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«•» 

2 — HAVALE EDİLEN EVEAK 
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münakale yapılması hakkında 1/772, Maarif vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 15 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/773, Millî Müdafaa vekâleti 1933 
senesi bütçesinde 11 400 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/775, Adliye vekâleti 1933 senesi Tnitçesin-

REÎS — Celse açılmıştır efendim. 
DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanak

kale) — Efendim, evrakı varidenin sekizinci 
numarasında Erzurum mebusu muhteremi Nafi 
Atuf Beyin ve arkadaşlarının bir kanun teklifi 
vardır, bu Cumhuriyetin ilânı günü olan millî 
bayramda memleketin her tarafmda millî bay
rama lâyik bir surette merasim ve tesidatta bulu
nulmasını temin için bir kanundur. Onuncu yıl 
dönümünde yapılacak merasim hakkındaki ka
nunda hafta tatili kanunu da tatbik edilecektir. 
deniyor. Malûmu âliniz hafta tatili kanunu, 
yalnız on binden fazla nüfusu olan şehirlerde 
tatbik olunur. Nüfusu ondan dun olan şehirler
de hafta tatili, ora belediyesinin vereceği kara
ra bağlıdır. Halbuki teklif olunan kanun, bu
nun on bin nüfustan daha dun şehirler
de de tatbikini istihdaf eden bir kanundur ve 
müstaceliyeti vardır. Bendeniz bunu bu gün 
ruznameye alınarak müstacelen ve tercihan mü
zakeresini encümen namına teklif ediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. Dr. GALÎP B. (Bursa) — 
Gelen evrakın beşinci ve altıncı numaralarnda 
Cumhuriyet bayramının onuncu yıl dönümünü 
kutlulama kanununa müzeyyel olarak iki kanun 
vardır. Bir de bazı vekâlet bütçelerinde müna
kale yapılması hakkında bir kanun teklifi var
dır. Bu kanunların mazbatada da arzettiğimiz gi
bi müstacelen müzakerelerini teklif ediyorum 
efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
usul meselelerini tanzim eden bir nizamnamemiz 
vardır. Encümen namına dahi olsa müstaceliyet 
talepleri mazbatada münderiç olması ve yahutta 
Hükümet tarafından talep edimesi lâzımdır. 
Bu kadar sarih ahkâma muhalefet edemeyiz. 
mazbatada tasrih edilmedikçe mazbata muhar-

de 16 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/776 
numaralı kanun lâyihalarile tdare Heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 1933 senesi bütçesine 50 000 liralık 
tahsisat konulmasına dair 2/84 numaralı kanun tek. 
lifi Ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

rirlerinin müstaceliyet istemek salâhiyetleri 
yoktur. Kalsm, cumartesi günü müzakere ede
lim. 

Da. E. M. M. ŞÜKRÜ B. ( Çanakkale ) — 
Efendim, encümen bunu ımüzakere ederken müs
tacelen ve tercihan müzakeresini Heyeti umumi-
yeye arza karar vermişti. Bu sehven mazba
taya dercedümemiş. Sonra mazbata muharrir
leri her zaman için Heyeti Celileden müstaceli
yet karan isteyebilir, Azayi kiramdan her han
gi birisinin talebi tahrirî olur, nizamname böy
ledir. 

BÜTÇE E. M. M. Dr. GALÎP B. (Bursa) — 
Bendenizin arzettiğim beş, altı ve on iki numa
ralı maddelerin müstaceliyet teklifi encümen 
mazbatasında vardır efendim. 

REİS — Refik Şevket Beyin talebi, nizam
namenin sarahatine muvafıktır. Fakat ötedenbe-
ri Meclisin bilâ itiraz kabul ettiği şey, encümen
ler veya Hükümet müstaceliyet veya ruzname
ye alınmak tekliflerini şifahen serdediyorlar ve 
Heyeti Celile bilâ itiraz kabul buyuruyor. Bu, 
teamül haline girmiştir. Nizamnamenin sarahati 
Refik Şevket Beyefendinin buyurdukları şekil
dedir. Nizamnamenin sarahatine göre haklan 
vardır. Fakat öbür şekilde teamül mevcuttur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
nizamname mucibince bendenizin hakkım oldu
ğunu teslim buyurduğunuza göre ortada mevzuu 
müzakere olabilecek mesele kalmaz, tarafı Riya
setten nizamname ahkâmı tatbik edilir. 

REİS — Müstaceliyet teklif edenler takrir 
yazsınlar efendim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. GALİP B. (Bur
sa) — Efendim, bizim mazbatada vardır. 

REİS — Ruznameye alınması için takrir ve
riniz. 

B Î R Î N C İ C E L S E 
Açılma saati: 12 

REİS — Refet B. 
KÂTİPLE: AvniB. (Yozgat), Ali B. (Rize). 
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3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile 
takip ve tahsiline imkân görülemeyen borçların 
terkini hakkında 3/171 numaralı Başvekâlet tez

keresi ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

RASİH B. (Antalya) — Bunun, müstaceliyet 
neresinde? 

REİS — Bu ruznamemizdedir ve mazbatadır. 
Mazbata hakkında söz var mı? 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa) — Arkadaş
lar, bu meselenin müzakeresinde kürsüye çıkma
mın sebebi, her meselenin kendine göre tekniği 
olmasma binaen yanlış bir teamül teessüs etme
mesi için Heyeti Muhteremenize maruzatta bu
lunmaktan ibarettir. Vaziyet şudur: Verilen bu 
kâğıtta Koylehisar malsandığına ait bir iş var. 
İstihkak harici 218 lira 3 kuruş tediye edilmiş, 
bunun da kanunen esbak malmüdürü Lûtfi ve 
kefili Vehip Efendilerden tahsili lâzımgeliyor-
muş. 

Bu adamın kefili Vehip Efendiden hükmen 
tahsiline tevessül edilmiş ise de cereyan eden 
muhakeme neticesinde Hazine aleyhine hüküm 
verilmiş ve keyfiyet Mahkemei temyizce de tas
dik kılınmış olmasından, diğeri esbak Denizli 
mutasarrıfı Bayram Fehmi Beyin 162 lira 60 
kuruş bir harcırah borcu vermiş, mumailey
hin bilâtereke vefat etmiş olmasından dolayı ar
tık tahsiline imkân yoktur. Binaenaleyh biz 
bunları muhasebei umumiye kanunu mucibince 
teşekkül eden heyetle görüştük ve bunların 
Devlet varidatından tenziline karar verdik ve 
ilâve ediyorlar, diyorlar ki; yine muhasebei 
umumiye kanununun falan maddesi mucibince 
bu tenzilât Büyük Millet Meclisine arzolunur. 
Bu vesile iledir ki bendeniz yeni bir vaziyeti 
hukukiye ihdas etmiş olmamak için arzı meram 
ediyorum. Şimdi Bayram Fehmi Efendinin 162 
lira 60 kuruşunu ve bilmem diğer malmüdürü-
nün kefilinin davayı kazanmasından paranın 
alınmaması lâzımgeldiği hakkındaki kararın Bü
yük Millet Meclisi tarafından tasdikına lüzumu 
kanunî ve icabı mantıkî var mıdır? 

Büyük Millet Meclisine arzolunur demek, 
Büyük Millet Meclisi tarafından dahi tasdik 
olunur, onun tasdiki ile kesbi katiyet eder 
manasına mıdır? Eğer böyle Bayram Efendinin 
bilâtereke vefatı dolayısile veya Mahkemei tem
yizde davayi kaybetmek dolayısile zimmetin 
tenzili gibi münferit muamelelerin dahi Büyük 
Millet Meclisi gibi teşriî ve icraî salâhiyeti 
nefsinde cemeden büyük bir müessesenin tas
dikına iktiranı lâzımgeliyorsa bendenizce teşki
lâtı esasiye kanunu ile Büyük Millet Meclisinin 

[1 ] 343 numaralı matbua zaptın sonuna bağ
lıdır. 

ifa edeceği hidemat tasrih edilmiş olmasına 
göre bu gibi mütaleatın icabına ıttıla hâsıl ol
ması suretinde telâkki edilmesi lâzımdır. Karar 
vermeğe lüzum yoktur. Reis tarafından okun
ması ve ıttıla hâsıl edilmesi kâfidir. Onun için 
reye koymayarak bunun ıttıla suretinde telâkki 
edilmesini Heyeti Muhteremeye teklif ediyo
rum. Bir de takrir takdim ediyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen bu tezkereye, 

Meclisçe ıttıla hâsıl olduğuna karar verilme
sini teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Ret, ret 
Reis Bey. Gerçi bu az bir paradır fakat ya
rın daha büyüğü gelebilir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim, bu 
mazbatada münderiç olan bir iki rakam ne ka
darda ufak olsa, Devlet varidatından bu iki 
kalem paranın alınmayacağı yolunda bir vazi
yeti istilzam eder. Çünkü bunlar bütçeye male-
dilmiş ve tahakkuk etiniş varidatın bir cüzüdür. 
Meclisi Âlinin alelmüfredat tasdik ettiği her han
gi bir varidat cüzünün cibayet edilmemesi an
cak Meclisi Âlinin kararile olur. Refik Şevket 
Beyin teklifi varit değildir. Mazbata Meclisi 
Âlinin reyile tasvip edilmesi lâzımdır. 

HASAN B. (Trabzon) — Mesele medreseye 
düştü. Bunu encümene verelim, tetkik etsin
ler. 

REFİK ŞEVKET B. — Hangi encümene? 
( Teşkilâtı esasiye encümenine sesleri ) Ben bu 
encümene gitmesine taraftarım. 
( Refik Şevket Beyin takriri tekrar okundu ) 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey, 
encümene gitmesini reye koymadığınıza göre 
cevabî izahatımı vereyim. 

REİS — Buyurun. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş

lar, bizim, yani Büyük Millet Meclisinin na
zarında hadiselerin büyüklüğü küçüklüğü yok
tur. Ancak hâdise vardır. Bir kuruş için veri
lecek karar ile bir milyar lira için verilecek 
karar arasında fark yoktur. Bu noktai nazar
dandır ki Süleyman Sırrı Bey arkadaşımızın bu 
üç yüz liralık bir meseledir, yarın daha büyü
ğü gelir endişesi bizleri işgal eden mevzuun 
maddî olduğu, esasla iştigal edilmediği gibi 
bir zihniyet verir ki bu, doğru değildir, me
sele esasından halledilmesi lâzımdır. 

Meselenin nezaketini mütekaddimen arzet-
tim. Büyük Millet Meclisinin malûmatına arze-
dilen keyfiyetlerin her birisi hakkında Büyük 
Millet Meclisi azalarının kuUanacaMan kanunî 
vesaik o kadar çoktur ki bunu kullanmamak de
mek ona müsaade etmek demektir. Yani meşe-
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îenin bir milyon lira olduğunu görürse Meclis 
Maliye vekâletinden sormak, Hükümetten isti
zah etmek hakkıdır. Bu teşriî salâhiyetini isti
mal etmeğe kanunî hiç bir mâni yoktur. Bi
naenaleyh Büyük Millet Meclisinin kararına ar-
zolunur demenin manası yoktur. Bu karan ka
bul edince Bayram Fehmi Beyin bilâtereke ve
fat ettiğini kabul etmiş oluyoruz. Bunu kabul 
etmek demek ise, bilâtereke vefat üzerinde 
Meclis karar vermiş demek oluyor. Onun için ıt
tıla hâsıl olmuştur demekle iktifa etmelidir. Me
seleyi ehemmiyetli görürse Büyük Millet Mec
lisinin başka şekillerde karar alması salâhiyeti 
elbette vardır. Binaenaleyh şimdi bunu tasdika" 
lüzum yoktur. 

Yüksek Reisliğe 
Meselenin teşkilâtı esasiye encümenine hava

lesini teklif ederim. 
Çanakkale 

Ziya Gevher 
REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Teşkilâtı esasiye en
cümenine gitmesi kabul olunmuştur. Meseleyi 
Teşkilâtı esasiye encümeni halledecektir. 

2 — Eli işten çektirildikten sonra 1777 nu
maralı kanun mucibince vekâlet emrine alınan 
m em urluna hu kanuna göre maaş verilip veril
me ileceğinin tefsiri hakkında 3/267 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları fil 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, şimdi Bütçe encümeni ile yine ufak bir 
muaraza mevkiine düşüyoruz. Hükümet bir şey 
soruyor. Diyor ki açığa çıkarılmış memurlar 
vekâlet emrine alınınca haklarında yapılacak 
muamele için kanun bulamıyoruz. Bu mesele 
hakkında karar veriniz. Maliye encümeni di
yor ki; meselenin mahiyeti tefsir değil, kanun 
mevzuudur. Bütçe encümeni ise diyor ki; en
cümenimiz ayni mütaleaya iştirak etmekle bera
ber şu ciheti dahi tasrihe lüzum görmüştür. 

Demek ki Bütçe encümeni dahi Hükümet ta
rafından tefsiri istenilen bu maddenin bir kanun 
mevzuu olduğunu kabul ediyor. Bir şeyin kanun 
mevzuu olduğunu kabul ettikten sonra yeniden 
izahata ihtiyaç var mıdır? Eğer mazbatayı ka
bul edersek Bütçe encümeninin söylemiş olduğu 
noktai nazarı aynen kabul etmiş olacağız, Meri-
yülâmel bir düstur koymuş olacağız. 

«Eli işten çektirilen bir memur hakkındaki 
tahkikat, kanunî bir karara bağlanmcaya kadar 
geçen müddet zarfında o vazifenin boş bırakıl
masından tevellüt edecek mahzurlar nazan dik
kate almarak yerine başkasmı tayin edebilmek 
için vekâlet emrine alınacak memurların vazi-

fll 312 numaralı matbua zaptın sonuna bağ
lıdır, 

yetleri, meni muhakemeleri veya beraetlerine ka
dar eli işten çektirilmiş memur vaziyetini muha
faza edeceğinden arada vekâlet emrine almak 
gibi tâli bir sebep maaşatm tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanunun hükmünü değiştiremiye-
cektir. » çok rica ederim, şu arzettiğim sebep ye
ni bir hüküm müdür, değil midir? yeni bir hü
küm ise Maliye encümeninin noktai nazarına iş
tirakin manası nedir? Tefsir ise bu iştirakle tef
sir arasındaki zıddiyeti nasıl telif edelim? Onu ı 
için bendeniz Maliye encümeninin noktai naza
rına iştirak ediyorum. Bütçe encümeninin değil, 
Maliye encümeninin mazbatasının reye konulma
sını teklif ediyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. GALİP B. (Bur
sa) — Efendim, bu meselede Bütçe encümeninin 
noktai nazan şudur: Bazı mühim memuriyetler 
var ki işten çektirildikten sonra bir memur tayin 
edebilmek için uzun zaman beklemek lâzımdır. 
Bu mahzuru ortadan kaldırmak için mensup ol
duğu vekâlet, o memuru vekâlet emrine alryor. 
İşte encümenin noktai nazan böyle uzun uzadı-
ya işten çektirilen bir memurun vazifesinin açık 
kalmasını muvafık görmediği için asıl eli işten 
çektirmek meselesini esas olarak kabul etmiştir. 
Bu kısmı o suretle ilâve etmiştir. 

REİS — Takrir veriyor musunuz efendim?. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Veriyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebebe binaen Maliye encümeni

nin mazbatasının reye konmasını teklif ederim. 
Manisa 

Refik Şevket 
REİS — Takriri kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Şu halde Maliye encümeninin mazbatasını 

reye arzediyorum. Okunmasma lüzum var mı? 
(Yok sesleri). 

Mazbatayi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 — Maaş kanununun 8 inci maddesinin tadi
line dair olan kanunun tefsiri hakkında 3/22$ 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları fi] 

REİS — Söz isteyen var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
4 — Yemek parasından vergi kesilip kesil

meyeceğinin tefsii'i hakkında 3/285 numaralı, 
Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye, 
ve Bütçe encümenleri mazbataları [2] 

REİS — Mazbatayi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

[1,2] 340, 339 numaralı matbua zaptın so
nuna bağlıdır. 
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r> — Devlet memurları manşetimin tevhit ve 

teadülü hakkındaki kanuna bağlı cetvelde deği
şiklik yapılmasına devir olan 2006 saydı kanunun 
tefsiri hakkında S/302 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Bütçe encümeni mazbatası fi] 

REÎS — Mazbatayı kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Gelen evrak cetvelinin 5, 6, ve 12 numaralı 

mazbataların bu günkü ruznameye alınarak 
müstacelen müzakeresini teklif eylerim efendim. 

19-X-1933 
Bursa 

Dr. Galip 

Yüksek Reisliğe 
Gelen evrak cetvelinin 8 inci maddesinde 

mezkûr kanun teklifinin vaktin darlığına ve 
işin müstaceliyetine binaen bu günkü ruzna
meye alınarak müstacelen ve tercihan müzake
resini encümen namına talep eylerim efendim. 

Encümen N. M. M. 
Çanakkale 

REÎS — Bu iki takrirle gelen evrak meya-
nında 5, 6, 8, 12 numaralardaki lâyihaların ruz
nameye alınması teklif ediliyor. Evvelâ 5 nu
maralı lâyihanın ruznameye alınmasını reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu lâyihanın müstacelen müzakeresini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Altıncı maddenin ruznameye alınmasını ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

8 numaralı lâyihanın ruznameye alınmasını 
kabul edenler . . . Etm'eyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

Müstsacelen müzakeresini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

12 numaralı lâyihanın ruznameye alınmasını 
ve müstacelen müzakeresini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bu lâyihaların tercihan müzakeresi de teklif 
ediliyor. Bu teklifi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. ! 

6 — Cumhur i)ı etin ilânının 10 uncu yıl dönü
münü kutluhıma kanununa müzeyyel 1/777 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası [2] 

Gelen evrak meyanında beş numaralı lâyi
hanın müzakeresine başlıyoruz. 

[1,2] 346,349 numaraı matbualar zaptın so
nuna bağlıdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
müstaceliyet kararları çabuk oldu. Hiç olmaz
sa kâğıtları takip edelim. 

REÎS — Bir defa okunsun efendim. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı efendim? (Yok sesleri). Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet ilânının onuncu yıl dönümünü kut-
lulama hakkındaki 2305 sayılı kanuna müzeyyel 

kanun 

MADDE 1 — Cumhuriyet bayramını kutlu-
lama yüksek komisyonunun, Cumhuriyetin onun
cu yılının tesidi münasebetile Ankaraya davet 
edeceği zevata miktarı iki yüzü geçmlemek üzere 
Devlet demiryolları üzerinde meccani seyahat 
varakası verilebilir. 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim? (Yok 
sesleri). Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Cumhuriyet bayramının onun
cu yıl dönümünde tayyarelerimiz tarafından 
memleketimizin muhtelif yerlerinde atılmak 
üzere Istanbulda bastırılmış olan ve inkilâp ve 
istiklâli ifade eden küçük matbuaların azamî on 
ton miktarı Devlet demiryolları idaresince üc
retsiz olarak îstanbuldan Ankaraya nakledilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler . , . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
l e r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

7 — Cumhuriyetin ilânının 10 uncu yıl dönü
münü y.utlulama kanununa müzeyyel 1/778 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası [1] 

REÎS — Gelen evrakın altıncnı numarasın
da 349 numaralı kanun lâyihasını müzakere ede
ceğiz. Henüz * tevzi edilmemiştir. İsterseniz okun
sun. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[11*300 numaralı matbua zaptın sonuna bağ
lıdır. 
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11 - VI -1933 tarih ve 2305 sayılı kanuna mü-

zeyyel kanun 
MADDE 1 — Umumî, mülhak ve mahallî 

bütçelerle idare edilen dairelerle sermayesinin 
en az nısfından ziyadesi Devlete ait müessese
lerde daimî mahiyette yevmiye ile çalışanların 
Cumhuriyet bayramı tatili müddetince yevmi
yeleri verilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler. .. Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. Efen
dim, gelen evrakm sekizinci maddesine geçiyo
ruz. 

8 — Erzurum mebusu Nafi Atuf Bey ve 10 ar
kadaşının, hafta tatili hakkındaki kanuna bir 
madde tezyiline dair 2/86 numaralı kanun teklifi 
ve Dahiliye encümeni mazbatası [İl 

REİS — Layihanın heyeti umuıniyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim? Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyetin ilânma müsadif 29 teşrinievvel 
gününün millî bayram addi hakkında 19 nisan 

1341 tarih ve 638 numaralı kanuna mü-
zeyyel kanun 

MADDE 1 — Cumhuriyet bayramı gününde 
belediye teşkilâtı bulunan bütün şehir ve kasa
balarda istisnaî hükümleri baki kalmak şartile, 
394 numaralı hafta tatili kanunu mecburî olarak 
tatbik olunur. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Efendim, 
Cumhuriyet bayramı hali tabiide, bir gündür. 
Halbuki 10 nuncu yıl bayramı üç gün olacaktır. 
Bu maddeye nazaran üç gün dahil midir, değil 
midir? 

ŞÜKRÜ B. ( Çanakkale ) — İkinci maddede 
gelecek. 

REFİK ŞEVKET B. — İşte isticalin cezası.. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanunun hükümleri Cüm-

[1] 357 numaralı matbua zaptın sonuna bağ
lıdır. 

huriyetin onuncu yıl dönümü bayramında üç 
gün için caridir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1933 
serıesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1 760, Gümrük ve inhisarlar ve-
kâletile İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi 
bütçelerinde 7 267 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/761, Ziraat vekâleti 1933 senesi 
bütçesinde 4 630 liralık münakale yapılması hak
kında 1/762, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 7 500 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/772, Maarif vekâleti 1933 
senesi bütçesinde 15 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/773, Millî Müdafaa vekâle
ti 1933 senesi bütçesinde 11 400 liralık münaka
le yapılması lıakkında 1/775, Adliye vekâleti 
1933 senesi bütçesinde 16 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/776 numaralı kanun lâyi-
halarile İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1933 senesi bütçesine 50 000 liralık tahsisat ko
nulmasına dair 2/84 numaralı kanun teklifi ve 
Bütçe encümeni mazbatası fil 

REİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanunu
na merbut bütçelerde bazı tadilât yapılma

sına dair kanun 
MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei 

umumiyesine dahil daire bütçelerinin (1) numa
ralı cetvelde yazık fasıllarından 179 797 lira 
tenzil edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey! 
Maliye vekili Bey yok efendim. 

HASAN B. (Trabzon) — Münakale için Ma
liye vekilinin bulunması lâzım değildir. 

REFİK B. (Konya) — Vekil beyler var efen
dim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Bizim vekâletleri alâ-

[1] 351 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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kadar eden münakaleler var efendim. 

HASAN B. (Trabzon) — Ali Rana Beyefen
di bu meselede Hükümeti temsil ediyorlar. 

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

MADDE 2 — Birinci mnadde mucibince ten
zil olunan mebaliğden 164 797 lirası (2) numa
ralı cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş 
ve 15 000 lirası da Cumhuriyetin 10 uncu yıl dö
nümü bayramında Maarif vekâleti tarafından 
açılacak serginin tanzimine ait her türlü mas
raflara karşılık olmak üzere Maarif vekâleti büt
çesinde (Maarif vekâleti sergisi umumî masraf
ları) namile yeniden açılan 559 uncu fasla fev
kalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

[2] NUMARALI CETVEL 
Büyük Millet Meclisi 

F. 
6 Mefruşat 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
7 Teshin 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
18 inşaat ve tamirat 

REİS — Kabul edilmiştir. 
istatistik umum müdürlüğü 

F. 
93 Tersim, tercüme, tabı ve neşir 

masarifi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Maliye vekaleti 
F. 

132 Vilâyat müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
F. 

238 Vilâyat müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
262 Müteferrika 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
27 000 

Lira 
3 000 

Lira 
60 000 

Lira 

7 267 

Lira 
25 000 

Lira 
4 500 

Lira 
3 000 

Ziraat vekâleti 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
F. Lira 

439 Merkez müteferrikası 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
443 Vilâyat müteferrikası 2 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
653 

] 
F. 

657 
] 

F. 
659 

] 
F. 

663 
] 

F. 
666 

REİS 

REİS 

REİS 

REİS 

Muvakkat müstahdemler 
— Kabul edilmiştir. 

Mefruşat 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Mükâleme bedeli 

Lira 
980 

Lira 
50 

Lira 
1 500 

Lira 
2 000 

Lira 
100 

Adliye vekâleti 
F. 

