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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Devlet havayolları, 
Hudut ve sahiller sıhhat, 
İnhisarlar, 
Orman ve 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlükleri 1941 

malî yılı Bütçe kanunu lâyihalar müzakere ve kabul 
edilerek teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü teşkilât kadro

larına müteallik kanun lâyihası kabul edildikten 
sonra, 

Beden terbiyesi, 
Devlet demiryolları ve limanları, 

Mazbatalar 
1 — İskân kanununun 39 ncu maddesinin tadili 

hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye, Bütçe ve 
Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenleri mazbataları 

1 — Hazine ile İstanbul belediyesinin bir kı
sım alacaklarının karşılıklı olarak ibrası hakkın
daki kanun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

26 - V - 1941 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Hazine ile İstanbul belediyesinin bir kısım 

alacaklarının karşılıklı olarak ibrasına dair 
olup 14 - VI -1940 tarih ve 6/2649 sayılı tezke
re ile sunulmuş olan kanun lâyihasının yeniden 
tetkik edilmek üzere geri alınması, Maliye ve
killiğinin 30 - IV - 1941 tarih ve 42246/1395 sa
yılı tezkeresile istenilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine yük
sek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Devlet denizyolları ve, 
Devlet limanları işletme umum müdürlükleri 1941 

malî yılı bütçe kanunu lâyihalarile, 
Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edilen me-

baliğin tahsisat kaydına, 
1941 malî yılı Millî müdafaa vekâleti bütçesine 

83 milyon lira fevkalâde tahsisat verihnesine dair 
kanun lâyihaları kabul edildi. 

Ve pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Bursa Niğde Bingöl 

Refet Canıtez Cavit Oral Necmeddin Sahir 

(1/384) (Ruznameye) 
2 — Pasaport kanununun onuncu maddesinin ta

dili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Hariciye 
encümenleri mazbataları (1/621) (Ruznameye) 

REİS — Usulen iade ediyoruz. 
2 — Malatya mebusu Mahmud Nedim Zabcı-

nın, inhisarlar beyiyelerinin üçte birinin harp 
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair 1485 sayılı kanunun 2 nci maddesinin son 
fıkrasının tefsiri hakkındaki takririnin geri ve
rilmesine dair takriri 

28 - V - 1941 
Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar beyiyelerinin üçte birinin harp 
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzi
ine dair 1485 sa,yılı kanunun ikinci maddesinin 
son fıkrasının tefsiri hakkındaki 4/30 sayılı tef
sirin intacına lüzum kalmamasına binaen iadesi
ne yüksek müsaadelerini istirham ederim. 

Malatya mebusu 
M. Nedim Zabcı 

REİS — Usulen iade ediyoruz. 

2 — HAVALE EDİLE NEVRAK 

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

REİS — Şemsettin Günaltay 
KÂTİPLER : Cavit Oral (Niğde) Vedit Uzgören (Kütahya) . 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETÎ UMUMİYEYE MARUZATI 

— 2 — 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 —• Diyarbakır istasyonundan trak ve Iran 
hudutlarına kadar yapılacak demiryollarının 
ikmali için istikraz aktine dair kanun lâyiha
sı ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/578) [1] 

REÎS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddeleri okutuyorum. 

Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak ve 
îran hudutlarına kadar yapılacak demiryolla

rının inşası için istikraz aktine dair kanun 
MADDE 1 — Hasılı Diyarbakır ve Elâzığ 

istasyonlarından Irak ve İran hudutlarına ka
dar uzatılacak demiryollarının inşasına tahsis 
edilmek ve senelik faiz ve ikramiye tutarı yüz
de yedi olmak ve itibarî kıymeti her sene on 
beş milyon lirayı geçmemek ve yirmişer senede 
itfa edilmek şartile otuz beş milyon liralık hâ
miline muharrer tahvil ihracı suretile istikraz 
aktine Maliye vekili mezundur. 

işbu istikraz tahvillerini halin icabına göre 
yalnız faizli olarak ve azamî senelik faiz nis-
beti % 7 olmak üzere ihraç hususunda Maliye 
vekili salahiyetlidir. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu istikraz tahvillerinin itiba
rî kıymetlerile ihraç fiatları arasındaki fark ve 
ihraç muamelesi için yapılacak her türlü mas
raflar yekûnu istikrazın itibarî miktarı baliği
nin % 8 ini geçemez. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu istikrazın ihraç şartları, 
ödeme servisleri, ikramiye ve itfa plânları Ma
liye vekaletile Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası arasında yapılacak bir mukavele ile 
tayin ve tesbit olunur. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Kabul buyu
ranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — îtfa plânı mucibince bu istik
raz tahvilleri kura ile başabaş itfa ve ikramiye
leri de kura ile tayin ve tevzi edilir. 

Kura neticeleri Maliye vekâleti ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası tarafından ilân 
olunur. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Kabul buyu
ranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanuna göre çıkarılacak 
tahviller ihraç tarihinden itibaren ancak on se
ne geçtikten sonra itibarî kıymetleri başabaş 
tediye edilmek şartile tedavülden kaldırılabilir. 

[1] Birinci müzakeresi 54 ncü inikat zaptın-
dadır. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu istikrazın ihracına müte
allik her nevi ilânlar, muvakkat ve katî tahvil
ler ve bunların kuponları ile tediyelerine müte
allik evrak ve senetler, faiz ve ikramiyeler ve 
diğer muameleler bu istikrazın tamamen itfası
na kadar her türlü vergi ve resimden muaftır. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Kabul buyu
ranlar ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu istikraz tahvilleri umumî 
ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mü-
esseselerce, vilâyet hususî idareleri ve belediye
lerce yapılacak müzayede, münakaşa ve muka
velelerde teminat olarak itibarî kıymetleri üze
rinden başabaş kabul edilir. 

Teminatın irat kaydine karar verildiği tak
dirde karar tarihinden evvel bu tahvillere isa
bet eden ikramiyeler ve vâdesi hulul eden faiz 
kupon bedelleri tahvil sahiplerine ve ancak ik
ramiye meyanında tahvilin imha bedeli varsa 
yalnız o miktar, tahvili teminat olarak alan 
idare ve müesseselere ait olur. 

Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak 
olan millî emlâk bedellerinin ödenmesinde da
hi başabaş kabul olunur. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Kabul buyu
ranlar ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu istikrazın senelik faiz, ik
ramiye ve itfa akçesi karşılıkları her sene umu
mî bütçede açılacak ayrı bir fasla tahsisat ola
rak konulur. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Etmiy enler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9 — Bu istikraz hâsılı her sene va
ridat bütçesinde açılacak ayrı bir fasla irat ve 
yapılan masrafları karşılayan miktarı umumî 
bütçede açılacak bir fasla ve geri kalanı birinci 
maddede yazılı hatların inşa masraflarına ve 
bundan artan kısmı da demiryolları inşaatından 
doğan diğer ihtiyaçlara karşılık olarak Nafia 
bütçesinin demiryolları ve limanları inşaatı 
kısmında icap eden tertiplere tahsisat olarak 
kaydedilir. Tahsisatın artan kısmı ertesi seneye 
devrolunur. 

İstikrazın ilk masraflarını temin için yuka-
rıki fıkrada umumî bütçeye kaydedileceği yazılı 
tahsisatla mahsup edilmek üzere her tertipten 
yirmi bin liraya kadar muvakkat sarfiyata Ma
liye vekili mezundur. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Kabul buyu
ranlar ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Faiz kupon bedelleri ve ikra-
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miyeler, tediyesi iktiza eden tarihten itibaren 
beş senelik ve tahvil bedelleri, tediyesi lâzım 
olan tarihten on senelik müddet geçtikten son
ra Hazine lehine müruru zamana uğrar. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Kabul buyu
ranlar ... Etmiyenier ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 12 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesmi açık reye ar-
zediyorum. 

2 — Tasarruf bonoları ihracına dair kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/593) [1] 

REİS — ikinci müzakeresidir, maddelere 
geçiyoruz. 

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun 

MADDE 1 — 14 - VI -1935 tarih ve 2794 sa
yılı kanun ile kurulmuş olan Amortisman san
dığı tedavüldeki miktarı 25 milyon lirayı geç
memek üzere, Hazine kefaleti ile hâmiline mu
harrer, kısa vadeli «Tasarruf bonoları» ihracına 
mezundur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar . . .Etmeyenler . . . Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince çıka
rılacak tasarruf bonolarının ihraç ve tediye
sine ve piyasasının tanzimine müteallik muame
leler, vade ve faizleri Hazinenin tasvibi ile Amor
tisman sandığınca ifa ve tesbit olunur. 

Maliye vekili, tasarruf bonolarının plase 
edilmesine, tediyesine, faizlerinin ödenmesine 
ve piyasasının tanzimine müteallik muameleler
de malsandıklarını tavsite mezundur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Tasarruf bonoları, faizleri ve 
bu bonoların ihracına, tediyesine ve faizlerinin 
ödenmesine müteallik evrak ile bu hususta ya
pılacak her nevi ilânlar her türlü vergi ve rü
sumdan muaftır. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

[1] Birinci müzakeresi 54 ncü inikat zaptın-
dadır. 

MADDE 4 — Tasarruf bonoları vadelerinin 
hulul ettiği ve faizleri de tediyelerinin meşrut 
bulunduğu tarihten beş sene sonra Hazine lehi
ne müruru zamana uğrar. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5 -— Tasarruf bonolarının hasılatı 
Amortisman sandığınca Hazineye devredilir. Bu 
hasılat Hazinece Millî müdafaa hizmetlerine mü
teallik fevkalâde tahsisata karşılık olmak üzere 
irat kaydolunur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — Tasarruf bonolarına müteallik 
muameleler Amortisman sandığınca Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası memurlarına gor-
dürülebilir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul. 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 7 — Tasarruf bonolarının faizleri 
ihraç ve tediye masrafları ile bu bonolar için 
ihtiyar olunan diğer bilûmum masraf ve ücret
lerle tedavülden kaldırılması icap eden bono 
bedelleri umumî bütçeye konulacak tahsisattan 
ödenir. 

Maliye vekili, bu madde mucibince yapıla
cak masrafları karşılamak ve bilâhare tahsisatı 
ile mahsubu yapılmak üzere Amortisman san
dığına 100 000 liraya kadar avans verebilir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buvuranlar . . . Et
meyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

3 — Türk ceza kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 1/78, Türk ceza kanu
nunun 494 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında 1/241 ve Türk ceza kanununun 18 nci ve 
403 ncü maddelerinin tadili hakkında 1/604 
sayılı kanun lâyihaları ve Adliye encümeni maz
batası [1] 

[1] Birinci müzakeresi 55 nci inikat zaptın-
dadır. 

— 4 — 
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REtS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 

Maddelere geçiyoruz. 

Türk ceza kanununun bazı maddelerini değiş
tiren kanun 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun on mad
desi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiş ve hiza
larında numaraları gösterilen maddeler yerine 
ikame edilmiştir: 

Madde 18 — Sürgün cezası gerek cürmün 
işlendiği ve gerek cürümden zarar gören şahıs 
ile mahkûmun ikamet ettiği kazalardan en aşa
ğı altmış kilometre uzakta bulunan ve mahkeme 
ilâmmda yazılı olan bir şehir veya bir kasabada 
mahkûmun ikamete mecbur tutulmasından iba
rettir. Bu cezanın müddeti altı aydan beş se
neye kadardır. 

Ceza mevkiinin tabiî ahvali mahkûmun ha
yatı için kati bir tehlike teşkil ederse veya em
niyet ve asayişe yahut mahkûmun sanat ve 

mesleğinin icrasına taallûk eden mahzur ve ma
niler bulunursa Cumhuriyet Müddeiumumisi 
veya maznunun talebile sürgün cezasının infaz 
olunduğu yerdeki, hükmü veren mahkeme de
recesinde bulunan mahkeme kararile sürgün 
yeri tebdil olunabilir. Bu derece mahkeme ol-
mıyan yerlerde bu kararlar, o kaza dairesinde 
bulunan ayni derecedeki mahkeme tarafından 
verilir. 

REtS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 65 — I - Suç işlemeğe teşvik veya 
suçu irtikâp kararını takviye ederek yahut fiil 
işlendikten sonra muzaheret ve muavenette 
bulunacağını vadeyleyerek, 

II - Suçun ne suretle işleneceğine müteallik 
talimat vererek yahut filin işlenmesine yarıya-
cak iş veya vasıtaları tedarik ederek, 

III - Suç işlenmeden evvel veya işlendiği sı
rada muzaheret ve muavenetle icrasını kolay
laştırarak, suça iştirak eden şahıs, işlenmiş fiile 
mahsus olan ceza ölüm cezası veya müebbet ağrr 
hapisten ibaret olduğu takdirde on seneden aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandı
rılır ve sair hallerde kanunen muayyen olan ce
zanın yarısı indirilir. 

Bu maddede yazılı fiillerden birini işleyen 
kimsenin iştiraki inzimam etmeksizin fiilin irti
kâbı mümkün olamıyacağı sabit olan hallerde o 
kimse yukarıda gösterilen tenzilâttan istifade 
edemez. 

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

Madde 80 — Bir suç işlemek kararının icrası 
cümlesinden olarak kanunun ayni hükmünün 
bir kaç defa ihlâl edilmesi, muhtelif zamanlar
da vaki olsa bile bir suç sayılır. Fakat bun
dan dolayı terettüp edecek ceza altıda birden 
yarıya kadar arttırılır. 

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

Madde 95 — I - Kabahat ile mahkûm olan 
kimse hüküm tarihinden itibaren bir sene için
de biri cürümden veya evvelki hükmün veril
diği mahaldeki asliye mahkemesinin kazası da
iresinde diğer bir kabahatten dolayı ayni cins
ten veya daha ağır bir cezaya, 

II - Cürüm ile mahkûm olan kimse hüküm 
tarihinden itibaren beş sene içinde işlediği di
ğer bir cürümden dolayı evvelce verilen ceza 
cinsinden bir cezaya yahut hapis veya ağır ha
pis cezasına mahkûm olmazsa, cezası tecil edil
miş olan mahkûmiyeti esasen vaki olmamış sa
yılır. Aksi takdirde her iki ceza ayrı ayrı ten-
fiz olunur. 

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

Madde 268 — Bir kimse kavlen veya filen her 
ne suretle olursa olsun adlî, idarî, siyasî, veya 
askerî resmî bir heyet huzurunda veya bir hâki
min duruşma yaptığı sırada şeref ve haysiye
tine veya vakarına tecavüz ve hakarette bulu
nursa altı aydan üç seneye kadar hapis cezası
na mahkûm edilir. 

Bu fiil, 266 ncı maddede gösterilenlerle yu-
kariki fıkrada yazılı olanlara hitap edilmiş tel
graf, telefon, mektup, resim veya her hangi 
bir yazı vasıtasile işlendiği takdirde de ayni ce
za verilir. 

Birinci fıkrada yazılı heyetlerden birine kar
şı işlenen hakaret cürmü hakkında o heyetin 
mezuniyeti olmadıkça takibat yapılamaz. 

Cürüm muhtelif derece ve sıfattaki zevattan 
mürekkep bir heyet aleyhine vaki olmuşsa mer
tebe itibarile en büyük âmirin mezuniyeti olma
dıkça takibat icra olunamaz. 

