilmiş ve fakat seferberlik dolayısile silâh 
altına alınacaklardan bahsolunmamıştır. 

Bu vaziyet karşısında 3659 sayılı kanuna tâbi bankalar ve Devlet müesseseleri memurlarından 
seferberlik dolayısile askere çağırılanlara çalıştıkları müesseseden aylık verilmesine imkân olmadı
ğından, bu maksadı teminen ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 



— 2 — 
HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sa
yılı kanunun 13 ncü maddesinin B fıkrasının 

tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bankalar ve Devlet müessese
leri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3659 sayılı kanunun 13 ncü mad
desinin B fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir: 

(B - Devletin maaşlı memurları için kabul 
edilen esas ve nisbetleri geçmemek şartile usu
len mezun olanlara veya kısa askerlik hizme
tini yapmak veya talim ve manevra için veya
hut seferberlik dolayısile vazifeden ayrılanla
ra, aylıkları verilebileceği gibi hasta olanlarm 
da tedavi masrafları verilebilir.) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

17 - VI - 1940 

• Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 
S. I. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
H. Çakır 
Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

Maaş kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası (1/519) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/5288 

2 - XII - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1108 sayılı Maaş kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 29 - XI - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kamın lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

1108 sayılı Maaş kanununun bazı maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası esbabı mucibesi 

1108 sayılı Maaş kanununun 23 ncü maddesi, seferberlikte filî hizmet haricinde silâh altına alı
nan maaşlı Devlet memurlarından askerî bir rütbeyi haiz olmayanların maaşlarının sureti tediyesi 
hakkında ve 3041 sayılı kanunla muaddel 24 neü maddesi de bunlardan askerî bir rütbeyi haiz 
olanların maaşlarının sureti tediyesi hakkında hükümleri ihtiva ettiği gibi, kezalik 3041 sayılı ka
nunla muaddel 25 nci maddesi de talim ve manevra münasebetile silâh altına alman gerek rütbeli 
ve gerek rütbesiz maaşlı ve ücretli Devlet memur ve müstahdemlerile bazı müessesat müstahdemlerinin 
aylıklarının sureti tediyesine ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

23 ncü maddenin yeni lâyiha ile tadil olunan şekli ile eski 23 ve 24 ncü madde hükümleri bir 
maddede toplanmış olduğu gibi bu madde, 3656 sayılı Teadül kanunu hükümlerine tâbi Devletin üc
retli memurlarını ve bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak-

( S. Sayısı : 38 ) 



kındaki 3659 sayılı kanun hükümlerine tâbi müessesat memurlarını da şümulü altına alacak şekilde 
tanzim olunmuştur. 

Lâyihanın, 1108 sayılı kanunun 3041 sayılı kanunla muaddel 25 nci maddesi yerine kaim olmak 
üzere tanzim kılman, 24 ncü maddesile de talim ve manevra münasebetile askere alınanlardan aske
rî rütbeyi haiz olanlarla olmayanlara ait hükümler daha vazıh bir şekle konulduğu gibi gerek 3656 
sayılı Devlet baremine ve gerekse 3659 sayılı müessesat baremine tâbi müteferrik müstahdemler
den talim ve manevra münasebetile silâh altına alınacaklara 45 günden fazla ücret verilmemesi de te
min olunmak istenilmiş ve halen meri olan metnin askerî bir rütbeyi haiz olan mütekaitlerden talim 
ve manevra münasebetile askere alınanları şümulü altına alıp almadığı hususu tatbikatta bazı te
reddütlere mahal vermekte olduğundan yeni metin bu tereddüdü de izale edecek şekilde tanzim 
kılınmıştır. 

Lâyihanın 24 ncü maddesi, halen meri olan metnin 25 nci maddesi yerine kaim olmuş olduğundan 
mezkûr 25 nci madde de lâyihanın ikinci maddesile ilga edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
M. M. Encümeni 31 - XII - 1940 
Esas No. 1/519 

Karar No. 13 
Yüksek Reisliğe 

1108 sayılı maaş kanununun bazı maddeleri
nin tadili hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 29 - XII - 1940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı nıucibesile birlikte sunul
duğuna dair olup Encümenimize havale edilen 
Başvekâletin 2 kânunuevvel 1940 tarihli ve 
6/5288 saydı tezkeresi Maliye ve Maarif vekil
leri ve salahiyetli memurları ve Millî Müdafaa 
vekilliğinden gönderilen memurları huzurile 
okundu ve görüşüldü: 

Bağlı esbabı mucibede bildirildiği- veçhile 
seferberlikte ve filî hizmet haricinde silâh al
tına alman rütbeli veya rütbesiz eşhasm maaşlı 
ve ücretli olduklarına ve müteferrik olarak 
müstahdem bulunduklarına göre maaş ve ücret
ler hakkındaki 1108 numaralı kanun ile bu ka
nunun 24 ve 25 nci maddelerini değiştiren 3041 
numaralı kanunun 24 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki mucip sebepler ile Maliye 
ve Maarif vekilleri tarafından teklif edilen ve 
25 nci madde yerine konan koy eğitmenlerile 
köy enstitüleri öğretmenleri ücretleri hakkında
ki yeni maddede, Encümenimizce muvafık gö

rülmüş ve kanun lâyihası maddeleri ayrı fıkra
lar halinde yazılarak ve bu gün devam etmekte 
olan fevkalâde ahval dolayısile silâh altına alın
mış olanların hukuk ve vaziyetleri hakkında 
yapılan muamelenin talim ve manevra maksa-
dile silâh altına alınmış olanların ayni olması 
hasebile Maarif vekâleti memuru tarafından 
yazılması teklif olunan ahvali fevkalâde kaydı
nın yazılmasına lüzum görülmeyerek kanun lâ
yihası encümenimizce kabul edilmiş olmakla 
havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi M. M. Kâtip 
Diyabakır Samsun Konya 

A'. Sevüktekin M. F. Engin V. Bilgin 
Bursa Çankırı Çorum 

ıV. Tınaz Dr. A. Arkan E. S. Akköl 
Erzurum Gümüşane Kayseri 

A. Akyürek Z. Zaroun N. Toker 
Malatya Manisa Muğla 

O. Koptagel K. N. Duru S. Güney 
Samsun Yozgad 

R. Barkın C. Arat 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 23 - V - 1941 

Mazbata No. : 97 
Esas No. : 1/447 

1/519 
Yüksek Reisliğe 

1108 sayılı maaş kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanıp Başvekâletin 2 kânunuevvel 1940 
tarih ve 6/5288 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise arzedilen kanun lâyihası esbabı mucibesi-
le ve bu lâyihayı tetkik eden Millî Müdafaa 
eııcümjeninin mazbata ve tadilâtı ile birlikte 
Encümenimize tevdi edilmekle Maliye, Dahili
ye, Millî Müdafaa, Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekillerile memurlar hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere olundu : 

25 haziran 1940 tarih ve G/2833 sayılı Baş
vekâlet tezkeresile evvelce Yüksek Meclise 
sevkedilmiş olan ve Bankalar ve Devlet mües
seseleri memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki 3659 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesinin B fıkrasının bu memurlara sefer
berlik halinde aylıklarının verilebilmesini müm
kün kılacak surette tadili maksadile tanzim 
edilmiş olan lâyihanın yerine sevkedildiği an
laşılan bu lâyiha Hükümet esbabı mucibesin
de de gösterildiği veçhile Maaş kanununun 23 
ncü maddesile bu kanunun 3041 numaralı ka
nunla tadile uğramış olan 24 ve 25 nci mad
delerinin, seferberlik halinde maaşlı memurla
ra verilecek maaşları ayni nisbet ve esaslar 
dahilinde 3656 numaralı kanun hükümlerine 
tâbi ücretli Devlet memurlarile 3659 numara
lı kanun hükümlerine tâbi Banka ve müesse
seler memurlarına teşmil edecek ve 3656 nu
maralı kanunun 19 ncu ve 3659 numaralı ka
nunun 10 ncu maddesi hükümlerine tâbi müte
ferrik müstahdemlerin talim ve manevra m.jak-
sadile silâh altına alındıkları takdirde alacak
ları ücreti 45 günlük bir müddete hasır ve 
tahdit edecek ve bazı hükümleri tavzih edecek 
surette tadilini tazammun etmektedir. 

Lâyihanın Millî düdafaa encümeninde tetki
kinde Hükümetin teklifleri esas itibarile kabul 
edilmiş ve ayrıca 25 nci madde yerine kaim ol
mak üzere Maliye ve Maarif vekillerinin teklif 

etmiş oldukları ve köy öğretmenlerile köy ens
titüleri öğretmenlerinin talim ve manevra ve 
seferberlik münasebetile silâh altına alınmaları 
halinde ücretlerinin 20 lirayı geçmemek üzere 
tam olarak verilmesini tazammun eden bir mad
deyi ilâve etmiştir. 

Encümer, imizce yapılan müzakerede Hükü
met tarafrıdan yapılan ve Millî Müdafaa en
cümenince kabul edilmiş olan tadil teklifleri esas 
itibarilf kabule şayan görülmüş ve fakat bu ka
darla kalınmayarak tadili istihdaf edilen mad
delerim tekmil hükümlerinin bir daha gözden 
geçi-ılerek tadilin ihtiyaca daha uygun olacak 
surette şumullendirilmesi ve hükümlerin vuzuh-
1,aldırılması lüzumuna ve kanunda 1108 numa
ralı kanuna ek bir kanun olarak AÜcude getiril
mesinin faydalı olacağı neticesine varılmıştır. 