483 Vilâyat müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
16 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

F. Lira 
719 İnşaat, tamirat ve sabit tesisat 

masrafları 11 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — İkinci maddede mezkûr Maarif 

vekâleti sergisi umumî masraflanna tahsis edi
len para Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünü 
kutlulamak üzere Maarif vekâletince tayin edile
cek kutlulama heyeti emrine verilir. 

Birinci fıkrada yazılı bu tahsisatın sarfı 2305 
numaralı kanunun 3 üncü maddeei hükmüne tâ
bidir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum efendim. 

10 — Afgan sefareti binasının Afgan Hükü
metine temlik edilmesi hakkında 1/511 numa
ralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe encü
menleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

fil 334 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Afganistan sefareti binasının Afgan Hükümeti

ne temlik edildiğine dair kanun 
MADDE 1 — Ankarada Necati Bey cadde

sinde Devlete ait olup ötedenberi Afganistan se
fareti tarafından işgal edilmekte olan sefaret 
binası Afganistan Hükümetine temlik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

11 — Memurin kanununun 75 inci maddesi
nin tefsiri hakkında 3/65 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddele
re geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

788 numaralı memurin kanununun yetmiş beşin
ci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — Memurin kanununun yetmiş be

şinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 
Memleket haricinde ikamet sebeplerine ve 

millî servet ve tasarruf hareketlerinin icapları
na göre muvakkat müddet ve yoklama ve müra
caat usullerinin tayini hakkında Hükümetçe bir 
nizamname yapılır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bu kanunun esbabı mucibesinde, bazı tekaüt ma
aşı alanlar Avrupaya gidiyorlar, Türkiye ha
ricinde bulunuyorlar, uzun müddet kalıyorlar. 
Halbuki tekaüt kanununa göre her altı ayda bir 
yoklama yapılmak lâzımgeliyor. Yoklama şu 
veya bu noktai nazardan yapılmazsa bir takım 
kanunî icaplar hâsıl oluyor. Halbuki memaliki. 
ecnebiyede ya arzusile veya her hangi bir sı
fatla bulunan mütekaitlerin maaşları hakkında 
ne gibi bir muamele yapılacağı hakkında bir 
tefsir talebinde bulunulmuş ve nihayet Maliye ve 
Bütçe encümenleri bunun tefsir mevzuu olmayıp 
memurin kanununa bir madde ilâvesine lüzum 
görmüşler ve bize arzediyorlar. Esasta muta
bıkız. 

Yalnız bendeniz burada Bütçe encümeninin 

[1] 341 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Maliye encümeninin maddesine ilâve ettiği bir 
fıkranın esbabı mucibesini anlayamadım. «Mem
leket haricinde ikamet sebeplerine ve millî ser
vet ve tasarruf hareketlerinin icaplarına göre 
muvakkat müddette ve yoklama ve müracaat 
usullerinin tayini hakkında Hükümetçe bir ni
zamname yapılır » diyor. Bir defa hiç şüphe 
etmiyorum ki Hükümete verdiğimiz bu nizam
name salâhiyeti, tekaüt kanunundaki altı aylık 
yoklamanın behemehal yoklama usulünü ta
dil eder mahiyette olsun. Binaenaleyh nizamna
me bu altı aylık yoklamaların şeklini tesbit 
eder mahiyette olacaktır. O takdirde bunda 
mutabık kaldığımıza göre Bütçe encümeninin 
ilâve ettiği ve bence bir esbabı mucibeden baş
ka bir şey ifade etmeyen ve metinde hiç bir fay
da temin etmeyen « millî tasarruf hareketleri » 
sözünden ne kastettiklerini izah ederlerse isti
fade etmiş oluruz. 

BÜTÇE E. M. M. Dr. GALİP B. (Bursa) — 
Memleketin parasının harice gitmemesi için dü
şünülmüş bir tedbirden başka bir sey değildir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
eğer Doktor Bey arkadaşımız bu manayı kaste
diyorlarsa bendeniz bu manayı aflerine mağru-
ren anlayamadığımı arzederim. 

Mezvu şudur: Bir mütekait Refik Şevket var, 
hasbelicap Avrupaya gitmiştir, veyahutta zengin
dir, Avrupada hayat geçiriyor, kendisi müte
kait olduğu için Türkiye sandığından da pa
ra almaktadır. Türkiyeden alâkasını kesmiş 
veya kesmemiş, üç beş seneden beri Berimde, 
Pariste oturmaktadır. 

SÜREYYA B. ( TOKAT) — İcrayi sefahet 
etmektedir. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Mutlaka 
menfi olmasında sebep yoktur, belki tahsil ve 
belki de ticaret için gitmiştir, veyahut şu veya 
bu maksatla gitmiştir. Biz tabiî meseleleri 
hüsnü niyetle telâkki etmeğe mecburuz. 
Sui telâkki ve tatbik edildiği zaman ted
bir almağa da muktediriz. Bu şekilde hareket 
eden adamların yoklaması Türkiyedekiler gibi 
olamaz. Burada benim mensup olduğum bir 
şube vardır. Orada 6 ayda bir gidip yoklama 
yaptırır ve maaşımı alırım. Fakat Avrupada 
oturduğuna göre bu muameleyi oradan belki 
yapamaz. Bu yüzden belki ihtilâfat olabilir. 
bu meselede millî servetin korunması mevzu-
bahs olamaz. Ancak prensip noktai nazarından 
tekaüt maaşma lâyık olup olmadığı ve alıp ala
mayacağı hakkında formül uydurmak meselesi 
mevzubahs olabilir. 

Millî servet ve tasarruf hareketlerine mu
halif olduğu nazarı dikkate alınırken siyasî 
maksada da muhalif olabilir. Bu noktalan Hü
kümet daha kuvvetli esbabı mucibe ile de ya
pabilir. Fakat bunu millî servet ve tasarruf 
hareketlerine muhalif dersek maadasını sel-
betmiş gibi vaziyete düşeriz. Binaenaleyh Ma-

1 
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liye encümeninin noktai nazarı daha sarihtir. 
Tensip buyurursanız, sebebin takdiri keyfiyeti 
Şûrayi devletçe tanzim edilirken bu da nazarı 
dikkate almacak esbabı mucibeden gösterile
bilir. Onun için bendeniz bu fıkranın tayyını 
talep ediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. Dr. GALİP B. (Bursa) — 
Efendim, mesele yalnız Refik Şevket Beye
fendi gibi bir mütekaidin Avrupaya gitmesi 
meselesi değildir. Malûmu âliniz Türkiye Cum
huriyetinden ayrılmış topraklarda oturan bir 
çok mütekait vardır. Bunlar hakkında mesele 
tetkik edilirken bu cihet düşünülmüştür. Sene
lerce memleket haricinde oturan kimselerin va
ziyeti düşünülerek bu esas konmuştur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Sebep me
selesini tayin etmek keyfiyeti Hükümete bıra
kılmalıdır. Ayaklarını bağlamamalıdır. Nizam
name yaparken çerçeveyi daraltmış oluyoruz. 

REİS — Refik Şevket Beyefendi; Maliye 
encümeninin mazbatasının reye konmasını isti
yorsanız takrir veriniz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Yazıyo
rum. 

REİS — Münakale kanununa rey vermeyen 
sevat varsa lütfen reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bendeniz 

Maliye encümeni namına söylemiş oluyorum. Lüt
fen Maliye encümeninde bulunan arkadaşlar da 
kendi tezlerini müdafaa etseler daha iyi olmaz 
mı? 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA 
ŞEREF B. (Burdur) — Efendim, Maliye encü
meni Refik Şevket Beyefendinin gördüğü mah
zuru görmemektedir. Çünkü sebepleri takdir 
etmek salâhiyeti deyince, Hükümet bu salâhi
yeti almış demektir. Milli servet ve tasarruf 
hareketlerini icap eden, daha ziyade ortada tak
yit değil, o esbaptan birisini zikir kabîlinden-
dir. Binaenaleyh Bütçe encümeni maddesi re
ye konduğu takdirde Refik Şevket Beyefendi
nin gördüğü mahzuru, Maliye encümeni varit 
görmüyor. 

REİS — O halde maddeyi reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
12 — Muvazenei umumiye dahilindeki deva-

irin kırtasiye ihtiyaçlarının sureti tedarikine 

dair olan kanuna müzeyyel 1/296 numaralı ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

İKTİSAT VEKİLİ CELÂL B. (İzmir) — 
Efendim, bu lâyiha epice zamandanberi Meclisi 
Aliye takdim edilmiştir. Bazı yeni zaruretler 
dolayısile encümende tekrar görüşmek ihtiyacın
da bulunuyoruz. Hükümet namına bu lâyiha
nın encümene iadesini rica ediyorum. 

REİS — Zaten encümen de istiyor, gönderi
yoruz efendim. 

13 — Müzayede, münakaşa ve ihalât kanunu
na müzeyyel 1/344 numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

REİS — Heyeti umuımiyesi hakkında soz is
teyenler var mı efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

22 nisan 1341 tarih ve 661 numaralı müzayede, 
münakaşa ve ihalât kanununa müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 661 numaralı müzayede, mü
nakaşa ve ihalât kanunu ve müzeyyelâtı hüküm
lerine tevfikan münakaşaya çrkanlacak posta 
sürücülüğünü meccanen veya muhammen bedel
den noksanla taahhüt edecek müteahhitlerden 
muhammen bedel üzerinden teminatı katiye alı
nır. 

İBRAHİM TALİ B. (İstanbul) — Efendim, 
Devlet hizmetinde meccanen vazife almak hakkın
da Heyeti Celilenin nazarı dikkatini celbetmek 
isterim 

Devlete meccanen bir hizmet görülür. Meselâ, 
İstasyonda on bin tonluk eşyayı nakliye teşkilâtı 
kaldırır. Cephaneyi bilmem nereye götürür. Ya
hut posta bir gün fazla gelmiş, beş, on araba onu 
kaldırıp götürür. Fakat, bunun mütemadiyen ta
ahhüde bağlanmasını Devlet hizmetinde tuhaf 
görüyorum. 

SÜREYYA TEVFİK B. (Tokat) — Askerlik 
vardır. 

İBRAHİM TALİ B. (Devamla) — Askerlik 
başkadır. Sonra acaba bu iş bir angarya olmaz 
mı? 

Bir de bendeniz, dışarıda bulunduğum zaman 
böyle parasız iş görmenin bir maksadı mahsusa 
müpteni olduğunu gördüm. Bunu yapanların 
ekseriya başka bir surette menfaat temin ettik
lerine şahit oldum. Meselâ posta nakliyesi için 
kıymet takdir olunur. On lira iki yüz lira çıkar. 
Bir de bu işlerde iddiaya girenler vardır. Ben 
kazanacağım, sen kazanacaksın diye... Böyle hiz
metler bir defaya mahsus olursa Hükümete bir 
teberru olur. Fakat, meccanen daimî bir hizmeti 
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bir taahhüde raptetmek bilmiyorum Heyeti Ce-
lilece nasıl telâkki olunur? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bir noktayı 
soracağım. Bu muhammen kıymetler meselesin
de kıymet nasıl takdir olunacaktır? Bunun düs
tur ve mikyası ne olacaktır? Sonra bu mesele 
müşkülâta sebep olmasın? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. Dr. GALİP B. 
(Bursa) — Efendim, bu iş alelûmum Devlet iş
lerinde meccanen yapılan hususata aittir. Posta, 
telgraf kanununda posta sürücülüğünü mecca
nen deruhde edenler askerlikten, şundan bun
dan muaftır, diye bir kayit vardır. Bu suretle 
müzayedeye çıkarıldığı zaman her hangi bir 
kimse bu muafiyetlerden istifade için bu işi ka
bul ediyor. Fakat bilâhare kendi işini bitirdik
ten sonra vaz geçiyor. Vaz geçtiği zaman bu hiz
met açık kairyor. Hükümet te bu suretle muta
zarrır oluyor. İşte bunun içindir ki Hükümetin 
teklifi üzerine encümeniniz bu hususu tetkik et
ti. Meselâ bir yerden, Burdurdan Ispartaya pos
ta sürücülüğü yapabilmek için muayyen miktar 
nedir? Bu zaten muayyendir. Kanun bu mu
hammen ücret üzerinden meccanen deruhde eden 
adama o işi vermek hususunu kabul etmiştir. İşte 
bu hususu tasvibinize arzediyoruz. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Arkadaş
lar, bu maddenin metni bir noktadan şiddetle 
nazarı dikkatimizi celbedecek mahiyettedir. Es
kiden bizim bir kanunumuz varmış. Posta sürü
cülüğünü bedava yapanlar askerlikten affedilir-
miş, şu veya bu imtiyaz verilirmiş. Biz Çini 
Maçin Devleti değiliz. Aslolan bu işi bedava 
yaptarmamaktır, çünkü bedava olan şey kötü 
olur. Kötü olarak yaptmnaktansa bol para ve
rerek, eyi yaptırmak daha eyidir. Çok isterdim 
ki bu madde encümene geldiği zaman encümen 
reddetsin ve isterdim ki encümenden inkılâp 
Devletine yakışacak bir şekilde gelsin. Bu pos
ta sürücülüğü eyi gitmiyor, eyi yürümüyor, as
kerlikten affedileceğim diye bu işi üzerlerine alı
yorlarmış. Burada şiddetle nazarı dikkatinizi 
celbederim. Biz kimseye meccanen iş yaptır
mağa taraftar değiliz, ve kimseye asla imtiyaz 
vermeyiz. Hizmetin bedelini veririz. Bu kanu
nun encümene alınarak yeni baştan tetkikim tek
lif ederim. 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂ1 B. (Di-
yarbekir) — Efendim, posta sürücülüğünü de
ruhde etmiş olan adamların askerlikten muafi
yetleri yoktur. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Encümen 
mazbata muharriri bey öyle söylediler. 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂl B. (De
vamla) — Böyle bir şey yoktur, olmamıştır ve 
olamaz. Mazbata muharriri beyefendi ihtimal ki, 
seferberlikte kumandanların gördükleri lüzum 
üzerine tecil ettikleri eşhası hatırlayarak böyle 
bir şey söylediler. Bu gün böyle bir şey yok
tur. Burada mevzubahs olan posta idarelerince 

indelmünakasa her hangi bir posta sürücülüğü 
münakaşaya konulduğu zaman rakip adamlar 
tenzil ede ede nihayet bin türlü hususî düşün
dükleri sebeplerden dolayı, hattâ bir tarafın di
ğer tarafa tefevvuk etmek için meccanen bu pos
tanın naklini taahhüt ederim yolunda vaki olan 
teklifi üzerine bu nakliyatın o adama ihalesin
den dolayı bilâhare, İM üç ay geçtikten sonra 
bu adam bu postayı terk ile veyahut tazminat 
talebile postayı tehir etmek yolunda müşkülât 
çıkardı, ve meccanen deruhde edilmiş olduğu 
için müteahhidin taahhüdünü ademi ifasından 
dolayı idare müteahhit aleyhine her hangi bir 
takibat yapamadığı ve tazminat isteyemediği 
için, bunlar olmasm diye meccanen deruhde 
edeceklerin dahi tahmin edilecek bedel nisbetin-
de bir teminata raptedilmesi arzu ediliyor. Bu 
takdirde de yolsuzluk devam ederse idare taz
minat talep edebilecektir. Beyefendinin dedik
leri gibi meccanen sürücülük edecek olanlar da 
diğerleri gibi muamele göreceklerdir. Bu zan
nederim hukukî ihtiyaçlara binaen yapılmış bir 
teklifi kanunidir, Kabulü Heyeti Celilenize ait
tir. 

İHSAN B. (Bayazıt) — Arkadaşlar, bu me
sele posta sürücülerinin ve sürücülerden bazıla
rının meccanen veyahut meccanen denecek dere
cede az bir bedelle sürücülüğü deruhde ederek 
bilâhare göstermiş olduğu müşkülâttan ve pos
taların mühim bir zamanda inkıtaa uğramasına 
sebebiyet vermelerinden ve meccanen deruhde 
edeceğiz diye - bundan maksatları jandarma ve 
saireden istifade ederek - kamyon işleten bir kim
se münakaşaya giriyor. Ucuz bir bedelle alıyor. 
Sonra kamyonu bozuluyor. Postayı nakledemi
yor ve daha sonra mahkemeye müracaat ede
rek ben posta sürücülüğünü meccanen deruhde 
ettim, borçlar kanununun filân maddesi muci
bince bin, on bin, yirmi bin, lira tazminat is
terim diye tazminat hükmettırenler de bulunu
yor. Onun için bu bir zaruret neticesi olarak 
yapılmıştır. Müsaade ederseniz müzayede ve 
münakaşa kanununun altıncı maddesini okuya
yım : 

« Altmcı madde — Münakaşa ve müzayedeye 
iştirak edeceklerden müzayede ve münakaşaya 
mevzu mevaddm bedeli muhammeninin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate alı
nır. İşbu teminatı muvakkate ihalenin icrasını 
müteakip nihayet on iki gün zarfında teminatı 
katiye akçesine iblâğ olunur. 

Teminatı katiye akçesi, bedeli ihale veya 
taahhüdün yüzde on beşinden ibarettir. Ancak, 
inşaat ve tamiratı nafıada, teminatı muvakka
te akçesi müteahhide istihkakına mahsuben 
vuku bulacak tediyattan yüzde beş tevkif su-
retile teminatı katiye miktarına peyderpey ib
lâğ olunur ». 

İşte yapılan bu kanun da bu maddeye bir 
zeyilden ibarettir. Zeyil esbabı mucibesine gelin-
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ce Vekil Beyefendi ve diğer arkadaşların izah \ 
ettiler. Münakaşada talipler rekabet neticesi j 
veya her hangi bir sebeple sürücülüğü meccanen 
veya pek ucuz bir fiatle alıyor. Meselâ: Trab-
zondan Erzuruma kadar posta sürücülüğünün 
kendisine verilmesini istiyor, münakaşaya gi
riyor, talipler geliyor 2 bin lira, 3 bin lira, 
5 bin lira vaziyete göre ihale bedeli varken 
ben 100 liraya yapacağım diyorlar ve o suretle 
kendilerine ihale ediliyor ve kanuna göre yüz
de 15 ten 15 lira teminat alınıyor. Kış ortasın
da postayı bırakıyor. Bizim elimizde yapacak 
hiç bir şey yok. işte bu zaruret takdir edilerek 
- malûmu âliniz hususî kanunları zaruretler ve 
ihtiyaçlar tevlit eder - bu ihtiyaç göz önünde 
bulundurularak bu madde tedvin edilmiştir. 
Bir iş için muhammen bir fiat konur ve o fi-
attan teminat akçesi alınır. Taahhüt yapılmaz
sa Devlet bu teminatı katiye ile işini yürütür. 
Maksadı aslî budur. Postaların iyi suretle iş
letilmesini teminden ibarettir. 

ZIYA GEVHER B. (Çanakkale) — Böyle 
yapılırsa postalar vaktinde gidecek midir? 

İHSAN B. (Devamla) — Tabiî gidecektir. 
ZtYA GEVHER B. (Çanakkale) — İsterdim 

ki benim sözüme Mazbata muharriri Bey cevap 
versinler. Ben burada yalnız posta sürücüsün
den bahsetmedim. 

Bendenizin sözleri Posta, telgraf ve telefon 
müdüriyeti umumiyesi, posta işlerine aittir. 
Biraz daha derindir. Yoksa sathî bir iş için ar-
zetmedim. Bir kere posta sürücüsü deye bir lâ
fı ağzımıza almamalıyız. Posta sürücülüğü yok
tur. Posta hizmeti vardır. Bunu asrın icap et
tiği şekilde yapmamız lâzımdır. Yoksa böyle 
posta sürücüsü işini yapmazsa 200 lira 500 lira 
1000 lira, 2000 liralık bir ihtiyat akçesile iş gör
meğe çalışmakla iş yapılmaz. Bunlardan bir 
an evvel kurtulalım. Asıl gaye budur. Nazarı 
dikkati bunun için çektim ve dedim ki; posta, 
telgraf işleri yürümemektedir. Yürüdüğüne id
diaları varsa kürsüden inerim. Aksine delil mi 
istersiniz? Kayseriden « Ankarada Çanakkale 
mebusu Ziya Gevher Beye » diye çekilen telgraf 
Çanakkaleye gidiyor, orada 7 gün kaldıktan son
ra buraya geliyor. Yapılan şikâyetlere de hiç 
aldırılmıyor. Bütün bunlar posta sürücülüğüne 
devam edildiğini gösterir bir harekettir. Bunu 
bir misal ile söylüyorum. Bunun gibi on bin ta
ne misal zikrederim. Ben dedim ki; Bütçe en
cümeni Mazbata muharriri Beyefendi encümene 
dahildirler. Dahiliye encümeni vardır. Posta 
işlerile meşguldürler. Bu misal ile nazarı dik
katlerini celbederim. Daha modern bir ıslaha
ta sevkedici maddeler koyalım. 

Sonra posta sürücülüğü işleri vardır. Bil
mem posta götürürken kamyonu kırılmış, bun
dan dolayı tazminat istiyor. Tayyare koysanız 
ve ne teminat korsanız koyunuz ayni şeyi yapa
caklardır. Şu kırıldı, bu kırıldı diye posta ser- | 

! visi kalacak olursa vay halimize. Bu idarenin 
J bunlardan 'vaz geçmesi ve bizi talî işlerle meşgul 

etmemesi lâzımdır. 
SÜREYYA B. (Tokat) — Ey ne yapmalı? 
ZIYA GEVHER B. (Devamla) — Modern 

bir idare tesis etmeli. 
SÜREYYA B. (Tokat) — Demek köylere 

kadar modern posta tesisatı vücude getirmeli? 
ZIYA GEVHER B. (Devamla) — Sonra as

kerlik hizmeti filân diye söyledim. Ben bunu 
Mazbata muharriri Beyefendi için söyledim. Af 
buyursunlar. 

Dr. GALlP B. (Bursa) — Efendim, Ziya Gev
her Beyefendi çok iyi takdir buyururlar ki pos
ta işlerinde bendeniz mütehassıs değilim. Bu 
hususa ancak ait olduğu vekâlet cevap vere
bilir. 

Askerlik işlerinde ufak bir zühul olabilir. 
Fakat malûmu âliniz bendeniz bu işte müptedi-
yim. Ufak tefek hatalar olabilir. Fakat diğer 
hususta, ilmî, fennî hususlara bendeniz cevap 
verecek vaziyette değilim. 

REİS — Müzakere için Nafıa vekili Beyin 
huzuru lâzımgeliyor. Bu lâyihayı tehir ediyo
ruz. 

14 — Tahsilat ve vergi komisyonlarında bu
lunacak yayrimuvazzaf azaya huzur ücreti ve
rilmesi haklında 1/721 numaralı kanun lâyiha
sı ve Biilcc encümeni mazbatası 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Maliye ve
kili namına kim bulunuyor? 

REİS — Vekili aidi yoktur, tehir ediyoruz 
efendim. 

15 •— Acizleri tahakkuk eden memurların tas
fiyeleri hakkında 1026 ve 1683 numaralı kanun
larda mevzu hükmün icrasında tahaddüs eden 
ihtilâfın tef siren halline dair 3/147 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları ti] 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim? (Yoktur sesleri). 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B.' (Manisa) — Hangi ve
kil takip ediyor? 

REİS — Heyeti Vekileye aittir; lâzrmğelen 
izahat verilecektir. Söz isteyen olmadığına gö
re birinci maddeyi okutuyorum efendim. 

1666 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Bu kanunun tayin ettiği müd

det zarfında tasfiye olunan memurlardan hiz
met müddetleri yirmi beş seneye baliğ olmayan-

[lj 347 numaralı matbua zaptın sonunda-
I dır. 
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lar 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt ka
nununun 13 üncü maddesi hükmüne tâbi tutu
lurlar. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Dahiliye 
encümeni ile Maliye encümeni meseleyi tefsiren 
halletmişler, Bütçe encümeni kanunu yapmıştır. 
îkisi arasındaki fark hakkmda her encümenden 
izahat istiyorum. 

REİS — İzahat istiyorlar efendim! 
BÜTÇE En. M. M. Dr. GALİP B. (Bursa) — 

Evvelâ Dahiliye encümeni izahat versin, sonra 
bendeniz de encümenin noktai nazarını izah ede
rim efendim. 

Maliye En. M. M İHSAN B. ( Bayazıt ) — 
Kanun yapılması muvafıktır. Maliye encümeni, 
Bütçe encümeninin noktai nazarına tamamen 
iştirak ediyor. 