REtS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Kabul 
etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 403 — Uyuşturucu maddeleri izinsiz 
memlekete sokmağa çalışanlarla sokanlar ve 
memleket içinde izinsiz satanlar veya izinsiz 
olarak satmak üzere alanlar veya yanında bu
lunduranlar ve bunların alınıp satılmasına ve 
her ne suretle olursa olsun tedarikine veya kul
lanılmasına vasıta olanlar ve izinsiz imal veya 
ihraç edenler ve mahsus bir yer tedarikile veya 
başka suretle halkı celbederek bunlarm kulla
nılmasını kolaylaştıranlar bir seneden beş se
neye kadar hapis cezasile birlikte ufak kasaba
lardan birinde infaz edilmek ve iki seneden aşa
ğı olmamak üzere sürgün cezası ve uyuşturucu 
maddenin her gram veya küsuru için bir lira he-
sabile ağır para cezasile mahkûm edilirler. Şu 
kadar ki, para ceza.sı her halde iki yüz liradan 
aşağı olamaz. 

REtS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 404 — Uyuşturucu maddeleri kulla
nanlar veya yanında bulunduranlar iki aydan 
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altı aya kadar hapis ve beş yüz liraya kadar 
ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Mükerrirler hakkında hapis ve para cezasın
dan başka ufak kasabalardan birinde infaz edil
mek ve altı aydan aşağı olmamak üzere sür
gün cezası da verilir. 

Uyuşturucu maddeleri kullanan kimsenin 
alışkanlığı iptilâ derecesinde ise tıbben salâ
hı tebeyyün edinceye kadar hastanede muhafa
za ve tedavisine hükmolunur. Hastane bulunma
yan yerlerde ise bu kabîl kimseler hastane bu
lunan yerlere sevkedilir. 

Uyuşturucu ma.ddeleri kullanmağı iptilâ de
recesine vardıranlar hakkında, hastanede sa
lâh bulduklarından sonra infaz edilmek üzere, 
altı ay sürgün cezası da hükmohmabilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 494 — Hasadı veya bozumu yapılmış 
veya mahsulü toplanmış olmakla beraber henüz 
tamamile kaldırılmamış olan tarladaki başakla
rı veya bağ kütüklerinde yahut ağaçlarda kal
mış mahsulleri toplayan kimse sahibinin şikâye
ti üzerine bir aya kadar hapis veya elli liraya 
kadar ağır para cezasına ma,hkûm edilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 526 — Salahiyetli makamlar tara
fından adlî muameleler dolayısile yahut amme 
emniyeti veya amme intizamı veya umumî hıf-
zıssıhha mülâhazasile kanun ve nizamlara ay
kırı olmayarak verilen bir emre itaat etmeyen 
veya bu yolda alınmış bir tedbire riayet eyle-
miyen kimse, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği 
takdirde, bir aya kadar hafif hapis veya elli 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Şapka iktisası hakkında 671 sayılı kanunla 
Türk harflerinin kabul ve tatbikına dair 1353 
sayılı kanunun koyduğu memnuiyet veya mec
buriyetlere muhalif hareket edenler veya arap-
ça ezan ve kamet okuyanlar üç aya kadar hafif 
hapis veya on liradan iki yüz liraya kadar ha
fif para cezasile cezalandırılırlar. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Madde 573 — Sarhoşlukta itiyadı iptilâ dere
cesine varmış olanların salâhı tıbben tebeyyün 
edinceye kadar bir hastanede muhafaza ve 
tedavisine hükmolunur. Mahkûm, hastane ol
mayan yerlerde ise hastane bulunan yere gön
derilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

/ — Devlet denizyolları ve Devlet limanları 
işletme umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazi
felerine dair olan 3633 sayılı kanunun 20 nci 
maddesine istinaden İcra Vekilleri Heyeti kara-
rile yapılan sarfiyatın kahulüne dair kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/64.0) \1] 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Bir ve iki numaraları geçtiniz. 

REİS — Efendim, bu lâyiha bir defa müza
kereye tâbidir. Yanlışlıkla ruznamede aşağıya 
konmuştur. Onun burada sıraya koyuyoruz. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

MADDE 1 — 7 - VI -1939 tarih ve 3633 sa
yılı kanunun 20 nci maddesine istinaden İcra 
Vekilleri Heyeti kararile Devlet denizyolları iş
letme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesi
nin yedinci faslının ikinci (Haliç fabrika ve ha
vuzlar ve İstinye dok ve fabrikasile atelyelerin 
bilûmum ücret, işçilik ve malzeme bedelleri ve 
sair bilûmum işletme masrafları) maddesinden 
yapılan 275 000 liralık fazla sarfiyat munzam 
tahsisat olarak kabul edilmiştir. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, ruznamemizin birinci müzakeresi 
yapılacak maddeleri arasında 1 ve 2 numaralı 
kanun lâyihaları vardır. Bunlardan birincisi, 
mütekaidin hakkında şimdiye kadar tatbik 
edilmekte olan yoklama muamelesinin kısmen 
kaldırılmasına dair olan kanun lâyihasıdır. 

[ 11 204 sayılı basnıayazı zaptın sonundadır. 
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ikincisi de, Millî Müdafaaya geçenlerde kabul 
buyurmuş olduğunuz 83 milyon liralık fevkal
âde tahsisatla alâkadardır. Her ikisinin de bir 
takım istihzarat ve tebligatı vardır. Bu istihza-
rat ve tebligatı temin etmek için tensip buyu
rursanız bu lâyihaların müstacelen müzakere
sini istirham ediyorum. (Muvafık sesleri) 

REİS — Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler arasında 1 nci numaradaki, Askerî ve mül
kî tekaüt kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun ile ikinci numaradaki yüzde beş faizli 
Hazine tahvilleri ihracma dair kanun lâyihala
rının müstacelen müzakerelerini Maliye vekili 
teklif etti. Evvelâ Askerî ve Mülkî teka
üt kanununun 61 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair kanun lâyihasının müstacelen müzakeresi 
teklifini reyinize arzediyorum: Kabul buyuran
lar ... Kabul etmiyenier ... Müstacelen müzake
resi kabul edilmiştir. 

Açık reye iştirak etmiyenier varsa lütfen 
reylerini versinler. 

5 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 61 nci 
vnaddesinin değiştirilmesine ve ~bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası ve Ad
liye, Bütçe ve Maliye encümenleri mazbataları 
(1/246) [1] 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Yük
sek huzurunuza arzedilen kanun lâyihası mü
tekaidin ve sairesinin altı ayda bir yapılmakta 
olan yoklamalarının kısmen kaldırılmasını te
min ediyor. Bunun alâkadarlar üzerinde yap
tığı kolaylık çok yüksektir ve şükranla karşıla
nacak mahiyettedir. Bilhassa Istanbulda muh
tarlık kalktıktan ve muhtarlık vazifeleri müte
addit mercilere verildikten sonra ihtiyarlar, dul 
kadınlar ve yetimler yoklama için çok müşkü
lâta maruz kalıyorlardı. Ben ve arkadaşlarım 
bunu bizzat müşahede etmiş ve şikâyetlere ma
ruz kalmış idik. Yüksek hükümetimizin vatan
daşların işlerini teshil ve istirahatlerini temine 
matuf olarak daima tesis buyurdukları usul ve 
tedbirlere bu kanun lâyihası güzel bir numune 
teşkil eder. Binaenaleyh, bunu tanzim ve Mec
lise sevk etmek suretile alâkadarların şimdiye-
kadar maruz kaldıkları külfet ve zahmetlerden 
kurtarılmasına delâlet eden Maliye vekilimize 
burada şükran hislerini arzetmeği bir vazife bi
lirim. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Hükümet, Meclise böyle bir kanun getirmekle 
hakikaten kanayan bir yara üzerine güzel bir 
pansıman yapmıştır. Eskidenberi maaşlar cm 
almak hususunda mütekaitlerin uğradıkları 
müşkülât bu suretle oldukça iyi bir neticeye 

[1] 196 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

vasıl olmuştur. Bilhassa yoklamalarla elde 
edilen neticenin tasfiyesile mütekaitlere maaş 
verilmesi oldukça yerine girmiştir ve daha ko
laylıklar bahşetmektedir. Kanun bu suretle çok 
yerinde olmakla beraber, bu münasebetle yine 
ayni mesele üzerinde bir noktaya temas edece
ğim. 

Arkadaşlar, mütekaitler arasında öyle ma
lûller vardır ki, senede bir defa tütün ikramiye
si alırlar. Askerlik şubeleri ilân ederler, sıraya 
bakılmaz, günlerce bu yoklama arkasında koşu
lur. Bu suretle ortada bir sefalet lavhası hasıl 
olur. Askerlik şubesine, Mal müdürlüğüne, ka
za kaymakamlığına kadar gidilir, gazetelerle 
tekrar ilân edilir ve dört ay sonra vaktinde 
haber alınırsa tekrar ayni şekilde askerlik şu
besi, malmüdürlüğü ve kaza kaymakamlığı ara
sında mekik dokumalardan sonra nihayet bu 
para alınabilir. Parayı almak için de Ziraat 
bankasına giden ashabı istihkak o kadar ke
sif bir kalabalık hâsıl eder ki o gün banka pa
niğe uğrar. Bana kalırsa, üç aylıkların veril
mesi hususunda sağlam bir neticeye götüren 
bu kanun lâyihasını bize getirmekle çok iyi bir 
şey yapmışlardır. Bunun gibi, senede bir de
fa verilen tütün ikramiyesinin de, senede bir 
defa maliye şubelerinden maaş alan malûl ve 
mütekaitlere verilmesile zorluklar ortadan kal
dırılsın. Hakikaten ita zamanında o kadar se
falet hâsıl olur ki bundan insanlar çok müte
essir olur Yetim ve malûllerinin senede bir de
fa ikramiye almak uğrunda kendilerini üzme
leri muhitlerindeki insanları da müteessir eder. 
Bunun da önüne geçilsin. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Arkadaşlar; 
bu teklif olunan kanun lâyihası şüphesiz ki 
güzel bir şeydir. Fakat bunu daha güzel ve 
daha iyi tekemmül ettirmek lâzımdır. O da 
Devlet hizmetinde bulunan ve kanunun hükmü 
ile tekaüt olmuş olan kimselerin maaş alma sı
ralarında maruz kaldıkları müşkülâtı ortadan 
kaldırmaktır. Bu Devlet hadimleri, bir takım 
formalitelerin ikmali için saatlerce beklemek
tedirler. Memlekete büyük hizmet etmiş olan 
ve ömürlerini Devlet uğruna vakfetmiş olan 
bu kıymetli emeklilerimiz para almak için sa
atlerce beklemek yüzünden hüzünlü vaziyetler 
gösteriyorlar. Arkadaşlarımız içinde bu vazi
yeti görenler çoktur ve her Devlet memuru
nun tekaüt olduğu bir günde, böyle müşkül 
anlarında para almak için saatlerce bekletil
mesi doğru değildir. Bunun için Avrupanın bir 
çok memleketlerinde olduğu gibi, bu emekli
lerin maaşlarını muntazam bir şekilde almala
rını temin maksadile muntazam bir teşkilât 
vücude getirilerek paralarının evlerine irsal 
edilmesi lâzımdır. Bu teşkilâtın yapılması mem
leketimiz ve rejimimiz için çok şerefli ve esas
lı bir hareket olur. Sair memleketlerde yapıl-
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mış bir şeyin bizde de biran evvel ikmal edil
mesi temenniye şayandır. Vekil Beyden rica 
ediyorum, hatta biraz masrafa mütevakkıf da 
olsa, bunu yapmaları lâzımdır. Memur olan 
insanların akibeti emekli olmaktır. Bu bakım
dan bu günün ve yarmın istirahati ve bu in
sanların izzeti nefislerinin rencide edilmemesi 
ve yaşlı günlerinde sıkıntıya maruz bırakılma
ması için paralarının teşkilât yapılarak evle
rine, Almanyada, İngilterede ve sair memleket
lerde olduğu gibi, ya posta vasıtasile, yahut 
memuru mahsus vasıtasile isal edilmesinin te
minini, kavı bir temenni şeklinde, bilhassa rica 
ve arzediyorum. Bunun bu suretle yapılmasını 
çok esaslı bir hareket addederim. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Mütekaidin maaşatmm, böylece ashabı mesali-
hin gelip uzun müddet beklemelerine mahal 
kalmamak için, bir tertibe koyarak, şu kada
ra kadar olan maaşatm bu gün, üst tarafının 
yarın, daha üst tarafının öbür gün verilmesi
ni ve kezalik izdihama ve sıkıntıya mâni ol
mak için tediye şubelerinin teksirini temin et
tik. Vukubulacak müracaatlarda ashabı mesa-
lihin istirahatını temin için lâzımgelen mefru
şat şu ve bu gibi işleri de yaptık. Arkadaşı
mın söylemiş olduğu noktayı şimdiye kadar 
tetkik etmiş değiliz. Tetkikat yaparız, ne dere
ceye kadar, ne yapmak imkânı varsa, hatta 
masrafı dahi istilzam etmiş olsa, maalmemnuni
ye yapmağa çalışırız. (Alkışlar, bravo sesleri). 

BEÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında başka söz isteyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 61 nci mad
desinin tadiline ve bu kanuna bazı maddeler 

ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — 1683 numaralı kanunun 61 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Mütekaitlerle dullar ve reşit kız çocuklarile 

yüksek tahsile devam etmeyen reşit erkek ve 
çocuklar maaş almak için bizzat müracaat ettik
leri ve fotoğraflı maaş ve nüfus hüviyet cüzdan
larını gösterdikleri takdirde yoklama ilmühabe
ri aranmaksızın maaşları kendilerine verilir. 

Aylıklarını bizzat almayan maaş sahiplerile 
yüksek tahsilde bulunan erkek çocuklar altı ay
da bir yoklamaya tâbi tutulurlar. 

Yoklama zamanile aranacak vesikanın nevi 
Maliye vekâletince tayin olunur. 

Zat maaşı alanlardan son tediye tarihinden 
itibaren bir sene içinde müracaat etmiyenlerin 
maaşı kesilir. Kesilme tarihinden itibaren üç 
sene içinde müracaat edenlerin maaşları iade-
ten tahsis ve geçmiş zamanlara ait olanlarla 
birlikte tediye olunur. 

Üç sene müracaat olunmadığı takdirde katî 
bir zaruret neticesi olarak müracaat edemedik
lerini tevsik etmiyenlere arada geçen müddete 
ait maaşları verilmez. 

BEİS — Madde hakkında bir takrir vardır 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin birinci fıkrasının aşağıda

ki şekilde kabulünü teklif ederim: 
Mütekaitlerle zevç, zevce ,ana ,baba ve re

şit kız çocukları ve yüksek tahsile devam etmi-
yen reşit erkek çocuklar maaş... 

Mardin 
Edip Ergin 

EDİP ERGİN (Mardin) — Eefendim tekaüt 
kanunu hükümlerine istinaden maaş almakta 
olan maaş sahipleri iki kısımdır. Bunlar ya te
kaüttür, ya yetimdir. Tekaüt kanunu bunlara 
ya tekaüt veyahut yetim maaşı verir ve bunlar, 
tekaütlerle yetimler, tadil edilmek istenilen ka
nun mucibince senede iki defa yoklamaya tâbi
dir. 

Şimdi bu yoklama muamelesinden kısmen 
muaf tutulmak isteniyor, bu teklif edilen ka
nunla. 