Bu mülâhaza ile encümenimize e 5Teniden ha
zırlanan lâyihanın esbabı mucibesi maddeleri sı
rası ile aşağıda arzolunur: 

Birinci madde hazarda ve muvazzaflık hiz
meti haricinde talim ve manevra münasebetile 
silâh altına alınacakların aylıkları hakkında tat
bik olunacak hükümleri ihtiva etmektedir. Bu 
madde ile 3656 numaralı Teadül kanununa tâbi 
memurlar hakkındaki hüküm mecburiyet nok 
tasından 3659 numaralı kanuna tâbi müesseseler 
memurlarına da teşmil edilmiş, belediye reisi ve 
vilâyet daimî encümen azalarına ve müteferrik 
müstahdemlerle bu vaziyette bulunanlara verile
cek ücret, devam itibarile, 45 güne hasır ve tah
dit edilmiştir. 45 güne hasır ve tahdit hükmü 
bir taraftan bu memurların ifa etmekte olduk
ları hizmetin mahiyet ve icabından ileri gelmek
le beraber elyevm merî kanunun hazara ait hük
mü, bu müddet gözönünde tutularak mevzu ol
duğu düşünülmek suretile, müesses vaziyeti 
değiştiren tamamile yeni bir hüküm mahiyetinde 
de telâkki edilmemiştir. Ahvali fevkalâde se~ 
bebile ve yeni kanunlarla temdid edilmezden 
evvel talim ve manevra için silâh altına celp 
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5 
müddetinin 45 gün olması, bu telakkiye saik ol
muştur. Bu müddetin hitamından sonra müte
ferrik müstahdemlere aylıklarının üçte birinin 
kendilerine veya ailelerine verilmesi ve kadroları 
mevcut kaldığı müddetçe alâkalarının kesilme
mesi adalet fikrinden mülhem olmuş, belediye 
reis ve azalarına bir şey verilmemesi ise bu va
zifelerin bunlar için esas maişet vasıtası teşkil 
etmemesinden ileri gelmiştir. 

İkinci madde seferberlikte ve muvazzaflık 
hizmeti haricinde silâh altına alınacakların ay
lıkları hakkında tatbik olunacak hükümleri ih
tiva etmektedir. 

Bu maddenin tesbitinde Devlet maaşlı me
murları hakkında mevcut kanunla müesses va
ziyetin mahfuziyeti hareket noktası ittihaz edi
lerek Devlet ve müesseseler ücretli memurları 
için mütenazır hükümler vüeude getirilmiş, mü
teferrik müstahdemler hakkında da birinci mad
dede tesbit edilmiş olan esas seferberlik vaziyeti 
halinde mahfuz tutulmuştur. 

Ücretlilerin rütbe maaşına göre fark hesa
bında almakta oldukları ücretin bir derece aşa-
ğısmdaki ücret tutarının kabul edilmesindeki 
sebep maaşlı memurlara mahsus ve mütenazır bir 
hakkın bunlara da teşmilinde daha geniş bir 
hak tesis edilmemesi ve ücretin maaşa tahvilin
de Teadül kanununun koymuş olduğu esasın bu 
hakkın tesisinde de ölçü olarak alınmış olmasıdır. 

Gedikli olarak silâh altına alman memurlar 
için de almakta oldukları memuriyet aylıkları
nın rütbe maaşlarile farkın yarısının verilmesi 
mutavassıt ve askerî rütbeler arasında haiz ol
dukları mevki ile münasip bir hal sureti olarak 
bulunmuştur. 

Üçüncü madde muvakkat kadrolarda müstah
dem olanların birinci ve ikinci madde hüküm
lerinden istifadesini kadrolarının müddeti ve 
nihayet malî senenin hitamile tahdit etmekte
dir. Bu tahdit bu hizmetlerin mahiyetinin icabı 
ve kadrolarının muvakkat oluşunun tabiî bir ne
ticesi olarak mütalea edilmiştir. Bu madde hük
mü yalnız bütçelerin E cetvelinden alınan kad
rolara münhasır olmayıp müesseselerdeki ve di
ğer alelûmum buna benzer muvakkat kadroları 
şümulü içine almaktadır. 

Meselâ silâh altına alınan müteferrik müs
tahdemler yerinde muvakkaten istihdam olunan
lar gibi vazifeleri sicilleri itibarile muvakkat 

olanların silâh altına almmalarile memuriyetle 
alâkalarının kesileceği de tasrih edilmiştir. 

Dördüncü madde birinci ve ikinci maddeye 
göre verilecek aylıkların başlangıç ve intiha za
manlarını tanzim eden hükümleri; beşinci mad
de işten mcnedilmiş olanlar, altıncı madde de 
vazifeleri lâğvedilenler hakkındaki hükümleri 
ihtiva etmektedir. 

Yedinci madde köy eğitmenlerile 3803 sayılı 
kanun hükümlerine tâbi öğretmenlerin aylıkla
rı hakkındaki hükmü tesbit etmektedir. Bun
lar için hususî bir madde tesbitinden maksat 
bunlardan esasen aylıklarının tamamı 20 lira
dan az olanlara aylıklarının tamamından fazla 
bir şey vermemeği temin etmektir. 

Sekizinci madde mütekaitler hakkındaki hük
mü tesbit etmekte, dokuzuncu madde hükmü 
mahfuz tutulan kanunu ve onuncu madde de 
ilga edilen kanunları göstermektedir. 

Bir muvakkat madde ile de müteferrik müs
tahdemlerin 45 günlük tam ücret müddetinin 
kanunun neşrinden başlayacağı gösterilmek su-
retile muhtemel tereddütler izale edilmek iste
nilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

/. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. oyman 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Bursa. 
Dr. Sadi Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
Kemal Turan 

Kayseri 
S. II. Ürgüblü 

Malatya 
M. Öker 

Ordu 
H. Yalman 

Trabzon 
'Sırrı Day 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Ağrı 
İhsan Tav 

Bursa 
N. Ayaş 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Gümüşane 
D. Sakarya 

İsparta 
R. Ünlü 
Konya 
R. Türel 

Mardin 
R. Erten 
Samsun 

M. Ali Yörüker 

Bu. M. M. 
Kırklareli 
B. Denker 

Bolu 
O. S. Siren 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
S. Serim 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muş 

S. Ataman 
Sivas 

Remzi Çiner 
Yozgad 
S. îçöz 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 12 - XII - 1941 
Esas No. 1/446, 1/519 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

1108 sayılı Maaş kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 29 - XI - 1940 
tarihli toplantısında Büyük Millet Meclisine ar
zının kararlaştırıldığı Başvekilliğin 6/5288 nu
maralı ve 2 - XII - 1940 tarihli tezkeresile bildi
rilen kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Millî 
müdafaa ve Bütçe encümenlerinin mazbatalarile 
birlikte havale edilmiş olduğu Encümenimizde 
Maliye vekili ve alâkalı memurlar hazır oldukları 
halde ikinci içtima devresi sonunda ve üçüncü 
içtima devresi başında iki kere müzakere mev
zuu olmuştur. 

25 haziran 1940 tarih ve 6/2833 sayılı Başve
kâlet tezkeresile evvelce Yüksek Meclise sevke-
dilmiş olan ve Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3659 sayılı kanunun 13 ncü maddesinin 
(B) fıkrasının bu memurlara seferberlik halinde 
aylıklarının verilebilmesini mümkün kılacak su
rette tadili maksadile tanzim edilmiş olan lâyi
hanın yerine sevkedildiği anlaşılan bu lâyihayı 
Encümenimiz Bütçe encümeni tarafından yeni
den hazırlanmış olduğu şeklile müzakereye şa
yan görmüş olmakla beraber, esasta bu Encü
menden bir noktada ayrılmıştır; bu nokta da 
3656 sayılı kanunun 19 ncu ve 3659 sayılı kanu
nun 10 ncu maddeleri şümulüne giren müteferrik 
müstahdemler hakkında ihdas edilmek istenilmiş 
olan yeni hükümdür. 

Birinci ve ikinci maddeler: Hükümet tekli
finde, talim ve manevra için silâh altına alman 
3656 sayılı kanunun 19 ncu ve 3659 sayılı kanu
nun 10 ncu maddesi mevzuuna dahil müteferrik 
müstahdemlere verilecek ücretin azamî müddeti 
45 gün ile takyit edilmiş olduğu ve 45 günden 
fazlası için bunlara bir ücret verilmesi derpiş 
edilmediği gibi mezkûr müstahdemlerin seferber
likte silâh altına alınmaları halinde de kendile
rine bir ücret verilmesi mevzubahs edilmediği 
halde Bütçe encümenince tesbit edilen metnin 
birinci maddesinde talim ve manevra için silâh 

altına alman mezkûr müteferrik müstahdemle
re 45 günden fazlası için ve ikinci maddesinde de 
bunların seferberlikte silâh altında bulundukları 
müddetçe üçte bir njsbetinde ücret verilmesi ve 
aylıklarının üçte ikisinin yerlerinde muvakkaten 
istihdam edileceklerin ücretlerine karşılık 
tutulması kabul edilmek suretile tadilât yapmış 
ise de, askere siman müteferrik müstahdemle
rin yerinde üçte iki ücret verilmek suretile istih
dam edilecek muvakkat memurlarla bu hizmet
lerin lâyiküe ifa edilemiyeceği hakkındaki Hü
kümet mütaleası encümence de yerinde görül
düğünden 3656 sayılı Devlet baremine tâbi dai
relerde bareme tâbi memurlar meyamna alındığı 
halde 3659 sayılı bankalar ve Devlet müessese 
leri bareminin 10 ncu maddesile mezkûr ba fem 
hükümleri haricinde bırakılan bankalar ve Dev 
let müesseseler]n de müstahdem tabiplerle avu
katlar hakkında da bareme tâbi diğer m em ar1 ar 
gibi muamele yapılmak üzere, gerek 3656 ve 
gerek 3659 sayılı kanunlara tâbi daire ve mü
esseselerde ve gerekse imtiyazlı şirket ve mües
seselerde çalışan 3656 sayılı kanunun 19 ncu ve 
3659 sayılı kanunun 10 ncu maddesi mevzuuna 
dahil müteferrik müstahdemlerin talim ve ma
nevra için silâh altına alınmaları halinde ancak 
45 gün müddetle vazifeleri uhdelerinde ipka ve 
bu müddet zarfında aylıklarının tam verilmesi 
ve talim ve manevra için 45 günden fazla silâh 
altında kaldıkları takdirde de 45 günün hitamı 
tarihinden itibaren alâkalarının kesilmesini te
min edecek şekilde birinci madde tadil edilmiş 
ve ikinci madde, seferberlikte silâh altına alı
nan müteferrik müstahdemlerden yalnız 8659 
sayılı kanuna tâbi müesseselerde çalışan tabip 
ve avukatların aylıklarının bareme tâbi diğer 
ücretli memurlar gibi tesviyesini temin edecek 
şekilde değiştirilmiştir. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler: Bütçe encü
menince gerek masraf tertiplerinden alınan kad
rolarda ve gerekse buna benzer muvakkat kad
rolarda istihdam edenlere bu kadroların tayin 

( S. Sayısı : 38) 



ettiği müddetle mukayyet olmak ve malı yıl 
sonunu geçmemek üzere, birinci ve ikinci mad
deler mucibince ücret verilmesini ve vekâleten 
istihdam olunanların herhangi bir suretle silâh 
altına alınması halinde de memuriyetle alâka
larının kesilmesini temin etmek üzere tanzim 
edilmiş olan metnin tamamile vazıh olmaması 
hasebile maddeyi daha vazıh bir şekle koymak 
ve vekâleten vazife görmekte iken askere alı
nanların vaziyetini ayrı bir maddede tesbit et
mek üzere Bütçe encümeninin 3 ncü maddesile 
konulan hükümler için 3 ncü ve 4 ncü maddeler 
tanzim kılınmıştır. 