BÜTÇE En. M. M. Dr. GALİP B. (Bursa) — 
Efendim; memurinin tasfiyesi hakkında - affe
dersiniz numarasını hatırlayamadım - bir kanun 
neşredilmişti. Bu kanunda tasfiye müddeti üç 
sene olarak tesbit edilmiştir. Bu kanun muci
bince eğer tasfiyesine lüzum görülen her hangi 
bir memur hizmet müddeti olan 25 seneyi dol-
durmuşsa 325 tarihli tekaüt kanunu mucibince 
tekaüt ediliyor. Eğer bu müddeti ikmal etme-
memiş olursa 10 seneyi ikmal etmiş olanlar için 
iki maaş, 15 seneyi dolduranlar için üç maaş 
nisbetinde tazminat verilerek tasfiyeye tâbi tu
tuluyorlardı. Bu müddet diğer bir kanunla bir 
sene daha temdit edilmiştir, fakat bu temdit 
müddeti esnasında çıkan tekaüt kanunile, 325 
tarihli eski kanun ilga edilmiştir. Fakat ayni 
zamanda bir senelik tasfiye müddeti temadi et
tiği için eski tekaüt kanununun ilgası zamanına 
tesadüf eden zamanda tasfiyeye tâbi olan me
murlar hakkında yapılacak hüküm açıkta kalıyor. 
Tasfiye kanununun temdidi ile yeni kanunun 
neşri zamanı arasında üç aylık bir vakit vardır. 
Bu üç ay zarfmda yapılacak muamele hakkmda 
vekâletler müşkülâta uğruyorlar. Bu iki müddet 
zarfmda tekaüt edilenler hakkmda yapılacak 
muamele için encümeniniz bu ciheti düşünmüş 
ve o kısmı vazetmiştir. Yani açık kalan o müd
det zarfmda tekaüt edilenler o fıkrai hükmiye 
mucibince 25 seneyi ikmal etmişlerse yeni 
tekaüt kanununa göre tekaüt edileceklerdir. 
Yirmi beş seneyi ikmal etmemişlerse o tekaüt 
kanununa göre tazminatla çıkarılacaklardır. En
cümenin noktai nazan budur. 

BEİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır 
sesleri) .Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler Etmeyenler . . . . Kabul edilmiştir. 

MAADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler. . . Kabul edilmiştir. Lâyihanın birinci mü
zakeresi bitmiştir. 

16 — Türkiye Cümjıuriy etile Yunanistan Hü
kümeti arasında münakit ikamet, ticaret ve sey-
risefain mukavelenamesine merbut (A ve B) lis
telerindeki hataların tashihi hakkında i/236 nu
maralı kanun lâyihası ve Hariciye, İktisat r>. 
Bütçe encümenleri mazbataları 

REİS — Hariciye vekili Bey burada olmadığı 
için tehir ediyoruz. 

17 — Tütün inhisarı kanununun 33 üncü mad
desinin tefsiri hakkında 3/275 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Gümrük ve inhisarlar, İktisat 
ve Bütçe encümenleri mazbataları Fi] 

REİS — Bu, lâyiha şekline girmiştir. Heyeti 
umumiyesi hakkmda söz isteyen var mı? (Hayir 
sesleri). Maddelere geçilmesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabr1 

edilmiştir. 

1701 numaralı tütün inhisarı kanununun 33 ün
cü maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesi hak

kmda kanun 
MADDE 1 — 1701 numaralı tütün inhisar 

kanununun 33 üncü maddesinin sonuna aşağı
daki fıkra eklenmiştir: 

Bu madde mucibince ambar ücreti hesabmd? 
üç dizi dengi bir denk sayılır. 

İBRAHİM TALİ B. (İstanbul) — Efendim, 
bu tütün işi dışarlarda bir çok safahat geçi
rir. Bafra, Samsun ve havalisinden Amerikalı
lar küçük denk istiyorlarmış. Tabiî büyük denk 
yapmak ta memnu değildir. Bunları «da İzmir, 
Aydm ve havalisi yapabilir. Bendenizce bu 
zeyil şöyle geliyor: Bu kayit bir küçük memu
run eline geçerse büyük denk getirene, küçük 
denk yapacaksın der. Mademki muhayyerdir. 
Oraya bir küçük kelime ilâvesile (arzu eden
ler) tabiri konursa bu müşkül bertaraf edilmiş 
olur. Zaten tüccar kendi menfaatini düşünün
ce küçük te yapar. Fakat benim istediğim, kü
çük memurun yanlış anlamasına meydan ver-
memekttir. Her ne kadar mesele bu şekille de 
halledilirse de küçük memurlar bunu arılamaz
larsa mafevklerine yazarlar onlar da müsbet 
cevap veremezler, iş merkeze kadar gelir, işin 
uzamasını mucip olur. Binaenaleyh buraya 
(Tütünleri dizi dengi yapan çiftçiler) tabiri ko 
nursa daha muvafık olur kanaatindeyim. Bunu 
Heyeti Celilenize arzediyorum. 

[1] 344 numaralı matbua saptın sonunda-
dır. 
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BÜTÇE En. M. M. Dr. GALİP B. (Bur-

sa) — Efendim, tütüncülükte şimdiye kadar te
amül olarak bir denk 30 - 35 kilo olarak yapılı
yor. Karadeniz ve havalisinde tütün ihraç eden 
mühim mevkilerimizde iyi tütünler dizi dengi 
diye onar kiloluk denklere ayrılıyor. Bu 30 -
35 kiloluk denklerden 60 para almryordu. Şim
di bu küçük denkler yapüryor. Bunlar da ay
ni fiat olduğu için halkın şikâyetinden ziyade 
mensup olduğu vekâlet bu şekli bize teklif et
miştir. Bu denklerden alınacak paranın tesbi-
tini istemiştir. Encümenimiz de kilo vaziyetini 
nazarı dikkate alarak 10 ilâ 20 kiloya kadar 
olan denklerin üçünden 60 para alınmasını ka
rarlaştırmış ve Heyeti Celüenizin tasdikına ar-
zetmiştir. Beyefendinin dedikleri gibi, büyük 
denk, küçük denk farkı yoktur. 

Gümrük ve î. V. ALÎ RANA B. (İstanbul) 
— Tütün kanununun 33 üncü maddesinde am
barlarda denk başına 60 para alınacağı yazılı
dır. Denk basma 60 para olduğu için büyük 
olsun küçük olsun 60 para alınmaktadır. Hal
buki Samsunda gayet küçük dizi denkleri ya
pılıyor. Kanunun ifadesine göre bunlardan da 
60 para alınmak lâzımdır. Yani dizi dengi 50 
kilo olsun, 15 kilo olsun 60 para alınsın. Hal
buki bu, zürram aleyhine oluyor. Buna mahal 
kalmamak için küçük dizi denginin üç tanesi 
bir denk gibi telâkki edilsin. Bu maksatladır 
M kanunu teklif ediyoruz. Bunun tatbikinde 
zürraa şu veya bu gibi denk yapmak mecburiye
ti yoktur. Herkes istediği gibi denk yapsm 
Küçük olursa üç dekten 60 para alınır. Tatbi
katta memurların kullanabileceği bir salâhiyet 
mevzuu değildir. 

İBRAHİM TALİ B. ( İstanbul ) — Zaten 
memnu olmadığını anladığımdan dolayı arzet-
tim. Memnu zannedilmesin diye maruzatta bu
lundum. Mesele kanunun maddesine vuzuh 
vermektir. Az okuyup yazan ambar memuru, 
küçük memurların yanlış anlamasına mahal 
kalıpta zürraın sıkıntıya duçar olmamaları için, 

lüzumsuz yere vatandaşların bir çok sıkıntıla
ra uğradıklarını gördüğüm içindir ki arzedi-
yorum, bir kelime ilâvesile zannediyorum ilti
bas ortadan kalkar. İsteyen küçük, isteyen bü
yük getirsin. Bunun memnu olmadığım anla
dım. Memnu olmadığını anlatmak için arzedi-
yorum. 

Yüksek Riyasete 
Birinci maddenin fıkrasmm başına: 
Tütünlerini küçük denk yapan çiftçiler ve 

tütüncülerin cümlesi ilâvesini teklif ederim. 
İstanbul 

İbrahim Tali 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 

RANA B. (İstanbul) — Efendim; bu ilaveden 
sonra bir kere madde okunsun. Bakalım mad
denin heyeti umumiyesi ne şekil alıyor. 

REİS — Okunsun: 
(Okundu) 

REİS — Evvelâ takriri reye koyalım. Naza
rı dikkate alınırsa ondan sonra encümen onun
la maddeyi telif etsin. 

Takriri nazarı dikkate alanlar... Almayan
lar . . . Belli olmamıştır. Takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen ayağa kalksın. Almayanlar... 
Nazan dikkate alınmıştır. 

Şu halde encümen maddeyi telif etsin. 
Şimdi bunu hazırlarlar mı, yoksa diğer cel

seye mi bırakalım? (Diğer celseye kalsm sesleri). 
Efendim, açık reylerin neticesini arzediyo-

rum. 
1933 malî senesi muvazenei umumiye kanu

nuna merbut bütçelerde bazı tadilât yapılması
na dair kanuna, kabul etmek suretile 164 zat rey 
vermiştir. Binaenaleyh kanun 164 reyle kabul 
edilmiştir. 

Başjka işimiz kalmamıştır. Önümüzdeki per-
şemjbe günü saat 14 te toplanılmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,45 

2 sayıf ada (havale edilen evrak) m tezkereler kısmındaki 8 numaralı tezkere; yeniden açılacak 
olan takrir başlığmın altma (Malatya mebusu İsmet Paşanın takriri) diye geçecektir. 
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1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa merbut bütçelerde bazı 

tadilât yanılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 

Afyon Karahisar 
AİİB. 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etei B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
BayraMaroğlu Halit B. 
îhsan B. 
Übeydullah B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

317 
164 
164 

0 
: 0 

149 
7 

Kabul edenler 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B, 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Kekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Basan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Talisin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
HaMa B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
\ l i Rıza B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B 
Kemal ettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
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Konya 
Ahmet Hamdi B. 
"âzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
îbralıim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
ismail B. 
Talıir B. 
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Maraş 

Abdülkadir B. 
Mardin 

Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Alını et İhsan B. 
Hamdi B. 

ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB . 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Haeıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Remzi B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Sadri Maksuda B. 
Tokat 

Resai B. 
Süreyya Tevfik B 

Trabzon 
Daniş B. 
Hasan B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Reye iştirak etmeyenler 

Adana 
Arükoğlu Damar B. 
fiilimi B. (V.) 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 

Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
A saf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 

Çorum 
ismet B. 
Münir B. 

Benizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazd Ahmet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

* Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmıit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V7.) 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
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Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Komal Turan B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
S i m B. 

Konya 
AM Fuat Pş. 
Kâzım B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 

Muhlis B. (V.) 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Milat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzafc B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 

Bize 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Ruşend B. (Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşitt B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
.Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 

JIrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hdekı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B4 

Hamdi B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Haldi B. (Mezun) 
Ragıp B. 

I 



T. fi. M. M. Matbaa» 



Sıra No 343 
Esbabı mücbire ve zaruriye daiayjsile takip ve tahsiline 
imkân görülemeyen borçfarın terkini hakkında 3/171 numa

ralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/1109 

B. M. M. Yüksek Reislisine 

Esbabı mücbire ve zaruriye dolayisile takip ve tahsiline imkân görülememesinden dolayı 
Maliye Müşavere encümenince terkini kaydine karar verildiği Maliye Vekâletinin 30-IV-932 
tarih ve 309/5569 numaralı tezkeresile bildirilen zimmetlerin miktannı havi bir kıta cetvel 
leffen takdim kılınmıştır. 

Muhasebei umumiye kanununun 133 üncü maddesine tevfikan muktazasmın ifası rica 
olunur efendim. 

Başvekâlet vekili 
Dr. Refik 

2-V-1932 



Mahallince 
kaydının ter
kini istenilen Ait olduğu Zimmetin Zimmet sahibinin 

Lira K. malsandığı nevi adı ve sanatı 

218 01 Koyhhisar İstihkak Esbak malmüdürü mü-
malsandığı harici teveffa Lûtfi ve kefili 

tediyat Vehip Efendiler 

160 62 Dahiliye mu-
muhasebe 

müdürlüğü 

Harcırah Esbak Denizli mutasar-
avansı rıfı Bayram Fehmi B. 

Malî müşave
re encümenin
ce terkinine 
karar verilen Kararın 

Lira K. tarihi 

218 01 13-12-931 

160 62 13-12-931 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 11- X -1933 
M. No. 244 
Esas No. 3/171 

Yüksek Reisliğe 

Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile takip ve tahsiline imkân görülememesinden dolayı Ma
liye müşavere encümenince terkini kaydine karar verilen zimmetlerin muhasebei umumiye kanu
nunun 133 üncü maddesine tevfikan muktazasınm ifası hakkmda Başvekâletten gönderilerek 
encümenimize havale buyurulan 2 mayıs 1932 tarih ve 6/1109 numaralı tezkere ile bu tezkereye 
bağlı cetvel Maliye vekâleti müsteşarı Faik Beyhazrr olduğu halde tetkik ve mütalea olundu: 

Terkini kaydi istenilen zimmetlerin yekûnu 378 lira 63 kuruştan ibaret olup cetvelde yazılı 
esbabı mucibelerine nazaran bu zimmetlerin kayitlerinin terkini encümenimizce de muvafık gö
rülmüştür. 

Muhasebei umumiye kanununun 113 üncü maddesinde ( esbabı mücbire ve zaruriye dolayı
sile takip ve tahsiline mahal ve imkan görülemeyen zimemtlerin terkini malî müşavere encüme
ninin mütaleası alındıktan sonra Büyük Millet Meclisine arzolunur ) denilmiş olmasma binaen 
teklifin Umumî heyetin yüksek tasvibine arzına karar verildi. 

Reis Reis V. . M. M. Kâtip 
Gümüşane Konya Bursa . Tokat Çorum Edirne 
H. Fehmi Dr. Galip Süreyya Mustafa Faik 

istanbul İsparta Manisa Sivas 
Sadettin Müherrem M. Turgut M. "Remzi 



/ 



Sıra No 342 
Eli işten çektirildikten sonra 1777 numaralı kanun muci
bince vekâlet emrine alınan memurlara bu kanuna göre 
maaş verilip verilmeyeceğinin tefsiri hakkında 3/264 numara

lı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T. B. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 1-1-1Q 33 
Sayı 6/6 

B. M. M, Yüksek Reisliğine 

Eli işten çektirildikten sonra 1777 numaralı kanun mucibince vekâlet emrine alınan 
memurlara bu kanuna göre maaş verilip verilmeyeceğinin tefsiri hakkında Maliye Vekâletinden 
yazılan 28-XII-l932 tarih ve 179 sayılı tezkeresinin sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Suret 

Devlet memurları uıaaşatmm tevhit ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunun 6 ncı maddesi
nin ikinci fıkrasında (Vazife ve memuriyetlerine müteallik hususattan dolayı işten el çektirilerek 
maaşları katolunan alelûmum memurlara tahkikat veya muhakeme neticesinde meni muhakeme veya 
beraat kararı verildiği surette katolunan maaşlarının emsali hâsılının yarısı verilir denilmektedir. 
788 sayılı memurin kanununun bazı maddelerinin tadili hakkındaki 1777 sayılı kanunun 3 üncü mad
desinde ise, vekâlet emrine alınan memurlara hizmet müddetlerine göre dörtte bir, üçte bir ve 
yarım maaş verileceği yazılıdır. Fakat vazife ve memuriyetine müteallik hususattan dolayı iş
ten el çektirilen bir memura; hakkında devam etmekte olan tahkikat veya muhakeme henüz netice
lenmeden vekâlet emrine almdığı takdirde hizmet müddetine göre maaş verilip verilmeyeceğine 
dair bu kanunda bir sarahat yoktur. Şayet bu vaziyette olan memurlara 1777 sayılı kanun mu
cibince maaş verilirse ;işten el çektirilmiş memurlar ile işten el çektirildikten sonra vekâlet emrine 
alınanlar arasmda vaziyet bu sonuncunun aleyhine daha ağır olduğu halde, maaş noktasından da
ha müsait ahkâma tâbi tutulmuş olacaklardır. 

1 - îşten el çektirilen memurlar, haklarında yapılan tahkikatın veya cereyan eden muhakemenin 
neticesinde mahkûm oldukları takdirde maaş alamayacaklardır. 

2 - Ayni vaziyette olan yani eli işten çektirilmiş bulunan diğer bir memura; vekâlet emrine alınmış 
olmasından dolayı muhakemesinin neticesini beklemeksizin 1777 sayılı kanunda tayin edilen nis-
betler dairesinde maaş verildiği takdirde muhakeme neticesinde mahkûm olsa dahi almış olduğu bu 
maaşlar istrdat edilmeyecektir, işte bu bariz adaletsizlik karşısında, eli işten çektirilmiş ve vekâ
let emrine alınmış olan memurlara da tahkikat veya muhakeme neticesinde meni muhakeme, beraet 
karan almadan kendilerine maaş verilmemesi kanuna daha uygun görülmüş ve tatbikatta da bu 
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şekilde hareket edilmekte bulunulmuştur. Ancak işten el «-ektirildikten sonra vekâlet emrine alına
nın vaziyeti luikııkiyesinde değişiklik ve vekfdct eniri maaşı hu vaziyetin icabı bir istihkak bulun
duğu cihetle bunların tahkikat veya muhakeme neticesi beklenmeksizin bu istihkakının tesviyesi 
lazınıgelir mütaleası da varit bulunduğundan olunacak muamelenin tef si ren tayini için keyfiye
tin Yüksçk Meclise arzına müsaade buyurulraasınr rica. eylerim efendim, 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 15 
Esas No. 3/264 

19 ~ III 93'.? 

Yüksek Reisliğe 

Eli işten çektirildikten sonra 1777 numaralı kanuna göre vekâlet emrine alınan memurlara 
maaş verilip verilmeyeciğinin tefsiri hakkında Başvekâletin 1 - I - 933 tarih ve 6/6 sayılı tezkere
sine bağlı Maliye vekâleti tezkeresi encümenimize havale kılınmış olmakla umum muhasebe müdü
rü Faik Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu, 

Devlet memurlarının maaşatmın tevhit ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunun altıncı mad
desinin ikinci fıkrasında (vazife ve memuriyetlerine müteallik hususattan dolayı işten el çekti
rilerek maaşları katolunan alelûmum memurlara) beraetleri veya meni muhakemeleri halinde mez
kûr maddede yazılı şekil dairesinde maaşlarının bir kısmı verileceği; 1777 sayılı kanunun üçüncü 
maddesinde ise vekâlet emrine alman memurlara hizmet senelerine göre kanunun tasrihatı 
veçhile birer miktar maaş verileceği gösterilmektedir. Tefsiri istenilen cihet işten el çektirildik
ten sonra vekâlet emrine alman bir memura evvelce 1452 numaralı kanuna göre neticeye kadar ma
aş verilmezken bunun beraet veya meni muhakemeden evvel vekâlet emrine alınması halinde işten el 
çektirildikten sonra neticesine bakılmaksızın ayni zamanda vekâlet emrine alınan memurlara vekâ
let emrine almma maaşmın verilip verilmeyeceğine dair kanunların sakit olmasına mebni meselenin 
tefsire tahammülü olmadığına encümenimizce karar verilmiş olmakla havalesi veçhile Bütçe encü
menine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

'aliye encümeni Reisi M. M. 
Burdur Bayazıt 
M. Şeref tJısan 

Aza Aza 
Diyarbekir Aydın 

Zülfü Adnan 

Kâ. 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
BalıkesİT 
Pertev 

Aza 
Balıkesir 

Enver 

Aza 
Mersin 

Hamdi 

Aza 
İstanbul 

Hamdi M, 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 245 
Esas No. 3/264 

Bütçe encümeni mazbatası 

11- X -1933 

Yüksek Reisliğe 

Eli işten çektirildikten sonra 1777 numaralı kanun mucibince vekâlet emrine alman memur
lara bu kanun mucibince maaş verilip verilmeyeceğinin tefsiri hakkmda olup Başvekâletin 
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1 -1 -1933 tarih ve 6/6 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen Maliye vekâleti tezke
resi sur etile Maliye encümeninin mazbatası encümenimize havale buyurulmakla Divanı muhase
bat reisi ile Maliye vekâleti müsteşarı Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Maliye encümeni mazbatasında, 1777 sayılı kanunun üçüncü maddesi; vekâlet emrine alman 
memurlara muayyen bir müddet için bu müddetin tayin eylediği nisbet dahilinde maaş verile
ceğini ve maaşatm tevhit ve teadülünü mübeyyin 1452 sayılı kanunun altıncı maddesi ise 
< vazife ve memuriyetlerine müteallik hususattan dolayı işten el çektirilerek maaşları katolu-
nan alelûmum memurlara ) beraetleri veya meni muhakemeleri halinde mezkur maddede yazılı 
şekil dâiresinde maaşlarının bir kısmının verileceğini göstermekte ise de her iki hâdise birleşti
ği takdirde kanunî netice beklenmeksizin memura maaş verilebilmesi hususunda kanunlar sakit 
görüldüğünden meselenin tefsire tahammülü olmadığı mütaleasmdadrr. 

Encümenimiz ayni mütaleaya iştirak etmekle beraber şu ciheti de tasrih etmeği lüzumlu ad
detmiştir: Eli işten çektirilen bir memur hakkındaki tahkikat kanunî bir karara bağlanıncaya 
kadar geçen müddet zarfmda o vzaifenin boş bırakılmasmdan tevellüt edecek mahzurlar nazan 
dikkate almarak yerine başkasını tayin edebilmek için vekâlet emrine almacak memurların 
vaziyetleri, meni muhakemeleri veya beraetlerine kadar eli işten çektirilmiş memur vaziyetini 
muhafaza edeceğinden arada vekâlet emrine almak gibi tâli bir sebep maaşatm tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanunun hükmünü değiştiremiyecektir. 

Umumî heyetin yüksek takdirine arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâtip 
Gümüşane Konya Bursa Tokat Çorum Edirne 

H. Fehmi Dr. Galip Süreyya Mustafa Faik 
istanbul İsparta Manisa Sivas 

Sadettin Mükerrem M. Turgut ÎŞten el çektirilen bir memur hakkında yapıl
ması lâzımgelen kanunî tahkikat ve takibat 
sonu beklenmeden o memur vekâlet emrine alı
nırsa tahkikat ve takibat sonuna kadar maaş 
verilmemesi ve bu hususta maaşatm tevhit ve 
teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun al
tıncı maddesinin tatbiki hakkındaki mütaleaya 
iştirak ediyorum. Yalnız vekâlet emrine alman 
memurlara muayeyn şerait dahilinde maaş ita
sı da kanun iktizasından olduğuna göre bu 
gibi memurlar için maaşatm tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanunun o maddesinin tatbiki lâ-
znngeleceğine dair yeni bir hüküm vazı icap 

eylediği fikrindeyim 
M. Bemzi 





Sıra No 340 
Maaş kanununun 8 inci maddesinin tadiline dair olan kanu
nun tefsiri hakkında 3228 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 27-VIH-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/2231 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1538 numaralı kanunun tefsirine dair Maarif vekâletinden yazılan 24-VIII-J932 tarihli ve 
20389 numaralı tezkerenin sureti ile vekâleti müşarileyhadan gönderilen Maliye vekâletinin 
İKİ kıta tezkeresi sureti leffen takdim olundu. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyurulmasmı arzederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Başvekâleti Celileye 

Hastalık ve sair sebeplerle mezun bulunan muallimlerin derslerini okutacak evsaf ve şeraiti 
haiz hariçten vekil muallim bulmak her zaman kabil olmamakta ve derslerin uzun müddet 
açık kalmaması için mevcut muallimlerden ihtisaslarına göre vekil tayin edilmektedir. Maliye 
vekâleti bu vekil muallimlere de maaş kanunu mucibince ancak üç aydan sonra maaş verilece
ğini bildirmektedir. Bu hususta cereyan eden muhabereye ait evrakın birer sureti ilişik olarak 
takdim edilmiştir. 

1880 numaralı kanun muallimlerin haftalık çalışma zamanını tayin ve tesbit ve bundan 
fazla okutacakları ders için de ayrıca ücret verileceğini tasrih etmiş olmasına binaen muallim
lere üç ay için de olsa maaşsız ve ücretsiz bir vazife tahmili imkânı yoktur. Maliye vekâletinin 
noktai nazarının kabulü takdirinde hastalık veya sair sebeplerle mezun olan muallimlerin ders
lerinin açık kalması icap edecektir. Binaenaleyh vezaifi müştereke eshabı olan memurlara tatbik 
edilen mezkûr kanunun muallimlere de tatbikma imkân görülememektedir. Çok kıymetli olan 
zamanların boş geçmesine meydan kalmamak üzere 1538 numaralı kanunun Büyük Millet 
Meclisince tefsirine delâlet buyurulmasmı arzederim efendim. 