Bir kısmı da yine kemafissabık yoklama mu
amelesine tâbi tutulacak olanlardır. Şu kadar ki 
maddenin tarzı tahririne nazaran yetim maaşı 
namile maaş almakta olanlardan bir kısmı ne 
muameleye tâbi tutulanlar ve ne de tutulmaya
cak olanlar arasında zikredilmiştir. Binaenaleyh 
kanunun şümulü dairesi haricinde kalan bir kı
sım vardır. Babalar ve zevceler. Çünkü tekaüt 
kanununun sarih maddesine nazaran zevç, zevce, 
ana, baba ve evlât yetim maaşı alırlar. Binaena
leyh bu maddede mütekaitlerle yetimler demek 
lâzım gelir. Şu kadar ki yetimleri tamamen yok
lama muamelesinden muaf tutmamış olduğumuz 
için, 25 yaşma kadar olan yüksek tahsile devam 
eden reşit erkek çocukları yoklamaya tâbi tut
mak içindir ki burada tafsilen izahat vermek lâ
zım geliyor. Babalarla zevceleri bu kanunun dai-
rei şümulüne ithal etmek lâzım geliyor. Bu ka
naatle teklifimi arzediyorum. 

MALİYE E. M. M. NASUHİ BAYDAR (Ma
latya) — İştirak ediyoruz. 

REİS — Takriri okuyoruz. 
(Takrir tekrar okundu) 

REİS — Takrirde, maddenin birinci fıkrası
nın takrirde okunan şekilde tadil edilmesi tek
lif olunuyor. Encümen de bu teklifi kabul edi
yor. Buna göre maddeyi bu şekilde yüksek re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Madde tadil edilmek suretile kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Kazalarda malmüdürleri ve 
merkez kazalarında muhasebe müdürleri maaş-
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larını ödeyecekleri mütekait, dul ve yetimlerin 
nüfus hüviyet cüzdanlarına maaşlarının nevi ve 
miktarile kayitli bulunduğu malsandığmm adı
nı ve kaza maaş defterindeki sıra numarasını 
kaydetmekle beraber keyfiyeti derhal maaş sa
hiplerinin nüfus kütüğünde mukayyet bulun
dukları kaza nüfus idarelerine bildirmeğe ve bu 
idareler de aldıkları malûmatı alâkalıların nü
fus sicillerine geçirmeğe mecburdurlar. 

Tahvil vukuunda maaşın tahvil edildiği ka
zanın adı ve maaş sahibinin bu kaza maaş def
terinde aldığı kayit sıra numarası nüfus hüviket 
cüzdanına alâkadarın ilk müracaatında maaşm 
tediyesinden evvel kaydolunur. 

BÜTÇE En. Rs. İSMET EKER (Çorum) — 
(Dul) kelimesi kalkacaktır. Yetim kelimesi 
onu da ihtiva etmektedir. Birinci madde tevziî 
mahiyetinde ifade edildi. Diğer maddedeki mü
tekaitler ve yetimler kelimeleri hepsini ihtiva 
ettiği için buradaki (dul) kelimesinin buradan 
kaldırılması lâzımdır. 

REİS — Başka mütalea var mı? 
GALlB GÜLTEKİN (Konya) — Buradaki, 

yeni tadilde zevç ve zevce diye geçmektedir. 
Halbuki Kanunu medenî ıstılahına göre (karı, 
koca) denmesi lâzımdır. Kanunlardaki ahengi 
temin için bu şekilde düzeltilmesi lâzımdır. 
(O geçti sesleri). 

REİS — O madde kabul edilmiştir. 
Maddenin dördüncü satırındaki (dul) keli

mesinin kalkmasmm icap ettiğini söylüyorlar. 
Madde hakmda başka mütalea yoktur. 

Maddeyi (dul) kelimesi kalktıktan sonraki 
şeklile yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Zat maaşı aldıkları nüfus hü
viyet cüzdanlarında yazılı olanları evlendiren 
memur veya muhtarlar bu hâdiseleri alâkalı 
malsandıklarma ve bu nevi istihkak sahiplerin
den ölenler hakkında defin ruhsatnamesi veren 
belediye memurları ile muhtarlar bu vakaları 
nüfus memurlarına ve nüfus memurları da bu 
hususta edindikleri malûmatı keza alâkalı mal
sandıklarma on beş gün içinde bildirmekle mü
kelleftirler. 

BÜTÇE En. Rs. İSMET EKER (Çorum) — 
Defin ruhsatnamesi veren belediye memurları 
denilmektedir. Bu tabir, defin ruhsatnamesi 
veren memurlar, olacaktır. 

REİS — Madde hakkmda başka mütalea 
var mı? 

Defin ruhsatnamesi veren belediye memur
ları, yerine, belediye kelimesi kalkacak, defin 
ruhsatnamesi veren memurlar, olacaktır. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Maliye encüme
ninin maddeleri müzakere ediliyor. Halbuki 
Bütçe encümeni reisi söylemektedir. 

REİS — Her iki encümen anlaşmış, iki en
cümen namına söylüyorlar. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Maliye encüme
ninin söylemesi lâzımgelir. 

REİS — Maliye encümeni mazbata muhar
riri oradadır. Bütçe encümeni reisi her iki en
cümen namına konuşuyor. 

BÜTÇE En. Rs. İSMET EKER (Çorum) — 
Efendim, biraz evvel burada belediye keli
mesinin fazla olduğunu Maliye encümeni maz
bata muharririne söylemiştim. Kendileri: Şim
di madde geçiyor, söyleyiniz dediler. Onun 
üzerine söyledim. 

REİS — Her iki tarafm muvafakatile. 
Madde hakkında başka mütalea yoktur. 

Belediye, kelimesini kaldırarak maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Açık reye iştirak etmeyenler varsa lütfen 
reylerini versinler, rey toplama muamelesi bit
miştir. 

MADDE 4 — Umumî mülhak ve hususî büt
çeli daire ve müesseselerle belediyelerde ve 
sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan ve 
memuriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit 
edilmiş bulunan bilûmum müesseselerde maaş, 
ücret ve tahsisat mukabilinde bir vazifeye ta
yin olunan zat maaşı sahipleri, maaşlarının 
nevi ve miktarı ile kayitli bulunduğu malsan-
dığmı ve kaza maaş defteri sıra numarasını 
tayin olundukları daire ve müesseseye bir be
yanname ile bildirmeğe ve bu daire ve mües
seselerin alâkalı müdür ve memurları da yeni 
alman memurlarm maaş vaziyetini tetkik et
meğe ve zat maaşı alanlara müessesece verilen 
maaş, ücret ve tahsisat miktarlarını, tayin ta
rihinden itibaren bir ay içinde maaşın kayitli 
bulunduğu malsandığına yazı ile bildirmeğe 
mecburdurlar. 

Bu daire ve müesseseler, bu gibilerin maaş, 
ücret ve tahsisatlarma yapılan zamlardan da, 
zammm vukuu tarihinden itibaren bir ay için
de ilgili malsandıklarmı yazı ile haberdar eder
ler. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Kanunî sebeplerle maaşları 
sakıt olan ve haklarında 1746 numaralı kanunla 
3656 numaralı kanunun 24 ncü maddesi hükmü
nün tatbiki icap eden mütekait, dul ve yetim
lerden bu vaziyetleri saklamak suretile Hazi
neden haksız olarak para alanlar Türk ceza 
kanununun 343 ncü maddesinin birinci fıkrası 
mucibince cezalandırılmakla beraber kendile
rinden ayrıca bu suretle aldıkları paranm iki 
misli para cezası da almır. 

BÜTÇE En. Rs. İSMET EKER (Çorum) — 
Yukarıda yaptığımız tashih veçhile bu mad
dede de (dul) kelimesi kalkacaktır. 

— 9 — 
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REİS — Maliye encümeni de kabul ediyor 

mu? 
MALİYE En. M. M. NASUHt BAYDAR 

(Malatya) — Evet efendim. 
REİS — Maddedeki (dul) kelimesi, encü

menin teklifi üzerine kaldırılmıştır. 
Maddeyi bu şekilde kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Bu kanunda yazılı vazifeleri 

yapmayan mal ve muhasebe memurlarile be
lediye, evlenme ve nüfus memurlarının muh
tarlarla maaş tahakkuk daireleri âmir ve me
murlarının ve zayiinden verdikleri nüfus hü
viyet cüzdanlarında kızlarla dullara ait evlen
me vukuatını g-östermiyen nüfus memurları 
hakkında Türk ceza kanununun 230 ncu madde
si tatbik olunur. 

MALÎYE E. M. M. NASUHİ BAYDAR (Ma
latya) — Bu maddenin yazılışında ufak tefek 
tahrir hataları olmuştur. Bunların tashihini 
rica ediyoruz ve buna dair olan tashihli madde
yi kitabete tevdi ediyoruz. 

REÎS — Maddenin musahhah şeklini okutu
yorum. 

MADDE 6 — Bu kanunda yazılı vazifeleri 
yapmayan mal ve muhasebe müdürleri ve bele
diye ve evlendirme ve nüfus memurları, muh
tarlarla maaş tahakkuk daireleri âmir ve me
murları ve zayiinden verdikleri nüfus hüviyet 
cüzdanlarında kızlarla dullara ait evlenme vu
kuatını göstermeyen nüfus memurları hakkında 
Türk ceza kanununun 230 ncu maddesi tatbik 
olunur. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi bu şekil
de yüksek reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun mucibince tanzim 
olunacak her nevi beyan ve ihbar varakaları 
damga resmine tâbi değildir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiy en
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Vatanî hizmet mukabili aylık 
alanlar hakkında da bu kanun hükümleri tat
bik olunur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka--
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 
meriyet mevkiine girdiği tarihte maaş almakta 
bulunan veya yeni maaş bağlanmış olan bilû
mum zat maaşı sahipleri ikinci maddede yazılı 
malûmatı, kanunun neşri tarihinden itibaren 
üç ay içinde maaşlarının kayitli olduğu malsan-
dığına müracaatla hüviyet cüzdanlarına kaydet
tirmeğe mecburdurlar. Bu müddet zarfında mü
racaat etmiyenlere, kayit muamelesini yaptı-
rıncaya kadar, maaşları verilmez. Bilâhare mü
racaat ederek kaydini yaptıranlar, arada geçen 

müddete ait maaslarmı alırlar. 
BÜTÇE E. REÎSÎ İSMET EKER (Çorum) — 

Efendim; bu muvakkat madde Bütçe encümeni-
nindir. Bütçe encümeni Maliye encümeninin bu 

birinci muvakkat maddesini aynen kabul etmiştir. 
«Bu kanunun meriyet mevkiine girdiği tarihte» 
ibaresi zaittir, kalkacaktır. Yani baştan bir 
buçuk satır fazladır. Madde, «Maaş almak» 
cümlesinden itibaren başlıyacaktır. 

REÎS — Encümen maddenin ilk bir buçuk 
satırının kaldırılmasını teklif ediyor. Teklifle
rine göre madde şu şekli almaktadır. Onu oku
yorum : 

MUVAKKAT MADDE 1 — Maaş almakta 
bulunan veya yeni maaş bağlanmış olan bilû
mum zat maaşı sahipleri ikinci maddede yazılı 
malûmatı, kanunun neşri tarihinden itibaren üç 
ay içinde maaşlarının kayitli olduğu malsan-
dığma müracaatla hüviyet cüzdanlarına kay
dettirmeğe mecburdurlar. Bu müddet zarfında 
müracaat etmiyenlere, kayit muamelesini yap-
tırmcaya kadar, maaşları verilmez. Bilâhare 
müracaat ederek kaydini yaptıranlar, arada ge
çen müddete ait maaşlarını alırlar. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
neşri tarihinde 4 ncü maddede yazılı daire ve 
müesseselerden müstahdem bulunan zat maaşı 
sahipleri kanunun neşrinden itibaren en çok bir 
ay içinde maaşlarının nevi ve miktarile kayitli 
bulunduğu malsandığmı ve kasa maaş defteri 

sıra numarasını gösterir bir beyanname vermeğe 
mecburdurlar. 

Bu kanunun neşrinden itibaren üç ay içinde 
evlenen kızlarla dullardan zat maaşı sahibi 
olanlar nüfus hüviyet varakası yerine zayiinden 
çıkarılmış ikinci nüsha nüfus kâğıdı ibraz et
tikleri takdirde evlenme akdini yapan memur
lara yukarıki fıkrada yazılı malûmatı bir be
yanname ile bildireceklerdir. Bu beyannameler 
alâkalı daire ve müesseselerle belediye memur
ları tarafından derhal maaşın kayitli bulundu
ğu malsandığma gönderilir. 

Beyanname vermeyen za,t maaşı sahipleri, 
haksız para almamış olsalar dahi, Türk ceza ka
nununun 528 nci ve eğer beyannamelerine ha
kikat hilâfına bir şey dercetmişlerse mezkûr ka
nunun 343 ncü maddesi hükmüne tevfikan ceza
landırılırlar. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren üç ay sonra meridir. 

BÜTÇE E. R. ÎSMET EKER (Çorum) — 
Birinci muvakkat maddede yaptığımız tashihe 

10 — 
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göre bu maddenin şu şekilde olması lâzımdır. 

MADDE 9 — Bu kanunun birinci ve üçün
cü maddeleri hükmü neşrinden üç ay sonra ve 
diğer maddeleri hükmü neşri tarihinden meri
dir. 

Maddenin yeni şekli verilmiştir. 
REÎS — Evvelce yapılan tadilâta göre 9 ncu 

maddenin yeni şeklini Bütçe encümeni tesbit 
etmiştir. Okutuyorum : 

MADDE 9 — Bu kanunun birinci ve üçüncü 
maddeleri hükmü neşrinden üç ay sonra ve di
ğer maddeleri hükmü neşri tarihinden meridir. 

REÎS — Maddeyi bu şekilde reye arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

6 — Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihra
cına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/585) [1] 

REÎS — Maliye vekili bu lâyihanın da müs-
tacelen müzakeresini teklif etmişti. Bu teklifi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Bu lâyihanınn müstacelen müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında muta 
lea var mı? Maddelere geçilmesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair 
kanun 

MADDE 1 — Banka ve şirketlerin 2999 nu
maralı kanunun 26, 31 ve 45 nci maddeleri mu
cibince ayırmağa mecbur oldukları karşılık ve 
ihtiyatlar mukabilinde verilmek üzere Maliye 
vekâletince % 5 faizli ve altışar aylık faiz ku
ponlarını muhtevi Hazine tahvilleri ihraç edi
lir. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Umumî veya mülhak bütçe ile 
idare edilen dairelere, hususî idare ve belediye
lere ve sermayesi bunlar tarafından temin olu
nan mütedavil sermayeli teşekküllere ve 3659 
numaralı kanuna tâbi müesseselere ve imtiyazlı 

[1] 193 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

şirketlere ait tekaüt sandıkları veya tekaüt ve 
yardım sandıkları ödeyecekleri tekaüt aylığı 

veya tazminatına ve yapmağa mecbur olduklan 
yardımlara ve normal idare masraflarına kâfi 
miktardan fazla paralarını yukarıki maddede 
yazılı tahvillere yatırmağa mecburdurlar. 

Mezkûr sandıklar işbu tahvilleri terhin ede-
miyecekleri gibi mahiyet ve şekli her ne olursa 
olsun hiç bir muamelede kullanamazlar. 

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

MADDE 3 — Bu tahvillerin ihraç haddi bi
rinci ve ikinci maddede yazılı mebaliğin istil
zam ettiği miktar ile mukayyettir. 

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

MADDE 4 — Birinci ve ikinci maddeler mu
cibince bu tahvillere yatırılacak mebaliğ kânu
nuevvel ve haziran aylarına ait hesap hulâsa
larının irae ettiği miktarlar üzerinden hesapla
nır ve tahviller 1 nisan ve 1 teşrinievvel tarih
lerinde verilir. Tahvillerin iadesini icap ettiren 
ahvalde bedelleri altı aylık devre sonlarında 
tediye olunur. 