Beşinci madde: Bütçe encümeninin dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı madde : (Bütçe encümeninin beşinci 
maddesi) işten menedilen memurlardan bazıla
rının ayni zamanda vekâlet emrine alınmakta 
bulunduğu gözönünde tutularak maddeye bu gi
biler hakkında da bir kayıt ilâve edilmiş, bun
lardan meni muhakeme kararı alan veya be-
raet eden veya haklarındaki-takibatı umumî af 
ile ortadan kaldırılanlar hakkında kullanılmış 
bulunan «İşlerine başlamış telâkki olunarak» 
cümlesi, bu vaziyeteki memurların asıl vazifele-
rile olan rabıtaları meni muhakeme veya beraet 
kararile veya umumî af ile yeniden tesis edil
miş bulunduğu cihetle lüzumsuz görülerek kal
dırılmış ve ancak bunların rütbe maaşları müs-

. tahak oldukları açık veya vekâlet emri maaşla
rından fazla olduğu takdirde bu fazlanın hini 
mahsupta zimmete alınarak istirdadı cihetine 
gidilebileceği mülâhazasile maddeye buna mâni 
bir hüküm ilâvesinde faide görülmüştür. 

Yedinci madde : (Bütçe encümeninin altıncı 
maddesi) silâh altında bulunanlardan birinci ve 
ikinci maddeler mucibince maaş veya ücret al
makta iken vazifeleri lâğvedilen veya başka bir 
sebeple açığa çıkarılanlarla terhisi müteakip va
zifelerine başlamıyanlar hakkındaki bu madde 

-ile vazolunan hükümler esas itibarile iki ayrı 
maddeye mevzu ittihaz edilmiş ve ilk hüküm, 
silâh altına alınmazdan evvel vazifeleri lâğve
dilmiş veya vekâlet emrine alınmış olanlara da 
taallûk edebileceği mütaleaşile ve bu gibilerin 
yedek subay veya askerî memur yahut gedikli 

erbaş olduklarına ve olmadıklarına göre ayrı fık
ralar halinde 7 nci maddenin çerçevesi içinde 
bırakılmış ve ikinci hüküm de on birinci madde 
haline getirilmiştir. 

Sekizinci madde : (Bütçe encümeninin 7 nci 
maddesi) köy eğitmenlerile köy enstitüleri öğ
retmenlerinden hazarda veya seferde muvazzaf
lık hizmeti dışında silâh altına çağrılanlar hak
kındaki bu maddenin ilk fıkrası kâfi vuzuhu ha
iz görülmeyerek hazarî ve seferî vaziyete göre 
iki fıkraya ayrılıp yeniden kaleme alınmıştır. 
Bunlardan yedek subay veya askerî memur veya 
gedikli olanların rütbe maaşları memuriyet ma
aşlarından daima fazla olacağından seferberlik
te rütbeleri maaşlarının orduda kaldıkları müd
dete münhasır olmak üzere Millî Müdafaa büt
çesinden verileceği tasrih olunmuştur. 

Dokuzuncu madde : (Bütçe encümeninin 8 
nci maddesi) küçük bazı kelime tadillerile aynen 
kabul edilmiştir. 

Onuncu madde : Lâyihanın ikinci maddesile 
sekizinci maddesinde zikri geçen aile tabirile 
kimlerin kastolunduğunu izah; on birinci mad
de ise ikiye bölündüğü yukarıda işaret edilen 
altıncı maddenin terhisi müteakip vazifelerine 
başlamıyanlar hakkında yapılacak muameleye 
tahsis olunmuştur. 

12, 13, 14 ve 15 nci maddeler Bütçe encüme
ninin aynen kabul edilen 9, 10, 11 ve 12 nci 
maddelerinin yerini tutmuş ve muvakkat mad
desi de keza Bütçe encümeninin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Umumî Heyete şevki ri-
casile Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Rs. M. M. Kâtip 
istanbul Malatya Tokad 

A. Bayındır Nasuhi Bay dar Cemal Kovalı 
Bursa Gazianteb İzmir 

Dr. G. Kahraman A. Aksu K. Dursun 
Kastamonu Kayseri Kırklareli 

H. Dicle Ö. Taşçıoğlu Hamdı Kuleli 
Kırşehir Kırşehir Malatya 
/ . Özkan M. 8eyf eli M. N. Zdbcı 

Manisa Rize 
F. Kurdoğlu K. Kamu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1108 sayılı maaş kanununun bazı maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1108 sayılı maaş kanununun 
23 ve 3041 sayılı kanunla değiştirilen 24 ncü 
maddeleri aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiş
tir. 

Madde 23 — Seferberlikte filî hizmet hari
cinde silâh altına alman maaşlı Devlet me
murları ile 3656 sayılı kanun ve ekleri hüküm
lerine tâbi ücretli memurların memuriyetleri 
uhdelerinde ipka ve maaş veya ücretleri tuta
rının yansı kendilerine veya ailelerine ita 
olunur. 

Ancak bunlara verilecek mebaliğ yirmi li
radan dun olamaz. Bunlardan askerî bir rütbe 
ile silâh altına alınanların rütbelerine göre 
maaşları tutarı mülkî vazifelerinin maaş veya 
ücreti tutarından noksan bulunduğu takdirde 
farkı mensup olduğu daire bütçesinden tesvi
ye olunur. Bu madde hükmü 3659 sayılı ka
nun hükümlerine tâbi memurlar hakkında da > 
tatbik olunur. 

Madde 24 — Umumî muvazeneye dahil 
olan veya mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen dairelerde veya sermayesinin tamamı 
Devlete ait olan veya hususî kanunlarla Dev
letçe teşkil edilen veya bir imtiyazı işleten 
müesseselerde müstahdem olanlarla vi
lâyet ve belediye daimî encümenleri azalıkla-
rmda bulunanlardan talim ve manevra müna-
sebetile silâh altına alınanların maaş veya üc
retleri mensup oldukları daire ve müesseseler-
ce tam olarak verilir. 

Ancak bunlardan 3656 sayılı kanunun 19 
ncu ve 3659 sayılı kanunun onuncu maddesine 
dahil müstahdemlere verilecek ücretin azamî 
müddeti 45 günü geçemez. 

Bunlardan askerî bir rütbeyi haiz olanla
rın maaş veya ücretleri tutarı mensup olduk
ları daire ve müesseselerce tam olarak verilir. 
Bu gibilerin daire ve müesseselerinden almak
ta oldukları maaş veya ücretleri haiz oldukla-
n rütbe maaşlarından az olduğu takdirde far- • 
ki ve askerî bir rütbeyi haiz olup ta yukanda 
yazılı daire ve müesseselerde müstahdem ol-
mayanlann rütbe maaşlarının tamamı talim 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞİŞ-
TİRİŞÎ 

1108 sayılı m,aaş kanununun bazı maddelerinin 
tadiline, dair kay\un lâyihası 

MADDE 1 — 1108 sayılı maaş kanununun 
23 ve 3041 sayıl1, kanunla değiştirilen 24 ve 25 
nci maddeleri aşağıda yazılı şekilde tadil edil
miştir : 

Madde 23 — A - Seferberlikte filî hizmet 
haricinde silâh altına alman maaşlı Devlet me 
murlarile 3656 sayılı kanun ve ekleri hükümle
rine tâbi ücretli memurların memuriyetleri uh
delerinde ipka ve maaş veya ücretleri tutannm 
yarısı kendilerine veya ailelerine ita olunur. 

Ancak bunlara verilecek meblâğ 20 liradan 
dun olamaz. 

B - Bunlardan askerî bir rütbe ile silâh al
tına alınanların rütbelerine göre maaşları tu^an 
mülki vazifelerinin maaş veya ücreti tutarından 
noksan bulunduğu takdirde farkı mensup oldu
ğu daire bütçesinden tesviye olunur. Bu mad 
de hükmü 3659 sayılı kanun hükümlerine tâbi 

* memurlar hakkında da tatbik olunur. 

Madde 24 — A - Talim ve manevra mduase-
betile silâh altına alınanlardan Umumî muva
zeneye dahil olan ve mülhak hususî bütçelerle 
idare edilen dairelerde veya sermayesinin tama
mı Devlete ait olan veya hususî kanunlarla Dev
letçe teşkil edilen veya bir imtiyazı işleten mü
esseselerde müstahdem olanlarla vilâyet ve be
lediye daimî encümenleri azalıklarmda bulu
nanların maaş veya ücretleri mensup oldukları 
daire ve müesseselerce tam olarak verilir. 

B - Ancak bunlardan 3656 sayılı kanunun 
19 ncu ve 3659 sayılı kanunun 10 ncu maddesi
ne dahil müstahdemlere verilecek ücretin asa mî 
müddeti 45 günü geçemez. 