Maarif Vekili 
Esat 

Maliye vekâletine 

Muhasebat umum müdürlüğü kavanin şubesi ifadesile gelen I3-VI-932 tarih ve 50 sayılı 
yazı cevabıdır. 

Muallimlerin azamî çalışma zamanı 1702 numaralı kanunun 3 üncü maddesi tesbit ve 
bundan fazla mesai için ayrıca ücret verileceğini de tasrih etmiştir. 1538 numaralı kanundan 



sonra kabul edilmiş olan bu kanunun hükümleri tatbik edildiğine göre muallimleri kanunen 
muayyen olan çalışma zamanından fazlasına, bilâ ücret icbar etmek mümkün olmayacağı 
bedihidir. Açık kalan dersler için herzaman ve heryerde muallimlik evsaf ve salâhiyetini haiz 
hariçten vekil bulmak mükün olmamaktadır. Bu itibarla tedrisatın uzun müddet sekteden vika
yesi için mevcut muallimlerin ihtisaslarından istifade edilmektedir. Kanunun hükmüne göre, bu 
gibi muallimlere muayyen saatten fazla okuttukları dersler için ücret vermek lâzım gelmekte 
isede tasarruf temini için, 15 saatlik bir derse ayda asgarî 4 lira hesabile 60 lira vermektense 
bu derse mevzu 25 lira aslî maaşın sülüsü" olan 25 liranın verilmesi vekâletimizce muvafık 
görülerek bu suretle muamele yapılmaktadır. Vekâletimizce yapılan bu muamele Hazinece mu
vafık görülmediği takdirde 1880 numaralı kanunun birinci maddesi mucibince azamî çalışma 
saatinden fazla ve vekâleten okuttukları dersler için de ders ücreti hesabile işe başladıkları 
tarihten itibaren ücret verilmesi zarurî olduğunu arz ve işfn bu cihetten tekrar tetkikile 
neticenin bildirilmesine müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Maarif vekili 

Maarif vekâletine 

Orta tedrisat ifadesile gelen 17 mayıs 1Q32 tarihli ve 20585 numaralı tezkere cevabıdır: 
Kanunî mezuniyetlerini istimal eyleyenlerin yerlerine vekâleten tayin olunacak memurlara, 

üç aydan ziyade devam eden müddet için vekâlet maaşı verileceği maaş kanununun sekizinci 
maddesini tadil eden 1538 numaralı kanunun birinci maddesi iktizasındandır. Vekil memurlara 
işe başladıkları tarihten itibaren maaş verilebilmesi ve mezkûr kanunun i inci maddesinin 
ikinci fıkrasında muharrer esbap ve şeraitin mevcut bulunmasına vabestedir. Binaenaleyh Erzu
rum Kız muallim mektebi tedris usulü muallimi İdris Beyin, hastalığından dolayı mezun 
bulunan ayni mektep muallimlerinden birine vekâlet ettiğine göre kendisine 1702 numaralı 
kanunun esasatı dairesinde değil 1538 numaralı kanunun i inci maddesinin i inci fıkrası 
mucibince vekâlete başladığı tarihten üç ay sonra vekâlet maaşı verilmesi icap eder. Bu itibarla 
Erzurum Malmüdürlüğünce tatbik olunan muamelede mugayereti kanuniye görülmediğini arzey-
lerim efendim. 

23-VI-1932 
Maliye vekili 
M. Abd'âlhalik 

Maarif vekâletine 

Orta tedrisat ifadesile gelen 17-VI-1932 tarihli ve 22630 numaralı tezkere cevabıdır: 
1880 numaralı kanun mucibince verilecek ücretler, bir muallimin haftada okutmak mecbu

riyetinde olduğu 15 ve 18 saat dersten başka münhal bulunan ve ihtisaslarile alâkadar olan 
5 saatlik bir ders grupu deruhte etmesi haline münhasırdır. İdris Beyin vekâlet ettiği dersler 
esasen münhal değildir ve 15 saatlik bir ders grupu olmadığı da sureti işardan anlaşılmak
tadır. Binaenaleyh mumaileyhe 1880 numaralı kanunun birinci maddesine tavfikan ücret itasına 
mesağ olmadığı ve kendisine 50 numaralı tezkerei acizi ile arzedildiği üzere 1538 numaralı 
kanun esasatı dairesinde vekâlet maaşı verilmesi lâzımgeleceği arzolunur efendim. 

20-VIII-1932 
Maliye vekâleti vekili 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. ' 
Maliye encümeni 29 - XI -193.2 
Karar No, 5 
Esas No. 3/228 

Yüksek Reisliğe 

1538 numaralı kanunun tefsirine dair Başvekâletin Yüksek Meclise takdim kılınan 27-VIII-932 
tarih ve 6/2231 numaralı tezkeresi ve iliştirilmiş olanları encümenimize havale edilmekle Maarif 
ve Maliye vekâletlerinden gelen mahsus memurlar hazır olduğu halde keyfiyet tetkik ve müza
kere olundu: 

Esası mesele Maarif vekaleti tarafından yazılan tezkerelerde hastalık ve sair sebeplerle 
mezun bulunan muallimlerin derslerini okutacak evsafı haiz hariçten muallim vekili bulmak 
her zaman kabil olmadığından derslerin uzun müddet açık kalmaması için mevcut muallimler
den ihtisaslarına göre vekil tayin edilenlere 1702 numara ve 10 haziran 1930 tarihli kanunun 
üçüncü maddesini tadil eden 1880 numaralı kanuna itsinaden işe başladıkları tarihten itibaren 
vekâlet maaşı verilmesi icap edeceği ve çünkü vazifei müştereke ashabı olan memurlara tat
bik edilen maaş kanununun muaddel sekizinci maddseinin muallimlere de tatbikma imkân gö
rülemediği dermeyan edilmektedir. 

Maliye vekâletinin noktai nazarı; 1880 numaralı kanun mucibince verilecek ücretler, bir mu
allimin haftada okutmak mecburiyetinde olduğu on beş ve on sekiz saat dersten başka münhal 
bulunan ve ihtisaslarile alâkadar azamî beş saatlik bir ders grupu deruhde etmesi haline mün
hasır olduğundan mezkûr muaddel sekizinci madde mucibince ancak üç ay sonra vekâlet maa
şı verilebileceği zeminindedir. 

Mezkûr 1880 numaralı kanun okundukta; orta tedrisat muallimlerinden kıdemlerine göre 
aldıkları maaşlara mukabil lise sınıflarında ders okutanlar haftada azamî on beş, diğer orta 
dereceli sınıf ve mekteplerde ders okutanlar haftada azamî 18 saat ders vermekle mükeller tu
tulurlar. 

Ancak bu suretle on beş veya on sekiz saat der deruhde etmiş bir muallim ihtisasile alâkadar 
azamî beş saatlik bir ders grupu münhal bulunduğu takdirde bu grupa aşağıda gösterilen tarzda 
ücret mukabilinde okutmakla mükellef tutulabilir. Bu ilâve dersten istinkâf etmek esas vazifeden 
istinkâf etmiş sayılması mucip olur. 

Bu suretle orta tedrisat mekteplerinde ders deruhde eden muallimlere ve memurlara haftada 
okutacağı her ders saati için ayda dört liradan sekiz liraya kadar ücret verilir .... ve ilâh « de
nildiğine göre mezkûr ücretin verilebilmesi için bile « azamî beş saatlik bir ders grupunun münhal 
bulunmasını vazıı kanun şart koşmuş ve başka hiç bir kayit te koymamıştır. 

Devlet memurlarına vekâlet edeceklere verilmesi icap eden vekâlet maaşlarının hangi şerait al-
tmda ve ne miktar verileceğini tayin eden marülarz 8 inci muaddel maddede ise « resmî bir vazife 
ifası için memuriyet mevkiinden ayrılanların ve memurin kanununun 78, 79, 84, üncü maddele
rinde yazılı mezuniyetleri istimal eyleyenlerin yerlerinde vekâleten vazife görenlere üç aydan 
ziyade devam eden müddet için. 

Ve refiki olmayan veyahut ayni daire ve müessese içindeki refikleri arasında ihtisas veya zaman 
sebebile vazifesini ifa edebilecek kimse bulunmayan memurların mezuniyet veya muvakkat mezu
niyetleri halinde yerlerine hariçten getirilecek vekillere ve birinci fıkradaki ahval haricinde bir va
zifeye vekâlet edenlere işe başladıkları tarihten itibaren aşağıdaki şekilde maaş verilir ilâh... » 
denilmektedir. 

tşbu madde sarihtir ve hükmü bilûmum Devlet memurlarına şamildir. Muallimleri bu madde 
haricinde addetmeğe imkânı kanunî görülememiştir. Binaenaleyh Maarif vekâleti tarafından temini 
istenilen noktanın ancak bir kanun vazile mümkün olacağından havalesi mucibince Bütçe encümenine 
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tevdi kılmmak üzere Yüksek Reisliğe arzoluur. 

Maliye E. Reisi N. 
Bayazıt 

ÎJısan 
Aza 

M. M. 
Bayazıt 

İhsan 
Aza 

istanbul Diyarbekir 
Hamdı Mustafa Zülfü 

Kâtip 
İsparta 

Kemal Turan 
Aza 

Balıkesir 
Enver 

Aza 
izmir 

Kâmil 
Aza 

Balıkesir 
Pertev 

Aza 
içel 

Emin 
Aza 

Kastamonu 
Refik 

Asa 
Konya 

Kâzım 
Aza 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 242 
Esas No. 3/228 

Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

11 - X - 1933 

Başvekâletin 27 - VIII - 1932 tarih ve 6/2231 numaralı tezkeresile gönderilen ve 1538 numaralı 
kanunun tefsirine dair Maarif vekâletinden yazılan 24 - VIII - 1932 tarih ve 20389 numaralı bir 
ve Maliye vekâletinin iki kıta tezkeresi suretleri ve Maliye encümeni mazbatası encümenimize 
havale buyurulmakla tetkik ve mütalea olundu. 

Maliye encümeni mazbatasında izah edilen sebeplere binaen 1538 numaralı kanunun tefsirine 
lüzum olmadığı hususundaki kanaate encümenimiz de iştirak etmekle Yüksek Heyetin tasdikma 
arzolunur. 

Beis 
Gümüşane 
Tasan Fehmi 

Aza 
istanbul 
Sadettin 

Reis vekili 
konya 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

M. M. 
Bursa 

Dr. Galip 

Aza 
Manisa 

M. Turgut 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 

Aza 
Sivas 

M. Remzi 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Aza, 
Edirne 
Faik 



Sıra No 339 
Yemek parasından vergi kesilip kesilmeyeceğinin tefsiri 
hakkmda 3/285 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî 

Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C 
Başvekâlet 21 - III - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/776 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Taamiyeden tevkifat yapılıp yapılmayacağının tefsiri hakkında Millî Müdafaa vekilliğinden 
yazılan 13-111-1933 tarih ve 61761/441 sayılı tezkerenin sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile tayinine ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

M. M. Vekâleti Deniz levazım müdürlüğü 61761/441 numaralı ve 13-IH-1933 tarihli 
tezkeresi sureti 

Başvekâlet Yüksek makamma 

Ahkâmı meri 19 - VII -1931 tarih ve 1847 numaralı kazanç vergisi kanununun ikinci mad
desinin (C) fıkrasına ve bu kanuna ait izahnamenin muafiyetlere ait kısmmın 20 nci maddesi 
sonundaki ( deniz zabitlerine ve deniz mensuplarına verilen taamiye yemek bedeli olduğundan 
istisnalara dahildir ) kayda istinaden 659 numaralı taamiye kanunu mucibince seferde bulunan 
harp sefaini zabitanma verilen taamiyeler kazanç vergisi tevkifine tâbi tutulmamaktadır. 

30 - XI -1931 tarih ve 1890 numaralı iktisadî buhran vergisi kanunu ile 26 - V -1932 tarih ve 
1980 numaralı muvazene vergisi kanunlarının izahnamelerinde taamiye kanununa tevfikan ya
pılacak tediyat hakkmda bir kayit görülememesine binaen edilen istifsarlara Maliye vekâleti 
celilesinin 12-IV-1932 tarih ve Varidat umum müdürlüğü 18428/294 ve 19-IX-1932 tarih ve 
7609/41 numaralı yazılarla taamiyelerden iktisadî buhran ve muvazene vergisi kesilmeyeceği 
yolunda cevap verildiğinden mezkûr kanunların tarihi meriyetinden itibaren bu vergiler de tev
kif edilmiştir. 

Ahiren Harita umum müdürlüğü emrinde bulunan mesaha gemisi zabitanma harita bütçesi
nin 657 numaralı kanun mucibince verilecek tazminat faslından verilmekte olan taamiye sarfiya
tının tetkiki sırasında Divanı muhasebat heyeti umumiyesince ittihaz edilen 10 - XI -1932 ve 
4 -1 -1933 tarih ve 766 ve 951, 41 numaralı kararlarında mesaha gemisi zabitanma verilen taami-
yelerin bütçedeki tazminat tertibinden tediye olunması mahiyetini tebdil etmeyeceği ve buhran 
ve muvazene vergileri kanunlarında müstesnaiyet meyanmda deniz ' zabitanma verilen taamiye
ler mevzubahs olmadığı için gerek mesaha gemisi zabitanma ve gerekse deniz zabitlerine veril
mekte olasn taamiyelerin bu vergilere tâbi bulunduğu zikredilmiş ve bu karara binaen muktazi 
muamelenin ifası Varidat umum müdürlüğünden alâkadarana tebliğ olunmutşur. 

Bu tebligata nazaran iktisadî buhran vergisinin tarihi meriyeti olan 1 - XII -1931 tarihinden 
itibaren taamiye tediyatmdan buhran vergisi ile 1 - VI -1932 tarihinden itibaren yapılan tedi-



yattan hem buhran ve hem de muvazene vergisi tahakkuk ettirilerek sarif ve ahizleri namına 
zimmet kaydi muamelesine tevessül edilmek ve badema da mevzubahs vergilerin tevkifi ciheti
ne gitmek icap edecektir. 

Halbuki; 659 numaralı taamiye kanununun 4 üncü maddesi taamiyelerden hiç bir nam ile 
tevkifat icra edilemiyeeeğini tasrih etmekte ve kazanç vergisi kanununun maddei mahsusu ile 
i zailin am esi taam iye sar.fiya.tnrr yemek bedelinden ve zarurî masraftan addederek tevkifat icra
sından. istisna eylemektedir. 

iktisadî buhran ve muvazene vergileri kanunu deniz zabitanına verilmekte olan taanıiyeler 
hakkında sarahaten istisna kabul etmemiş ise de zarurî masrafların istisnalara dahil olduğu zik
redilmiştir. Harp gemilerimiz üssülharekelerinderı ayrıldıkları ve zabıtanın ailesinden ayrı ol
maları hasebile ayrıca yemek masrafı ihtiyar eylemek mecburiyetinde kaldıkları nazarı dikkate 
alınırsa, verilen taamiyenin zarurî masraf mukabili olduğu şüphesiz görülür. Bu sebeple Ha
zinenin noktai nazarına ve mevzubahs kanunlara binaen verilen taamiyelerden vergi kesilmemiştir. 

Yukarıda da zikredildiği üzere Divanı muhasebatın noktai nazarına göre, verilen taanıiye
ler tevkif ata tâbi tutulduğu takdirde ahiz ve sarifleri nanıuıa zimmet kaydi icap edecek ve bu 
yüzden kısmen tekaüt edilen ve su ver i muhtelife ile deniz ordusundan ayrlau zabıtan, vefat eden
lerin aileleri ve halen deniz üzerinde binbir meşaka katlanan zabitan mağdur edilecektir. 

Bundan başka taamiye namı altında faal gemiler mürettebatının azamî üç ay devam eden 
talim ve terbiye zamanında yapılan bu tediyatın zabitanııı liman haricinde ve ailelerinden uzak
ta bulunduğu zamanlara inhisar etmesi ve miktarlımı mahiye 20 lirayi tecavüz etmemesi, her 
ne suretle olursa olsun tevkifata tâbi tutulmaması hakkındaki kanaatin kabulünü teshil ede
cek mahiyettedir. 

Bu bapta harp filosu kumandanlığı ile Marmara üssübahri kumandanlığı ve filotilla konıo-
dorluğundan mevrut muharrerat suretleri de melfufen takdim kılınmış olmakla meselenin tef si
ren bir karara raptının Meclisi Âliye teklifini arz ve rica ederim efendim. 

Millî Müdafaa vekâletine 

Deniz levazım müdürlüğü ifadesi le yazılı 24 -1 - 933 tarih ve 32/60627 numaralı tamime attı la 
hâsıl olmuştur. 

659 sayılı kanuna müsteniden deniz zabitanııuı verilmekte olan taamiyelerden ahiren kazanç ver
gisi kesilmekte iken 1 ağustos 931 tarihinden mnteberen neşredilen 1847 m umarak kazanç vergisi 
kanununun izalmamesinde mezkûr taamiye muafiyetler meyanına ithal edildiğinden tevkifat yapıl
mamıştır. 

Buhran ve muvazene kanunlarının neşrinde ise bir masarifi zaruriye mukabili olarak verilmekte 
bulunan işbu taamiyelerden tevkifat icap etmeyeceği hakkındaki Maliye vekâletinin işarına atfen 
deniz filoları muhasebeciliği tarafından tebliğ edilmiş olmağla, mezkûr kanunların neşri tarilıinden 
beri taamiyelerden hiç bir nam ile tevkifat icra edilmemeksizin tahakkuk eden istihkak milvtarı 
aynen zabitana verilmektedir. 

Marülarz tamimi vekâletpenahide mezkûr' Divanı muhasebat heyeti umuımiy esimin Maliye vekâ
letinin noktai nazarına muhalefet en taamiyelerden de tevkifat icra edilmesi lâzımğeleeeğine dair mut
ta hız karara ittiba edileceksede aradan hayli bir zaman geçmiş olması hasebile zabıtandan bazıları
nın vukuu vefatı ve bazılarının tekaüde sevkedilmiş olmaları ve diğer muvazzaf zabitana da mühim 
bir borç tahakkuk ederek tahsilli hususî alâkadarı bu vaziyet karşısında bir müzayeikai maliyeye 
sevkedeceği de pek tabiidir. • 

»Şüphesiz ki bu para daimî bir para olmayıp sefa in in üssülharekesindüiı ayrılan ve esnayi seyir
lerinde zabitanııı ihtiyar ettikleri masarifi zatiye ve zaruıiyeye mukabil taamiye namı altında tah
sis ikılınıtnış yeaııek parasıdrr. Bu para ayni '/amanda, sarf edilmekle beraber kâfi bile gelmemektedir. 
M eriyülicra bulunan ve muvazene kanununun uııuafiyetleri ıııeyanında memurinin bir mahalden bir 
mahalle tayininde masarifi zaruriye olarak verilmekte olan harcirah paraısı ithal edilmiş olduğu halde 

http://sar.fiya.tnrr
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ayni şekilde zarurî masraf mahiyetinde bulunan taamiyenin İstisna kısmına ithal edilmemiş olması 
ve bu cihetin meslkût biırakılması 659 numaralı taamiye kanununun dördüncü maddesinde taamiye-
den lık; bir nam ile tevkifa<t icra olunamaz diye yazılı bulunmasından vazrı kanun bir gûna -tevki-
fata tâbi olmayan bu ıtaaımiyeden muafları meyanma ithal etmeğe lüzum hissolunmadığı ve bu veç
hile mezkûr buhran ve muvazene kanunundan, taamıiyeden hiç bir tevkif ati kanuniyeye tâbi olmaması 
kanaati hasıl olduğundan meselenin ciheti hukufciyosi itibarile dcabeden şekilde muamele icrasına 
delâleti vekâletdponahilerini ıırz ve istirham eylerim efendim. 

Harp filosu kumandanı 
Şükrü 

Harp filosu kumandanlığının 5 mart 1933 tarih ve 1243 numaralı tahriratı suretidir 

Filotilla komodorluğunun taamiyelerden tevkifat yapılmaması ve Dâvan kararmın şimdilik 
tatbik edilmemesi hakkındaki tahriratı bağlı olarak gönderilmiştir. 

Donanmanın tamir için Gölcükte ve Filotillanın tecrübe için Istanbülda ve manevrede bulun
duğu bu zamanda bir çok külfet ve masraflar ihtiyar eden zabiıtanm iki sene evveline ait 
olan taamiyelerden zimmet çıkarılmak suretile maaşlarından tevkifat yapılması esasen kâfi 
olmayıp ailevî vaziyetler dolayısile ikiye ayrılan bütçelerini tamamen daraltacağından Büyük 
Millet Meclisi nezdinde teşebbüsatı lâzmıede bulunularak ya (bir maddei kanuniye ile taamiye
lerin vergiden muaf olanlar meyanma ithali veya taamiye kanunundan istidlâlen esasen.her tür
lü tevkifattan muaf olan taamiyelerin de buhraaı ve muvazene vergilerinden istisnası hususunun 
tefsiri talebinde 'bulunulması için delâlet buyurulmasını ve o zamana kadar zimmet ve tevkifatm 
teciline emri devletlerini arz ve rica ederim efendim. 

Harp filosu K. V. 
M. Şükrü 

Harp filosu kumandanlığına 

Donanma zabitanı vazifeleri icabı daima ailelerinden uzak bulunduklarından dolayı btezarur 
fevkalâde masraf ihtiyar etmektedirler. 

Zabitana bu suretle ihtiyar eyledikleri masraflara, mehmaıemkân tekabül edebilmek için 659 
numaralı taamiye kanunile bir miktar meblâğ yemek parası olarak verilmektedir. Verilen tah
sisat donanmanın üssülharekelerinden uzak bulunduğu zaman iaşelerine muhtas bulunması hase-
bile bir gûna tevkifata tâbi tutulmaması taamiye kanununun ahkâmından olmakla beraber mu-
ahharen neşrolunan kazanç vergisi kanununda da yemek ve yem bedelleri namlarile istisna 
edilmiştir. Halbuki buhran ve muvazene vergilerinin tarhını mutazammm bulunan kanunların 
istisna kısmına her nasılsa dereedilmemiş bulunduğundan ahiren bildirilen Divan heyeti umu-
myiesinin 10 - XI -1932 tarih ve 766 numaralı kararan mucibince taamiyelerden bu vergilerin ke
silmesi karargir olmuştur. 

Bu karar, zaten almakta oldukları maaşın kifayetsizliği dolayısile fevkalâde müzayaka ve 
zaruret içinde bulunan zabıtanın vaziyetlerini hayatla mücadele edilemez bir hale getirmektedir. 

Bu cihetler re taamiye kanununun vazmdakiesasat nazarı dikkate alınarak buhran ve muva
zene vergilerinin istisna eylediği mevat meyanma, zabıtan taamiyelerinin de ithaline dair ka
nun teklifine ve işbu karar kesbi katiyet edinceye kadar da, zabitanm bir kat daha ımağdur 
olmamaları için taamiyelerden yapılacak tevkiftin tecili hususuna delâleti kumandanilerini ehem
miyetle istirham eylerim efendim. 

Harp filotillası kumandanı 
. Cevat 



Millî Müdafaa vekâletine 
659 numaralı kanun ile zabitan ve mensubini bahriyeye verilmekte olan taamiyeden ikti

sadî buhran ve muvazene vergisi kati icap edeceği hakkındaki Divanı muhasebatın 766 numa
ralı ve 10 - XI -1932 tarihli Heyeti umumiye kararını cami Maliye vekâleti Varidat umum 
müdürlüğünün tahriratı uonumiyesine imtisalen Deniz levazım müdürlüğü ifadesile muharrer 
24 * XI -1933 tarih ve 33/60627 numaralı tamimi vekâletpen ahileri alınmıştır. 