Fevkalâde hallerde nakde tahvili icap eden 
tahvillerin bedeli altı aylık devrenin hitamı bek
lenmeksizin işleyen faizile birlikte ödenir. Bu 
suretle istirdat olunan tahviller Hazine mevcu
dundan ödenerek müteakip talepleri karşılamak 
üzere muvakkaten Hazine portföyünde alako-
nur 

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

MADDE 5 — Bu kanun mucibince ihraç olu
nacak tahviller ile faizleri ve bu faizlerin tedi
yesine müteallik evrak ve senetler her türlü ver
gi ve resimden muaftır. 

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

MADDE 6 — Bu tahvillerin ihraç masrafla-
rile faizleri ve itfa bedelleri her yıl umumî büt
çeye konacak tahsisattan ödenir. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı?. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. , 

MMADDE 7 — Bu tahvillerin bedelleri tedi
ye edilmek lâzım geldiği tarihten itibaren on 
sene ve faizleri ödenmesi iktiza ettiği tarihten 
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itibaren beş sene sonra mürmu zamana uğrar. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiy enler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 8 — 2999 numaralı Bankalar kanu
nu ile işbu kanunun ikinci maddesinde gösteri
len tekaüt sandıklarının teşkili hakkındaki ka
nunların bu kanuna muhalif hükümleri kaldırıl
mıştır. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiy enler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun 2 nci maddesinde 
yazılı sandıklar mezkûr madde hükümlerine ri
ayet etmedikleri veya dördüncü maddede zikri 
geçen hesap hulâsalarını taallûk ettikleri devre
nin hitamından itibaren üç ay içinde vermedik
leri veyahut Maliye vekâletince bu kanun hü
kümlerine göre istenecek malûmatı bildirme
dikleri takdirde idare heyeti reis ve azasından, 
müdür, muhasip ve memurlardan cezayi müstel-
zim fili işlemiş veya buna iştirak etmiş veyahut 
bu hususta emir vermiş olanlar hakkında 2999 
numaralı Bankalar kanununun 46 ncı maddesi 
hükmü tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiy enler ... Madde kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Banka ve şirket
lerin 2999 numaralı kanun mucibince ayırdık
ları karşılıklar ve ihtiyat akçeleri mukabilinde 
ellerinde bulunan Hazine bonoları ve diğer men
kul kıymetler işbu kanunun neşri tarihinden 
itibaren üç ay içinde bu kanun mucibince ihraç 
edilecek tahvillerle tebdil olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Kabul etmiy enler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — İkinci maddede 
yazılı sandıkların mevcudundan: 

A - Bankalardaki mevduat vadesiz ise bu 
kanunun neşri tarihinden ve vadeli olanlar va
delerinin hitamından itibaren altışar aylık altı 
müsavi taksitte, 

B - İstikraz edilmiş meblâğlar tahsil edildik
lerinde, bu kanun hükümleri dairesinde tahvile 
yatırılır. 

Mezkûr sandıklar 31 kânunuevvel 1940 tari
hinde ellerinde bulunmuş olan esham ve tahvi
lâtı paraya kalbedinceye kadar muhafaza ede

bilirler. 
BÜTÇE E. M .M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ

la) — Burada bir tashih vardır. (B) fıkrasın
daki « istikraz » kelimesi, « ikraz » şeklinde 
olacaktır. 

REİS — Başka mütalea var mı? 
Muvakkat maddenin (B) fıkrasındaki, «is

tikraz » kelimesinin « ikraz » olarak tashihini 
Encümen teklif etmektedir. Maddeyi bu tashih 
ile yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanun mu
cibince ihraç olunacak tahvillerin tabına kadar 
bu tahviller yerine yüzde beş faizli Hazine bo
nosu verilir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti miem<urdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Açık reye iştirak etmeyenler varsa lütfen 
reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından ırak 

ve İran hudutlarına kadar yapılacak demiryol
larının inşas ıiçin istikraz akdine dair olan ka
nuna (303) mebus rey vermiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun (303) reyle kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonoları ihracına dair olan kanuna 
(302) mebus rey vermişti. Nisap vardır. Kanun 
(302) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlü
ğü 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanuna (298) mebus rey ver

miştir. Nisap vardır. Kanun (298) reyle kabul 
edilmiştir. 

Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına 
dair olan kanuna (308) mebus rey vermiştir. 
Nisap vardır. Kanun (308) reyle kabul edil
miştir. 

Ruznamede müzakere edecek başka madde 
yoktur. Çarşamba günü saat 15 te toplanmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,10 

- 12 -
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Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak ve Iran hudutlarına kadar yapılacak demiryollarının 

inşası için istikraz aktine dair kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 303 

Kabul edenler : 303 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 124 
Münhaller : 2 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Tayftır Sökmen 
Türkân örs 

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

Balıkesir 
Hacim Çarıklı 

[Kabul 
Hilmi Şeremetli 

tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

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

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

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

edenler] 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmı Rükün 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfıd Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. 1. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltep-; 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
İzzet Arakan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya Özer 

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

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

1 3 -



Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

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

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
tbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
E tem îzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 

î : 61 2-6 
Kastamonu 

Abiiin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri T amaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazini Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 

1941 0 : 1 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Nasulıi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kânı Karaosman 
Kâzım Nanıi Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

M ar aş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi D uzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

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

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 

Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
AH Münif Yegena 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Riza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Güıieyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
("emil Uy badın 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
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Sami Erkman 
Urfa 

Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

î : 61 
Van 

fbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 

2-6-1941 C : 1 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı leöz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

Hasan Karabacak 
tbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Şevket Raşit Hatıpoğlu 
Amasya 

İsmail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Aktın (M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Belkis Baykan 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 

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

Balıkesir 
Fahrettin Tin Loğ'u 
P^eyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpınar 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Rusuhi Bulayırlı 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 

Çcrum 
Dr. Mustafa Cantekin 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen (M.) 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç (M.) 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Ferit Celâl güven 

İstanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 

Mamud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir (M.) 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 
(M.) 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Um ay 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 
Konya 

Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Muttalib öker 
Vasıf Çınay (M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
Refik ince (M.) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem (M.) 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Meliha Ulaş (M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
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Tekirdağ 
Fayık Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

î : 61 2-6-1941 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı D ay 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

C : 1 
TJrfa 

01. Ahmed Yazgan (M.) 
Hüseyin Sami 

Van 
Hakkı Ungan 

Yo-gad 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Mazim Atıf Kuyucak 

Tasarruf bonoları ihracma dair olan kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

ye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
302 
302 

0 
0 

125 
2 

[Kabul edenler) 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosmon 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
îlisan Tav 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esat Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

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

Balıkesir 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

tsmail Hakkı Uzunçarsılı 
Menıed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Lûtfi Gören 
Burdur 

Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necini Dilmen 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergencli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazını liükiitı 

Çoruh 
Asım TJs 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
tsmail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Ilamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. I. Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
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Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Dem irharı 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat Özdamar 
îzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazia-ıteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Meme d Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kan su 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Borker 
Emin Inankur 

î : 61 2-6 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe Övmen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad Özoğuz 
Etem izzet Benice 

Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğln 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

1941 C : 1 
Kırklareli 

Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Tolorı 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türe. 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazira Onat 
Şevki Ergim 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nam i Duru 

Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Al paya 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

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

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necini Selmeıı 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 
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Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Blcda 
Şemsettin Günaltay 

î : 61 2 C 
Tekirdağ 

Cemil Uybadm 
Tokad 

Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
GL Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım. Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 

1941 C : 1 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 

Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Iç.öz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[E ey e iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Şevket Raşit Hatıpoğlu 
Amasya 

ismail Hakkı Mumcu 
(M.) ; : 
Nafiz Aktın (M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

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

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh, 
Ali Rıza E rem 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed FikriTuzer 
Gl. Zeki Soydcmir 
Salim Altuğ 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
(M.) 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç (M.) 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 

Dr. Tuğamiral H. Ş. Erel 
(M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir (M.) 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Ömer Küntay 
Sera i'ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Um ay 
Şevket Ödül 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
(M.) 
Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 

Kâzım Gürel 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Gl. Osman Koptagel 
Vasıf Çınay (M.) 

Manisa 
Dr. Sainı Uzel 
(İ. A.) 
Refik ince (M.) 

M araş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

— 18 — 



İ :6i 2-
Mardin 

Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karanmğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu 
(M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim. Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem (M.) 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Bize 
Hasan Cavı d 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş (M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Sinob 
Cemal Aliş 
Yusuf Kemal Tengirşe 

6-İ94İ d : İ 
Sivas 

A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak (V.) 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

nk Hasan Saka 

Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
(V.) 

Sırrı D ay 
Tunceli 

Haydar Rüştü öktem 
JJrfa 

Gl. Ahmed Yazgan (M.) 
Hüseyin Sami 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair olan kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Ur as 

Ankara 
Ahmed Ulus 

AZÎ ı adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler : 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

: 429 
298 
298 

0 
0 

129 
2 

[Kabul edenler] 
Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân Örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 

Nuri Göktepe 
Balıkesir 

Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr Muhlis Sun er 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik 1 'emelli 

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

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 

— 19 



Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneii 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazlıar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkimin 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
T ahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. 1. Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazmı Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fııad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdüihak Fırat 

t : 61 2-6 
Aziz Samih liter 
•Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Jstamat Özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 

1941 C : 1 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime YULUS 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad Özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abiüin Binkaya 
Dr. Tcvfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Nazmi Toker 
Öner Taşcıoğlu 
Suad Hayri Ürgüblü 

KT İdareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türe.i 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr Hilmi Oytâç 
Enırullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket Özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitaba 
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ör. Ğİ. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Hal id Mengi 

Ordu 
Almıed İhsan Tokgöz 
Ali Caıub Yöntem 
Haindi Şarlan 
Hamdı Valimin 
Hüseyin Ekşi 
îsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tamın 

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

Samsun 
Amiral Fahri Engin 

t : 61 2-6-
Mcmed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmei) 

Seyhan 
Ali Münif V egona 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik T arman 

Şiir d 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdem gil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 

1941 d : 1 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pckel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Ay tuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitıt / t ne l 

Ürfd 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pckel 
Salim Korkmaz 
Sırrı tçöz 
Veled Tzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etcm Bozkuri, 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 
(Mezun) 
Nafiz Aktın (M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet înönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

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

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 

Gl. Kâzını Özalp 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Muzaffer Akpınar 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
İskender Artım 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Gl. Zeki Soy demir 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen (M.) 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral H. Ş. Erel 
(M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Halil Menteşe 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir (M.) 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karaean 
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î : 6İ 2-6-194İ ö : 1 
bilini Örhorı 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 
Eauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Reşid Özsoy 
Sadettin Serim (M.) 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 

Mustafa Ulusan 
Kütahya 

Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Vasıf Çmay (M.) 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Refik İnce (M.) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Hasan Menemencioğlu 
(V.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaral 
Dr. Rasim Ferit Talay 
(M.) 

Hazim Tepeyran 
Nainı Krem (M.) 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş. (M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Şemsa îşcen 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşeuk 

Sivas 
Atıf Esenbel 

Hikmet İşık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Fayık Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yah.ya Kemal Beyath 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mi tat Ay dm 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı D ay 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan (M.) 
Refct Ulgcn 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Ziya Arkant 

Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair olan kanuna verilen reylerin neticesi 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
308 

: 308 
0 
0 

119 
2 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Arif Baytın 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldaİ 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
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Nuri Göktepe 
Balıkesir 

Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman NijTazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

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

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
F a t i n G ü vend i ren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tmaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad A3^as 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

î : 61 2-6 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Ak göl 
İsmail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Dr. t. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevı.ktekin 
Rüştü Bekıt 
Veli Necdet Sünkitav 
Zeki Mesnd Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Ay kaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çivi]tepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy dem ir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Makiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat Özdamar 

1941 C : 1 
tzzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
îsmail Sabuncu 
Münir Ak kaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdiilgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memet Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Rcfet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 

Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Halid Mengi 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Nazmi Toker 
Resi d özsoy 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 

Memed Seyfeli 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dibi an 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
tzzet Erdal 
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Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nam i Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

î : 61 2-6 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğhı 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Tzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
tsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

1941 C : 1 
Seyhan 

Ali Münif Yegena 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa tşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

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

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Ay tun a 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 

"Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkümen 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Hüseyin Sami 
Şeref Uluğ 

Va,n 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim E tem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziva özençi 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Amasya 

İsmail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Aktın (M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Belkis Baykan 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 

Feyzi Sözener 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Rci'et Camtoz (Rs. V. 
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Çanakkale 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 

Denizli 
Necib Ali Küçük a 
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Diyarbakır 

Cahid Çubukçu 
Edirne 

Osman Şahinbaş 
Erzincan 

Aziz Samih îlter 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. ihsan Sökmen 
(M.) 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Etem îzzet Benice 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim (M.) 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Um ay 
Şevket ödül 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Muhlis Erkmen 
(V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çmay (M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
Refik ince (M.) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem (M.) 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 

Meliha Ulaş (M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Sinob 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

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

Trabzon 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
(M.) 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Ziya Arkant 



T. B. M. M, Matbaası 



S. Sayısı: 193 
Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyi

hası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/585) 

T. C. 
Başvekâlet 21 - III -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1140 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

% 5 faizli Hazine tahvilleri ihracı hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
îeyetince 19*-III-1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
>esile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

% 5 faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihasının mucip sebepleri 

2999 numaralı Bankalar kanununun 26, 31 ve "45 nci maddeleri mucibince banka ve şirketle
rin, menkul kıymetlere yatırmakla mükellef bulundukları karşılıklarla ihtiyat akçeleri mukabilin
le şimdiye kadar bir sene vadeli Hazine bonosu verilmekte idi. 

Bir taraftan bu Hazine bonolarının devamlı surette tecdit edilmesi zaruretinin tevlit ettiği 
müşkülâtı önlemek, diğer taraftan kanunî karşılıkların yeknesak bir menkul kıymete yatırılma
sını temin etmek maksadile mezkûr karşılık ve ihtiyatlara mahsus olmak üzere % 5 faizli ve al
tışar aylık kuponları havi Hazine tahvili çıkarılması faydalı görülmüştür. 

Bu suretle çıkarılacak tahvillerden 3656 ve 3659 numaralı kanunlara tâbi daire ve müesseseler 
ile imtiyazlı şirketlere ait tekaüt sandıklarının da istifade ettirilmesi muvafıkı mütalea edil
miştir. 

Binaenaleyh mezkûr tahviller sadece bu iki yerde kullanılacak ve tedavüldeki miktarı kanunla 
mahdut kalacaktır. Bu cihet lâyihanın üçüncü maddesinde tasrih edilmektedir. 

Lâyihanın diğer maddeleri bu tahvillerin ihracına, sureti istimaline, itfasına, faizlerinin tedi
yesine ve vergi muafiyetlerine ve muvakkat maddeleri de intikal devresine ait hususata taallûk et
mektedir. 



iktisat encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

İktisat encümeni 
Esas No. 1/585 

Karar No. 26 

14-IV-1941 

Yüksek Reisliğe 

% 5 faizli Hazine tahvilleri ihracı hakkın
da Maliye vekilliğince hazırlanıp icra Vekille
ri Heyetince 19 - I I I -1941 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası en
cümenimize havale Duyurulmuş olmakla Na
kit işleri umum müdürü hazır olduğu halde 
tetkik ve mütalea olundu. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında ser-
deylediği mütalea ve verilen şifahî izahata göre 
kanun lâyihası esas itibarile kabule şayan gö
rülmüştür. 