C - Bunlardan askerî bir rütbeyi haiz alan
ların maaş veya ücretleri tutarı mensup olduk
ları daire ve müesseselerce tam olarak veıilır. 
Bu gibilerin daire ve müesseselerinden almakta-
oldukları maaş veya ücretleri haiz oldukları 
rütbe maaşlarından az olduğu takdirde farkı 

•ve askerî bir rütbeyi haiz olup da, yukarıda yazılı 
daire ve müesseselerde müstahdem olmıyania-
rm rütbe maaşlarının tamamı talim ve manevra 
için orduda kaldıkları müddete münhasır olmak 
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ve manevra için orduda kaldıkları müddete | üzere lataya iltihakları tarihinden itibaren Millî 
münhasır olmak üzere kıtaya iltihakları ta- Müdafaa vekâleti bütçesinden verilir. 
lininden itibaren Millî Müdafaa vekaleti büt- j 
çesinden verilir. I 

MADDE 2 — 1108 sayılı maaş kanununun 
3041 sayılı kanunla tadil edilen 25 nci mad
desi ilga edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam Fethi OJcyar #. Arikan 

Da. V. Ha.V. Ma. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na,V. tk. V. 
Yücel H. Çakır 

S. I. M. V. G.I.V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz M, Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. încedayı M. ökmen 

Madde 25•— A - Ücretleri 3238 sayıl? kanu 
nun 5 nci maddesile ilgili bulunan köy eğitıuen-
leri ile 3003- sayılı kanun hükümlerine tâbi öğ
retmenlerden füî hizmet haricinde sefer'o-jilık 
veya taKm ve manevra münasebetile silâh altı
na almanlarm istihkakları, 20 lirayı geçmemek 
üzere, kendilerine ve ailelerine tam olaraK ve
rilir. 

B - Bunlardan askerî bir rütbe ile silâh al
tına alınanların orduda kaldıkları müddete 
münhasır olmak üzere, seferberlikte rütbe ma
aşlarının tamam.' Millî Müdafaa vekâleti bütçe
sinden ve taKm ve manevra için davette, vazi 
felerine ait ücretleri kendi dairelerinden ve rüt
be maaşlarının bu ücretler fevkindeki kısmı 
Millî Müdafaa vekâleti bütçesinden verilir. 

MADDE 2 — 3803 sayılı kanunun 9 ncv 
maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü M«. Iıiesi u 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ne" nui.iöeâi ay 
nen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN DEĞIŞTÎRlŞt 

1108 sayılı maaş kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hazarda, muvazzaflık hizmeti 
haricinde, talim ve manevra münasebetile. silâh 
altına alınanlardan 3656 ve 3659 sayılı kanunlar 
hükümlerine tâbi daire ve müesseselerden veya 
imtiyazh şirket ve müesseselerden maaş veya ay
lık ücret alanlar silâh altmda bulundukları müd
detçe mezun sayılarak aylıkları mensup olduk
ları daire ve müesseselerce tam olarak verilir. 
Ancak 3656 sayılı kanunun 19 ve 3659 sayılı ka
nunun 10 ncu maddelerinde yazılı müteferrik 
müstahdemlerle bu vaziyette bulunanlara silâh 
altına alındıkları tarihten itibaren 45 gün için 
tam ve fazlası için üçte bir ücret verilir ve ay
lıklarının üçte ikisi yerlerine muvakkaten is
tihdam edileceklerin ücretlerine karşılık tutulur. 

Yukarıda gösterilen memur ve müstahdem
lerden askerî rütbeyi haiz olanların rütbe maaş 
tutarları mensup oldukları daire ve müesseseler
den aldıkları aylık tutarından fazla olanlara 
aradaki farklar ve böyle bir maaş veya ücreti 
olmryanlarm rütbeleri maaş ve muhassasatı si
lâh altında bulundukları müddetçe kıtaya ilti
haklarından itibaren tamamen Millî Müdafaa ve
kâleti tarafından verilir. 

Belediye reislerile vilâyet encümeni azaları 
silâh altına alındıkları tarihten itibaren 45 gün 
mezun sayılır ve kendilerine bu müddete ait 
aylıkları tam olarak verilir. 

MADDE 2 — Seferberlikte, muvazzaflık hiz
meti haricinde; silâh altma alınanların askerî 
rütbelerine ait aylık ve muhassasatı Millî Mü
dafaa vekâletince tediye olunur. 

Bunlardan 3656 ve 3659 sayılı kanun hüküm
lerine tâbi daire ve müesseselerden maaş veya 
aylık ücret alanlar silâh altında bulundukları 
müddetçe mezun sayılırlar ve mensup oldukları 
daire ve müesseselerce haklarında aşağıdaki hü
kümler tatbik olunur. 

A - Yedek subay veya askerî memur olan
lardan rütbe maaşları almakta oldukları memu
riyet maaşları tutarından, ücretlilerin almakta 
bulundukları ücret derecesinin bir aşağı derece
sindeki ücret tutarından ve 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlara tâbi müteferrik müstahdemlerin ay
lıklarının üçte birinden eksik ise aradaki fark
ların tamamı ve gedikli iseler yukarıdaki fark-

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

1108 sayılı maaş kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hazarda, muvazzaflık hizmeti 
haricinde talim ve manevra münasebetile silâh 
altma alınanlardan 3656 ve 3659 sayılı kanun
lar hükümlerine tâbi daire ve müesseselerden 
veya imtiyazlı şirket ve müesseselerden maaş 
veya aylık ücret alanlar silâh altında bulunduk
ları müddetçe mezun sayılarak aylıkları mensup 
oldukları daire ve müesseselerce tam olarak ve
rilir. Ancak 3659 sayılı kanuna tâbi müessese
lerde müstahdem tabip ve avukatlar hariç ol
mak üzere, yukarıda zikrolunan daire, mües
sese ve şirketlerden aylık alan ve 3656 ve 3659 
sayılı kanunların onuncu ve on dokuzuncu mad
deleri mevzuuna giren müteferrik müstahdem
lere ve Belediye reislerile vilâyet encümeni aza
larına silâh altına alındıkları tarihten itibaren 
azamî. 45 gün için vazifeleri uhdelerinde ipka 
ve ücretleri tam olarak verilir. 

Yukarıda gösterilen memur ve müstahdem
lerden askerî rütbeyi haiz olanların rütbe maaşı 
tutarı mensup oldukları daire ve müesseseler
den aldıkları aylık tutarından fazla olanlara 
aradaki farklar ve" böyle bir maaş veya ücreti 
olmıyanların rütbe maaş ve muhassasatı silâh 
altında bulundukları müddetçe kıtaya iltihak
larından itibaren tamamen Millî Müdafaa vekâ
leti tarafından verilir. 

MADDE 2 — Seferberlikte, muvazzaflık hiz
meti haricinde; silâh altına alınanların askerî 
rütbelerine ait aylık ve muhassasatı Milli Mü
dafaa vekâletince tediye olunur. 

Bunlardan 3656 sayılı kanuna tâbi daireler
den maaş alanlarla gerek 3656 ve gerek 3659 
sayılı kanun hükümlerine tâbi olup mezkûr dai
re ve müesseselerden aylık ücret alanlar ve 3659 
sayılı kanuna tâbi dairelerde müstahdem tabip 
ve avukatlar, askeri bir rütbeyi haiz olsun ol 
masın, silâh altında bulundukları müddetçe 
mezun sayılırlar ve mensup oldukları daire ve 
müesseselerce haklarında aşağıdaki hükümler tat
bik olunur. 

A - Yedek subay veya askerî memur olan
lardan rütbe maaşları almakta oldukları memu
riyet maaşları tutarından, ücretlilerin almakta 
bulundukları ücret derecesinin bir aşağı derece-
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lann yarısı mensup oldukları dairelerce kendi
lerine veya ailelerine verilir. 

B - (A) fıkrası haricinde kalanlara maaşlı
ların almakta oldukları maaş tutarlarının ve üc
retlilerin almakta oldukları ücret derecesinin bir 
aşağı derecesinin yansı 20 liradan aşağı olma
mak üzere ve müteferrik müstahdemlerin ücret
lerinin üçte biri mensup oldukları daire ve mü-
esseselerce kendilerine veya ailelerine verilir. 

Bu kanunda yazılı aile tabiri 1683 sayılı ka
nunun 48 nci maddesinde yazılı maaşa müstehak 
kimselere maksurdur. 

MADDE 3 — 3656 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesinde zikri geçen (E) cetvelindeki masraf 
tertiplerinden tesis edilen kadrolarda veya buna 
benzer muvakkat kadrolarda ve 3656 ve 3659 
sayılı kanunların 19 ve 10 ncu maddelerinde ya
zılı müteferrik müstahdemlerin ücretlerinin üçte 
birinden her hangi bir suretle muvakkaten ay
lıkla istihdam edilenlere kadrosundaki müddetle 
mukayyet olmak ve taallûk ettiği malî sene geç
memek üzere birinci ve ikinci maddelerdeki mü
masilleri gibi muamele yapılır. Şu kadar ki ge
rek daimî ve gerek muvakkat bir kadroda ve
kâleten veya muvakkaten istihdam olunanların 
herhangi bir suretle silâh altma alınması halinde 
bu memuriyetlerle alâkalan kesilir. 

MADDE 4 — Seferberliğin ilânı tarihinde 
birinci madde mucibince silâh altında bulunan
ların bu tarihe ve bilâhare seferberlik sebebile 
silâh altma alınanların kıtalarına iltihakı tarihi
nin müsadif olduğu aya ait istihkakları birinci 
madde hükmüne göre ve müteakip aylıkları 
ikinci madde hükmüne göre verilir. 

Bunların terhislerinde terhisin vukubulduğu 
aya ait istihkaklarından terhislerinden sonraki 
müddete ait kısmı istirdat edilmez. 

Mal. E. 

sindeki ücret tutarından eksik ise aradaki fark
ların tamamı ve gedikli iseler yukarıki farkla
rın yarısı mensup olduklan daire ve müessese-
lerce kendilerine veya ailelerine verilir. 

B - (A) fıkrası haricinde kalanlara maaşlıla
rın almakta olduklan maaş tutarının ve ücret
lilerin almakta oldukları ücret derecesinin bir 
aşağı derece ücretinin yarısı, 20 liradan aşağı ol
mamak üzere, mensup olduklan daire ve mües-
seselerce kendilerine veya ailelerine verilir. 

C - (A) ve (B) fıkraları hükümlerinin tat-
bikmda 3659 sayılı kanuna tâbi müesseselerde 
müstahdem tabip ve avukatlardan aylıkları Ba
rem derecelerinden birine tetabuk etmiyenler 
hakkında aylıklarına en yakın derece aylığını 
alan ücretli memurlar gibi muamele olunur. 

MADDE 3 — 3656 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesinde zikri geçen (E) cetvelindeki mas
raf tertiplerinden tesis edilen kadrolarda veya 
buna benzer muvakkat kadrolarda herhangi bir 
suretle muvakkaten aylıkla istihdam edilenlere 
kadrosundaki müddetle mukayyet olmak ve ta
allûk ettiği malî sene veya hesap senesi geçme
mek üzere birinci ve ikinci maddelerdeki müma
silleri gibi muamele yapılır. 