Fakat; gerek iktisadî buhran ve gerekse muvazene vergilerinin mevkii meriyete vazı tarih
lerinde, yemek bedeli olarak zabitana verilen işbu taamiyeye de tatbik edilip edilmeyeceğinde 
tereddüt hâsıl olduğundan deniz filoları ve müesseseleri muhasebeciliği tarafından Maliye vekâ
letinden işbu hususun tavzihi talep ve istizan edilmiş, vekâleti müşarileyhadan suretleri bağlı 
cevaplar gelmiştir. Mütaleasından keyfiyet müsteban buyurulacağı veçhile Maliye vekâletince 
tevkifat icra edilmeyeceği işar buyurulması üzerine muhasiplik tarafından sefain ve mevakie ta
mim edilmiş ve şu sebeple şimdiye kadar mezkûr taamiyelerden hiç bir nam ile vergi tevkif 
edihııemiştir. Maliye vekâletinin emirleri yüzünden kesilmeyen ve vergilerin; marülarz Divanı 
muhasebat heyeti umumiyesince müttehaz karara tevfikan bu kere muhasebei umumiye kanu
nunun irae ettiği şekil ' üzere eşhas zimemi tahakkuk ettirilerek tahsil ve istirdadı cihetine gi
dilecekse de, kanunun mevkii meriyete vazı tarihinden beri geçen iki seneye karip zaman zar
fında taanıiye alanlar, hemen hepisi ufak rütbede bulunan zabitan ve memurin olup pek ço
ğu da igüzeran olan işbu müddet zarfında tekaüt olmuş veya vefat etmiştir. Gerek tekaüde 
sevkedilen ve gerekse halen muvazzaf bulunan bu ufak rütbeli zabitan esasen efradı ailelerini 
•rüç. hal infak ve iaşe edebildikleri cihetle mumaileyhime böyle bir borç tahakkuk ettirilip pa
ra tahsil eylemek, maişet- ve' idare hususundaki vaziyetlerini daha ziyade müşkülâta sevkede-
ceği ve şu halin ise muvafıkr madelet ve nasfet olamıyacağı varestei arz ve izahtrr. Bir ma
sarifi zaruriye mukabili olduğundan dolayı kazanç vergisinden istisna edilen taamiyenin, buh
ran ve muvazene vergisi kanunlarında meskût kalması dolayısile bu taamiyeden tevkifat icap 
etmeyeceği hakkındaki Maliye vekâletinin noktıi nazarı gayet doğrudur. Bundan başka kavani-
ni mezkûrenin mevkii meriyete vazı tarihlerinden bil itibar tamamen veya şimdiye kadar ve
rilmiş olan taamiyelerin işbu vergilerden muaf tutulması da pek makul olacağından icap eden 
şekilde makamatı aidesi nezdinde tşeebbüsat ve delâleti devletleri arz ve istirham olunur 
efendim. 

Mm. Üs. Bah. ve Kocaeli 
Mst. Mv. K. 

M, Ali 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

8-V - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Deniz zabitanma verilecek 659 numaraflı kanun hükmüne tevfikan verilmekte olan taamiyelerden 
Millî Müdafaa vekâletinin tezkeresinde yazılı sebeplere ve izahata göre, tevkifat yapılmaması hu
susu encümenimizce de muvafık mütalea edilmiş ve evrak Maliye encümenine tevdi edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır efendim. 

Al. M. E Reisi M. M. Kâ Aza Aza Aza 
Giresun Diyarbekir Cebelibereket Kars Elâziz 
thsan Kâzım Naci Muhittin Ahmet Saffet 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Karar \ro. 34 
Esas Av>. 3/2$r> 
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Aza Aza Aza Aza 

Kırşehir . Ordu Tokat Gümüşane 
L. Müfit Recai Hüsnü Şevket 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. •"'•~rx 
Maliye encümeni 
Karar No. 62 ' .. 7 - Yf - 933 V 
Esas No. 3/285 - ' , . - . 

Yüksek Reisliğe 

Taamiyeden tevkif at yapılıp yapılmayacağının tefsiri hakkmda MilU Müdafaa vekâletinden ya-1 

zılan tezkere suretinin gönderildiğine dair Başvekaletin 21 mart 1933 tarih: ve 0^776 numaralı t et^ 
keresile Millî Müdafaa encümeninin .olbaptaM mazbatası e^ 
Maliye vekili Beyefendi ile Millî Müdafaa vekâletinden gelen mahsus memur haar oludüğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Esası mesele: seferde bulundukları esnada bahriye zabitanma taamiye itası hakkmda 659 nu
maralı kanunun birinci maddesi hükmüne tevfikan seferde bulunan süfeni harbiye ve muavine 
erkân ümera ve zabitanile bilûmum kurslar heyeti tahiniye ve idariyesile müdavimini zabitan tah
sisatı asliyelerine zamimeten hareket emrini aldıkları tarihten itibaren maktuan her ay veril
mekte olan taamiyeden ve .kezalik mezkûr 659 numaralı kanuna zeyledilen 25 - VI - İ933 tarih 
ve 2022 numaralı kanunda sayılanlara verilen taamiyeden iktisadî buhran ve muvazene vergileri
nin kesilip kesilmeyeceğine dair tefsir talebinden ibarettir. 

1890 numaralı iktisadî buhran vergisi kanununun bu vergiden istisnasını gösteren ikinci mad
desinde ve diğer ahkâmda 1480 numaralı muvazene vergisi kanununun birinci maddesinde 
1, 2, 3, 4, 5 numaralan altmda sayılan istisnalar arasında ve diğer hükümlerinde taamiye-
nin işbu vergilerden istisnasına dair bir kayit ve hükme tesadüf edilmediği gibi bilâkis muvazene 
vergisi kanununun birinci maddesinin (5) numaralı fıkrasında « bir ay zarfmda her ne nam ile 
olursa olsun aldıkları mebaliğ yirmi lirayı geçmeyen bilûmum resmî ve gayriresmî memur ve müs
tahdemlerle tekaüt ve sair zat maaşları sahipleri bu vergiden müstesnadır » denilerek sair bilû
mum mebaliğin vergiye tâbi olması vazn kanuncakastedilmiş ve kanunların sarahati karşısında ta-
amiyenin bu vergilerden istisnası suretile tefsiren halline imkânı kanunî görülmediğine bir reyi 
muhalife karşı ekseriyetle karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye encümeni Reisi 'M. M. Kâ. A#& Aza Aza 
Burdur Bayazıt İsparta Istamibul Balıkesir Balıkesir 

M. Şeref Kemal Turan Hamdi M. Enver Pertev 

Aza Aza Aza 
Manisa İzmir 
Tahir Kâmü 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Bütçe encümeni 11 - X - 1933 
Mazbata No. 243 
Esas No. 3/.2f*r> 

Yüksek Reisliğe 

Taamiyeden tevkifat yapılıp yaprimayacagının tefsiri hakkında olup Başvekâletin 21 - III - 1933 
tarih ve 6/776 numaral ıtezkeresile Yüksek Meclise gönderilen Millî Müdafaa vekâletinin 13 - III -
1933 tarih ve 61761/441 sayılı tezkeresi ve bu bapta Millî Müdafaa ve Maliye encümenleri tarafın
dan tanzim kılman mazbatalar encümenimize havale buyurulmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Deniz zabitanma ve efradına seferde bulundukları zamana münhasır olmak üzere taamiye veril
mesini âmir olan 659 numaralı kanunda taamiye bedellerinden bir gûna tevkifat yapılmaması sara
hatle yazılı olmakla beraber buhran ve muvazene vergileri kanunlarında da taamiye kanundaki 
sarahati iptal edecek surette bir kayde tesadüf olunamadıgmdan ve seferde deniz zabitlerile ge
diklilerine verilecek taamiye tahsisatını tayinat mahiyetinde telâkki etmek te muvafık olacağından 
miktarı itibarile buhran ve muvazene vergileri muafiyetinden hariç kalacak cüzî miktardaki taami
ye tertibinden vergi kesilmemesi lazmıgeleceğine ve işin tefsiri suretile de vergi sirayetinin tevsii 
muvafık görülmemiş olduğuna karar verilmiştir. Umumî heyetin yüksek takdirine arzolunur. 

Reis R. V. M. M. Kâtip 
Gümüşane KJonya Bursa Tokat Çorum Edirne 

ff. Fehmi Dr. Galip Süreyya Mustafa Faik 
İstanbul İsparta Manisa Sivas 

Sadettin Mükerrem M. Turyul M. Remzi 



Sıra No 346 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan 2006 
sayılı kanunun tefsiri hakkında 3/302 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 20 - IV - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 611158 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair olan 2006 sayılı kanunun tefsiri hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 
17-IV-933 tarih ve 66 sayılı tezkere sureti ilişik olarak sunulmuştur, 

Bu işin tefsir yolu ile bitirilmesine ve sonunun bildirilmesine müsaade buyurulmasını rica 
ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Maliye Vekilliği kavanın M. 66 No. ve 17-IV-933 tarihli tezkeresi sureti 
Başvekâleti celi leye 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna merbut cetvelde bazı 
tadilât icrasına dair olan 2006 sayılı kanunun birinci maddesinde: 

( Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun ikinci maddesine mer
but cetvelde aşağıda yazılı tadilât yapılmıştır. 

A - 1911 numaralı kanunun birinci ve 1925 numaralı kanunun ikinci maddesile yapılan 
ilâveleri dahi ihtiva eden Rüsumat umum müdürlüğü teşkilâtı yerine merbut l numaralı cet
velde gösterilen Gümrük İnhisarlar vekâleti teşkilâtı ikame olunmuştur ) denilmesinden ve 
mezkûr kanunda teadül kanununun muvakkat maddesinin hükmü cari olacağına dair bir hü
küm de mevcut olmamasından unvanı memuriyeti değişmeksizin derecesi yükselmiş olan 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin bir memuru hakkında dahil olduğu derece maaşının verilmesi 
lâzımgeleceğine Şûrayı devletçe içtihat olunmuş ve o suretle ilâm isdar olunmuştur. 

Halbuki 2006 numaralı kanun teadül kanununun umumî hükümlerinin cereyanda bulunduğu 
bir sırada intişar ederek l-VII-932 tarihinden itibaren tatbik mevkiine konulmuş ve bu ka
nunda teadül kanununun muvakkat maddesinde olduğu gibi mevcut memurların hangi dereceye 
girecekleri de tasrih edilmiş bulunduğundan 2006 numaralı kanuna bağlı i numaralı cetvelde 
memuriyet unvanları değişmeksizin dereceleri yükselmiş olan memurların bu derece maaşlarını 
alabilmeleri, teadül kanununun umumî hükümleri dairesinde muayyen terfi müddetlerinin ikma
line talik edilmesi bu kanunun esas ve ruhuna uygun olduğu gibi gözetilen maksat ve gaye
ye de muvafık bulunduğu vekâleti acizice mütalea edilmekte bulunduğundan 2006 numaralı 
kanuna bağlı 1 numaralı cetvelde memuriyet unvanları değişmeksizin dereceleri yükselmiş olan 



- 2 -
memurlara bu derece maaşlarının, teadül kanununun sekizinci maddesindeki esas dairesinde ve 
tahsil müddetine göre iki veya üç sene olan terfi müddetini ikmal etmeksizin verilmesi lâzım 
gelip gelmediğinin tefsiren tayini için keyfiyetin Büyük Meclise arzına müsaade buyurulmasım 
istirham eylerim efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 1.4-X-1933 

Mazbata No. 248 
Esas No, 3/302 

Yüksek Reisliğe 
Başvekâletin 20-IV-1933 tarih ve 6/1158 sayılı tezkeresile gönderilen ve Devlet memurları maa-

şatmın tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan 2006 
sayılı -kanunun tefsiri hakkında Maliye vekâletinden yazılan 17-IV-1933 tarih ve 66 sayılı tezkeresi 
Encümenimize havale edilmekle Gümrük ve İnhisarlar vekili Rana ve Maliye müsteşarı Faik Beyler 
hazır olduğu halde müzakere ve tetkik olundu. 

Encümenimiz bu hususta uzun görüşme ve fikir teatisinden sonra mezkûr 2006 sayılı tadilde 
barem kanununun sekizinci maddesinde zikredilen esas Ve hükümleri tadil veya takyit eden bir kayit 
mevcut olmadığından bu hükümlerin aynen cari olması lâzrmgeldiği kanaatine vâsıl olduğundan tef
sir edilecek bir cihet görülememiştir. Umumi heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
(fümüşam1 

TL F elini i 
Kırklareli. 
M. Nalı i t 

M. M. 
Bursa 

Dr. Galip 
Manisa. 

\L Turgut 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
Kayseri 
A. filimi 

Kraıruıu 
A mu 

İstanbul 
Sadettin 

İsparta 
Mükerrenı 



Sıra No 349 
Cumhuriyetin ilânının 10 uncu yıl dönümünü kutlulama 
kanununa müzeyyel 1/777 numaralı kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. 

Başvekâlet H-X-1933 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı 6/2889 
B. M. M Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünü kutlulama hakkındaki 2305 sayılı kanuna zeylen Nafıa 
vekilliğince hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetince 9-X-l933 te Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Yüksek Başvekâlete 

Cumhuriyetin onuncu yılını kutlulamak için Ankarada yapılacak büyük merasimde bütün 
Türkiye gazete ve mecmualarının birer muharrir bulundurmasını ve hükümet merkezinin 
bayram heyecanının bütün muhite yayılmasını faydalı bulan yüksek komisyon riyaseti Ankaraya 
gelecek olan işbu gazete ve mecmua muharrirlerinin Devlet demiryollarında meccanen seyahat 
eylemelerinin teminini arzu etmiştir. 

Bu arzuyu yerine getirmek için Cumhuriyet ilânının onuncu yıl dönümünü kutlulama kanu
nuna, merbut maddei kanuniyenin ilavesi için Büyük Millet Meclisince müzakeresine delaleti 
devletlerini dilerim Efendim. 

Nafıa vekili 
Hilmi 

Bütçe encümeni mazbatası 

16- X-1933 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 11-X-1Q33 tarih ve 6/2889 numaralı tezkeresile gönderilen ve Cumhuriyetin 
onuncu yıl dönümünü kutlulama hakkındaki 2305 numaralı kanuna zeylen İcra vekilleri Heye
tince tanzim edilen 9-X-l933 tarihli kanun lâyihası esbabı mucibesile beraber encümenimize 
havale edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun lâyihası hükümetin teklifi veçhile encümenimizce kabul edilmekle beraber buna 
ayrıca bayramda tayyarelerimiz tarafından memleketimizin muhtelif yerlerine atılmak üzere 
İstanbulda bastırılmış olan ve inkılâp ve istiklâli ifade eden küçük matbuaların on tona kadar 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 258 

Esas No. 1J777 
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miktarının parasız olarak nakli zımnında lâyihaya bir madde daha ilâvesi encümenimizce muvafık 
görülmüş ve bu suretle tadilen hazırlanan lâyiha müstacelen müzakere buyurulmak üzere Yükse 
Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
üümüşane 
H. Fehmi 

istanbul 
Sadettin 

R. V. 
Konya 

K- Hüsnü 

İsparta 
Mükerrem 

M. M. 
Bursa 

D. Galip 

Kayseri 
A. Hilmi 

Kâtip 
Tokat Çorum Elâziz Erzurum 

Süreyya Mustafa H. Tahsin Asım 

Kırklareli 
Şevket 

Manisa 
M. Turgut 

Niğde 
Faik 

IIÜKPTVTKTİN TKKliİFİ 

C'nıulıuriyel ilânı um Onuncu yıl dönü
münü kut I ulama hakkındaki 2:}()o sayılı 

kan una, müze yy el kanun layihası 
MADDE 1 — Cumhuriyet bayramını kutlu-

lama yüksek komisyonunun, Cumhuriyetin onun
cu yılının tesidi münasebetile Ankaraya davet 
edeceği zevata miktarı iki yüzü geçmemek 
üzere Devlet demiryolları üzerinde meccani 
seyahat varakası verilebilir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanım nesri tarihinden mu-

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

9 - X - 1933 
K*. V. Ad. V. 
İsmet /S'. Saraçoğlu 
Ha. V. V. ' Mal. V.' V. 
S. Kaıı a I i ilini 
'ik. Y.' S. I. M. V. 

M. Celâl Dr. Refik 

M. M. V. I);ı. V. 
Zekâi rj. Kaya, 
Mî. V. V. Na.V. 

Dr. tiefik Hilmi 
(!. î. V. Zr. 'V. 

Ali ilana Malili s 

BÜTÇE KNCÜM'KNtNÎN TADÎLÎ 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Cumhuriyet bayramında tay
yarelerimiz tarafından memleketimizin 'muhte
lif yerlerinde atılmak üzere îstanbulda bastırıl
mış olan ve inkilâp ve istiklâli ifade eden küçük 
matbuaların azamî on ton miktarı Devlet de
miryolları idaresince ücretsiz olarak îstanbul-
dan Ankaraya nakledilir. 

MADDE 3 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 3 üncü maddesi ay
nen kabul •edilmiştir. 



Sıra No 350 
Cumhuriyetin ilânının 10 uncu yıldönümünü kutlulama ka
nununa müzeyyel 1/778 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

7\ C. 
Başvekalet 11 - X - 1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/2895 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

ll-VI-933 tarih ve 2305 sayılı kanuna zeylen Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince llX-Q33 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

On senedenberi meyvalarını topladığımız cumhuriyetimizin bütün millet tarafından büyük 
bir heyecan ve alâka ile kutlulamağa hazırladığımız onuncu yıl dönümü münasebetile yapılan 
tatil müddetince devlet müesseselerinde daimî mahiyette çalışan yevmiyeli bilûmum müstah
deminin yevmiyelerini almaları ve bu millî heyecanın en kıymetli tezahürleri yapılırken kendi
lerinin yevmiyeden mahrum edilmek suretile maddî müzayakadan vikayeleri düşünülmüş ve 
merbut kanun lâyihası bu esbaba binaen tanzim ve teklif edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

16 - X - 1933 

Yüksek Reisliğe 

11 - V I - 1933 tarih ve 2305 sayılı kanuna zeylen ve İcra Vekilleri Heyetince 11-X-1933 
tarihinde hzırlanan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi encümenimize havale buyurulmakla tet
kik ve müzakere olundu. 

İşbu lâyihanın l inci maddesinde (Devlet müesseselerinde daimî mahiyette yevmiye ile ça
lışanların Cumhuriyet bayramı tatili müddetince yevmiyeleri verilir) denilmekte ise de bura
daki ( Devlet müesseseleri) tabirinin tatbikatta bazı tereddüt ve yanlışlıklar doğuracağı mülâha-
zasile işin daha açık ve karışıksız olabilmesini teminen bu cümle yerine (umumî, mülhak ve 
mahallî bütçelerle idare edilen dairelerle sermayesinin en az nısfından ziyadesi devlete ait 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata J& 255 
Esas M 1İ778 
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müesseselerde ) cümlesi konularak tanzim kılınan lâyiha müstaceliyetle müzakere bııyurulmak 
üzere Yüksek heyetin tasdikına arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Kayseri 
A. Hilmi 

R. V. 
Konya 

K. Hüsnü 

Kırklareli 
Şavket 

M. M. 
Bursa 

Ör. Galip 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Manisa 
M. Turgut 

Çorum 
Mustafa 

Niğde 
Faik 

Erzurum 
Asını 

İsparta 
M ilker re m 

HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

11 - VI - .19HS tarih ve 2305 say ıh ka
nuna müze/yy el kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet müesseselerinde daimî 
mahiyette yevmiye ile çalışanların, Cumhuriyet 
bayramı tatil müddetince, yevmiyeleri verilir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu 

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

11 - X - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Pu. V. 
İsmet $. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. V. Mf. V. V. Na. V. 
Ş. Kaya Hilmi Dr. Refik Hilmi 
Ik. V. S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Umumî, mülhak ve mahallî 
bütçelerle idare edilen dairelerle sermayesinin 
en az nısfından ziyadesi Devlete ait müessese-
lrde daimî mahiyette yevmiye ile çalışanların 
Cumhuriyet bayramı tatili müddetince yevmi
yeleri verilir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 
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Sıra No 
Erzurum mebusu Nafi Atuf Bey ve 10 arkadaşının, hafta tatili 
hakkındaki kanuna bir madde tezyiline dair 2/86 numaralı 

kanun teklifi ve Dahiliye encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğine 
15 - X -1933 

Halkm en büyük sevinçlerle kutlulamakta olduğu Cumhuriyet bayramı günlerinde de hafta tatili 
kanununun tatbik edilmesi için ilişik kanun teklifini Yüksek Meclisin tasvibine arzediyoruz. 

Teklifimizde hafta tatili kanununda kapanmaktan istisna edilmiş yerler yine hariç bıraıkrianış ve 
fakat kapanıma kararı yerilmiş olsun veya olmasın bütün şehir, kasaba ve köylerde Cumhuriyet bay
ramı günleri münasebetile hafta tatili kanununun tatbiki düşünülmüştür» 

Erzurum Malatya Balıkesir 
Nafi Atuf Hasmı Reşit Abdülmuttalip Necip Ali Hacim 

Erzurum Konya Giresun 
Dr. Ahmet Fikri Dr. Cemal K. Hüsnü H. Tarık 

Saffet Ziya 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 61 
Esas No. 2/86 

Yüksek Reisliğe 

17 - X - 1933 

i 394 numaralı hafta tatili kanununun Cumhuriyet bayramı günlerinde nüfusu ne kadar olursa ol* 
s t m bütün şehir, kasaba ve köylerde mecburî olarak tatbikına dair Erzurum mebusu muhteremi 
NVıfi Atuf Bey ve refiklerinin yapmış oldukları kanun teklifi esbabı mUcifoesile birlikte eneüme* 
nı%ıize havale buyurulmus olmakla 16 birinci teşrin 1933 tarihli toplantımızda müzakere ve tetkik 
0 İ %dü. 

'»Cumhuriyetin ilânı gününün heyecanla tesit olunması lâzlmgelen en büyük millî bir bayram ol* 
m a4ma mebni mezkûr günde memleketin her tarafında tatil yapılarak bayramm bihakkın tesidi el* 
mm^ olduğundan kanun esas itibarile muvafık görülmüş ise de belediye teşkilâtı olmayan yerlerde 
v* bilhassa köylerde tatbikindeki müşkülât nazarı itibare alınarak i$bu mecburiyetin belediye teşki* 
lât-1 jolan şehir ve kasabalara hasrı maslahata ve maksada uygun addedilmiştir. 

Ancak kanunun hafta tatili kanununa tezyilinden ziyade 19 nisan 1341 tarih ve 638 numaralı kâ^ 
iıuna^ ggyjı 0 ] a r a k tedvini daha münasip olacağından o suretle yapılan tadilâtla kanun teklifi kabul 
edüiHiçtir. 
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Yüksek Heyetin isabetli görüşüne arzolunıır. 

Da. E . Reisi Na . M. M. Reis V . 
Çanakka le 

Şükrü 

Aza 
Bursa 

Emin Fikri 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

Kâ. 

Aza 
K ü t a h y a 

M eme t 

Aza 
Ordu 

A. îhsan 

Aza 
Anta lya 

Rasih 

Aza 
Şebin Ka rah i s a r 

Vasfi Raşit 

Aza 
Giresun 
A. Münir 

Âza 
Adana 

Ali Münif 

Aza 
Ordu 

/ . Hakkı 

ERZURUM MEBUSU NAFİ ATUE BEY 
10 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

VE 

Hafta tatiline dair :>94 numaralı ka
nuna zeyil kanun teklifi 

MADDE 1 — 394 numaralı hafta tatili ka
nunu; 3 ve 4 üncü maddeleri hükümleri baki 
kalmak ve nüfusu on binden aşağı olan şehir 
ve kasaba ve köylerde de cari olmak üzere, 
Cumhuriyetin ilânı münasebetile kanunla tayin 
edilen tatil günlerinde de tatbik olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun hükmü neşri tari
hinden başlar. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yerine 
getirmeğe îcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

(<iimhuriyctiu ilânına müsadif 29 teşrini 
evvel ejiinünün millî bayram addi hak
kında 19 nisan 1341 tarih ve 6X8 numa

ralı kanuna müzeyyel kamun 
MADDE 1 — Cumhuriyet bayramı gününde 

belediye teşkilâtı bulunan bütün şehir ve ka
sabalarda istisnaî hükümleri baki kalmak şar-

tile, 394 numaralı hafta tatili kanunu mecburî 
olarak tatbik olunur. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükümleri Cum
huriyetin onuncu yıl dönümü bayramında üç 
gün için caridir . 