Birinci maddenin yazılış şekline göre bu 
kanun lâyihası ile istihdaf edilen gayenin ta
mamen elde edilemiyeceği zira bazı müessesele
rin açıkta kalabilecekleri düşünülerek ona göre 
icap eden değişiklik yapıldığı gibi tekaüt san
dıklarının fazla paralarını yatırmak mecburi
yetinde bulunacakları bu tahvilleri terhin ede
memeleri ve maliyet ve şekli her ne olursa ol
sun hiç bir muamelede kullanamamaları da yi
ne bu lâyiha ile istihdaf olunan gayenin temini 
bakımından zarurî görülerek maddeye o şekil

de bir fıkra ilâve edilmiştir. 
Diğer maddeler aynen kabul olunmuş ancak 

yanlış yazılmış olduğu anlaşılan dördüncü mad
dedeki ikinci ve üçüncü maddeler kelimeleri bi
rinci ve ikinci maddeler şekline ve sekizinci 
madde ile ikinci muvakkat maddedeki üçüncü 
madde kelimesi de ikinci madde olarak tashih 
edilmiştir. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
iktisat En. Rs. 

Giresun 
/ . Sabuncu 
Afyon K. 

Bere Türker 
Edirne 

T. Göksel 
Gazianteb 

Nuri Pazarbaşı 
Kastamonu 

M. Celâl Bayar 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Ankara 
M. Eriş 
Erzincan 

8. Başotaç 
izmir 

Bendi Anman 
Konya 

H. Denizmen 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Ankara 
A. Ulus 
Eskişehir 

Emin Sazak 
Kars 

K. Arıklı 
Zonguldak 
M. Bozma 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/585 
Karar No. 43 

Yüksek Reisliğe 

2 - V - 1941 

Bankalarla şirketlerin menkul kıymetlere 
yatırmağa mecbur bulundukları karşılıklarla 
ihtiyat akçeleri mukabilinde % 5 faizli Hazine 
tahvilleri verilmesi hakkında Maliye vekilliğin
ce hazırlanıp icra Vekilleri Heyetinin 19 - ITT -
1941 tarihli toplantısında Büyük Millet Mecli
sine arzı kararlaştırılan kanun . lâyihası, Nakit 
işleri umum müdürü hazır bulunduğu halde En
cümenimizde müzakere olundu. 

Memleketimizde çalışan imtiyazlı şirketlerle 
bankalar, 2999 numaralı kanun mucibince 1935 

( S. Sayısı 

ve bundan sonraki ticarî seneler için Ticareı ka
nununun 462 nci maddesine tevfikan ayırmak 
mecburiyetinde bulundukları kanunî ihtiyat ak
çelerinin tamamını, ve yalnız bankalar, üç aylık 
hesap vaziyetlerinde gösterilen umum mevdua
tın en az % 15 ne muadil bir «munzam karşılık» 
ile ihtiyatların yekûnu ödenmiş ve Türkiyeye 
tahsis olunmuş sermayenin tamamına müsavi 
oluncaya kadar senelik safi kârdan «ileride vu
kuu muhtemel zarar karşılığı» olarak ayıracak
ları % 5 leri, Maliye vekilliğinin muvafakati 

193) 



altında, Devlet dahilî istikraz tahvillerine veya 
bu tahviller derecesinde faiz getiren diğer men
kul kıymetlere yatırmakla mükellef tutulmuş 
olup Maliye vekilliği, zikredilen müesseselere, 
bu suretle ayırdıkları paralar mukabilinde, şim
diye kadar, % 5,5 faizli Hazine bonoları vermiş
tir. Bahis mevzuu ihtiyat akçelerile karşılıkları 
tesisten maksat izaha lüzum göstermiyecek ka
dar sarih ve bunların Devlet istikraz tahville
rine veya bunlar derecesinde faiz getiren men
kul kıymetlere yatırılması mecburiyeti ise mü
him yekûnlar tutacak olan meblâğları kasalarda 
mahbus bırakmayarak sahipleri olan banka ve 
şirketlere makûl bir faiz temin etmekle beraber 
Hazinece para tedavülü ihtiyacını karşılamak 
üzere yeni ihraçlardan tevekki ve piyasanın za-
ruretlerile mahdut tutulan mevcutla iktifa edile
rek Türk parası kıymetini korumağa matuf bu
lunmak itibarile nakit tekasüfü bakımından 
banka ve şirketler ayni vaziyette bulunan ve 
biriktirdikleri paralardan henüz pek azmin kul
lanabilmekte olan Tekaüt sandıklarile tekaüt 
yardım sandıklarının da ayni mükellefiyete tâbi 
kılınması teklifi, gerek lâyihanın hazırlanma
sını mucip sebeplere ve gerek verilen izahlara 
göre, Encümenimizce muvafık görülmüştür. 

ihtiyat akçelerile karşılıkların yatırılmakta 
olduğu Hazine bonoları % 5,5 faiz getirirken 
bu defa ihracı bahse konan tahvillere % 5 faiz 
ödenmesi hususuna gelince; umumî muvazene 
kanunu hükümleri mucibince Osmanlı bankasile 
olan Hazine cari hesaplarından başka kısa va
deli avans ve cari hesaplar akit ve küşadına ve 
100 milyon liraya kadar bir yıl vadeli bonolar 
ihracına mezun olan Maliye vekilliği bu muame
leye bankalarla mutabık kalarak °/o 5 faiz tat
bik etmekte bulunduğuna ve malî mahiyetleri 
bakımından bir yıl vadeli bonolarla çıkarılacak 
olan altışar aylık faiz kuponlarını muhtevi Ha
zine tahvilleri arasında bir fark gözetilmiyece-
ğine göre Hazinenin bu nevi borç vesikalarında 
yeknasaklığı temin eylemesi Encümenimizce 
münasip ve banka, şirket ve Tekaüt sandıkları
nın bu kabîl kullanamadıkları paralarını normal 

şartlarla malî müesseselere tevdi ettikleri kabul 
edilse bile cari faiz hadlerine nazaran daha 
fazla bir irat temin edemiyecekleri bedihi bu
lunduğu cihetle % 5 faiz tabiî telâkki edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde Encümenimiz 
Hükümetin birinci, İktisât encümeninin ikinci, 
Hükümetin üçüncü, iktisat encümeninin dördün
cü, Hükümetin beşinci maddelerini aynen ve 
altıncı maddeyi bu maddedeki «Düyunu umu
miye» tâbirlerini «küçük tasarruf bonoları» 
hakkındaki mazbatasında serdetmiş olduğu se
beplere binaen «Devlet borçları» tâbirlerile teb
dil suretile tadilen ve Hükümetin yedinci ve 
İktisat encümeninin sekizinci maddelerini keza 
aynen kabul ettikten sonra lâyihanın ikinci 
maddesinde zikredilen sandıkların bu kanun ile 
kendilerine tevcih edilen mecburiyetleri ifa et
medikleri takdirde ^tâbi olacakları muameleyi 
gösterir müeyyit hükümler mevcut olmadığını 
müşahade ve birinci maddede bahsi geçen banka 
ve şirketler hakkındaki 2999 numaralı bankalar 
kanununun 46 ncı maddesi hükümlerinin bun
lara da tatbikinin zarurî bulunduğunu müta
laa ederek kaleme aldığı dokuzuncu maddeyi 
lâyihaya ilâve etmiştir. 

Hükümetin birinci muvakkat maddesi aynen 
iktisat encümeninin ikinci muvakkat maddesi 
yazılışa müteallik bazı tadillerle, Hükümetin 
üçüncü muvakkat maddesi aynen ve yukarıda 
kaydedildiği üzere yeni bir madde ilâvesinden 
dolayı Hükümetin dokuzuncu ve onuncu mad
delerinin numaraları on ve on bir olarak teb-
dilen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyıırulması ricasile Yüksek Reisliğe takdim 
kılındı. 

Maliye En. R. M. M. Kâtip 
istanbul Malatya Kastamonu 

A. Bayındır N. Bay dar H. Dicle 
izmir Kırşehir Malatya 

K. Bursun t. Özkan M. N. Zabcı 
Manisa Tokad 

F. Kurdoğlu C. Kovalı 

( S. Sayısı : 1Ö& ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 100 
Esas No. 1/585 

22 - V -1941 

Yüksek Reisliğe 

Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracı hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanıp Başvekâ
letin 21 - I I I -1941 tarih ve 6/1140 sayılı tezke
resi ile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyiha
sı İktisat ve Maliye - encümenleri mazbatalarile 
birlikte encümenimize tevdi buyurulmakla Ma
liye vekâleti namına Nakit işleri umum müdü
rü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olun
du: 

2999 sayılı kanun mucibince bankalar ve 
şirketlerin ayırmaları icap eden karşılıklarla ih
tiyat akçeleri şimdiye kadar kısmen dahilî is
tikraz tahvillerine ve kısmen Hazinece veril
mekte olan bir sene vadeli Hazine bonolarına 
yatırılmaktadır. Bu bonoların tecdit zorlukla
rını Önlemek ve bunların yeknesak bir menkul. 
kıymet haline gelmesini temin etmek ve ayni 
zamanda 3656 ve 3659 sayılı kanun hükümlerine 
tâbi daire ve müesseselerle imtiyazlı şirketlere 
ait tekaüt sandıklarının ihtiyaçlarından fazla 
paralarını daha faydalı bir tarzda nemalandır-
malarına imkân vermek üzere yüzde beş faizli 
ve altışar aylık kuponları havi Hazine tahvil
leri çıkarılmasını ve yukarıda tafsil edilen kar
şılıklarla ihtiyat akçelerinin ve fazla mevcuda
tın bu tahvillere yatırılmasını tazammun eden 
lâyiha; amelî ve sarih tatbikat şeklini ihtiva 
etmesi ve evvelce Hazine bono ve tahvillerinde 
görülen mütehavvil faiz nisbetlerini son sene
ler zarfında kısa vadeli Hazine bonolarına tat
bik edilen faiz miktarı ile tesbit ederek birleş

tirmesi ve adı geçen tekaüt sandıklarının ihl 
yağlarından fazla paralarından Hazinenin isi 
i'ade etmesini mümkün kılması itibarile ene 
menimizce de esas itibarile kabul edilmiş ve M 
liye encümeninin metni üzerinde cereyan edt 
müzakere neticesinde hükme tesir etmeyen ba 
ibare değişiklikleri yapılmak suretile maddeL 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üze: 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker T. Coşkan H. Kitabcı 
Kâtip 

İstanbul Ağrı Bolu 
F. Öymen 1. Tav C. Sait Sireı 

Bolu Bursa Bursa 
Dr. Zihni Ülgen A. N. Ayaş Fazlı Güleç 

Bursa Elâzığ Giresun 
Dr. S. Konuk M. T. Altay M. Akkaya 

İsparta İsparta Kayseri 
M. Karaağaç E. Ünlü F. Baysal 

Kayseri Kayseri Kırklareli 
S. Serim S. II. Ürgüblü B. Denker 
Kütahya Muş Ordu 

A. Tiridoğlu Ş. Ataman II. Yalman 
Samsun Seyhan 

M. Ali Yörüker S. Çam 
Trabzon Yozgad 

Sırrı Bay S. îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

% 5 faizli Hazine tahvilleri ihracına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Banka ve şirketlerin 2999 nu
maralı kanunun 26, 31 ve 45 nci maddeleri mu
cibince ayırmağa mecbur oldukları karşılık ve 
ihtiyatlar mukabilinde verilmek üzere Maliye 
vekâletince % 5 faizli ve altışar aylık faiz ku
ponlarını muhtevi Hazine tahvilleri ihraç edi
lir. 

MADDE 2 — 3656 ve 3659 numaralı kanun
lara tâbi daire ve müesseseler ile imtiyazlı şir
ketlere ait tekaüt sandıkları ödeyecekleri teka
üt aylığı veya tazminatına kâfi miktardan fazla 
paralarını yukarıki maddede yazılı tahvillere ya
tırmağa mecburdurlar. 

MADDE 3 — İşbu tahvillerin ihraç haddi 
birinci ve ikinci maddede yazılı mebaliğin istil
zam ettiği miktar ile mukayyettir. 

MADDE 4 — İkinci ve üçüncü maddeler 
mucibince bu tahvillere yatırılacak mebaliğ kâ
nunuevvel ve Haziran aylarına ait hesap hulâ
salarının irae ettiği miktarlar üzerinden hesap
lanır ve tahviller 1 nisan ve 1 teşrinievvel ta
rihlerinde verilir. Tahvillerin iadesini icap 
ettiren ahvalde bedelleri altı aylık devre sonla
rında tediye olunur. Fevkalâde hallerde nakde 
tahvili icap eden tahvillerin bedeli altı aylık 
devrenin hitamı beklenmeksizin işleyen faizile 
birlikte ödenir. Bu suretle istirdat olunan tah
viller Hazine mevcudundan ödenerek müteakip 
talepleri karşılamak üzere muvakkaten Hazine 
portföyünde alakonur. 

MADDE 5 — İşbu kanun mucibince ihraç 
olunacak tahviller ile faizleri ve bu faizlerin te
diyesine müteallik evrak ve senetler her türlü 
vergi ve resimden muaftır. 

İKTISAT ENCÜMENININ DEĞÎŞTİRÎŞI 

% 5 faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 — Umumî veya mülhak bütçe ile 
idare edilen dairelere, hususî idare ve belediye
lere ve sermayesi bunlar tarafından temin olu
nan mütedavil sermayeli teşekküllere ve 3659 
numaralı kanuna tâbi müesseselere ve imtiyazlı 
şirketlere ait tekaüt sandıkları veya tekaüt ve 
yardım sandıkları ödeyecekleri tekaüt aylığı 
veya tazminatına ve yapmağa mecbur oldukları 
yardımlara ve normal idare masraflarına kâfi 
miktardan fazla paralarını yukarıki maddede 
yazılı tahvillere yatırmağa mecburdurlar. 

Mezkûr sandıklar işbu tahvilleri terhin ede-
miyecekleri gibi mahiyet ve şekli her ne olursa 
olsun hiç bir muamelede kullanamazlar. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4 — Birinci ve ikinci maddeler mu
cibince bu tahvillere yatırılacak mebaliğ kânu
nuevvel ve haziran aylarına ait hesap hulâsa
larının irae ettiği miktarlar üzerinden hesapla
nır ve tahviller 1 nisan ve 1 teşrinievvel tarih
lerinde verilir. Tahvillerin iadesini icap ettiren 
ahvelde bedelleri altı aylık devre sonlarında 
tediye olunur. 

Fevkalâde hallerde nakde tahvili icap eden 
tahvillerin bedeli altı aylık devrenin hitamı bek-
enmeksizin işleyen faizile birlikte ödenir. Bu 
suretle istirdat olunan tahviller Hazine mevcu
dundan ödenerek müteakip talepleri karşılamak 
üzere muvakkaten Hazine portföyünde alako
nur. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 193 ) 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTİRlŞİ 

% 5 faizli Hazine tahvilleri ihracına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İktisat encümeninin ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İktisat encümeninin dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Yüzde heş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 
aynen. 

Hükümetin birinci maddesi 

MADDE 2 — iktisat encümeninin ikinci 
maddesi aynen. 