MADDE 4 — Gerek daimî ve gerek muvak
kat bir kadroda vekâleten istihdam olunanlann 
her hangi bir suretle silâh altma almması halin
de bu memuriyetlerle alâkaları kesilir. 

MADDE 5 — Seferberliğin ilânı tarihinde 
birinci madde mucibince silâh altmda bulunan
ların bu tarihe ve bilâhare seferberlik sebebile 
silâh altma alınanların kıtalarına iltihakları ta
rihinin müsadif olduğu aya ait istihkakları bi
rinci madde hükmüne göre ve müteakip aylık
ları ikinci madde hükmüne göre verilir. 

Bunların terhislerinde terhisin vukubulduğu 
aya ait istihkaklarından terhislerinden sonraki 
müddete ait kısmı istirdat edilmez. 
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MADDE 5 — İşten menedilmiş olup da tah
kikat veya muhakemeleri neticelenmeden bir ve 
ikinci maddeler mucibince silâh altına alman 
memurların rütbeleri maaşı silâh altında bulun
dukları müddetçe Millî müdafaa vekâleti bütçe
sinden verilir. 

Bunlardan meni muhakeme karan alan veya 
beraet edenler yahut haklarındaki takibat umu
mî af ile ortadan kaldırılanlar, işlerine başlamış 
teelâkki olunarak haklarında müterakim istih
kaklarının mahsubunda bir ve ikinci madde hü
kümleri dairesinde muamele yapılır. 

MADDE 6 — Silâh altında bulunanlardan bi
rinci ve ikinci maddeler mucibince maaş veya 
ücret almakta iken vazifeleri lâğvedilen veya 
başka bir sebeple açığa çıkarılanlar hakkmda 
umumî hükümler ve terhislerini müteakip zama
nında vazifelerine başlamıyanlar hakkında da 
1108 sayılı Maaş kanununun ikinci maddesinin 
tahvili icra kılman memurlara ait hükümleri 
tatbik olunur. 

MADDE 7 — Ücretleri 3238 sayılı kanunun 
beşinci maddesile ilgili bulunan köy eğitmen
leri ile 8803 sayılı kanun hükümlerine tâbi öğ
retmenlerden muvazzaflık hizmeti haricinde ta
lim ve manevra veya seferberlik münasebetile 
silâh altına almanlar mezun addolunarak istih
kakları, seferde 20 lirayı geçmemek üzere, ken
dilerine veya ailelerine tam olarak verilir. 

Bunlardan yedek subay veya askerî memur 
olarak silâh altma alınanların orduda kaldıkları 
müddete munhasrr olmak üzere, seferberlikte 
rütbeleri maaşınm tamamı Millî müdafaa vekâ-

12 — 
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MADDE 6 — işten menedilmiş veya işten me-
nedilmekle beraber vekâlet emrine alınmış olup 
ta tahkikat veya muhakemeleri neticelenmeden 
bir ve ikinci maddeler mucibince silâh altma 
alman memurların rütbeleri maaşı silâh altında 
bulundukları müddetçe Millî Müdafaa vekâleti 
bütçesinden verilir. 

Bunlardan meni muhakeme karan alan veya 
beraet edenler yahut haklarındaki takibat umu
mî af ile ortadan kaldırılanların müterakim 
istihkaklarının mahsubunda haklarında bir ve 
ikinci madde hükümleri dairesinde muamele ya
pılır. 

Şu kadar ki, bunlarm rütbeleri maaşa müs
tahak oldukları açık veya vekâlet emri maaşla
rından fazla olduğu takdirde fazlası istirdat 
edilmez. 

MADDE 7 — Talim ve manevra veya sefer
berlik münasebetile silâh altına alman ve birinci 
ve ikinci maddelerin mevzuuna dahil maaşlı 
veya ücretji memurlardan silâh altma alınmaz
dan evvel veya alındıktan sonra vazifeleri lâğ
vedilen veya vekâlet emrine almanlar hakkmda 
silâh altında bulundukları müddetçe aşağıdaki 
hükümler tatbik olunur: 

A - Bunlardan yedek subay veya askerî 
memur veya gedikli erbaş olanlarm rütbe ma
aşları açık aylıklarından fazla veya noksan 
olmasına göre haklannda bir ve ikinci madde
ler hükümleri tatbik olunur. 

B - A fıkrası haricinde kalanlara, vazife 
ve memuriyet aylıklannm yansım tecavüz et
memek ve 20 lira kaydile mukayyet olmamak 
üzere umumî hükümlere göre müstehak olduk
ları açık aylığı verilir. 

MADDE 8 — Ücretleri 3238 sayılı kanu
nun beşinci maddesile ilgili bulunan köy eğit
menleri ile 3803 sayılı kanun hükümlerine tâbi 
öğretmenlerden muvazzaflık hizmeti haricinde 
talim ve manevra için silâh altma almanlar 
hakkında birinci madde hükümleri tatbik olu
nur. 

Bunlardan seferberlikte, muvazzaflık hiz
meti haricinde silâh altma almanlar mezun ad
dolunarak yedek subay veya askerî memur 
veya gedikli erbaş rütbesini haiz olanlara or-

I duda kaldıkları müddete münhasır olmak üze-
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leti tarafından ve talim ve manevra için davette 
vazifelerine ait ücretleri kendi dairelerinden ve 
rütbe maaşlarının bu ücretler fevkindeki kısmı 
da kıtaya iltihakları tarihinden itibaren Millî 
Müdafaa vekâleti tarafından verilir. 

MADDE 8 — Tekaüt aylığı almakta iken se
ferberlik sebebile veya hazarda talim ve manev
ra münasebetile rütbe ile veya rütbesiz silâh al
tına alınanların bu tarihte almakta oldukları te
kaüt aylıkları mikdarına ve buna munzam bi
rinci ve ikinci maddeye tâbi ücretleri olanların 
bu ücretlerinin inzimamile baliğ olduğu mik-
dara göre haklarında birinci ve ikinci madde 
hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 9 — 2847 sayılı Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerinin ücretlerine dair kanunun 9 
ncu maddesi hükmü mahfuzdur. 

MADDE 10 — 1108 sayılı maaş kanununun 
23 ncü maddesile mezkûr kanunun 3041 sayılı 
kanunla değiştirilen 24 ve 25 nci maddeleri ve 
3803 sayılı Köy enstitüleri kanununun 9 ncu 
maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Birinci maddede 
yazılı 45 günlük müddet halen silâh altmda bu
lunanlar iğin kanunun neşri tarihinden başlar. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

....>.. 

ıs-* 
Mal. ti. 

re rütbeleri maaşının tamamı Millî Müdafaa 
vekâleti tarafından ve böyle bir rütbesi olmı-
yanlara da, 20 lirayı geçmemek üzere aylıkla
rının tamamı dairesince kendilerine veya aile
lerine verilir. 

MADDE 9 — Tekaüt aylığı almakta iken 
hazarda talim ve manevra münasebetile ve se
ferberlikte rütbe ile veya rütbesiz, silâh altına 
alınanların bu tarihte almakta oldukları te
kaüt aylıkları miktarına ve buna munzam 
birinci ve ikinci maddeye tâbi ücretleri olan
ların bu ücretlerinin inzimamile baliğ olduğu 
miktara göre haklarında birinci ve ikinci mad
de hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 10 — Bu kanunda yazılı aile tâ
biri 1683 sayılı kanunun 48 nci maddesinde ya
zılı maaşa müstahak kimselere maksurdur. 

MADDE 11 — Terhislerini müteakip za
manında vazifelerine başlamıyanlar hakkında 
1108 sayılı Maaş kanununun tahvili icra kılı
nan memurulara ait hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 12 — 2847 sayılı Devlet demiryol
ları ve limanları işletme umum müdürlüğü me
mur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair ka
nunun 9 ncu maddesi hükmü mahfuzdur. 

MADDE 13 — 1108 sayılı Maaş kanununun 
23 ncü maddesile mezkûr kanunun 3041 sayılı 
kanunla değiştirilen 24 ve 25 nci maddeleri ve 
3803 sayılı Köy enstitüleri kanununun 9 ncu 
maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Birinci maddede 
yazılı 45 günlük müddet halen silâh altında 
bulunanlar için kanunun neşri tarihinden başlar. 

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 39 
Gümrüklerde bulunan ve sunî elyaf ile mahlut bulun
masından dolayı ithal edilemeyen pamuklu mensucatın 
bir defaya mahsus olmak şartile resim hadleri 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildi
ğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 3/189 ve gümrükle
rimizde bulunan pamuklu mensucatın ithalini temin 
için 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
İcra vekilleri Heyetince ittihaz edilen kararın tasdiki 
hakkında 3/230 sayılı Başvekâlet tezkereleri ve İktisat, 

Maliye, Bütçe ve Gümrük ve İnhisarlar 
encümenleri mazbataları 

Gümrüklerde bulunan ve sunî elyaf ile mahlut bulunmasından dolayı ithal edilemiyen pamuklu 
mensucatın bir defaya mahsus olmak şartile resim hadleri 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 

istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/189) 

T. G. 
Başvekalet 20 - XII -1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/6378 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Piyasamızda pamuklu mensucat üzerinde görülmekte olan buhranı gidermek maksadile güm
rüklerde bulunan ve sunî elyaf ile mahlut bulunmasından dolayı ithal edilemiyen pamuklu men
sucatın bir defaya mahsus olmak şartile resim hadlerinin indirilmesi hakkındaki ilişik kararın 
meriyete konulması, 2294 sayılı kanuna tevfikan icra Vekilleri Heyetince kabul olunmuştur. 

Mezkûr kanunun 3 ncü maddesine tevfikan keyfiyet Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 
Başvekil 

Dr. JR. Saydam 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 2 - I - 1940 
Esas No : 3/189 
Karar No : 10 

Yüksek Reisliğe 

Piyasada pamuklu mensucat üzerinde gö- gümrüklerde bulunan ve sunî elyaf ile mahlut 
rülmekte olan buhranı gidermek maksadile bulunmasından dolayı ithal edilemiyen pamuk-
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lu mensucatın bir defaya mahsus olmak şartile 
resim hadlerinin indirilmesi hakkında 2294 sa
yılı kanuna tevfikan Heyeti Vekilenin 11 -XII -
1939 tarihli ietimamda ittihaz olunan kararın 
mezkûr kanun hükmüne tevfikan Büyük Mil
let Meclisinin tasvibine arzını mübeyyin Baş
vekâletin 20 birinci kânun 1939 tarihli ve 
6/6378 sayılı tezkeresi ve buna bağlı 2/12487 
sayıh kararname sureti encümenimize havale 
Duyurulmakla keyfiyet Ticaret vekili, İktisat, 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti alâkadar şube 
müdürleri huzuriJe müzakere ve tetkik olundu. 