MADDE 3 — Bu kanun neşri 
muteberdir. 

tarihinden 

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

\ 



Sıra M° 351 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hak-
kmda 1/760, Gümrük ve inhisarlar vekâletile İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 
7 267 liralık münakale yapılması hakkmda 1/761, Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 4 630 liralık 
münekale yapılması hakkmda 1/762, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi bütçesinde 7 500 
liralık münakale yapılması hakkmda 1/772, Maarif vekâleti 1933 senesi bütçesinde 15 000 liralık 
münakale yapılması hakkmda 1/773, Millî müdafaa vekâleti 1933 senesi bütçesinde 11 400 liralık 
münakale yapılması hakkmda 1/775 ve Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 16 000 liralık 
münakale yapılması hakkmda 1/776 numaralı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, Büyük Millet 

Meclisi 1933 senesi bütçesine 5 000 liralık tahsisat konulmasına dair 2/84 numaralı kanun 
teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hak-
landa 1/760 numaralı kanun lâyihası 

T. C. . > ? , ' • • M r V ' . M ' : 

Başvekâlet * : _ ' _ 7 - X -1933 
Kararlar müdürlüğü l ^ ' '* F «j Î 

Sayı:6/2821 " * ' ^ T ' r T ^ ':*•-: : . ' ".-": ''"' 
Büyük Millıet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinin 1933 malî yılı bütçesinde 3 000 liralık münakale yapıl
ması hakkmda hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 1 - X -1933 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile •birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
i îsmet 

Esbabı mucibe 

2305 numaralı kanun hükmüne tevfikan Cumhuriyetin 10 uncu yıl dönümünü kutlulamak için 
merkez ve mülhakatta yapılması lâzımgelen masraflara, 1933 bütçesine her zamanki mutat hizmet
ler nazan dikkate alınmak suretile konulmuş olan tahsisat tekabül edemeyeceğinden merbut cetvel
de gösterilen fasıl ve maddeler arasında ceman 3 000 liralık münakale teklifine zaruret hâsıl ol
muştur. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinin 1933 malî yılı- bütçesinde 3 000 liralık 
münakale icrası hakkında kanım lâyihası 

MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği 1933 malî bütçesinin merbut cetvelde ya
nlı fasıl ve maddeleri arasmda ceman (3 000) liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur . 

1 - X - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. V. Mf. V. V. Na. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya Hilmi Dr. Refik Hilmi 

îk. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 



F. M. 

462 
462 
462 
463 
463 
463 
439 
443 

1 
3 
4 
3 
4 
7 
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Merbut cetvel 

Tertibi 

Çiçek aşısı müessesesi 
Kuduz tedavi müesseseleri 
Küçük sıhhat memurları mektebi 
Zonguldak hastanesi 
Akliye ve asabiye hastaneleri 
Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat müteferrikası 

Yekim 

Tenzili 
icapeden 

Lira 

220 
200 
200 
200 

1700 
500 

0 
0 

3 0 0 0 

Zammı 
lâzımğelen 

Lira 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

500 
2500 

3 0 0 0 

Gümrük ve inhisarlar vekâletile, İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 7 267 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/761 numaralı kanun lâyihası 

T. (L 
Başvekâlet 

Kararlar müdür I üyü 
Sayı: 6/281li 

7 - X -1933 

Büyük 'Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği ile İstatistik umunu müdürlüğü btüçeleri arasında münakale 
yapılmasına dair Maliye vekilliğince hazırlaınan ve îcra Vekilleri Heyetinin 18 - X --1-933 toplanışın
da Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı ımucibesile birlikte Yüksek huzurla-
rrna sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbaıbî mucibe 

2203 numaralı kanuna tevfikan istatistik teşkilatına dahil vekâlet ve daireler istatistik kadrola
rının ve buna müteallik işlerin istatistik umum 'müdürlüğüne devri hasebile ihtiyaç, görülen masa
rifin karşılanması için (lüınırük ve inhisarlar vekâleti cari sene bütçesinin 247 inci faslından 7 267 
liranın tenzili ile İstatistik umum müdürlüğü bütçesinin tertibi mahsusu olan 93 üncü faslına nakli 
zarureti hâsıl olmuş ve ilişik kanun lâyihası bu mkasatla tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği ile İstatistik tonum müdürlüyü büteeleri arasında 
münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE L — 1933 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde gösterilen fasılları arasında 7 267 liralık 
münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 
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MADDE 3 - Bu kanunun hiih,.,";i-.ü. i. raya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Ihı. V. Ha. V. V. 
İsmet S. Saraçoğlu Zekât 

İk. V. ' S. î. M. V. G. t V. Zı\ V. 
M. Celâl Dr. Şefik Ali Bava Muhlis 

18 - IX - 1933 
Mal. V. V. Mf. V. V. Na. V. 
Hilmi Dr. Refik Hilmi 

F. M. 

247 

93 

Cetvel 

Muhassasatın nevi 

Gümrükler istatistik ve gümrük tarife mecmualarile mu-
harreratı umumiyenin tabı ve neşir masrafı 

2 İstatistik tersim, tercüme, tabı ve neşir masrafı 

Yekûn 

Zam 

7267 
^72G7 

Tenzil 

7267 

7 2 6 7 

yapılması hakkında 1/762 

7 - X - 1933 

Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 4 630 liralık münakale 
numaralı karnın lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2819 *'•''* '"•*•.- -

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ziraat vekilliğinin 1933 malî yılı bütçesinde 4 630 liralık münakale yapılması hakkında Ziraat 
Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 1. - X - 1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikle Yüksek huzurlarına »sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünü kutlulama maksadile merkez ve taşrada yapılacak şenlik 
tertip ve tesisleri için 3 500 liraya ihtiyaç hâsıl olmuş ve bütçenin buna taallûk eden merkez ve vilâ
yetler müteferrikası tertiplerinde karşılık mevcut olmadığından fou ihtiyacın münakale ile temini lâ-
zımgelmiştir. 

Bayramda vuku bulacak neşriyat için hazırlanan on senelik icraat dosyalarının yalnız mevcut 
memurlarla ifası kabil olmadığından bu işlerde bir kısmı muvakkat müstahdemler kullanılmış ve bu 
sebeple de bütçenin muvakkat müstahdemler tertibine de bir miktar zam yapılması icap eylemiştir. 

Merkez mefruşat ve telefon mükâleme ücreti tertiplerinde görülen ceman yüz elli liralık noksan
lığın münakale ile ikmali lüzumu hâsıl olmuştur. 

Merbut kanun lâyihası yukarıda yazılan maksatların husulü için tanzim, ve takdim kılınmıştır. 
Ziraat vekili 
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Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde münakale icrası hakkında kanun lâyi
hası 

MADDE 1 — Zizaat vekâletinin 1933 senesi bütçesinin fasılları arasında bağlı cetvelde göste
rildiği üzere 4 630 liranın münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE o — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe Maliye vekili memurdur. 

1 - X - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. (Da. V. Ha. V. V. Mal. V. V. Mf. V. V. Na. V. 
İsmet S. Saraçoğlu Zekâi S. Kaya S. Kaya Hilmi Dr. Refik Hilmi 

lk. V. S. 1. M. V. (I. î. V. * Zr.'v. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Münakale cetveli 

M. 
664 
677 
678 

680 
[ 681 

684 
[686 

653 
657 
659 
663 
666 

1 
1 
3 

4 
3 
2 
2 
2 
1 

2 

Muhassnsaitin nevi 
Bedeli icar 
Muzur hayvanlar ve hastalıklarla mücadele masrafı: 
Islah istasyonları, tecrübe tarlaları, pamuk tohumu teksir 
çiftliği 
İtlaf edilen hayvan tazminatı 
Koyun damızlıkları mubayaa bedlellerile numune ağıllan 
Amenajman, teşcir ve fidanlıklar 
Açık maaşı 
Muvakkat müstahdemler 
Mefruşat 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat » 
Mükâleme bedeli 

Yekûn 

Tenzil 
edilen 

1 650 
400 

400 
500 
300 
400 
980 

Zamme
dilen 

980 
50 

1 500 
2 000 

100 
4 630 4 630 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi bütçesinde 7 500 liralık münakale yapılması hakkında 
1/772 r*u»w/ah karnın lâyihamı 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2899 

/ M~X-1933 
/ / • ' • / 

/ BSyük Tl üllet Meclisi Yüksek Reisliğine .'• 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü n ü n kutlularcıa masraflarına karşılık olmak üzere 1933 malî 
senesi Gümrük ve inihsarlar vekâlet" i bütçesinin bazı fasılları arasmda 7 500 liralık münakale ya
pılması .hakkında hazırlanan, ve fca Vekilleri Heyetince 12 - X *1933 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mm? ibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
* > • • • • • - : • ' • - • • - ' • ' • • • - - > • • > • - • - - - ; . ; ismet 
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Esbabı mucibe 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünü kutlulama masrafına karşılık olmak üzere vekâletimiz 1933 
senesi bütçesinin 237 inci faslının 1 nei vilâyat tenvir ve teshini maddesinden 500, 239 uncu mü
tenevvi masraflar faslının 3 üncü def atir ve evrakı matbua maddesinden 1 000, 268 inci muayyenat 
faslının 2 inci yem bedeli maddesinden 1 000 ve 270 inci muhafaza kuvvetlerinin umumî masraf
ları fasircıın 3 üncü efrat iaşe masrafı maddesinden 5 000 lira tenzilile 238 inci vilâyat müteferri
kası faslına 4 500 ve 262 inci müteferrika faslına da 3 000 lira ilâve edilmesine zaruret hâsıl ol
muştur. 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği 1933 bütçesinde 7 500 liralık münakale. yapılması 
hakkında kanan lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük ve inhisarlar vekilliği 1933 malî yılı bütçesinin bağlı cetvelde yazılı fa
sıl ve maddeleri arasında 7 500 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu 

îk. V. S. 1 M. V. 
M. Celâl Dr. Refik 

Münakale cetveli 
Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

M. M. V. Da. V. Ha. V. V. 
Zekâi Ş. Kaya 8. Kaya 
G. î. V. Zr. V. 

Ali Bana Muhlis 

Mal. V. V. 
Hilmi 

12 - X 
Mİ V. V 

Dr. Refik 

- 1933 
Na. V. 
Hilmi 

237 
239 
268 

1 
3 
2 

1 000 
5 000 

4 500 
3 000 

Tenvir ve teshin 500 
Defatir ve evrakı matbua 1 000 
1615 numaralı kanunun l inci maddesile 1931 senesi 
bütçe kanununun 8 inci maddesi mucibince gümrük sü
vari mıntaka ve muhafaza memurlarına verilecek hayvan 
yem bedeli 

270 3 Efrat iaşe masrafı ( yem, tenvir, mahrukat dahil ) 
238 Vilâyat müteferrikası 
262 Müteferrika 

Yekûn 7 5 0 0 7 5 0 0 

Maarif vekâleti 1933 senesi bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/773 
numaralı karnın lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 11 - X - 1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2887 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Maarif vekilliği 1933 bütçesinde 15 000 liralık münakale yapd'ması hakkında hazırlanan ve icra 



Vekilleri Heyetince 9 - X - 1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı mucibe 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünü kutlulama bayramı münasebetile Maarif vekâleti tarafından 
cumhuriyetin on sene içinde Maarif sahasında memlekete temin etmiş olduğu yükselme ve ilerlemeyi 
halka müşahhas bir şekilde göstermek ve serginin "teşhir ettiği eşya, grafik ve şamalarla diğer lüzumlu 
•malûmatı: risaleler halinde çoğaltarak yapacağı tesiri bütün memlekete şümullendirmek üzere bir sergi 
açılması lüzumlu ve faideli görülmüştür. 

Bu maksatla Ankara da İsmctpaşa kız enstitüsünde ricap eden hazırlıklara başlanmışsa da serginin 
masrafları hazırlama işlerine iştirak eden müesseselerin umumî tahsisatlarının tâbi olduğu sarf, usul 
ve kaidelerine göre kolaylıkla temin edilememekte ve iş geç kalmaktadır. 

Vaktinde yetiştirilemediği takdirde, arzu olunan maksadın temim olunamayacağı tabiîdir. Halkın 
mesut bir günün onuncu yıl dönümünden duyduğu yüksek heyecan içinde cumhuriyetin nimetlerini 
göz Önünde canlandıracak bu teşebbüsün muvaffakiyetle ve zamanında neticelenmesi için sergiye ya
pılacak masrafların vekâletimiz bütçesinin muhtelif fasıllarından tefrik edilerek ayrı bir fasıl haline 
getirilmesi ve sureti sarfına ait muamelelerin cumhuriyetin onuncu yıl dönümünü kutlulama işlerine 
ait masrafların tâbi bulunduğu hükümlerin ayni olması zarurî görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu 
maksatla teklif edilmiştir. 

Maarif vekilliyi bütçelinde ]~> 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası 

.M A DDK I — Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü bayramında Maarif vekâleti tarafından açı
lacak serginin tanzimine ait her türlü masraflara karşılık olmak üzere 1933 malî yılı Maarif vekâ
leti bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddelerinden ceman 15 000 lira tenzil edilerek 
ayni bütçede (Maarif! vekâleti sergisi umumî masrafları ) adı ile yeniden açılan 559 uncu fasla 
naklen ilâve olunmuştur. • .Bu para onuncu Cumhuriyet bayramı Maarif vekâleti kutlulama he
yeti emrine, muavenet olarak verilir . 

MADDH 2 Birinci madde mucibince sergiye ayrılan paranın sarfı sureti 2 305 numaralı 
kanunun 3 üncü maddesi hükmüne tâbidir. 

MADDK 3 ----- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDK 4 -•-• Bu kanunun icrasına Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

9 - X - 1933 
Bş. V. Ad. V. Al. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. V. Mf. V. V, Na. V. 
İsmet Ş. Sa racayla Zekâ i Ş. Kaya Ş. Kaya Hilmi Dr. Refik Hilmi 

İk. V. ' S. İ. AT. V. C, I. V. Z r . ' v . 
M. Celâl Dr. Kefik Ali ilana Muhlis 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassasatın nevi Lira Lira 
524 1 Sanayii nefise sergilerinin kuşat masarif ile mükâfat ve 

mubayaa olunacak asar bedeli 1 500 
538 1 Muvazenei umumiyeye dahil bilûmum meslek ticaret ve 

kız sanat mektepleri ve enstitüler ve Riyaseti cumhur fi
larmonik orkestrası tesisatı, nakil vasıtaları mubayaa ve 
tamirat bedelleri ve mesleki kitaplar telif, tercüme ve 
tabı masrafı 3 000 

538 2 Bu mekteplere müteallik inşaat ve istimlâk 1 500 
542 3 Müzeler masarifi idaresi ve alınacak asarı atika bedeli 

ve ikramiyesi, hafriyat nakliyat tamir masraflarile etnoğra-
fiya ve mektep müzesi için alınacak eşya bedeli, telefon 
tesisatı mükâleme ücreti ve hademe ve bekçi elbisesi ve 
müzeler katalog neşriyatı 1 000 

544 1 Dershane, yatakhane, mutfak, hastana ve bilûmum levazım, 
mefruşat ve demirbaş, alâtı tedrisiye bedeli 1 000 

544 2 Elektrik, havagazı, su tesisatı masrafı 2 500 
545 Mektep kütüphanelerine alınacak kitap, mecmua bedelleri 

ve bunlara ait masraf 1 003 
549 2 Vekâletçe halka, müesseselere, muallimlere, ücretsiz dağı

tılmak üzere telif ve tercüme ettirilecek kitaplar, mecmualar 
tabı, telif ve neşir masrafı 1 500 

557 Yeni ihdas edilecek inkilâp müzesi için vesika toplama 
masrafı 2 000 

559 (Yeniden açılacak) Maarif vekâleti sergisi umumî masrafı 15 000 
Yekûn 15 OOO 15 OOO 

Millî Müdafaa vekaleti 1933 senesi, bütçesinde 11 400 liralık münakale yapılması hak
kında 1/775 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 11- X -1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2893 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekilliği 1933 yılı bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması hakkında 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 11 - X -1933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil • 
İsmet 

Esbabı mucibe * 

İcarlı «makinden kısmen kurtulmak için askerî mebani yapılmasına katî lüzum vardır. 1933 se
nesinde alman inşaat tahsisatı ancak taahhüdat karşılığına kâfi gelecek derecededir. Bir takım za-
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rurî tamir ve acil inşaat mevcuttur. Bunların bu sene yapılmasına kati ihtiyaç vardır. 703 üncü fas 
lın birinci icar maddesinden on bir bin dört yüz liranın 719 uncu inşaat f aslma münakalesi husu
sundaki işbu esbabı mucibe lâyihası tanzim kılındı. 

Millî Müdafaa vekilliği 1933 yılı bütçesinde 11 400 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekilliği 1933 senesi bütçesinin 703 üncü faslının 1 inci icar 
maddesinden 11 400 liranın 719 uncu inşaat faslına münakalesi icra kılınmıştır. 

MADDE 2 T- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

11 - X - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da, V. Ha. V. V. Mal. V. V. Mf. V. V. Na. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya S. Kaya Hilmi Dr. Refik Hilmi 

îk. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. ' 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 16 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/776 numaralı 
kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet 11 - X - 1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2897 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Acfh- G v e kâ l e t i 1933 yılı bütçesinde münaki de yapılması hakkında hazırlanan ve tcra Vekilleri 
Heyetin "'l - X - 1933 te Yüksek Meclise arx r kararlaştırılan kamın lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte vfifc"-* > "' h l l z ' a r l a r m a sunulmuştur efendim • 

• •** ' Başvekil 
îsmet 

Esbabı mueıiik 

"fçesiniıı 493 jm c'ü v ilâ yat müteferrikası faslına konuları 

baletinin 193'* n ı a l î B 6 M S İ bV~" ' "ye 1 1 " O . n k n l *l] d»'™"» münasebette yapılması 
. / L e masarif karşılığı olup Cünth. . .„ b u n a k f & ,.m ikmali için 479 uncu merkez mli-

tahsısat alelad° * £ . m t t M e v i » t a a d n p ^ . m a d d ( m 'nden 16 000 liranm zikri gecen 483 
mznnselen >gM™ ^ feshu T inci bedel, u- u t a M i m H m d , 
telerrıkası laslı ııe * Vanıvn lâyiha»1 teıtıp 
üncü fasla münakalesmm u-rası iv,™ 

hakkında kanun la-
, •,,-.• « M senesi bütçesinde münakale yajrfmtm 

Adliye vekülıgı 1933 senesi y yihası 
u • J iasılları arasında ce-

M A D D E f - AdUye yekaieti f 3 3 senesi b e s i n i n * * eetveiac y a z , 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekât Ş. Kaya tf. Kaya 

îk. V. S. î. M. V. O. İ. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

11 - X - 1933 
Mal. V. V. Mf. V. V. Na. V. 
Hilmi Dr. Refik: Hilmi 

F. M. 

479 0 
484 1 
483 0 

Nevi muhassasat Tenzil edilen Zammedilen 

Merkez müteferrikası 
Bedeli icar 
Vilâyat müteferrikası 

Yekûn 

9 000 
7 000 

16 000 
1 6 OOO 1 6 0 0 0 

îdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 senesi bütçesine 50 000 liralık tahsisat konulma
sına dair 2/84 numaralı kanun teklifi 

T. B. M. M. 
İdare amirliği 

Muhasebe müdürlüğü ' . 
Yüksek R e i s l e 

1933 senei maliyesi Meclis bütçesinin inşaat ve mefruşat faslına mevzu tahsisatın senei maliye 
hitamına kadar yapılması zarurî işlere kifayet edemeyeceği gibi kezalik mefruşat için mevzu tahsi
satın kâfi gelmeyeceği ve Meclis binasında buna ilâveten yapılan kısım hasenile teshin tertibine konan 
miktarın gayrikâfi geleceği anlaşıldığından inşaat ve tamirat faslına (60 000) ve mefruşat faslına 
(27 000) ve teshin maddesine (3 000) lira zam ve ilâvesi ve ayni sene bütçesinin 2 nci faslından 
1 inci aza harcırahı maddesine mevzu tahsisatın bu sene için fazla olduğu anlaşıldığından mezkûr 
maddeden (40 000) liranın tenzili için âtideki mevaddı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz 
efendim, 

idare âmiri İdare âmiri idare âmiri 
trfan Ferit 

Kanun teklifi 

MADDE 1 — 193(3 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 2 nci faslının 1 inci aza har-
cırahı maddesinden (40 000) lira tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — 1933 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 18 inci inşaat ve tamirat faslına 
(60 000) ve 6 nci mefruşat faslına (27 000) ve 7 nci faslın 2 nci teshin maddesine (3 000) lira zam 
ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 3 — işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 4 — işbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 254 
Esas No. 1/760, 761, 762, 772, 

773, 775, 776, 2/84 

15 - X - 1933 

Yüksek Reisliğe 

omunu muvazeneye dahil bazı daire bütçelerinin fasılları arasında münakale yapılmasına ve ba
zı fasıllara munzam tahsisat verilmesine dair olup ımuhtelif tarihlerde encümenimize havale olunan 
yedi adet kanun lâyihasile hir adet kanunî teklif alâkadar .memurları hazır oldukları halde ayrı ayrı 
tetkik ve müzakere olundu. 

Bu lâyihalarla 'istenilen münakale talepleri esbabı ımucibelerinde izah olunan sebeplere binaen 
kabul edilmiş ve munzam tahsisat suretile Büyük Millet Meclisi bütçesine istenilen 50 000 liralık tah
sisatın karşılığı da Hükümetin muvafakatile Düyunu umumiye bütçesinin 196 inci faslından temin 
edilmiştir. 

Başvekâletin 11-X-1933 tarih ve 6/2891 numaralı tezkeresile ayrıca Yüksek Meclise gönde
rilip encümenimize havale edilen 55 000 liralık münakale lâyihasından 25 000 lirası da bu lâyihaya 
alınmıştır. 

Teklif olunan lâyihaların cümlesi birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası müs-
taeelen müzakere buyurulmak üzere Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
G-ümüşane 

H. Fehmi 
Erzurum 

Asim 
Niğde 

Faik 

R. V. 
Konya, 

K. Hüsnü 
istanbul 

Sadettin 
Kırklareli 
Şevket 

M. M. 
Bursa 

Dr. Galip 
İsparta 

Mükerrem 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
Kayseri 

A. Hilmi 

Çorum 
Mustafa 
Kırklareli 

M. Nakit 

Elâziz 
/ / . Tahsin 

Manisa 
M. Turgut 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ. 

1933 malî senesi mııvazene.i umumiı/f. kanununa nıerbuf hiiiıfohrdt ha.n ladilâf yapılmasına dair 
hamın lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin (1) numaralı 
cetvelde yazılı fasıllarından 179 797 lira tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tenzil olunan mebaliğden 164 797 lirası (2) numaralı 
cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve 15 000 lirası da Cumhuriyetin 10 uncu yıl dönümü 
bayramında Maarif vekâleti tarafından açılacak serginin tanzimine ait her türlü masraflara karşılık 
olmak üzere Maarif vekâleti bütçesinde (Maarif vekâleti sergisi umumî masrafları) namile yeni
den açılan 559 uncu fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — İkinci maddede mezkûr Maarif vekâleti sergisi umumî masraflarına tahsis edi
len para Cumhuriyetin1 onuncu yıl dönümünü kutlulamak üzere Maarif vekâletince tayin edilecek 
kutlulama heyeti emrine verilir. 