MADDE 3 — Bu tahvillerin ihraç haddi bi
rinci ve ikinci maddede yazılı mebaliğin istil
zam ettiği miktar ile mukayyettir. 

MADDE 4 — İktisat encümeninin dördüncü 
maddesi aynen. 

MADDE 5 — Bu kanun mucibince ihraç olu
nacak tahviller ile faizleri ve bu faizlerin tedi
yesine müteallik evrak ve senetler her türlü ver
gi ve resimden muaftır. 

( S . Sayısı : 193) 
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MADDE 6 — işbu tahvillerin ihraç masraf -
larile faizleri ve itfa bedelleri her sene Düyunu 
umumiye bütçesine konacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7 — Bu tahvillerin bedelleri tediye 
edilmek lâzım geldiği tarihten itibaren on sene 
ve faizleri ödenmesi iktiza ettiği tarihten itiba
ren beş sene sonra müruru zamana uğrar. 

MADDE 8 — 2999 numaralı Bankalar kanu
nu ile işbu kanunun 3 ncü maddesinde gösteri
len tekaüt sandıklarının teşkili hakkındaki ka
nunların bu kanuna muhalif hükümleri kaldı
rılmıştır. 

MUVAKKAT MADDF 1 — Banka ve şirket
lerin 2999 numaralı kanun mucibince ayırdık
ları karşılıklar ve ihtiyat akçeleri mukabilinde 
ellerinde bulunan Hazine bonoları ve diğer men
kul kıymetler işbu kanunun neşri tarihinden 
itibaren üç ay içinde bu kanun mucibince ihraç-
edilecek tahvillerle tebdil olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Üçüncü madde
de yazılı sandıkların mevcudundan: 

a) Bankalardaki mevduat vadesiz ise kanu
nun neşri tarihinden vadeli olanlar vadelerinin 
hitamından itibaren altışar aylık altı müsavi 
taksitte, 

b) ikraz edilmiş olan mebaliğ tahsil edildik
lerinde* 

Bu kanun hükümleri dairesinde tahvile ya
tırılır. 

Mezkûr sandıklar 31 kânunuevvel 1940 tari
hinde ellerinde bulunan esham ve tahvilâtı nak-
te tahvil edinceye kadar muhafaza edebilirler. 

Ik. E. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen 

MADDE 8 — 2999 numaralı Bankalar kanu
nu ile işbu kanunun ikinci maddesinde gösteri
len tekaüt sandıklarının teşkili hakkındaki ka
nunların bu kanuna muhalif hükümleri kaldırıl
mıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetin bi
rinci muvakkat maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 2 — ikinci maddede 
yazılı sandıkların mevcudundan: 

A) Bankalardaki mevduat vadesiz ise kanu
nun neşri tarihinden vadeli olanlar vadelerinin 
hitamından itibaren altışar aylık altı müsavi 
taksitte, 

B) ikraz edilmiş olan mebaliğ tahsil edildik
lerinde, 

Bu kanun hükümleri dairesinde tahvile yatı
rılır. 

Mezkur sandıklar 31 kânunuevvel 1940 tari
hinde ellerinde bulunan esham ve tahvilâtı nak-
te tahvil edinceye kadar muhafaza edebilirler. 
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MADDE 6 — îşbu tahvillerin ihraç masraf-
larile faizleri ve istifa bedelleri her sene Devlet 
borçları bütçesine konacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — İktisat encümeninin sekizinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun 2 nci madde
sinde yazılı sandıklar mezkûr madde hü
kümlerine riayet etmedikleri veya dördüncü 
maddede zikri geçen hesap hulâsalarını taallûk 
ettikleri devrenin hitamından itibaren üç ay için
de vermedikleri veyahut Maliye vekâletince bu 
kanun hükümlerine göre istenecek malûmatı 
bildirmedikleri takdirde idare heyeti reis ve 
azasından, müdür, muhasip ve memurlardan ce-
zayi müstelzim fili işlemiş veya buna iştirak et
miş veyahut bu hususta emir vermiş olanlar 
hakkında 2999 numaralı Bankalar kanununun 
46 nci maddesi hükmü tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetin mu
vakkat birinci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 2 — İkinci maddede 
yazılı sandıkların mevcudundan : 

A - Bankalardaki mevduat vadesiz ise bu 
kanunun neşri tarihinden ve vadeli olanlar va
delerinin hitamından itibaren altışar aylık altı 
müsavi taksitte, 

B - İstikraz edilmiş meblâğlar tahsil edildik
lerinde, bu kanun hükümleri dairesinde tahvile 
yatırılır. 

Mezkûr sandıklar 31 kânunuevvel 1940 tari
hinde ellerinde bulunmuş olan esham ve tahvi
lâtı paraya kalbedinceye kadar muhafaza ede
bilirler. 

( S. Sa; 
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B. E. 

MADDE 6 — Bu tahvillerin ihraç masrafla-
rile faizleri ve itfa bedelleri her yıl "umumî büt
çeye konacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7 — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen. 

MADDE 8 — İktisat encümeninin sekizinci 
maddesi aynen. 

MADDE 9 — Maliye encümeninin dokuzun
cu maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetin mu
vakkat birinci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Maliye encüme
ninin muvakkat ikinci maddesi aynen. 

: 193) 
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MUVAKKAT MADDE 3 — îşbu kanun mu
cibince ihraç olunacak tahvillerin tabına kadar 
bu tahviller yerine % 5 faizli Hazine bonosu ve
rilir. 

MADDE 9 — tşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 10 — işbu kanun hükümlerini yü
rütmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19-III-1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

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

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. t. M. V. G-. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. ' Ti V. 
M. ökmen 

Ik. E. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Hükümetin 
üçüncü muvakkat maddesi aynen 

MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen 

MADDE 10 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen 
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Ad. E. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Hükümetin 
üçüncü muvakkat maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10 — Hükümetin dokuzuncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Hükümetin onuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanun mu
cibince ihraç olunacak tahvillerin tabına kadar 
bu tahviller yerine yüzde beş faizli Hazine bo
nosu verilir. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
\ muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 196 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun] 6l^nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 

dair kanun lâyihası ve Adliye, Bütçe ve Maliye 
encümenleri mazbataları (1/246) 

T. C. 
Başvekâlet 9 - X - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5395 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1683 sayılı Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 61 nci maddesinin tadiline ve bu kanuna bazı 
maddeler ilâvesine dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 4 - X - 1939 

tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

Tekaüt kanununun 61 nci maddesi mucibince, zat maaşı sahipleri senede iki defa yoklamaya tâbi 
bulunmaktadır, ihtiyar mütekaitlerle dul kadınlar ve yetimlerin her 6 ayda bir belediyelerden veya 
ihtiyar heyetlerinden ilmühaber alarak ibraz mecburiyetinde bulunmaları, büyük bir külfet teşkil ettiği 
cihetle yoklama ile takip edilen maksatların başka şekillerde temini suretile yoklamanın kısmen olsun 
kaldırılması düşünülmüş ve rapten sunulan lâyiha bu maksatla tanzim edilmiştir. 

Yoklamadan maksat, aylık sahiplerinin maaş almak hakkını muhafaza edip etmediklerini tesbite 
yani kendilerinin hayatta olup olmadıkları, başka taraftan maaş alıp almadıkları, kız çocukların ve 
kadınların evlenip evlenmedikleri gibi hususları tahkika matuf bulunmasına göre, maaş sahiplerin
den fotoğraflı hüviyet varakası istemek, maaş alanların nüfus kâğıtlarına, maaş sahibi olduklarına 
dair meşruhat vermek, evlenme vukuatını mal dairelerine haber vermek hususunda evlenme memur
larına mecburiyet tahmil etmek, gibi tedbirlerle bu maksadın temini mümkün görülmüş ve lâyihanın 
1, 2, 3 ncü maddeleri ana göre yazılmıştır. 

Mütekaitlerin yeniden hizmete alınması tekaüt maaşlarına müessir olduğu cihetle, bu noktayi taki
be medar olmak üzere, mütekait memur istihdam eden Devlet, vilâyet ve belediye müesseseleri lâyi
hanın 4 ncü maddesinde, aldıkları memurların maaş vaziyetini tetkik ve malsandığma ihbara mecbur 
tutulmuştur. Bu takyitler vazedilmekle beraber, maaş vaziyetlerini gizleyen hak sahiplerile vazifesini 
yapmayan memurlar hakkında da cezaî müeyyideler kabul olunmuştur. 

(Madde: 5 ve 6). 
Zat maaşları sahiplerinin aylık almak hakkını muhafaza edip etmediklerini, yoklamadan başka 

şekillerle tesbite matuf olan bu tedbirlerin tatbikma esas teşkil etmek üzere zat maaşları ashabının 
umumî şekilde ve bir defaya mahsus olmak ıfeere mal dairelerine müracaat ederek nüfus kâğıtlarına 
zat maaşı aldıklarını kaydettirmeleri lüzumlu görüldüğünden muvakkat 1 nci maddeye bu hususta hü
küm konulmuş ve muvakkat 2 nci maddede daha bazı tedbirler tesbit edilmiştir. 
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Adliye encmr. 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/246 
Karar No. 50 

Yüksek 

1683 sayılı Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 61 nci maddesinin tadiline ve bu kanuna bazı 
hükümler ilâvesine dair Maliye vekâletince hazır
lanarak İcra Vekilleri Heyetinin 4 - X - 1939 ta-' 
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihasının Encümenimize de ha
vale buyurulması hakkında sebketmiş olan tale
bimizin nazara alınarak lâyihanın bu talep dai
resinde Encümenimize de tevdi buyurulması üze
rine ihtiva eylemekte olduğu hükümler tetkik ve 
müzakere olundu : 

Mütekaitlerle, dullar ve reşit kız çocuklarile 
yüksek tahsile devam etmiyen reşit erkek çocuk
ların maaş #lmak için bizzat müracaat ettikleri 
takdirde maaşlarının tediye. edilmesi için kendi
lerinden fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanile res
mî senetten başka bir vesika talep edilmemesi 
hakkında tesis edilmesi düşünülen usul esas iti-
barile Encümenimizce de muvafık görülerek mad
deler bilhassa kanunu medeninin ahvali şahsiye 
sicil kayitlarma taallûk eden hükümlerile ceza 
müeyyidelerinin ceza kanunumuzun umumî sis
temi muvacehesinde ayrı ayrı tetkika tâbi tutul
muştur. 

Zat maaşı alanlardan son tediye tarihinden iti
baren bir sene içinde müracaat etmeyenlere ait 
maaşın kesileceği ve mezkûr tarihten itibaren üç 
sene içinde müracaat edenlerin maaşları iadeten 
tahsis ve geçmiş zamana ait olanlarla birlikte te
diye olunacağı birinci maddenin üçüncü fıkra
sında yazılıdır. Bu fıkradaki mezkûr tarihten 
itibaren ibaresinin son tediye tarihile kesilme ta
rihleri arasında bir iltibasa mahal vermekte ol
duğu görülerek mezkûr kelimesi yerine kesilme 
kelimesinin ikamesi maksada vuzuh vermek ba
kımından faydalı addedilmiştir. 

Ayni maddenin son fıkrasında üç sene müra
caat olunmadığı takdirde esaret ve ağır hastalık 
gibi katî bir zaruret neticesi olarak müracaat 
edilmemesi halinin hükmen tesbiti iltizam olun
muş ise de alâkalı mercilerin dermeyan edilen 

i mazbatası 

5 - V - 1940 

Reisliğe 

mazereti haklı ve meşru görmelerine rağmen bu 
hususun bir mahkeme kararile tevsikinde hem alâ
kalılara tahmil edilen fazla bir külfet ve hem de 
kaza mercii erini lüzumsuz yere işgal mahiyetinde 
görülmüş olduğundan zikri geçen fıkradaki hük
men kelimesinin tayyma ve katî zaruretin esa
ret ve ağır hastalık gibi hallere inhisar ettiril-
miyerek teklifte takip olunan maksat dahilinde 
mazeretin kabule şayan olup olmadığının tet
kika tâbi tutulmasına ittifakla karar verilmiştir. 
Mazeretin kabule şayan olmadığı hakkında ve
rilecek kararın idarî kaza yolile tetkik edilebil
mesi madde metninde yapılan tadilin zarurî bir 
neticesidir. Lâyihanın ikinci ve üçüncü madde
leri Kanunu medeninin ahvali şahsiye sicil ka
yıtlarına dair vazetmiş olduğu esaslar nazara 
alınmak suretile tadil edilmiştir. Evlenme akdi
nin icra edildiği hususun karı ve kocanın hüvi
yet cüzdanına kaydolunması ve keyfiyetin ay
rıca nüfus idaresine tahriren bildirilmesi Kanu
nu medenî hükümleri dairesinde tanzim edil
miş olan evlenme talimatnamesinin 13 ncü mad
desinde sarahaten dereedilmiş olmasına binaen 
ikinci maddenin birinci fıkrası sonundaki ihbar 
ve kayıt mecburiyeti madde metninden çıkarıl
mış üçüncü madde evlenme akdini icra eden me
mur veya muhtarın akdin icra edildiği maaşın 
alındığı malsandığma bildirmesini temin ede
cek şekilde yeni baştan kaleme alınmıştır. Ceza 
müeyyidelerine taallûk eden beşinci ve altıncı 
madde ile muvakkat ikinci madde Ceza kanunu
nun tetkik mevzuuna giren fiillerle alâkalı hü
kümler mütenazır olarak ve lâyihada takip olu
nan 'gayeyi temin edecek şekilde tanzim ve ter
tip edilmiştir. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi N. M. M. Kâtip 
Zonguldak Zonguldak Konya 
Ş. Devrin Ş. Devrin G. Gültehin 
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Balıkesir Bingöl Erzincan Kayseri Mardin Rize 
O. N. Burcu F. Fikri A. Fırat R. Özsoy H. Menemencioğlu F. Sirmen 

Hatay Hatay Kastamonu Sinob Tokad Trabzon 
H. Selçuk " M, Tecirli A. Binkaya O, Atdy 8. Atanç Ft A. Barutçu 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 5-XII-1940 
Esas No, 1/246 

Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt ka
nununun 61 nci maddesinin tadiline ve bu kanuna 
bazı hükümler ilâvesine dair Maliye vekilliğince 
hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetinin 4 - X -1939 
tarihli içtimamda Büyük Millet Meclisine arzı 
kararlaştırılan ve Başvekâletin 5395 numaralı 
ve 9 - X - 1939 tarihli tezkeresile Yüksek Reis
liğe takdim kılınıp Encümenimize havale buyu-
rulan kanun lâyihası esas itibarile muvafık 
görülmüş ve yalnız cezai hükümleri havi 5 ve 
6 neı maddeler hakkında mütaleası alınmak üze
re Adliye encümenine tevdii rica olunmuştur. 

Adliye encümeni mezkûr lâyiha maddelerini 
kanunu medeninin ahvali şahsiye sicil kayitle-
rine taallûk eden hükümlerile ve ceza müeyye-
delerini de ceza kanunumuzun umumî sistemi 
muvacehesinde ayrı ayrı tetkike tâbi tutarak 
maddelerde bazı tadiller icra etmiş olmakla lâ
yiha, Maliye vekilliği Muntazam borçlar umum 
müdürü huzurile bir daha müzakere olundu. 