Verilen izahata nazaran : 
Umumî ithalât tarifesinin loö ııçi numarası

nın altında yazık ihtara nazaran ipek böceğin
den gayri böceklerden istihsal olunan elyaf ve 
sinyali 1 denilen sunî yün bunların mamulâtı 
ipek addedildiği gibi zelvolle, sinyafil ve l'iyo-
ko gibi hususî isimler alan liflerde sunî ipek 
muamelesi görmekte olmasından naşi bu mad
delerle karışık olarak imâl olunan mamul pa
muklu mensucatın tarifenin 135 nei numarasın
da yazılı miktarlarla resimlendirilmesi icab-
etmekte ve bu yüzden Gümrükte bulunxı\ bu 
nevi. malların çıkarılamadığı anlaşılmaktadır. 

.Piyasada pamuklu mensucat üzerinde hisse
dilmekte olan buhranı izale gayesile bu nevi 
gümrükte bulunan mallardan yukarıda ismi 

gec,en liflerle en yok yüzde yirmi beş nisbetin-
de karışık olan pamuklu mensucatın ancak bir 
defaya mahsus olmak ve en nihayet kararna
menin neşri tarihinden itibaren en yok bir ay 
içinde gümrükten çıkarılmak şartile nevi ve 
vasıflarına göre tarifede intibak ettirilecekle
ri pamuklu mensucata mahsus resim hadlerine 
indirilmesini İstihdaf eden kararnamenin dayan
dığı sebepleri Encümenimiz de yerinde bulmuş 
ve Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzedilnıek 
üzere bağlı kanun maddelerini tanzim ve Yüksek 
Reisliğe sunmaya karar vermiştir. 

±k. E. Reisi M. M. Kâtip 
Giresun Niğde Afyon K. 

t. Sabuncu Dr. R. F. T alay II. Erkan 
Afyon K. Ankara Bursa 

Bere T ürker A. Ulus Fazlı Güleç 
Diyarbakır Denizli Edirne 

V. N. Sünkitay T ahir Berkay T. Göksel 
Erzincan Gazianteb îeel 

S. Başotaç Nuri Pazarbaşı Dr. M. Berker 
tzmir Kars Kastamonu 

Benal Anman K. Anklt M. Celâl Bay ar 
Konya Konya Eskişehir 

Tl. Dikmen Kâzım Okay Emin Sazak 
Zonguldak Zonguldak 

II. Karabacak M. Bozma 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve 1. Encümeni 

Esas No. 3/189 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

9 - IV - 1940 

Piyasada pamuklu mensucat üzerinde görül
mekte olan buhranı gidermek maksadile gümrük
lerde bulunan ve sunî elyaf ile mahlut bulunma
sından dolayı ithal edilemiyen pamuklu mensu
catın bir defaya mahsus olmak şartile resim had
lerinin indirilmesi hakkında 2294 sayılı kanuna 
tevfikan Heyeti Vekilenin 11 - XI I -1939 tarihli 
içtimamda ittihaz olunan kararın mezkûr ka
nun hükmüne tevfikan Büyük Millet Meclisinin 
tasvibine arzı kararlaştırılan Başvekâletin 20 bi
rinci kânun 1939 tarih ve 6/6378 sayılı tezkeresi 

ve buna bağlı 2/12487 sayılı kararname sureti 
ve iktisat encümeni mazbatası encümenimize ha
vale buyurulmakla keyfiyet Gümrük ve inhisar
lar vekâleti alâkadar müdürlerinin huzurile mü
zakere ve tetkik olundu. 

Piyasada görülen pamuklu mensucat buh
ranını izale için gümrüklerde bulunup sunî el
yaf ile mahlut olmasından dolayı pamuklu men
sucat resmile ithal edilemiyen mamulâtm bir 
defaya mahsus olmak üzere resim hadlerinin 
indirilmesi hakkındaki Hükümetin esbabı mu-

( S. Sayısı : 39 ) 
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cibesini tasvip eden iktisat encümeni mazbatası Çanakkale Çorum Çorum 
Encümenimizce de muvafık görülmüş ve karar
namenin tasdikına dair tanzim olunan kanun 
lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
G. î. En. Rs. M. M. Kâ. 

Çorum 
/. Eker 

Erzurum Diyarbakır 
C. Çubukçu 

A. Kamçıl S. Köstekçioğlu Ş. Baran 

Denizli 
F. A. Akça 

Mardin 
Gl. 8. Düzgören 

Trabzon 
D. Eyiboğlu 

Kocaeli 
A. Dikmen 

Seyhan 
Ş. îşcen 

Konya 
1. Erdal 

Sinob 
H. Oruçoğlu 

Yozgad 
E. Pekel 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/189 
Karar No. 42 

Yüksek Reisliğe 

20 - V - 1940 

Sunî elyaf ile mahlut bulunmasından dolayı 
ithal edilemiyen gümrüklerdeki pamuklu mensu
catın ithalini mümkün kılmak üzere bunlara ait 
gümrük resimlerinin indirilmesine dair İcra Ve
killeri Heyetince alman 2/12487 sayılı kararın 
tasdiki hakkında hazırlanan ve 20 - XII - 1939 
tarih ve 6/6378 sayılı Başvekâlet tezkeresile 
Yüksek Meclise arzedilen kanun lâyihası bu hu
sustaki îktısat encümeni mazbatasile birlikte ve 
alâkadar A^eknletlerin memuru mahsusları hazır 
bulundukları halde Encümenimizde görüşüldü: 

Umumî ithalât tarifesinin 135 nei maddesine 
tâbi olmaları icabeden sunî yün ve ipek liflerile 
karışık pamuklu mensucattan gümrüklerde bu
lunanların, pamuklu ihtiyacına binaen, bir de
faya mahsus olmak üzere gümrük resimlerinin 
indirilmesine lüzum ve zaruret hâsıl olduğu ve 
îcra Vekilleri Heyetinin 2294 sayılı kanunla 
haiz bulunduğu salâhiyete istinaden bu tenzilâ

tı yaptığı anlaşılmıştır. 
Encümenimiz bu hususta ileri sürülen sebep

leri varit ve alman kararı îcra Vekillerinin ka
nunî salâhiyetine müstenit görerek bahsi geçen 
2/12487 sayılı kararnamenin Yüksek Meclis ta
rafından tasdiki muvafık olacağına karar vermiş 
ve İktisat encümeni tarafından vücude getirilen 
metni sadece serlevhasını kısaltarak aynen kabul 
etmiştir. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mal. E. Reisi 
İstanbul 

A. Bayındır 

Kayseri 
Ömer Taşçıoğlu 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

M. M. 
Rize 

K. Kamu 
Kırklareli 
H. Kuleli 

Kâtip 
Malatya 

Nasuhi Baydar 

Kırşehir 
/ . Özkan 

Tokad 
Cemal Kovalı 

( S. Sayısı : 39 ) 
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IKT1S AT KNCÜMEN J NİN TEK IJ Kİ 

Umumî ithalât latifesinin 150 numarası altında
ki ihtar mucibince sunî ipek muameleleri gören 
Zelvolle, Sityyafil re Fiyoko nevinden- liflerile 
yüzde yirmi beşe kadar mahlut olan pamuklu 
mensucat resminin bir defaya mahsus olmak üze
re tarifenin 13~> numarasında yazdı resim hadle
rinin işbu malların neci ve vasıflarına göre I ari
fede intibak ettirilecekleri pamuk mensucata mah
sus resim hadlerine indirilmelerine dair 229i 
sayılı kanunun verdiyi salâhiyete istinaden İcra 
Vekilleri Heyetince neşrolunan 2/12-18'/ sayılı 

kararnamenin tasdikrna dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî ithalât tarifesinin 150 
numarası altındaki ihtar mucibince sunî ipek 
muamelesi gören Zelvolle, Sinyafil ve Fiyoko 
nevinden liflerle yüzde yirmi beşe kadar mah
lut olan pamuklu mensucat resminin bir defaya 
mahsus olmak üzere tarifenin 135 numarasında 
yazılı resim hadlerinin işbu malların nevi ve 
vasıflarına göre tarifede intibak et t i recekler i 
pamuk mensucata mahsus resim had,erine indi 
rilmelerine dair 2294 sayılı kanunun verdiği sa 
lâhiyete istinaden İcra Vekilleri Heyetince neş
rolunan 2/12437 sayılı kararname tasdik olun
muştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MALİYU ENCÜMENİNİN DEĞİ^TİRİŞİ 

Nunî yün re ipek muamelesi gören maddelerle 
mahlut pamuldu mensucat resimlerinin bir defa 
için indirilmesi hakkın dahi 2/12487 sayılı karar

namenin tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 
aynen. 

İktisat Encümeninin teklifi 

MADDE 2 — İktisat Encümeninin teklifi 
aynen. 

MADDE 3 — İktisat Encümeninin teklifi 
aynen. 

•'S. Savası : ?>d 
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Gümrüklerimizde bulunan pamuklu mensucatın ithalini temin için 2294 sayılı kanunun ver
diği salâhiyete istinaden icra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen kararın tasdiki hakkında 

Başvekâlet tezkeresi (3/230) 

T. 0 . 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
8ay\ : 6/1217 

20 - III - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrüklerimizde bulunan pamuklu mensucatın ithalini temin için 2294 numaralı kanuna tev
fikan sureti bağlı kararın meriyete konulması icra Vekilleri Heyetince 9 - III - 1940 tarihinde 
kabul olunmuştur. 