Birinci fıkrada yazılı bu tahsisatın sarfı 2305 numaralı kanunun 3 üncü maddesi hükmüne tâ
bidir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. ' 
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[TJ NÜMAEAU CETVEL 

F. M. Muhassasatm nevi 

2 J Aza harcırahı 

191 Komerçiyale taksiti 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

DÜYUNU UMUMİYE 

196 664, 1013, 1077, 1244, 1550 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bo
nolar ve bu mahiyetteki borçlar 50 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

237 1 Tenvir ve teshin n 

239 3 Defatir ve evrakı matbua 1 

247 İstatistik ve gümrük tarife meemualarüe muharreratı umumiyenin tabı ve 
nesir masrafları 7 ' 

268 2 1615 numaralı kanunun 1 inci maddesile 1931 senesi bütçe kanununun 
8 inci maddesi mucibince gümrük süvari mıntaka ve muhafaza memurla
rına verilecek 'hayvan yem bedeli 1 

270 3 Efrat iaşe masrafı 5 000 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

462 1 Çiçek aşısı müesseseleri masarifi 
3 Kuduz tedavi müesseseleri 
4 Küçük sıhhat memurları mektepleri 

463 3 Zonguldak hastanesi 
4 Akliye ve asabiye hastaneleri 
7 Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 

ADLİYE VEKÂLETİ 

479 Merkez müteferrikası 

484 1 Bedeli icar 

MAARİF VEKÂLETİ 

524 1 Sanayii nefise sergilerinin kuşat masarifile mükâfat ve mubayaa olunacak 
asar bedeli 1 500 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

200 
200 
200 

600 

200 
1 700 

500 

2 400 

9 000 

7 000 
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Muhassasatın nevi 

İnşaat, tesisat, tamirat 
Muvazenei umumiyeye dahil bilûmum meslek, ticaret ve kız sanat mek
tepleri ve enstitüler ve Riyaseti Cumhur filârmonik orkestrası tesisat, 
nakil vasıtaları mubayaası ve tamirat bedelleri ve meslekî kitaplar te
lif, tercüme ve tabı masarifi 
Bu mekteplere müteallik inşaat ve istimlâk 

Fasıl yekûnu 

Müzeler masarifi idaresi ve alınacak asarı atika bedeli ve asarı atika ik
ramiyesi, hafriyat, nakliye ve tamir masraflarile etnografya ve mektep 
müzesi için alınacak eşya bedeli, telefon tesisi ve mükâlenıe ücretleri 
ve hademe ve bekçi elbisesi ve müzeler katalog neşriyatı 

Dershane, yatakhane, mutfak, hastane ve bilûmum levazım, mefruşat ve 
demirbaş alâtı dersiye bedeli • 

Elektrik, havagazı, su tesisatı masrafı 

Fasıl yekûnu 

Mektep kütüpanelerme alınacak kitap, mecmua bedelleri ve bunlara 
ait masraf 

Vekâletçe halka, müesseselere ve muallimlere ücretsiz dağıtılmak üzere 
telif ve tercüme ettirilecek kitaplar ve mecmualar tabı ve telif ve neşir 
masarifi 

Yeni ihdas edilecek inkılâp müzesi için vesika toplama masarifi 

Lira 

3 000 
1 500 
4 500 

1 000 

1 000 
2 500 
3 500 

1 000 

1 500 

2 000 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Bedeli icar 

Muzır hayvanlar ve hastalıklarla mücadele masrafı 

Islah istasyonları, tecrübe tarlaları, pamuk tohumu teksir çiftliği 

İtlaf edilen hayvan tazminatı 

Koyun damızlıkları mubayaa bedelleri ile numune ağılları 

Amenajınan, teşcir ve fidanlıkla]' 

Açık maaşr 

1 650 

400 

400 

500 

300 

400 

980 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLET t ( KARA KISMI ) 

Bedeli icar 

UMUMÎ YEKÛN 

11 400 

179 797 
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[2] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatın nevi Lira 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Mefruşat 27 000 

Teshin 3 000 

İnşaat ve tamirat 60 000 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Tersim, tercüme, tabı ve nesir masarifi 7 267 

MALİYE VEKÂLETİ 

Vilâyat müteferrikası 25 000 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

Vilâyat müteferrikası 4 500 

Müteferrika ' ' * 3 000 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

Merkez müteferrikası 500 

Vilâyat müteferrikası 2 500 

ADLİYE VEKÂLETİ r " 

Vilâyat müteferrikası , 16 000 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Muvakkat müstahdemler 

Mefruşat 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat müteferrikası 

Mükâleme bedeli 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( KARA KISMI ) 

İnşaat, tamirat ve sabit tesisat masrafları 11 400 

980 
50 

1 500 
2 000 
100 

UMUMÎ YEKÛN 164 797 

— ft »—-«c:/} i»î*<*!V-- (Mh -





Sıra Ne 334 
Afgan sefareti binasının Afgan Hükümetine temlik edilmesi 
hakkında 1/514 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye 

encümenleri mazbataları 

7". C. 
Başvekâlet 20 - U - 1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/433 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Afganistan sefareti binasının Afgan Hükümetine temlik edilmesi hakkında hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 18-11-1933 toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kantin lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzolunmuştur efendim, 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Afganistanda Türkiye Büyük Elçilik binasının tesisinden itibaren biri (Kabil) de kışlık, diğeri 

(Pâğman). da,yazlık olmak üzere iki elçilik binası Afganistan Hükümeti tarafından senede 
raptolunarak Hükümetimize temlik edilmiştir. 

Afganistan Hükümetinin bu cemilesine; karşılık olmak üzere Devlete ait olan ve Ankarada 
Afganistan sefareti tarafından ötedenberi işgal edilmekte bulunan binanın müşarileyh Hükü
mete temliki düşünülmüştür. 

Hariciye encümeni masbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye encümeni 
Karar M 14 16-/V-1933 
Esas ,V 7/5/4 

Yüksek Reisliğe 
Afganistanda Türkiye Büyük Elçiliğine tahsis edilen binaların Afgan Hükümeti tarafından 

Hükümetimize temlik edilmesi cemilesine karşılık olmak üzere, Ankarada Necati Bev cadde
sinde Devlete ait olup, ötedenberi Afganistan sefareti tarafından işgal edilen binanın Afganis
tan Hükümetine temlikine ait 18-H-1933 tarih ve 13955 numaralı kanun lâyihası encümeni
miz tarafından tetkik edilerek aynen kabul olunmuştur. 

Hşriciye En. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Siirt Sivas İstanbul Kocaeli İzmir 

Mahmut Necmettin Salah cimcoz İ. Süreyya Halil 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 237 
Esas No. 1J514 

9 - X - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Afgan sefareti binasının Afgan hükümetine temlik edilmesi hakkında olup Başvekâletin 
20-H-1933 tarih ve 6/433 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası 
Hariciye encümeninin bu baptaki tnazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınmış olmakla 
Maliye vekâleti müsteşarı Faik Bey hazır olduğu halde tetkik ve mütalea olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesi muvafık görülerek Hariciye encümenince tasvip edilen kanun 
lâyihası encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Ffımi 

İsparta 
Mükerrem 

R. V. 
Konya 

K. Hüsnü 

Kırklareli 
Af. Nakit 

M. M. 
Bursa 

Dr. Oalip 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
Edirne 
Faik 

istanbul 
Sadettin 

Kırklareli 
Şevket 

Sivas 
Af. Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Afganistan sefareti binasının Afgan Hükümetine temlik edildiğine dair kanım lâyihası 

MADDE 1 — Ankarada Necati Bey caddesinde Devlete ait olup ötedenberi Afganistan sefareti 
tarafından işgal edilmekte olan sefaret binası Afganistan Hükümetine temlik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 
18-H-1933 

* Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
tsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. tk. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâa Dr. Refik- Ali Hana Muhlis 



Sıra No 341 
Memurin kanununun 75 inci maddesinin tefsiri hakkında 

365 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet Q- VII - 1931 

Muamelât müdür tuğu 
Sayı 6/19Ö8 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletinden yazılan sureti merbut 5-VII-Q31 tarih ve 27466 numaralı tezkerede 
memurin kanununun 75 nci maddesin teki .( mütekaitler memur addolunmaz. Muvakkaten 
memleket haricinde olsalar dahi tekaüt maaşı alırlar ) ibaresinin tatbikatta müşkülâtı mucip 
olması hasebile tefsiri rica olunmaktadır. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulması arzolunur efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Ma. V. Muntazam korçlar M* 27466/2 numaralı ve 5-VII-931 tarihli teskeresi suretidir. 
Başvekâlet celileye 

Memurin kanununun 75 inci maddesindeki ( mütekaitler memur addolunmaz , Muvakkaten 
memleket haricinde olsalar dahi tekaüt maaşını alırlar) ibaresine nazaran ecnebi memleketlerde 
bulunan mütekaitlere memaliki ecnebiyeye seyahet etmek isteyenlerin tekaüt maaşlarından istifa
deleri o memleketlerde muvakkaten bir müddet için bulunmuş olmaları şartile tahdit edilmiş 
Ve mülkî askerî tekaüt kanununun 61 inci maddesinde de mütekaitlerin senede iki defa yoklma-
İarı icra edilmesi emrolunmuştur. 

Kanunda muvakkat müddetin neden ibaret olacağı ve mütekaitlerin memaliki ecnebiyeye 
seyahat ve ikametierinin ne gibi kuyut ve şuruta tâbi olduğu ve kanunda bir mühteha tayin 
edilmeksizin muvakkat bir müddet için memaliki ecnebiyede bulunmanın tekaüt maaşlarının 
katini istilzam etmeyeceği tasrih edilmiş olduğuna göre mütekaitler haklarında mütekaddim 
bir mezuniyete ihtiyaç olup olmadığı ve mezuniyet talep edenlerin gösterdikleri seyahat ve 
ikamet müûeetİerini hükümetin tenkise ne dereceye kadar salâhiyettar olduğu hakkında ne 
memurin kanununda ve nede tekaüt kenununda bir hüküm mevcut olmadığı gibi hükümete de 
75 inci maddenin sureti tatbiki hakkında bir talimatname tanzimine salâhiyet verilmemiştir. 
Şu vaziyet karşısında tekaüt veyahut yetim maaşı alanların memalik ecnebiyede ikametleri hak
kında tabî olacakları ahkâmın idarî tedbirlerle tayin ve tatbikına imkân görülememekte ve 
maddei kanuniyenin tefsiren halli zarurî görülmekte olduğu Hazine Hukuk Müşavirliğinin 
eümlei mütaleasından olmakla bu bapta B. M. M. nce tefsiren bir karar ittihazı hususuna 
müsaadai aliyeleri arz ve istirham olunur efendim. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni ıs -VI -1932 
Karar No. 70 
Esas No. 3/65 

Yüksek Reisliğe 

Memurin kanununun yetmiş beşinci maddesindeki ( Mütekaitler memur addolunamaz. Mu
vakkaten memleket haricinde olsalar dahi tekaüt maaşı alırlar ) ibaresinin tatbikatta müşkü
lâtı mucip olması hasebile tefsiri hakkında Başvekâletin G/1968 numaralı ve 9-VII -1931 tarihli 
tezkeresile gönderilen Maliye vekâleti tezkeresi sureti Muhasebatı umumiye umum müdürü ha
zır olduğu halde mütalea ve müzakere olundu: 

Mezkûr yetmiş beşinci madde : Mütekaitlerden ecnebi .memleketlerine gidecek olanların te
kaüt maaşlarını almalarını muvakkat bir müddete hasretmek suretile tahdit etmiş ise de müteka
itlerin senede iki defa yoklamalarmm icrasını tekaüt kanununun 61 inci maddesi âmir bulun
masına nazaran bu muvakkat -müddetin neden ibaret olacağına ve bunların ecnebi memleketle
re seyahatleri ne gibi kuyut ve şuruta tâbi tutulacağına ve mezuniyet almalarına ihtiyaç olup 
olmadığına ve talep edecekleri mezuniyet Hükümetin ne dereceye kadar tenkis edebileceğine 
dair bir talimatname tanzimine salâhiyet verilmemiş ve şu vaziyet karşısında tekaüt ve yetim 
maaşı alanların ecnebi memleketlerde ikametleri hakkında tâbi olacakları ahkâmın idarî ted
birlerle tayin ve tatbikma imkân görülmemiş olduğuna binaen mezkûr maddenin tefsiren halli 
talep edilmektedir. 

Mütekaitlerin muvakkaten memleket haricinde olsalar dahi maaşlarını alacakları mezkûr mad
dede sarahaten gösterilmekte olmasına nazaran bu hususta tereddüdü mucip bir cihet görülme
mektedir. Ancak kanunda muvakkat müddet için bir münteha tâyin edilmediği cihetle bu 
Müddetin neden ibaret olacağı noktasında encümenimiz tevakkuf etmiş ise de muvakkat tabiri
nin dairei şümulü her ferdin ihtiyacına taallûk eden hâdiselerin nevine ve şekline göre takdirî 
malhiyette olması ve binaenaleyh tevsi ve temdidemütehamnıil bir elastikiyeti haiz bulunması itiba-
riıle .alâkadaraııın buradan infiıkâklerini istilzam eden sebepler bilinmedikçe muvakkat müddet 
için bir had ve münteha tayinine imkân olmadığı kanaatine vasıl olmuş ve bu ciheti Hükümetin 
takdirine biraıkmağı zarurî görmüştür. 

Zaten vekâleti müşarileyıbanııı mezkûr tezkeresinde de işaret edildiği üzere tekaüt ve yetim ma
aşı alanlardan ecnebi memleiketleırine gitmek ıstırarında bulunanların malûmat vermek için evvel 
emirde hangi makama müracaat edeceklerine ve ikamet 'müddetlerini ledelioap ne suretle t enindi t 
ettireceklerine ve ıtayin edilen müddet zarfında ,avdet etmeyenler (hakkında ne tarzda muamele 
yapılacağına ve bunların ıher altı ayda bir icrası muktazi yoklamalarını ne yolda yaptıracaklarına 
taallûk eden ıhususat nazarı dikkate aknmak, velhâsıl Hükümetin tatbik sahasında tesadüf ettiği 
sair müşkülât varsa onları da bertaraf edecek esasatı ihtiva etmek üzere bir talimatname tanzimlini' 
encümenimiz muvafuk bulmaktadır. 

Binaenaleyh Hükümete böyle bir talimatname yapmak salâhiyeti verilmesini mutaaammm oku ak 
üzere mez/kûr yetmiş beşinci maddeye bir fukra ilâvesi münasip görülmüş ve bu 'hususta bir kanun 
lâyihası ihazırlanmıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınınuak üzere Yüksek Reisliğe iarzolunur. 

Maliye encümeni Reisi Na. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Malatya İstanbul İsparta İzmir Kastamonu 

M. Nedim M. Ziya Kemal Kâmil Refik 

Aaza Aza Aza 
Kütahya Aydm 

Ömer Adnan 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 240 
Esas No. 3/65 

10-X-1933 

Yüksek Reisliğe 

Memurin kanununun yetmiş beşinci maddesinin tatbikatında müşkülât görülmesi hasebile 
tefsiri hakkında Başvekâletin 9 -VII -1931 tarih ve 6/1968 numaralı tezkeresile gönderilen Ma
liye vekâleti tezkeresi ve Maliye encümeni mazbatası encümenimize havale edilmekle Maliye 
müsteşarı Faik Rey hazır olduğu halde müzakere ve tetkik edildi: 

Yetmiş beşinci maddede ( mütekaitler memur addolunamaz, muvakkaten memleket haricinde 
olsalar dahi tekaüt maaşı alırlar ) denilmekte ise de bu maddenin tatbiki sırasında tekaüt ka
nununun 61 inci maddesi mucibince mütekaitlerin senede iki defa yoklamalarının icrası zarurî 
bulunduğu ve buna nazaran ecnebi memleketlere seyahat edeceklerin ne gibi kayit ve şartlara 
riayet etmesi lâzımgeldiği ve mezuniyet almağa ihtiyaçları olup olmadığı ve müddetin sureti 
takdiri hususlarında Maliye vekâleti tezkeresi ve Maliye encümeni mazbatasında gösterilen ih
tirazı kayitlere eneümenimizce de iştirak edilmiştir. Millî servet ve tasarruf hareketlerinin için
de bulunduğumuz senelerin hususiyetlerine »öre para ihracı zarurî sebeplere bağlı olması tabiî 
olacağından tanzim kılrnaeak nizamnamede nazarı mütaleaya alınması için maddeye bu cihet te 
ilâve olunarak talimat kelimesi de nizamnamekelknesile değiştirilmek suretile yeniden tanzim 
kılman kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. 
Gümüşane Konya 
H. Fehmi 

İsparta 
Mükerrem M. 

M. M. Kâtip 
Bursa Tokat 

Dr. Galip Süreyya 
Manisa Sivas 
T ur aut M. Remsi 

Çorum 
Mustafa 

Edirne 
Faik 

İstanbul 
Sadettin 

MALİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

7HH numaralı memurin kanununun yet
miş beşinci maddesine bir fıkra Hâresi-

ne dair kanun 

MADDE 1 — Memurin kanununun yetmiş be
şinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Memleket haricinde ikamet sebeplerine göre 
muvakkat müddet ve yoklama ve müracaat usul
lerinin tayini hakkında Hükümetçe bir talimat
name yapılır. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

7SH numaralı memurin kanununun yet
miş beşinci maddesine bir fıkra ilavesi

ne dair kanun 
MADDE 1 — Memurin kanununun yetmiş be

şinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 
Memleket haricinde ikamet sebeplerine ve 

millî servet ve tasarruf hareketlerinin icapları
na güre muvakkat müddet ve yoklama ve müra
caat usullerinin tayini hakkında Hükümetçe bir 
nizamname yapılır. 

MADDE 2 — Bıı kanun nesri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Sıra NQ 347 
Acizleri tahakkuk eden memurların tasfiyeleri hakkında 
1026 ve 1683 numaralı kanunlarda mevzu hükmün icrasında 
tahaddûs eden ihtilâfın tefsiren halline dair 3/147 numaralı 

Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

M uamelât müdürlüğü 20-//-1932 
Sayı 6/445 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Acizleri tahakkuk eden memurların tasfiyeleri hakkında 1026 ve 1683 numaralı kanun
larda mevzu hükmün icrasında Divanı muhasebatla Maliye vekâleti arasında mütehaddis ihti
lâfın tefsiren halline dair Maliye Vekâletinden yazılan 27-H-932 tarih ve 25 numaralı tezkere
nin sureti leffen takdim olunmuştur. Mukt azasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim 
efendim. 

Başvekil 
ismet 

27-H-1932 
Başvekâleti Celileye 

Memurin kanununun muvakkat birinci maddesinin tadili hakkındaki 1026 numaralı kanunun 
hükmü 1666 numaralı kanunla 932 haziranının on beşine kadar temdit edilmiş olan birinci 
maddesi ile sicilleri itibarile kendilerinden istifade olunamayanlar ve acizleri tahakkuk edenlerden 
hizmet müddetleri 25 seneden az ve fakat 15 seneden fazla olanların son on senede aldıkları 
memuriyet maaşı yekûnunun yüz yirmide biri ile tekaüde sevkedilmek suretile tasfiyesine cevaz 
verilmiştir. 

Sicilleri itibarile veya acizlerinin tahakkuku dolayısile tasfiyeleri tekarrür eden memurlardan 
hizmet müddetleri yirmi beş seneye baliğ olmayanlara bu hükme istinaden tahsis edilmekte olan 
tekaüt maaşları 1683 numaralı kanunda tasfiye suretile tekaüde sevkolunacaklar hakkında sarih 
bir hüküm mevcut olmamakla beraber 72 inci maddesile i l ağustos 325 tarihli tekaüt kanu
nu ve memurin kanununun tekaüde müteallik ahkâmı ilga edilmiş ve 1666 numaralı kanun 
yalnız tasfiye müddetinin temdidinden bahis ve bu baptaki ahkâmı sabıkanın devamı meriyeti 
hakkında bir kayit ve sarahati gayri muhtevi bulunmuş olmasına binaen 1683 numaralı kanu
nun neşrinden sunra tasfiye suretile tekaüde sevkolunanlara da bu kanun hükümlerine göre 
muamele yapılması lâzım geldiği mütaleasile Divanı muhasebatça tescil edilmemekte 
bulunmuştur. 

1683 numaralı kanunun mevkii meriyete vazından sonra tasfiyeye tabi tutulanlardan müd
deti hizmeti 25 sene ve daha ziyade olanlar her zaman tekaütlerini talep etmek hakkına malik 
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oldukları gibi 72 inci maddesile 325 tarihli tekaüt kanunu ve müzeyyelâtı ilga edilmiş olmak 
itibarile yeni hükümlere göre tekaüt maaşı tahsisi muktazi bulunmuş ve bu hususta bir gûna 
ihtilâf bulunmamıştır. Ancak bu gibilerden hizmet müddeti 25 seneye baliğ olmayanlar hak
kında müstakil bir hükmü havi bulunan ve ne sarahaten ve ne de zımnen ilga edilmemiş olan 
1026 numaralı kanunun hükümlerine tevfikan muamele ifası muktazi görülmektedir. Gerçi 
Divanı muhasebatça bu hususta 1683 numaralı kanunun 72 inci maddesile memurin kanununun 
tekaüde müteallik hükümlerinin ilga edilmiş olduğu ve 1666 numaralı kanun yalınız tasfiye 
müdd tinin temdidinden bahis olup ahkâmı sabıkanın devamı meriyeti hakkında bir kaydi 
muhtevi olmadığı iddiasile 1026 numaralı kanun hükümlerinin meri ol:ı\'\!ığı iddia edilmekte 
isede 72 inci madde de memurin kanununun hangi hükümlerinin ilga edildiği madde numara
ları gösterilmek suretile tasrih edilmiş olup bu meyanda mezkûr kanunun muvakkat birinci 
maddesini muaddil 1026 numaralı kanun zikredilmemiş olduğu gibi muvakkat kanunlar 
metinlerinde yazılı müddetin hitamile kendiliklerinden hükümsüz kaldıkları ve müddetin hita
mından evvel veya sonra yeni bir kanunla mezkûr müddet uzatılınca bütün hükümlerinin meriyeti 
temdit edilmiş olması kavaidi hukukiye icabından bulunmuş ve müddetin temdidine dair olan 
kanun metninde ahkâmı sabıkanın devamı meriyeti hakkında bir kayit ve sarahati ihtiva 
etmesi lâzım ve zarurî olmayıp, çünkü aksini kabul; kanunun meriyet müddeti temdit edildiği 
halde muhtevi olduğu hükümlerin meriyetten kalkmış olması demektir ki asla kabili tecviz 
bulunmamış olduğu cihetle mezkûr kanunun elyevm meri ve hükmüne tevfikan muamele 
ifasında tereddüde mahal olmamak lâzımgelir. 

Bununla beraber Divanı Muhasebat noktai nazarında ısrar eylemekte bulunmuş olduğundan 
muamelatın teahhurdan vikayesi için keyfiyetin tefsiren halli tasvip buyurulduğu takdirde 
Meclisi Âliye arzına müsaadei Devletlerini istirham eylerim efendim. 

Maliye Vekili 
M. Abdiilhalik 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiline encümeni 14 - XII - 1932 

Kurar No. ,'i 
Esas X<>. .'•>/117 

Yüksek Reisliğe 

Acizleri tahakkuk eden memurlar ın tasfiyeleri hakkında 1026 ve 1666 numara l ı kanunlarda mevzu 
hükmün icrasında Divanı muhasebatla Maliye vekâle/li arasında mütehaddks ihtilâfın tefsiren halline 
dair Maliye vekâletinden ya/alan 27 - II. - 1932 larih ve 25 u mm aralı tezkere suret inin gönderildi
ğine dair Başvekâleti ("eliılenin T. 1>. M. M. Yüksek .Reisliğine yanmış. olduğu 29 - I I - 1932 
tarih ve 6/445 ıııımaralr tezkere encümenimize havale bıı.vurulcınakla keyfiyet Makiye vekili ve Divanı 
ınuhaısehat reisi Beyefendiler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere o lundu: 

Maliye vekâleti tezkeresinde 16815 numaralı askerî tekaüt kanununda tasfiye sureıtile tekaüde sev-
kolunacaklar hakkında sarih bir hüküm olmamakla beraber işbu kan umun 72 uci maddesile I I ağus
tos 325 tarihli tekaüt kanunu ve .memurin kanununun tekaüde müteallik hükümleri ilga edilmiş 
ve 1666 numaralı kanını yalnız tasfiye, müddetinin temdidinden bahsetmekle iktifa edip 1026 numa
ralı kan umun sair ahkâmının devamı meriyeti hakkında, katiyet ve sarahati iht iva eylemediğinden 
16S3 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kan unum m neşrinden sonra tasfiye suretile tekaüde sevkolu-
nanlara da bu kanun hükümlerinle göre muamele yapılması lâzımgeldiği mütaleasile sicilleri itibarile 
veya acizlerinin tahakkuku dolayısih; 1026 ve 1666 numaralı kanunlar hükümlerine istinaden tasfiye
leri t aka r rü r eden meni ur lardan hizmet müddetler i 25 ıseneye ha lig olmayanlara 1666 numaral ı kanım-
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la meriyet müddeti temdit olunan 1026 numaralı kanun mucibince tahsis edilmekte olan tekaüt 
maaşlarının Divanı muhasebatça tescil edilmemekte olduğundan bahsolunımakta ve 1683 numaralı ka
nun mevkii meriyete girdikten sonra hizmet müddetleri 25 veya daha fazla olanların her zaman 
tekaütlüklerini talep etmek hakkına malik oldukları gibi işbu kanunun 72 nci maddesilc I I ağustos 
325 tarihli tekaüt kanunu ve zeyilleri ilga edilmiş olmak itibarile yeni hükümlere göre tekaüt anaaşı 
tahsisi lâzımgeldiği ve bu hususta bir ihtilâf bulunmadığı, ancak bu gibilerden hizmet müddeti 25 
seneye varmayanlar hakkında müstakil bir hükmü havi bulunan ve ne sarahaten, nede zımnen ilga 
edilmemiş olan 1026 numaralı kanunun hükümlerine göre muamele yapılması lâzımgeldiği ve 1683 
numaralı kanunun 72 nci maddesinde memurin kanununuu hangi hükümlerinin ilga edildiği mad
de nuımaralarile tasrih edilmiş olup mezkûr kanunun muvakkat birinci maddesini tadil eden 1026 
numaralı kanun zikredilmemiş olduğu ve muvakkat kanunların metinlerinde yazılı müddetin hitamile 
kendiliklerinden hükümsüz kalacakları ve müddet uzatılınca bütün hükümlerin temdit edilmiş olması 
kavaidi hukukiye iktizasından bulunduğu mütalctısı dermeyan edilerek noktai nazarında İsrar eden 
Divanı muhasebatla vekâlet arasındaki ihtilâfın tefsir suretile halli talep edilmektedir. 