Mütekaitlerle dullar ve reşit kız çocuklarla 
yüksek tahsile devam etmeyen reşit erkek ço
cukların maaş yoklamalarının kolaylaştırılma
sına matuf ve zikredilen 61 nci maddenin de
ğiştirilmesine dair olan birinci maddede Adli
ye encümenince icra edilen tadiller, bu hususta 
ileri sürülen sebepler Encümenimizce de varit 
telâkki edilerek, kabul edilmiş, ancak, son fık
rada üç sene müracaat olunmadığı takdirde katî 
bir zaruret neticesi olarak müracaat edilemedi
ğinin « hükmen » tevsiki iktiza edeceği kanaatine 
varılmıştır. Zira, maaş almak için üç sene gibi 
uzunca bir müddet zarfında hiç bir müracaatta 
bulunmayan zat maaşı sahibinin özrü her hal
de çok ehemmiyetli olacağı ve bu özrün de, ba-
zan tatbikatta görülmüş olduğu veçhile, hileli 
yollardan gidilerek ve alâkadar memurları iğfal 

maksadı güdülerek maharetle tertip edilmiş ol
ması mümkün bulunacağı ve esasen pek nadir 
tesadüf edilen bu gibi devamlı müracaatsizlik-
lerde hakikatin tezahürü noktasından gerek alâ
kalılara ve gerek kaza mercilerine büyük külfet
ler tahmil edilmiş olmıyacağı mütalea edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesinde Adliye encüme
nince icra edilmiş olan tadil neticesinde mal ve 
muhasebe müdürleri, zat maaşları sahiplerinin 
nüfus hüviyet cüzdanlarına geçirmiş oldukları 
kayitlerden nüfus idarelerine malûmat vermek ve 
bu idarelerden aldıkları malûmatı alâkalıların nü
fus sicillerine geçirmek zahmetinden kurtarılmış 
ise de encümenimiz ziyamdan nüfus hüviyet cüz
danı almak suretile evlendikten veya memuriyete 
girdikten sonra eski cüzdanlarile maaşlarını al
makta devam eden bazı kadınlarla mütekaitler 
misalini göz Önünde tutarak bu külfetlerin bizza-
rur ihtiyar olunacağı mütaleasile Hükümetin 
ikinci maddesini aynen kabul etmiştir. 

Üçüncü, beşinci ve atmcı maddelerle muvak
kat ikinci maddede Adliye encümenince yapılan 
tadiller, zikredilen sebeplere binaen, encümeni
mizce de muvafık görüldü ve Hükümetin dördün
cü, dokuzuncu ve onuncu maddelerile muvakkat 
birinci maddesi aynen kabul edildi. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdii 
ricasile Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Mal. E. Reisi M. M. Kâtip 

İstanbul Malatya Kastamonu 
A. Bayındır Nasuhi Bay dar H.Dicle 
Oazianteb izmir Kırklareli 

A. Aksu K. Dursun Hamdi Kuleli 
Kırşehir Malatya Manisa 
/ . Özkan M. Nedim Zahcı F. Kurdoğlu 

Tokad Van 
Cemal Kovalı İbrahim Arvas 

( S. Sayısı : 196 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

İT. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 63 
Esas No. 1/246 

24 - Tfî - 1041 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı Askerî ve Mülkî tekaüt kanunu
nun 61 nci maddesinin tadiline ve bu kanuna 
bazı hükümler ilâvesine dair Maliye vekilliğince 
hazırlanıp Başvekâletin 9 - X - 1939 tarih ve 
6/5395 sayılı tezkeresi ile Yüksek Meclise sunu-
lan kanun lâyihası Maliye ve Adliye encümen
leri mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi 
Duyurulmakla Maliye vekâleti namına Munta
zam Borçlar Umum müdürü hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu : 

1683 sayılı kanunun 61 nci maddesi muci
bince senede iki defa yapılmakta olan yoklama
ya istinaden tediye edilmekte bulunan zat ma
aşlarından bir kısmının yoklamasız olarak tedi
yesini temin edecek bazı kolaylıklar vücude ge
tirmek ve tatbikattan elde edilen neticelere göre 
bazı yeni hükümlerin kanuna ilâvesini temin et
mek üzere hazırlandığı Hükümetin mucip se-
beplerile encümenler mazbatalarından ve alınan 
izahlardan anlaşılan lâyiha esas itibarile Encü-
menimizce de kabul edilmiş ve yapılan müza
kere sonunda aşağıda arzedilen bazı değişiklik
ler vücude getirilmiştir: 

Lâyihanın birinci maddesi Adliye encümeni
nin tadili veçhile kabul edilınş, yalnız maaş es-
habıhın nüfus hüviyet cüzdanlarına, bu lâyiha 
mucibince, resmî senetlerde yazılı malûmat ta-
mamile dercedileceğinden maaş alırken resmî 
senetlerin de birlikte mal dairelerine ibrazında 
bir fayda melhuz olmadığı düşünülerek bu kayıt 
maddeden çıkarılmıştır. 

Lâyihanın ikinci maddesi birinci madde ile 
tesis edilen kolaylığın inzibatını temin edecek 
ahkâmı ihtiva etmektedir. Bu kayıtların ahvali 
şahsiye sicillerine geçmesi bu usulün en büyük 
müeyyedesini teşkil eylemekte olup bundan mak
sat ziyamdan alınacak nüfus hüviyet cüzdan
larına istinaden ahvali şahsiyede vuku bulacak 
değişikliklerden mal dairelerinin haberdar edil
mesini temindir. Halbuki ahvali şahsiye sicil
lerinin nasıl tutulacağı ve kanunun emreyle-
diği beyanların nasıl ve kimler tarafından yapı

lacağı nizamnamesine tâbi -bulunduğu kanunu 
medenide mezkûr olmasına binaen, bunlar ha
ricinde br tescilin yapılabilmesi için kanunî bir 
müeyyedeye ihtiyaç bulunduğu aşikâr bulun
makla lâyihada bunu temin edecek bir hük
mün bulunması Encümenimizce muvafık görül
müş ve Hükümetin teklif ettiği ikinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Adliye encümeninin üçüncü maddesi üçüncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın dördüncü maddesinde tadat edi
len daire ve müesseselere açıktan tayin edilen zat 
maaşı sahiplerine ayni madde ile bu vaziyetleri
ni bildirmek mecburiyeti tahmil edildiği halde 
naklen tayin edilenler için böyle bir mükellefi
yet konulmamıştır. Encümenimiz naklen tayin 
edilenlerin de bu beyanı yapmasında fayda mü
lâhaza ettiğinden maddenin yazılış tarzını bunu 
ifade edecek şekilde tadil ederek Adliye encü
meninin dördüncü maddesini bu değişiklikle dör
düncü madde olarak kabul eylemiştir. 

Adliye encümeninin beşinci maddesi aynen ve 
altıncı maddesini evlenme memuru kaydinin ilâ-
vesile, yedi ve sekizinci maddeler ibare tadilile 
beş, altı, yedi ve sekizinci maddeler olarak ka
bul edilmişlerdir. 

Kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay son
ra meri olması halinde bu müddet zarfında icap 
eden ihzaratın yapılabileceği alman izahlardan 
anlaşıldığından meriyet maddesi o suretle tadil 
edilerek dokuzuncu madde olarak kabul edilmiş
tir. 

Bu değişiklikleri ihtiva etmek üzere yeniden 
tanzim edilen lâyiha Umumî Heyetin tasvibine ar-
zedilmek üzere Yüksek reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. Bu M. M. 
Çorum Kastamonu İsparta 
/ . Eker T. Çoşkan R. Ünlü 
Kâtip 
İstanbul Ağrı Bolu 

F. Öymen İhsan Tav Dr. Zihni Ülgen 

( S. Sayısı : 196 ) 
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Bursa Bursa Bursa 

Fazlı Güleç A. Nevzat Ayaş Dr. Sadi Konuk 
Elâzığ Giresun îspatar 

M. F. Altay M. Akkaya Mükerrem Karaağaç 
İsparta Kayseri Kayseri 

Kemal Turan Faik Baysal S. Hayri Ürgüblü 

1683 numaralı Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 61 nci maddesinin tadiline ve bu kanuna 
bazı hükümler ilâvesine dair Maliye vekâletince 
hazırlanıp Büyük Millet Meclisine arzolunmak 
üzere Başvekâletin 5395 numaralı ve 9-X-1939 
tarihli tezkeresile • yüksek makamlarına > takdim 
kılman kanun lâyihası, havale edilmiş bulundu
ğu encümenlerin mazbatalarile birlikte tekrar 
tevdi olunduğu encümenimizde, Muntazam borç
lar müdürü de hazır olduğu halde, bir defa daha 
tetkik edildi. 

Kanun lâyihasile istihdaf olunan gayelerden 
baslıcası bizzat müracaatla maaşlarını alan bir 
kısım istihkak sahiplerinin altı ayda bir yapıl
makta olan yoklamalardan istisnası olduğuna gö
re bunların resimli nüfus hüviyet cüzdanlarını 
gösterdikleri takdirde maaşlarını alabilecekleri 
hükmünü ihtiva eden birinci maddedeki «başka
ca kayit ve muameleye tâbi tutulmaksızın» ibare
sine her hangi hesabî kayit ve muameleye dahi tâbi 
tutulmamak gibi bir mana atfedilebileceği mülâ
hazasına binaen maksadın sarahatle beyanında 
faide görülmüş olduğundan zikrolunan ibare yeri
ne «yoklama ilmühaberi aranmaksızın» ibaresi ko
nularak, ve, maaş almak için kuponları hamil re
simli maaş cüzdanlarının da ibrazı zarurî bulun
duğu halde kanunda yalnız resimli ünfus cüzdan
larının gösterileceğinden bahsolunması müstahik-
Ler ile malsandıkları arasında bir takım ihtilâflara 
yol açabileceğinden «nüfus hüviyet cüzdanlarını» 
ibaresine «resimli maaş ve» ibaresi ilâve olunarak, 
ve nihayet, son fıkradaki «hükmen» kaydi - Ad
liye encümenince bu bapta ileri sürülmüş olan 

Kırklareli Kütahya Mardin 
B. Denker A. Tiridoğlu B. Erten 

Muş Ordu Seyhan 
Ş. Ataman H. Yalman S. Çam 

Sivas Tunceli Yozgad 
Remzi Çiner M. Yenel S. İçbz 

mütalealara encümenimiz ekseriyetinin iştiraki 
üzerine - kaldırılarak birinci madde yeniden kale
me alınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatasında da işaret olu
nan sebeplere mebni Hükümetin ikinci madde
sini esas itibarile kabul eden encümenimiz, bu 
maddenin kaza malmüdürlerile merkez kaza mu
hasebe müdürlerinin maaşlarını ödeyecekleri is
tihkak sahiplerinin nüfus hüviyet cüzdanlarına 
yapmağa mecbur oldukları kayitler meyanında 
tescil numarası da bulunmakta ve halbuki te
kaüt maaşlarının Divanı muhasebatça tesciline 
ancak 1927 senesi nihayetine doğru başlanmış 
olmaktan dolayı maaşlardan ekserinin tescil 
numarası mevcut bulunmamakta olduğunu göz 
önünde tutarak metinden «tescil» kelimesi kal
dırıldığı takdirde bu memurlara fuzulî bir mec
buriyet tahmilinin önüne geçilmiş olacağı mü-
talea ve bu maddeyi o suretle tadil etmiştir. 

Zat maaşı alan ana, zevce ve kızlardan evle
nenlerin medenî vaziyetlerinde bu suretle hâ
sıl olan değişiklikler hakkında maaş veren mal-
sandığına evlendirenlerce malûmat verilmesi 
mecburiyetini koyan üçüncü maddeye bir de 
ölüm vakalarının nüfus memurlarınca malsan-
dıklarma bildirilmesi mecburiyetinin ilâvesi lü
zumlu telâkki edilerek bu madde ona göre ta
dil olunmuştur. 

Bütçe encümeninin dördüncü/ Adliye encü
meninin beşinci, Bütçe encümeninin altıncı, ye
dinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu maddele-
rile muvakkat birinci ve ikinci maddeleri ayı: en 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 22 - V -1941 
Esas No. 1/246 
Karar No. 45 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 196 } 
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kabul edilmiş olmakla havalesi veçhile Umumî 
Heyete şevki Yüksek Reislikten rica olunur. 
Maliye En. Rs. M. M. Kâtip 

İstanbul Malatya Kastamonu 
A. Bayındır Nasuhi Baydar II. Dicle 

Afyon K. Bursa Gazianteb 
/ / . Çerçel Dr. G. Kahraman A. Aksu 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
61 nci maddesinin tadiline ve hu kanuna bazı 

maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı kanunun 61 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mütekaitlerle dullar ve reşit kız çocuklarile 
yüksek tahsile devam etmeyen reşit erkek ço
cukları maaş almak için bizzat müracaat et
tikleri ve fotoğraflı nüfus cüzdanlarile resmî 
senetlerini gösterdikleri takdirde, başkaca ka-
yit ve muameleye tâbi tutulmaksızın maaşları 
kendilerine verilir. 

Aylıklarını bizzat almayan maaş sahiplerile 
yüksek tahsilde bulunan erkek çocuklar altı 
ayda bir yoklamaya tâbi tutulurlar. 

Yoklamanın zamanile aranacak vesikanın 
nevi Maliye vekâletince tayin olunur. Zat ma
aşı alanlardan son tediye tarihinden itibaren 
bir sene içinde müracaat etmeyenlerin maaşı 
kesilir. Mezkûr tarihten itibaren 3 sene içinde 
müracaat edenlerin maaşları iadeten tahsis ve 
geçmiş zamana ait olanlarla birlikte tediye olu
nur. 

3 sene müracaat olunmadığı takdirde, esaret 
ve ağır hastalık gibi katı bir zaruret neticesi 
olarak müracaat edemediklerini hükmen tevsik 
edemiyenlere arada geçen müddete ait maaşları 
verilmez. 

İzmir • Kayseri Kırklareli 
K. Dursun Ö. Taşçıoğlu II. Kuleli 

Kırşehir Kırşehir Malatya 
/. Özkan M. Seyfelİ M. N. Zabc, 

Manisa Tokad Zonguldak 
F. Kurdoğlu Cemdi Kovalı Y. Z. Özem 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt kanunun/ 
61 nci maddesinin tadiline ve bu kanuna, bı 

maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı kanunun 61 ı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mütekaitlerle dullar ve reşit kız çocuklar 
yüksek tahsile devam etmiyen reşit erkek ı 
cukları maaş almak için bizzat müracaat ett: 
leri ve fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanlar 
resmî senetlerini gösterdikleri takdirde, başka 
kayit ve muameleye tâbi tutulmaksızın maaşl; 
kendilerine verilir. 

Aylıklarını bizzat almıyan maaş sahipler 
yüksek tahsilde bulunan erkek çocuklar a 
ayda bir yoklamaya tâbi tutulurlar. 

Yoklamanın zamanile aranacak vesikaı 
nevi Maliye vekâletince tayin olunur. 

Zat maaşı alanlardan son tediye tarihine! 
itibaren bir sene içinde müracaat etmiyenleı 
maaşı kesilir. Kesilme tarihinden itibaren 
sene içinde müracaat edenlerin maaşları iadel 
tahsis ve geçmiş zamana ait olanlarla birlil 
tediye olunur. 

Üç sene müracaat olunmadığı takdirde, k 
bir zaruret neticesi olarak müracaat edemed 
lerini tevsik etmiyenlere arada geçen müddı 
ait maaşları verilmez. 