Mezkûr kanunun 3 ncü maddesine tevfikan keyfiyet Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 3/230 
Karar No. 45 

10-Yi-1940 

Yüksek Reisliğe 

Gümrüklerimizde bulunan pamuklu dokuma
ların ithalini temin maksadile inhisarlar vekâle-
tile mutabık kalmak suretile Ticaret vekâletince 
hazırlanmış olan ve icra Vekilleri Heyetince 
2294 sayılı kanunun bahşettiği salâhiyete istina
den ittihaz olunan 9 mart 1940 tarih ve 2/12989 
numaralı kararname ile meriyet mevkiine konul
duktan sonra mezkûr heyetçe ayni tarihte Yük
sek Meclisin tasvibine arzı kararlaştırılan ka
rarname ile merbutu 20 mart 1940 tarihli Baş
vekâlet tezkeresi Encümenimize havale Duyurul
muş olduğundan tetkik ve müzakere olundu. 

Sunî liflerle karışık pamuklu dokumalardan 
umumî ithalât tarifesinin 135/A, 136/B, 145/C 
numaralı pozisyonları mucibince sunî ipeklerin 
tâbi bulunduğu nisbette gümrük resmi alınmak 
lâzım gelmekte ise de bunlardan ancak yüzde 
yirmi beş nisbetinde sunî liflerle karışık olan 
dokumalardan 9 mart 1940 tarihinde gümrük 
ambar ve antrepolarımıza girmiş bulunanlar 
gümrük resminin bir defaya mahsus olmak ve en 
çok üç ay zarfında gümrük muameleleri ikmal 
edilerek memleket dahiline sevkolunmak şartile 

pamuklu dokumaların tâbi olduğu gümrük resmi 
haddine indirilmesi Encümenimizee muvafık gö
rülmüştür. 

icra Vekilleri Heyeti bu baptaki 9 mart 1940 
tarih ve 2/12989 sayılı kararnamesinin tasdiki 
için iktiza eden kanun lâyihası Hükümetçe ha
zırlanmamış olduğundan bu kanun lâyihası En
cümenimizee tanzim edilerek merbutlarile bir
likte havalesi mucibince Gümrük ve inhisarlar 
encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunuldu. 

Ik. E. Reisi 
Giresun 

/ . Sabuncu 
Afyon K. 

Bere Türker 
Gazianteb 

Nuri Pazarbaşı 
Kars 

K. Arıkh 
Konya 

Kâzım Okay 

Bu M. M. 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 
Edirne 

T. Göksel 
Gümüşane 

Edib S. Tör 
Kastamonu 

M. Celâl Bayar 
Zonguldak 

H. Karabacak 

Kâtip 
Afyon K. 
II. Erkan 
Eskişehir 

Emin Sazak 
izmir 

Bendi Anman 
Konya 

H. Dikmen 
Zonguldak 
M. Bozma 

( S. Sayısı : 39 ) 



Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İ. encümeni 

Esas No : 3/230 
Karar No. : 8 

6 - 1 - 1.941 

Yüksek Reisliğe 

Gümrüklerimizde bulunan pamuklu doku
maların ithalini temin maksadile inhisarlar ve
kâleti! e mutabık kalmak suretile Ticaret ve
kâletince hazırlanmış olan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 2295 sayılı kanunun bahşettiği salâ
hiyete istinaden ittihaz olunan 9 mart 1940 ta
rih ve 2/12989 numaralı kararname ile meri
yet mevkiine konulduktan sonra mezkûr Heyet
çe ayni tarihte Yüksek Meclisin tasvibine ar
zı kararlaştırılan kararname ile merbutu 
20 mart 1940 tarihli Başvekâlet tezkeresi ve 
İktisat encümeni mazbatası Encümenimize ha
vale buyurulmuş olduğundan alâkadar memur
ların huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin ve İktisat encümeninin göster
diği mucip sebepler muvafık görülerek lâyiha 

İktisat encümeninin tadili veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

(İ. ve t. En. R. 
Mardin 

Ol. S. Düzgören 
Çanakkale 

A, Kamçıl 
Denizli 

F. A. Akça 
Kütahya 

M. Bacak 
Yozgad 

Ekrem Pekel 

M. M. 
Erzurum 

M. ITüsrev Göle 
Çorum 

S. Köslekçioğlu 
Diyarbakır 
C. Çubukçu 

Samsun 
S. N. Selmnı • 

Kâtip 
Ordu 
/ / . Ekşi 

Çorum 
Ş. Baran 
Kocael i 

A. Dikmen 
Seyhan 

AS'. hecn 

Maliye encümeni mazbatası 

T. ti. M. M. 
Maliye ensümeni 

Esas No. 3/230 
Karar No. 28 

Yüksek Reisliğe 

31 - ITI - 19il 

Gümrüklerimizde bulunan ve zeivolle, sinya-
fil, fiyoko ve saire ile karışık olan bazı nevi 
pamuklu dokumaların ithalini temin için Güm
rük ve inhisarlar vekilliği ile mutabık kalınarak 
Ticaret vekilliğince hazırlanıp 2294 numaralı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden kabul edi
len 2/12989 numaralı ve 9 mart 1940 tarihli 
kararname ile mezkûr kararnamenin tasdik 
olunmak üzere Büyük Millet Meclisine arzı hak
kındaki 20 mart 1940 tarihli Başvekillik tezke
resi Ticaret vekâleti mümessili de hazır bulun
duğu halde müzakere olundu. 

Sunî liflerle karıştırılarak dokunmuş olan 
mensucattan umumî ithalât tarifesinin A/135, 

B/130, C/145 numaralı pozisyonları mucibince 
sunî ipliklerin tâbi buhuıuuklarr nisbette güm
rük resmi alınması icabetmekle ise de bunlar
dan azamî yüzde yirmi beş (25 dahil) sunî lif
lerle dokunmuş olanlarının gümrük resimleri
nin - ticarî vaziyet ve umumî ihtiyaç dolayısile -
bir defaya mahsus olmak ve 9 mart 1940 tari
hinden itibaren azamî üç ay zarfında gümrük 
muameleleri bitirilip memlekete ithal edilmek 
şartile pamuklu dokumaların tâbi bulundukları 
gümrük resmi haddine indirilmiş olması Enett
in enimizce de muvafık görülmüştür. 

Bu bapta İktisat Encümenince ihzar olunan 
kanun lâyihasına gelince; bu bahse mevzu dokuma-

S. Sayısı : 39 
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lar resini haddinin indirilmesine göre değil, hu
susî bir kanunla Hükümete verilmiş salâhiyete 
tevfikan tanzim ve meriyet mevkiine vazedil
miş bir kararnamenin tasdikma göre ihzar edil
mek lâzımgeleceğinden mezkûr kanun lâyihası
nın birinci maddesi bu maksadı temin edecek 
surette tadil, ve üçüncü maddeler aynen 
kabul olunmuştur. 

Havalesi veçhile P.ütce Encümenine tevdii 

Yüksek Reisliğin tasvibine arzolunur. 

Maliye E. Reisi M. M. 
İstanbul Malatya 

A. Bayındır N. Bay dar 

Bursa Kırklareli 
Dr. G. Kahraman JJ. Kuleli 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Tokad 
C. Kovalı 

Kâtip 
Kastamonu 

/ / . Dicle 

Malatya 
M. N. Zabcı 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

En çok % 25 nisb etinde sunî liflerle karışık do
kunmuş bulunan pamuk, yün, kendir, jüt men
sucat ile pamuk mendillerin resim hadlerinin 
pamuk, yün, kendir, jüt mensucat ve pamuk 

mendil resim hadlerine indirilmesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sunî lifler (Zelvolle, sinyafil, 
fiyoka vesaire) ile karışık dokunmuş olmaların
dan dolayı ithalât umumî tarifesinin 135 nci nu
marasının pozisyonlarına ve 136 ncı numarasının 
(B) pozisyonuna tatbik edilen pamuk, yün, 
kendir, jüt mensucat ile pamuklu kadife, pelüş 
ve kadifeli mensucat, ve 145 nci numarasının (B) 
ve (C) pozisyonlarına tatbik edilen pamuk men
dillerden bu kararnamenin neşri tarihinde güm
rük ambar ve antrepolarına girmiş olup ihtiva 
ettikleri sunî liflerin nisbeti % 25 i (25 dahil) 
geçmiyenlerin resim hadlerinin, en çok üç ay 
içinde gümrüklenerek yurda sokulmak şartile 
ve bir defaya mahsus olmak üzere bu sunî lif
lerle dokunmamış olduklarına göre tatbikleri 
icabeden 106, 107, 377, 378, 379 383, 400 ve 
417/C tarife numaralarmdaki resim hadlerine 
indirilmesi ve tarifenin 107 nci numarası altın
daki ihtarın (2) numaralı bendinin birinci fık
rası hükmüne giren yün mensucat nevilerinin 
gümrük resimlerine bu fıkra mucibince % 15 
zam yapılması kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Sunî liflerle karışık bazı mensucatın gümrük res
minin tenziline dair olan 2/12989 numaralı ve 9 
mart 1940 tarihli kararnamenin tasdiki hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 numaralı kanunla Hükü
mete verilen salâhiyete tevfikan ihzar ve tatbik 
mevkiine konulan ve sunî liflerle karışık bazı 
nevi mensucat gümrük resimlerinin tenziline 
dair olan 2/12989 numaralı ve 9 mart 1940 ta
rihli kararname hükümleri tasdik olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 39 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 23 
Esas No. 3/189, 3/230 

6 - XII - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Sıınî elyaf ile mahlut bulunmasından dolayı 
ithal edilemiyen pamuklu mensucatın bir defa
ya mahsus olmak şartile ithallerini temin için 
Vekiller Heyetince 2294 sayılı kanuna istinaden 
verilen kararların tasdiki hakkında Başvekâletin 
20-XII-1939 tarih ve 6/6378 sayılı ve 20-111-1940 
tarih ve 6/1217 sayılı tezkereleri ve bağlı karar
lar Ticaret vekâleti namına Dış ticaret umum 
müdürü ve Gümrük ve inhisarlar vekâleti namı
na da Gümrükler umum müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bunlardan 20 - XII - 1939 tarih ve 6/6378 sa
yılı tezkerede adı geçen karar gümrüklere geti
rilmiş olan ve (Zelvolle, Sinyafil, Fiyoko) gibi 
sunî liflerle karışık olduklarından dolayı sunî 
ipek muamelesi gören pamuklu mensucatın mem
leket piyasasında pamukluya olan ihtiyacı tahfif 
etmek üzere sunî elyaf nisbeti % 25 e kadar 
olanlarının bir defaya mahsus olmak ve bir ay 
zarfında Gümrükten çekilmek şartile nevi ve va
sıflarına göre intibak ettirilecekleri pamuklular 
resmine tâbi tutulmasını ve 20 - III - 1940 tarih 

ve 6/1217 sayılı tezkerede adı geçen karar dahi ay
ni pamuklu mensucattan bir ay zarfında çekilemi-
yenlerle umumî ithalât tarifesinin 136 ncı numara
sının B ve 145 nci numarasının B ve C pozisyon

larına giren pamuklu kadife, pelüş ve kadifeli men
sucatın ve pamuklu mendillerin ihtiva ettiği sunî 
liflerin nisbeti % 25 i geçmiyemlerinin yine bir 
defaya mahsus olmak ve üç ay zarfında gümrük
lerden çekilmek kaydile liflerle karışık dokunul
mamış gibi gümrük resmine tâbi tutulma

larını tazammun etmektedir. Memleket ihtiya
cını karşılamak maksadile ve 2294 numaralı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden Hükümet
çe alınan tedbir ve kararlar Encümenimizce de 
kabule şayan görülmüştür. 