1683 numaralı kanun, 1026 numaralı kanunun müddetini temdit eden 1666 numaralı kanunun 
neşri tarihinde derdesti müzakere bulunduğundan mezkûr kanunun ilgası kastedilmiş olsaydı sara
haten kanuna dereedilmesi tabiî olmasına ve 1666 numaralı kanunun 1026 numaralı kanunun müd
detini. temdit etmekle bütün hükümlerini de birlikte temdit etmiş olması kavaidi hukukiyeden bulun
masına, esasen işbu kanunun birinci maddesinden 1026 numaralı kanunun memurinin tasfiyesine 
dair cümlesile tavsif edilmesi tasfiye hükümlerinin' devamına bir delili zımni telâkki edilmesine ve 
ancak 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu I I ağustos 325 tarihli memurini mülkiyenin te-
kaüdine daıir olan kanunu, ilga eylediğinden 1026 numaralı kanun metninde mezkûr olan ve I I a-
ğustos 325 tarihli atfı hükmeden fıkra hükümsüz kalmasına binaen mütalea olunarak Maliye vekâ
letinin noktai nazarının muvafık olduğuna ve aşağıda yazılı tefsir fıkrasının kabulüne ve benriucibi 
havale evrakın Maliye encümenine tevdiine karar verildi. 

Fıkrai tefsiriye 

1026. numaralı kanunun meriyet müddeti 1666 numaralı kanuna tevfikan temdit edilmekle mez
kûr kanunun ilga edilmemiş bulunan diğer hükümleri de temdit edilmiş addolunur. 

Dahiliye En. Reisi Na. M. M. Kâ. 
M. M. 
Şükhü 

Aza 
Samsun 
Zuhtü 

Çanakkale 
Şükrü 

Aza, Aza 
Antalya Şebin karahisar 
Rasıh Vasfı Raşit 

Aza 
Çorum 

1. Kemal 

Aza 
Kars 

Baha TU 

Aza 
Amasya 
/. Hakkı 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

Aza 
Bize 
Esat 

Aza 
Elâziz 
Hüseyin 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 22 
Esas No. 3/147 

Maliye encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

13-IV-1933 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun, neşrinden .sonra, acizleri yüzünden tasfiye 
edilen memurların tekaüt maaşlarının ne suretle tahsis edileceği hakkında Divanı muhasebatla 
Maliye vekâleti arasında çıkan ayrılığın tefsir yolile halline dair Başvekâletin 29 - XI -1932 
tarih ve 6/445 numaralı tezkeresine bağlı evrak ile Dahiliye encümeni mazbatası encümenimize 
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havale olunnnutşur. Divanı muhasebat reisi ve Maliye vekâleti Muhasebat umum müdürü Beyler 
hazır oldukları halde keyfiyet tetkik ve müzakere olundu: 

Memurin kanununun birinci muvakkat maddesini tadil eden 1026 numaralı kanun, sicilleri 
itibarile kendilerinden istifade edilemeyen veya acizleri tahakkuk eden memurların tasfiyesine 
cevaz vermiş ve bunların hizmet müddetlerine göre ne suretle tekaüt maaşı tahsis edileceğini 
de ayrıca göstermiştir. 

Kanun 1927 senesi haziran iptidasından muteber olmak üzere metindeki sarahate binaen 
üç sene müddetle takyit edilmiş ancak tasfiye müddeti, 1666 numaralı kanunla 1932 senesi 
haziran on beşine kadar temdit olunmuştur. 

Halbuki 30 haziran 1930 tarihinden muteber olmak üzere neşrolunan 1683 numaralı askerî 
ve mülkî tekaüt kanunu; tasfiye suretile tekaüt edilecekler hakkında bir hüküm ihtiva etmemiş 
ise de kanunun üçüncü maddesinin mülkî memurlara ait (D) fıkrasında sicilleri yüzünden teka
üde sevkedilenlere ne suretle maaş tahsis edileceği gösterilmiştir. 

1026 numaralı tasfiye kanununa göre (on beş seneyi ikmal edenler son on senede aldığı me
muriyet maaşı yekûnunun yüz yirmi de biri yanimiktarı vasatii şehrisinin yüzde yirraisile tekaüde 
sevkedilirler. On beş seneden ziyade müddeti hizmetin beher senesi için bu yüzde yirminin 
onda biri ilâve olunur ). 

1683 numaralı kanıma göre ise (yirmi beş seneden noksan hizmette beher sene için yirmi beş 
senelik tekaüt maaşının yirmi beşte biri tenzil) olunarak tekaüt maaşı tahsis olunur. 

1683 numaralı kanunun neşri tarihi olan 30 haziran 1930 ile tasfiye müddetinin sonu olan 15 
haziran 1932 tarihi arasında tasfiye suretile tekaüt edilenlere ne suretle maaş tahsis edileceği 
hakkmda Maliye vekâleti ile Divanı muhasebatarasmda bir ayrılık olmuştur. 

Maliye vekâleti; tasfiye müddetinin sonuna kadar tasfiye suretile tekaüde sevkedileceklerden 
yirmi beş seneden noksan hizmeti olanlara tasfiye kanununda sayılan hükümleri tatbik icap et
tiği mütaleasmdadrr. 

Ancak yirmi beş seneden fazla hizmet edenler için tasfiye kanununda 11 ağustos 1325 tarihli 
kanunun tatbiki ifade edilmiş ise de 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu mezkûr kanu
nu ilga ettiğinden ve esasen yirmi beş seneyi geçtikten sonra her zaman mevcut hükümlere 
göre tekaütlüğünü istemek memurun hakkı dahilinde olduğundan bunlara 1683 numaralı kanu
na göre maaş tahsisi lâzımgeldiği Maliye vekâletince ileri sürülmektedir. 

Divanı muhasebat ise hizmet müddeti yirmi beş seneden fazla olanlar için tatbik olunduğu 
gibi bundan az hizmet müddeti olanlar için de 1683 numaralı kanunun tatbiki lâzımgeldiği mü-
taleasmdadır. 
• Encümenimizce keyfiyet mütalea olundu. 1683 numaralı kanun 1026 numaralı kanunu ilga 
etmiş delildir. 1666 numaralı kanun ise memurinin tasfiyesine dair kanun tabirile tasfiye müd
detini uzatmıştır. Şu halde mezkûr kanun 1026 numaralı kanunun müddetini uzatmakla bütün 
hükümlerinin birlikte uzatılmış olması hukuk kaideleri icabıdır. 

Tasfiye suretile tekaüde sevkedilecekler hakkında ayrı ve açık bir hükmün tasfiye kanunla
rından sonra tedvin edilen 1683. numaralı asker îye mülkî tekaüt kanununda bulunmayışı da bu 
gibiler hakkında hususî hükümlerin tatbik edileceğini tazammun eder. Bu mülâhazalara binaen 
encümenimiz Dahiliye encümenince hazırlanan tefsir fıkrasını aynen kabul etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. R. N. M .M . Kâtip Aza Aza ' Aza 
Bayazrt Bayazrt İsparta Balıkesir Diyarbekir İzmir 
thsan İhsan Kemal Turan Pertev Zülfü Kâmil 

Aza ' ; ' -
Mersin • : 

Hamdi J r / 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 14 +X-1933 
M. No. 249 
Esas No. 3/147 " 

Yüksek Reisliğe 

Acizleri tahakkuk eden memurların tasfiyeleri hakkında 1026 ve 1683 numaralı kanunla 
mevzu hükmün icrasında Divanı muhasebatla Maliye vekâleti arasında mütehaddis ihtilâfın ha 
line dair olup Başvekâletin 29-11-1932 tarih ve 6/4435 numaralı tezkreesile Yüksek Meclis 
gönderilen Maliye vekâletinin 27 - II -1932 tarih ve 25 numaralı tezkeresi sureti ve bu bapta 
Dahiliye ve Maliye encümenleri mazbataları encümenimize havale buyurulmakla Divanı muhas» 
bat reisi ile Maliye vekâleti müstşearc Beyler hazır oldukları halde tetkik ve mütalea olundu 

1026 numaralı tasfiye kanunu ahkâmınca sicilleri itibarile kendilerinden istifade edileni 
yen veya acizleri tahakkuk eden memurların tasfiyeleri icra kılınırken bunlara hizmet müdde 
lerien göre ne suretle tekaüt maaşı bağlanacağı ayrıca gösterildiğinden ona göre muamele yapı 
makta idi. 

Bu kanunla tayin edilen üç sene tasfiye müddeti hitam bulduğundan 1666 numarala kanun 
1932 senesi haziranı on beşine kadar bir sene daha uzatılmıştır. 1 haziran 1930 tarihinden mutebe 
olmak üzere neşrolunan 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu tasfiye suretile tekaüt ed: 
lecekler hakkında sarih bir hükmü ihtiva etmemekle beraber mülkî memurlara ait üçüncü maddes: 
nin (D) fıkrasında sicilline göre tekaüde sevkedilenlere ne suretle maaş verileceği gösterilmekı 
mahiyetleri birbirine yakm olan ayni hâdiseyi meskut ta bırakmamaktadır. 

1026 numaralı kanunla 1683 numaralı kanunda gösterilen hükümler farklı olduğu gibi 168 
numaralı kanunun meriyet tarihi olan 1 haziran 1930 tarihinde tasfiye müddetinin sonu ola: 
15 haziran 1932 arasındaki müddet zarfmda tasfiye suretile tekaüt edilenlere ne suretle maa 
tahsis edileceğinde tereddüt husule gelmiştir. 

Filhakika 1666 numaralı kanunun birinci maddesinde (memurin kanununun birinci muvakk 
maddesinde memurin tasfiyesi için tayin olunan ve muahharan 1930 senesi haziranının on beş ir 
kadar temdit edilmiş bulunan müddet 1932 senesi haziran on beşine kadar temdit olunmuştur) d< 
mekle tasfiye müddetinin temdidini emretmiş ise de bu temdit hükmünden tahsise taallûk ede: 
diğer hükümlerin de aynen ipkası sarihan zikretmediğine göre bütün hüküm 
lerinde uzatılmış olması kıyas edilse bile tasfiye kanununun atfedildiği 1352 tarih 
tekaüt kanunu ve zeyilleri, 1666 numaralı kanunla 1683 numaralı kanunların meriyetleri araşır 
daki müddet için de tamamen hükmü cari olmadığından bu kıyas yolu ile meselenin halli müşk" 
görülmekle beraber bu şekli hallin adaletsiz olacağı da anlaşılmıştır. Meselâ tasfiye edilen bi 
memurun hizmet müddeti yirmi beş seneye baliğolduğu halde yeni tekaüt kanununa göre tekaf 
edilmesi, hizmet müddeti yirmi dört buçuk sene olan ve tasfiye edilmiş bulunan diğer bir memt 
rttn tekaüt muamelesi hâdise temdit devresinde ve yeni tekaüt kanununun meriyeti zamanmd 
olduğu halde eski tekaüt kanununa göre tekaüt edilmiş olacağı neticesine varacaktır. 

Bu karışıklığa ve müsavatsızlığa da mahal bırakmamak daha doğru olacağı mütaleasile en 
cümenimiz meselenin tefsiren hallini mümkün görmeyerek 1666 numaralı kanuna zeyil olarak bi 
madde yazlması kararlaştırılmıştır. Yüksek heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip 
Gümüşane Bursa Tokat Çorum Erzurum İstanbul 
H. Fehmi Dr. Galip Süreyya Mustafa Asım Sadettin 

İsparta Kırklareli Manisa ., 
Mükerrem M. Nahit M. Turgut '* 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLÎFÎ 

1666 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 
MADDE 1 — Bu kanunun tayin ettiği müddet zarfmda tasfiye olunan memurlardan hizmet 

müddetleri yirmi beş seneye baliğ olmayanlar 1683 numaralı askerî ve mülM tekaüt kanununun 
13 üncü maddesi hükmüne tâbi tutulurlar . 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

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



Sıra No 344 
Tütün inhisarı kanununun 33 üncü maddesinin tefsiri hak
kında 3/275 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Gümrük ve 

inhisarlar, İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 20-11-1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/436 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tütün inhisarına ait 1701 sayılı kanunun 33 üncü maddesinin tefsiri hakkında Gümrük ve 
İnhisarlar vekilliğinden yazılan 16-11-933 tarih ve 425/201 sayılı tezkerenin sureti Yüksek 
huzurlarına sunulmuştur. 

İşin Jefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine müsaade edilmesini dilerim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Gümrük ve İnhisarlar vekilliğinin 16-II-1933 tarih ve 425/201 numaralı tezkeresi suretidir. 

1 — İnhisarlar umum müdürlüğünden alınan bir tahriratta, Samsun ve Bafra mıntakalarında 
tütün satın alan ve bunları kendi ihtiyaçlarına göre işletmekte olan Amerikaların son zamanlarda 
iki sıradan ibaret ufak dizi balyaları yaptırmakta ve bu tarzda imal edilen mahsule daha fazla 
rağbet göstermekte olduklarından, çiftçilerin mahsullerini dizi balyası haline getirip o suretle 
derambar ettirdikleri bildirilmekte, ve ambar kirası olarak altmış para alınmakta olan denklerin 
asgari 35, azamî 50 küo arasında olması hasebile on ilâ on beş kilo sikletinde yapılmakta 
olan bu dizi balyalarından 35 kiloyu tecavüz etmemek şartile iki veya üç adedinin bir denk 
itibarile ona göre bunlardan ambar kirası alınmasına müsaade verilmesi rica edilmektedir. 

2 — 1701 numaralı kanunun 33 üncü maddesinde, tütün çiftçileri tütünlerini inhisar idaresi 
ambarlarında iki sene için depo edebilirler. Denklerin ambara girdiği tarihten itibaren ilk altı 
ay için ambar kirası alınmaz, bu müddet geçtikten sonra her yedi gün veya haftanın bir 
kısmı için denk başına altmış para ambar ücreti alınır. Denilmektedir. 

3 —Maddede dengin sıkleti hakkında bir kayit olmamasına göre, dizi balyalarının da 
beherinden altmış para ambar kirası alınması lâzımgeleceği mütalea edilebilirse de, denkler 
ötedenberi memlekelin muhtelif mıntakalarında 35 ilâ 50 kilo ağırlığında yapılmakta olmasına 
ve bu suretle istifası icabeden ambar kirasının asgari 35 kilo sikleti olan bir denkten alınması 
teamül halini almış bulunmasına göre, dizi balyalarında de bu siklet nazarı dikkate alınarak 
- azamî 35 kiloyu geçmemek şartile- iki veya üçünün bir denk itibar edilmesi ve buna naza
ran bunlardan ambar kirası alınması muvafık olacağı da ayni kuvvetle mütalea edilebileceğinden, 
yanlış tatbikata mahal kalmamak üzere keyfiyetin tefsiren halli zarureti hâsıl olmuştur. 

4 __ Yüksek tasviplerine iktiran ettiği takdirde, bu bapta bir tefsir kararı alınmak üzere 
meselenin Büyük Millet Meclisine arzına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 

Gümrük ve İnhisarlar vekili N. 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İn. encümeni 19 - III - 1933 

Karar No. 4 
Esas No. 3/275 

Yüksek Reisliğe 

1701 numaralı Tütün inhisar kanun unun 33 üeü maddesinin tefsiri hakkında Gümrük ve İnhi
sarlar vekilliğinden yazılan 16 - II - 933 tarih ve 425/201 numaralı tezkerenin gönderildiğine dair 
Başvekâletin 20 - II - 933 tarih ve 6/436 numaralı tezkeresi ile encümenimize havale edilmiş olan 
esbabı mucibe mazbatası Gümrük ve inhisarlar vekilliği Müsteşarı Bey hazır olduğu halde müzakere 
ve tetkik olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde Samsun ve Bafra muit akalarında tütün satın alan ve bunları ken
di ihtiyaçlarına göre işletmekte olan Amerika İdarin son zamanlarda iki sıradan ibaret ufak dizi 
balyaları yaptırmakta ve bu tarzda yapılan mahsule daha ziyade rağbet göstermekte olduklarından 
köylülerimizin de mahsûllerini dizi balyası haline getirip o suretle ambara vermekte oldukları bil
dirilmekte ve ambar kirası olarak altmış para alınmakta olan denklerin asgarî 35 azamî 50 kilo ara
sında olması hasebile 10 ilâ 15 kilo sıkletinde yapılmakta olan bu dizi balyalarından 35 kiloyu 
tecavüz etmemek şartile iki veya üç adedinin bir denk itibarile ona göre ambar 'kirası alınmasına 
müsaade verilmesi rica edilmektedir. 

1701 numaralı tütün inhisar kanununun 33 ücü maddesinde zürraın tütünlerini inhisar idaresi 
ambarlarında iki sene için depo edebilirler. Denklerin ambara girdiği tarihten itibaren ilk altı ay 
için ambar kirası alınmaz bu müddet, geçtikleri sonra her yedi gün veya haftanın bir kısmı için 
denk başına altmış para ambar ücreti alınır denilmektedir. 

Bengin sıkleti hakkında maddede bir kayit olmamasına göre dizi balyalarının beherinden de 
altmış para ambar kirası alınması lâzımgeleceği mütalea edilebilirsede köylü tarafından ambara 
konulan denklerin memleketin muhtelif mıntakalarında 35 kilodan 50 ve daha fazla kiloya kadar bir 
sıklette yapılması taamül olmasına ve bu suretle ihzar olunan denklerden altmış para ambar kirası 
alındığı halde 10 ilâ 15 kilo sıklette olan dizi balyalarının beherinin de bir denk itibarile ayni üc
rete tâbi tutulması muvafık görülemez 

1701 numaralı tütün inhisar kanununun 33 üncü maddesinde sıklet kaydi olmaksızın denklerin 
beherinden memleketin muhtelif mıntakalarında taamülen 35 ilâ 50 ve daha fazla kilo sıkletinde 
ihzar olunan beher dekten altmış para ambar ücreti alındığı halde Samsun ve Bafra mıntakalarında 
son zamanlarda yapılmakta olan ve beheri 10 ilâ 15 kilo sıkletinde olan dizi balyalarının beherinden 
de ayni ücreti almak cihetinin tefsiren halli talep edilmektedir. 

Encümenimizin tetkikatına göre tütün inhisar kanununun 33 üncü maddesi sıklet nazarı itibara 
alınmaksızın beher denkten altmış para alınmasını tasrih etmiş olduğundan Hükümetin teklifi veç
hile bu dizi balyalarından iki veya üç adedinin bir denk addedilerek meselenin tefsiren halline im
kân körülmemiştir. Fakat meselenin esası adalet ve tütün çiftçisinin himayesi olduğuna göre bu hu
susta Hükümetle hem fikir olan encümenimiz 33 üncü maddeye bir fıkra ekleyerek maksadın temi
nini daha muvafık görmüş ve hazırlanan fıkra Umumî Heyetin tasvibine arzoluınmak üzere Yüksek 
Riyasete takdim kılınmıştır. 

Gümrük İn. En. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Çorum Ordu Kırşehir Bursa Malatya 
ismet A. Şevket Serdar Rüştü Talât Haşini 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Samsun Cebelibereket Trabzon Cebelibereket 
Mehmet İbrahim Daniş H. Basri 
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îktısat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
thtısat encümeni 24 - IV - 1933 
Karar No. 21 
Esas No. 3/275 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan 1701 numaralı Tütün inhisarı kanununun 33 üncü maddesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Maliye encümeni mazbatası tetkik ve müzakere olundu. 

' Tefsiri istenen 33 üncü maddenin tütün denklerinin ardiyesine ait hükmü metni kanunda sarih 
olup tefsire mütehammil olmadığı yolunda Maliye encümenince yürütülen mütaleaya ancümenimiz-
de iştirak etmektedir. Ancak encümenimizin mütehassıs zevattan aldığı izahata nazaran tefsir 
istemeği icap eden. dizi denklerinin sıkleti on kilodan yirmi kiloya kadar değiştiği, diğer tütün 
denklerine gelince eski teamülden ayrılarak bugün tütünün görmezleri ayrı denk yapmakta bu 
suretle esas denklerin 30 - 35 kiloyu nadiren geç-mekte olduğu anlaşılmakta olmasına nazaran Ma
liye encümeninin maddeye ilâve ettiği fıkrada kabul ettiği dört dizi denginin bir denk itibar edil
mesi esasını dizi denkleri haricinde kalacak olan diğer tütün denklerine nazaran âdilâne bulmamış-
tir. Dizi denklerinin on ile yirmi kilo arasında bir sıklette olmasına nazaran 
bu denklerin üçünün bir denk itibar edilmesini encümenimiz adalete daha uygun bulmuş
tur. Maliye encümenince fıkrada yazılı (iki sıralı balya) tabiri yerinde olmayıp bunlara ticarî tea
mülde halk arasında dizi dengi denmekte olmasına mebni encümenimiz bu tabirin kullanılmasını 
tercih etmiş ve Maliye encümeni fıkrasını bu ikinoktadan tadil etmiştir . 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

İktisat E. R. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Edirne Ş. Karahisar A. Karahisar İzmir 

Şahir ismail M. Sadettin Yaşar Alâettin 
Aza Aza Aza 

Bolu 
H. Vasıf Şükrü 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 12- X -1933 
M. No. 246 
Esas No. 3/275 

Yüksek Reisliğe 

Tütün inhisarına dair olan 1701 numaralı kanunun otuz üçüncü maddesinin tefsiri hak
kında olup Başvekâletin 20 şubat 1933 tarihli tezkeresile Yüksek Meclise takdim kılman Gümrük 
ve inhisarlar vekâletinin 16 - II -1933 tarih ve 425/201 numaralı tezkeresi sureti ve bu hususta 
Gümrük ve inhisarlar encümeni ile İktisat encümeni tarafından tanzim olunan mazbatalar encü
menimize havale edilmekle Gümrük ve inhisarlar vekili Rana Bey hazır olduğu halde müzakere 
ve tetkik olundu: ~ r *T* 

Tütün denklerinden almacak ardiyeye dair olan mezkûr otuz üçüncü maddede bir denk tü
tünden almacak ücretin son senelerin iktisadî icaplarına göre dizi dengi namile yapılmakta 
olan ve azamî ağırlığı on kilodan yirmi kiloya kadar olan küçük denklerden de ayni şekilde 
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istifasının doğru olmayacağından mezkûr kanuna üç dizi denginin bir denk itibarile ücrete tâ
bi tutulması baklanda tefsir suretile halline maddenin metni müsait görülmediğinden bir fıkra 
eklenmesi hususunda İktisat encümeni mazbatasına encümenimiz de iştirak etmekle bu maksadı 
temin için İktisat encümenince tanzim kılınmış olan lâyiha Uumumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Beis 
Gümüşane 

11. Fehmi 
İsparta 

Mükerrem 

M. M. 
Bursa 

Dr. Galip 
Kırklareli 

M. Nakit 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
Manisa 

M. Turgut 

ÇaiTim 

Mustafa 
Elâziz 

H. Tahsin 
Erzurum 

Âsim 
İstanbul 
Sadettin 

• 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
TEKLİFİ 

1701 numaralı tütün inhisarı kanunu
nun 3l> üncü maddesinin sonuna bir fık

ra eklenmesi hak kırı da kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1701 numaralı tütün inhisar 

kanununun 33 üncü maddesinin sonuna aşağı
daki fıkra eklenmiştir : 

İki sıralı balyaların 4 adedi bir denk sayılır. 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1701 numaralı tütün inli işarı kanunu
nun ;.!;} üncü maddesin in sonuna bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1701 numaralı tütün inhisar 
kanununun 33 üncü maddesinin sonuna aşağı
daki frkra eklenmiştir : 

Bu madde mucibince ambar ücreti hesabın
da üç dizi dengi bir denk sayılır. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 