Bahsi geçen kararların Yüksek Meclise muh
telif zamanlarda sevkedilmeleri hasebile her bi
rinin tasdiki için ayrı, ayrı kanun lâyihaları tan
zim edildiği görülmüş olmakla mahiyeten bir 
birinin aynı olan işbu lâyihaların tevhidi sure-
tile ve şimdiye kadar tatbik olunan tedvin usu
lüne uygun olarak yeniden kaleme alman lâyiha 
ile mazbata havalesi veçhile Gümrük ve inhisar
lar encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 

/. Eker 
Kâ. 

istanbul 
F. öymen 

Bolu 
C. S. Siren 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 
Kayseri 

F. Baysal 
Samsun 

Rs.V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Afyon K. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Diyarbakır 
R. Bekit 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kayseri 

S. H. Ürgüblü 

M. A. Yörüker 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Antalya 
', N. E. Sümer 

Bursa 
N. Ayaş 
Elâzığ 

M. F. Altay 
İsparta 
R. Ünlü 

Mardin 
R. Erten 

Tunceli 
M. Yenel 

( S. Sayısı : 39 ) 
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Gümrük ve inhisarlar, encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve î. encümeni 

Esas No. : 3/189 
Karar No. : 3/230 

13 - XII - 1911 

Yüksek Reisliğe 

Memlekette pamuklu mensucat üzerinde gö
rülmekte olan buhranı gidermek maksadile 
gümrüklerde bulunan ve sunî elyaf ile karışık 
bulunmasından dolayı ithal edilemiyen pamuk
lu mensucatın ithalini temin için 2294 numaralı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden Vekiller 
heyetince ittihaz olunan kararların tasdiki hak
kında Başvekâletin 20 - XII - 1939 tarih ve 
0/6378 numaralı ve 20 - III - 1940 tarih ve 
6/1217 sayılı tezkerelerile bu tezkerelere bağlı 
kararlar Gümrük ve inhisarlar ve Ticaet ve
kâletleri namına gönderilen alâkadar memur
lar hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Vekiller Heyetince ittihaz olunan bu karar
ların muhtelif zamanlarda Yüksek Meclise sev-
kedilmeleri dulayısile tasdikleri için ayrı ayrı 
lâyihalar tanzim edildiği görülmüş ve mahi
yetleri itibarilo birbirinin aynı olan bu lâyiha
ların tevhidcn bir kanun halinde tedvinini 
kanun tekniği bakımından daha muvafık bu
lunduğu gözönüne alınarak Bütçe encümeni
nin bu husustaki fikir ve mülâhazalarına Encü-
menimizce de iştirak edilmiştir. 

Bahis mevzuu olan kararlara gelince : 
A - 20-XII -1939 tarih .ve 6/6378 numaralı 

tezkereye bağlı 2/12487 numaralı karar gümrükle
re getirilmiş olan (Zelvolle, Sinyafil, Fiyoko) gi
bi sunî liflerle karışık olmaları sebebile sunî 
ipek muamelesi gören pamuklu mensucatın sunî 
lifler nisbeti % 25 e kadar olanların bir defaya 
mahsus olmak ve bir ay zarfında gümrükten ge
çirilmek şartile nevi ve vasıflarına göre intibak 

ettirilecekleri pamuklular resmine tâbi tutulma
sını ; 

B - 20 - I I I - 1941 tarih ve 6/1217 numaralı 
tezkereye merbut 2/12989 sayılı karar dahi ay
ni pamuklu mensucatından bir ay zarfında çe-
kilmiyenlerle umumî ithalât tarifesinin 136 ncı 
numarasının B ve 145 nci numarasının B ve 
C pozisyonlarına giren pamuklu kadife, pelüş ve 
kadifeli mensucatın ve pamuklu mendillerin ihti
va ettikleri sunî liflerin nisbeti % 25 i geçmeyen
lerinin yine bir defaya mahsus olmak ve 3 ay zar
fında gümrüklerden geçilmek şartile elyafla ka
rışık dokunulmamış mensucat gibi gümrük res
mine tâbi tutulmalarını tazammun etmektedir. 

2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyetle alı
nan işbu kararlar Eneünıenimizee de yerinde gö
rülmüş ve Bütçe encümenince tanzim olunan lâ
yiha aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzcdilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

O. xv T. E. Reisi 
Mardin 

S. Bilzgoren 
Amasya 

N. Aktın 
Çorum 

S. Köstekçioğlu 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Samsun 

S. Necini Selmen 
Trabzon 

D. Eyİboğlıı 

M. M. 
Erzurum 

il/. / / . Göle 
Bilecik 

M. Ş. Esendal 
Denizli 

F. Akçakoca Akça 
Konya 
/ . Erdal 

Kâtip 
Seyhan 

Şemsa îşcen 
Çanakkale 

Atıf Kamçıl 
Eskişehir 
/ . özdamar 
Malatya 
O. Taner 

Tekirdağ 
N. Trak 
Yozgad 

Ekrem Tekel 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
Bazı maddelerin gümrük resimlerinde îcra Vekil
leri Heyetince yapılan tadillerin tasdikına dair 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Kanunî salâhiyete istinaden 

tora Vekilleri Heyetinin 11 - XII -1939 tarih ve 
2/12487 sayılı ve 9 - III - 1940 tarih ve 2/12989 
sayılı ilişik kararlarile bir defaya mahsus ol
mak üzere ithalât umumî tarifesinde yapılan 

tadiller tasdik olunmuştur. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti

baren meridir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 39 ) 
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Bayı,' 3/12487 

Kararname sureti 

Piyasamızda pamuklu mensucat üzerinde görülmekte olan buhram gidermek maksadUe güm
rüklerde bulunan ve sunî elyaf ile mahlut bulunmasından dolayı ipekli tarifesi tatbiki lâzımgel-
diğinden ithal edilemeyen pamuklu mensucatın bir defaya mahsus olmak şartile resim hadleri
nin indirilmesi hakkındaki ilişik kararın meriyete konulması; Ticaret vekilliğinin 7 . XII - 11*39 
tarih ve 6412 sayılı tezkeresile yapılan teklifi üzerine 2294 sayılı kanunun 1 nci maddesine 
tevfikan icra Vekilleri Heyetince 11 - XII - 1939 tarihinde kabul olunmuştur, 

Karar 

Bu kararın neşri tarihinde gümrüklerde bulunan ve umumî ithalât tarifesinin 150 numarası 
altındaki ihtar mucibince sunî ipek muamelesi gören zelvolle, sinyafil ve fiyoko gibi hususî isimler 
alan lifler ile karışık dokunmuş olup mezkûr ihtar dolayısüe 135 tarife numarası üzerinden re-
simlendirilmesi icabeden pamuklu mensucatın en çok sunî elyaf nisbeti yüzde 25 e kadar olanla
rının bir defaya mahsus olmak ve bu kararın neşri tarihinden itibaren en çok bir ay içinde resim
leri ödenmek şartile 135 tarife numarasında yazılı resim hadleri, işbu malların nevi ve vasıflarına 
göre tarifede intibak ettirilecekleri pamuk mensucatına mahsus resim hadlerine indirilmiştir. 

icra Vekilleri Heyetinin 2/12989 sayılı ve 9 mart 1940 tarihli kararnamesi suretidir 

Gümrüklerimizde bulunan pamuklu mensucatın ithalini teminen Gümrük ve inhisarlar vekilli
ği ile mutabık kalınarak hazırlanıp Ticaret vekilliğinin 29 - II -1940 tarih ve 1500/5442 sayılı tez
keresiie teklif olunan ilişik kararın meriyete konulması; icra Vekilleri Heyetince 9 mart 1940 ta
rihinde kabul olunmuştur. 

Karar 

Madde 1 — Sunî lifler (Zelvolle, Sinyafil, Fiyoko ve saire) ile karışık olmalarından dolayı umumî 
ithalât tarifesinin: 

a) 135 nci numarasının pozisyonlarına tatbik edilen pamuk, yün, kendir, jüt mensucat, 
b) 136 nci numarasının B pozisyonuna tatbik edilen pamuklu kadife, pelüş ve kadifeli mensucat, 
c) 145 nci numarasının B ve O pozisyonlarına tatbik edilen pamuklu mendillerden, bu kararna

menin neşri tarihinde gümrük ambar ve antrepolarına girmiş olup ta ihtiva ettikleri sunî liflerin 
nisbeti % 25 i (25 dahil) geçmiyenlerin yukarıda yazılı tarife pozisyonlarındaki resim hadleri, mez
kûr mallar en çok üç ay içinde gümrüklenerek yurda sokulmak şartile ve bir defaya mahsus olmak 
üzere, bu sunî liflerle karışık dokunmamış olduklarına göre tatbiki İcabeden 106, 107, 377, 378, 379, 
383, 400 ve 417/C tarife numaralarmdaki resim hadlerine indirilmiştir. 

Şu "kadar ki, tarifenin 107 nci numarası altındaki ihtarın 2 numaralı bendinin 1 nci fıkrası hük
müne giren yün mensucat nevilerinin gümrük resimlerine bu fıkra mucibince % 15 zam yapılır. 

Madde 2 — Bu karar neşri tarihinden muteberdir, 
»« m*m >» 
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