( S. Sayısı : 196 ) 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

33 sayılı askerî ve mülkî te-
"ıt kanununun 61 nci madde-
in tadiline ve bu kanuna bazı 
ddeler ilâvesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı ka
nun 61 nci maddesi aşağıda-
şekilde değiştirilmiştir: 
Mütekaitlerle dullar ve reşit 
: çocuklarile yüksek tahsile 
ram etmiyen reşit erkek ço
kları maaş almak için bizzat 
iracaat ettikleri ve fotoğraf -
nüfus hüviyet cüzdanlarile 
resmî senetlerini gösterdik-

i takdirde, başkaca kayit ve 
lameleye tâbi tutulmaksızın 
aşları kendilerine verilir. 
Aylıklarını almıyan bizzat 
,aş sahiplerile yüksek tahsil-
bulunan erkek çocuklar al- i 

ayda bir yoklamaya tâbi tu- ! 
urlar. | 

I 

SToklamanın zaman ile arana- | 
s vesikanın nevi Maliye ve-
[etince tayin olunur. 
Sat maaşı alanlardan son te-
re tarihinden itibaren bir se- ; 
içinde müracaat emmeyenle- | 

, maaşı kesilir. Kesilme ta- ' 
inden itibaren üç sene içinde I 
.racaat edenlerin maaşları ia-
;en tahsis ve geçmiş zamana 
olanlarla birlikte tediye olu-

r. I 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-
ĞÎŞTlRlŞl 

Askerî ve Mülkî tekaüt kanunu
nun 61 nci maddesinin tadiline 
ve bu kanuna bazı maddeler ilâ

vesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı ka
nunun 61 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

Mütekaitlerle dullar ve reşit 
kız çocuklarile yüksek tahsile 
devam etmiyen reşit erkak ço
cukları maaş almak için bizzat 
müracaat ettikleri ve fotoğraflı 
nüfus hüviyet cüzdanlarını gös
terdikleri takdirde, başkaca ka
yıt ve muameleye tâbi tutul
maksızın maaşları kendilerine 
verilir. 

Aylıklarını bizzat almıyan 
maaş sahiplerile yüksek tahsil
de bulunan erkek çocuklar altı 
ayda bir yoklamaya tâbi tutu
lurlar. 

Yoklamanın zamanile arana
cak vesikanın nevi Maliye ve
kâletince tayin olunur. 

Zat maaşı alanlardan son te
diye tarihinden itibaren bir se
ne içinde müracaat etmiyenle-
rin maaşı kesilir. Kesilme tari
hinden itibaren üç sene içinde 
müracaat edenlerin maaşları ia-
deten tahsis ve geçmiş mamana 
ait olanlarla birlikte tediye olu 
nur. 

( S. Sayısı : 196 ) 

MALİYE ENCÜMENİNİN DE-
ĞIŞTİRÎŞl 

Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 61 nci maddesinin tadiline 
ve bu kanuna bazı maddeler ilâ

vesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 numaralı 
kanunun 61 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Mütekaitlerle dullar ve reşit 
kız çocuklarile yüksek tahsile 
devam etmeyen reşit erkek ço
cuklar maaş almak için bizzat 
müracaat ettikleri ve fotoğraflı 
maaş ve nüfus hüviyet cüzdan
larını gösterdikleri takdirde 
yoklama ilmühaberi aranmak
sızın maaşları kendilerine veri
lir. 

Aylıklarını bizzat almayan 
maaş sahiplerile yüksek tahsil
de bulunan erkek çocuklar altı 
ayda bir yoklamaya tâbi tutu
lurlar. 

Yoklamanın zamanile arana
cak vesikanın nevi Maliy? ve
kâletince tayin olunur. 

Zat maaşı alanlardan son te
diye tarihinden itibaren bir 
sene içinde müracaat etmi-
yenlerin maaşı kesilir. Ke
silme tarihinden itibaren üç 
sene içinde müracaat eden
lerin maaşları iadeten tah
sis ve geçmiş zamanlara ait 
olanlarla birlikte tediye olu-
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MADDE 2 — Kazalarda malmüdürleri ve 
merkez kazalarında muhasebe müdürleri maaş
larını ödeyecekleri mütekait, dul ve yetimle
rin nüfus hüviyet cüzdanlarına maaşlarının nevi 
ve miktarile kayitli bulunduğu malsandığınm 
adını tescil ve kaza maaş defterindeki sıra nu
marasını kaydetmekle beraber keyfiyeti derhal 
maaş sahiplerinin nüfus kütüğünde mukayyet 
bulundukları kaza nüfus idarelerine bildirmeye 
ve bu idareler de aldıkları malûmatı alâkalıların 
nüfus sicillerine geçirmeye mecburdurlar., 

Tahvil vukuunda, maaşın tahvil edildği ka
zanın adı ve maaş sahibinin bu kaza maaş def
terinde aldığı kayit sıra numarası nüfus hüvi
yet cüzdanına alâkadarın ilk müracaatında ma
aşın tediyesinden evvel kaydolunur. 

MADDE 3 — Evlenme akitlerini icraya me
zun belediye memurları akitlerini yaptıkları 
kızlarla dullardan, zat maaşı alanların evlen
me tarihlerini ve evlendikleri şahısların ad ve 

soyadlarını, akti yapar yapmaz, bunların nü
fus cüzdanlarına kayit ve keyfiyeti evlenme ta
rihinden itibaren 15 gün içnde maaşın alındığı 
mal sandığile maaş sahibinin nüfus kütüğünde 
kayitli bulunduğu mahal nüfus idaresine ihbar 
etmeye ve bu idareler de evlenme vukuatını 
nüfus kütüğüne geçirmeğe mecburdurlar. 

Muhtarlar, ayni malûmatı tanzim edecekleri 
bir ihbarname ile aktin icrası tarihinden itiba
ren en çok on beş gün içinde mahallî malmüdür-

Ad. E. 

MADDE 2 — Kazalarda mal müdürleri v 
merkez kazalarında muhasebe müdürleri maaı 
larını ödeyecekleri mütekait, dul ve yetimleri 
nüfus hüviyet cüzdanlarına maaşlarının nevi \ 
miktarile kayitli bulunduğu mal sandığının ad 
nı, tescil kaza maaş defterlerindeki sıra numi 
rasını kaydederler. 

Tahvil vukuunda, maaşın tahvil edildiği kî 
zanın adı ve maaş sahibinin bu kaza maaş de 
terinde aldığı kayit sıra numarası nüfus hüv 
yet cüzdanına alâkadarın ilk müracaatında :nı 
asm tediyesinden evvel kaydolunur. 

MADDE 3 — Zat maaşı aldıkları nüfus h 
viyet cüzdanlarında yazılı olanların evlenil 
akdini icra eden memur veya muhtar keyfiye 
akdin icrasından en çok on beş gün içinde m 
aşın alındığı malsandığma bildirilmekle mük< 
leftir. 

( S. Sayısı : 196 ) 
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Üç sene müracaat olunmadı
ğı takdirde, katı bir zaruret ne
ticesi olarak müracaat edeme
diklerini hükmen tevsik edeme
yenlere arada geçen müddete 
ait maaşları verilmez. 

MADDE 2 — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

_ 9 — 
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Üç sene müracaat olunmadığı 
takdirde, katî bir zaruret neti
cesi olarak müracaat edemedik
lerini tevsik etmiyenlere arada 
geçen müddete ait maajîarr ve
rilmez. 

MADDE 2 — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen 

MADDE 3 — Adliye encü
meninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3 -~ Adliye encü
meninin üçüncü maddesi aynen 

Mal. E. 

nur. 
Üç sene müra'caat olunmadı

ğı takdirde katî bir zaruret ne
ticesi olarak müracaat edeme
diklerini tevsik etmiyenlere 
arada geçen müddete ait maaş
ları verilmez. 

MADDE 2 — Kazalarda mal-
müdürleri ve merkez kazaların
da muhasebe müdürleri maaşla
rını ödeyecekleri mütekait, dul 
ve yetimlerin nüfus hüviyet cüz
danlarına maaşlarının nevi ve 
miktarile kayitli bulunduğu 
malsandığının adını ve kaza 
maaş defterindeki sıra numara
sını kaydetmekle beraber key
fiyeti derhal maaş sahiplerinin 
nüfus kütüğünde mukayyet bu
lundukları kaza nüfus idarele
rine bildirmeğe ve bu idareler 
de aldıkları malûmatı alâkalı
ların nüfus sicillerine geçirme
meğe mecburdurlar. 

Tahvil vukuunda maaşın tah
vil edildiği kazanın adı ve ma
aş sahibinin bu kaza maaş def
terinde aldığı kayit sıra 
numarası nüfus hüviyet cüz
danına alâkadarın ilk müra
caatında maaşın tediyesinden 
evvel kaydolunur. 

MADDE 3 — Zat maaşı al
dıkları nüfus hüviyet cüzdan
larında yazılı olanları evlendi
ren memur veya muhtarlar bu 
hâdiseleri alâkalı malsandıkla^ 
rina ve bu nevi istihkak sahip
lerinden ölenler hakkında de
fin ruhsatnamesi veren beledi
ye memurlarile muhtarlar bu 
vakaları nüfus memurlarına ve 
nüfus memurları da bu hususta 
edindikleri malûmatı keza alâ
kalı malsandıklarma on beş gün 
içinde bildirmekle mükelleftir
ler. 

( S, Sayısı : 196) 
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lüğüne veya muhasebe müdürlüğüne bildirir -
ler. 

Mal ve muhasebe müdürleri bu malûmatı 
maaşın alındığı mal sandığile maaş sahibinin 
kayitli bulunduğu mahallin nüfus idarelerine 
bildirmekle mükelleftirler. 

MADDE 4 — Umumî, mülhak ve hususî büt
çeli daire ve müesseselerle belediyelerde ve ser
mayesinin en az yarısı pevlete ait olan ve me
muriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit edil
miş bulunan bilûmum müesseselerde maaş, üc
ret ve tahsisat mukabilinde bir vazifeye açıktan 
tayin olunan zat maaşı sahipleri maaşlarının ne
vi ve miktarile kayitli bulunduğu malsandığını 
ve kaza maaş defteri sıra numarasını bir beyan
name ile bildirmeye ve bu daire ve müessese
lerin alâkalı müdür ve memurları da yeni alı
nan memurların maaş vaziyetini tetkik etmeye 
ve zat maaşı alanlara müessesece verilen maaş, 
ücret ve tahsisat miktarlarını, tayin tarihinden 
itibaren bir ay içinde maaşın kayitli bulunduğu 
malsandığına yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 

Bu daire ve müesseseler, bu gibilerin maaş, 
ücret ve tahsisatlarına yapılan zamlardan da, 
zammın vukuu tarihinden itibaren bir ay içinde 
ilgili malsandıklarma yazı ile malûmat verecek
lerdir. 

MADDE 5 — Kanunî sebeplerle maaşları sa
kıt olan ve haklarında 1746 numaralı kanunla 
3656 numaralı kanunun 24 ncü maddesi hükmü
nün tatbiki icap eden mütekait dul ve yetimle
rin bu vaziyetlerini gizlemek veya her ne şe
kilde olursa olsun hile kullanmak suretile Ha
zineden füzulen aldıkları maaşlar kendilerin
den 5 kat fazlasile tahsili emval kanununa tev-

Ad. E. 

MADDE 4 — Umumî, mülhak ve hususî büt
çeli daire ve müesseselerle belediyelerde ve ser
mayesinin en az yarısı Devlete ait olan ve me
muriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit edil
miş bulunan bilûmum müesseselerde maaş, üc
ret ve tahsisat mukabilinde bir vazifeye açıktan 
tayin olunan zat maaşı sahipleri maaşlarının 
nevi miktarile kayitli bulunduğu mal sandığını 
ve kaza maaş defteri sıra numarasını bir beyan
name ile bildirmeğe ve bu daire ve müessese
lerin alâkalı müdür ve memurları da yeni alınan 
memurların maaş vaziyetini tetkik etmeğe ve 
zat maaşı alanlara müessesece verilen maaş, üc
ret ve tahsisat miktarlarını, tayin tarihinden 
itibaren bir ay içinde maaşın kayitli bulunduğu 
mal sandığına yazı ile bildirmeğe mecburdurlar. 

Bu daire ve müesseseler, bu gibilerin maaş, 
ücret ve tahsisatlarına yapılan zamlardan da, 
zammın vukuu tarihinden itibaren bir ay içinde 
ilgili mal sandıklarına yazı ile malûmat vere
ceklerdir. 

MADDE 5 — Kanunî sebeplerle maaşları 
sakıt olan ve haklarında 1746 numaralı kananla 
3656 numaralı kanunim 24 ncü maddesi hükmü
nün tatbiki icap eden mütekait dul ve yetimler
den bu vaziyetleri saklamak suretile Hazineden 
haksız olarak para alanlar Türk Ceza kanunu
nun 343 ncü maddesinin birinci fıkrası muci
bince cezalandırılmakla beraber kendilerinden 

( S. Sayısı : 196 ) 
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MADDE 4 — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

- II — 
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MADDE 4 ^- Umumî, mül
hak ve hususî bütçeli daire ve 

müesseselerle belediyelerde ve 
sermayesinin en az yarısı Dev
lete ait olan ve memuriyet de
rece ve aylıkları kanunla tesbit 
edilmiş bulunan bilûmum mü
esseselerde maaş, ücret ve tah
sisat mukabilinde bir vazifeye 
tayin olunan zat maaşı sahip
leri, maaşlarının nevi ve mikta
rı ile kayitli bulunduğu mal 
sandığını ve kaza maaş defteri 
sıra numarasını tayin olunduk
ları daire ve müesseseye bir be
yanname ile bildirmeğe ve bu 
daire ve müesseselerin alâkalı 
müdür ve memurları da yeni 
alman memurların maaş vazi
yetini tetkik etmeğe ve zat ma
aşı alanlara müessesece verilen 
maaş, ücret ve tahsisat miktar
larını, tayin tarihinden itibaren 
bir ay içinde maaşın kayitli bu
lunduğu malsandığma yazı ile 
bildirmeğe mecburdurlar. 

Bu daire ve müesseseler, bu 
gibilerin maaş, ücret ve tahsi
satlarına yapılan zamlardan da, 
zammın vukuu tarihinden iti
baren bir ay içinde ilgili mal-
sandıklarmı yazı ile haberdar 
ederler. 

MADDE 5 — Adliye encüme- MADDE 5 — Adliye encüme
ninin 5 nci maddesi aynen ka- ninin beşinci maddesi aynen 
bul edilmiştir. 

Mal. E. 

MADDE 4 — Bütçe encüme
ninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Adliye encü
meninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 196 ) 
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fikan tahsil olunmakla beraber haklarında ay
rıca Türk ceza kanununun 343 ncü maddesi mu
cibince takibat yapılır. 

MADDE 6 — Bu kanunda yazılı vazifeleri 
yapmayan mal ve muhasebe müdürlerile beledi- j 
ye, nüfus memurlarının ve muhtarlarla maaş 
tahakkuk daireleri âmir ve memurlarının ve za
yiinden verdikleri nüfus hüviyet cüzdanlarında 
kızlarla dullara ait evlenme vukuatını gösterme
yen nüfus memurlarının sebebiyet verdikleri 
Hazine zararları bilâhare maaş sahiplerine rücu 
hakkı mahfuz bulunmak üzere kendilerinden 
tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 
Bunlardan Türk ceza kanununun tatbikatında 
Devlet memuru sıfatını haiz olanlar hakkında 
ayrıca mezkûr kanunun 230 ncu ve bu sıfatı 
haiz olmıyanlar hakkında da 526 ncı maddesi 
mucibince takibat yapılır. Bu vazifelerin yapıl-

mamasmdan Hazine zararı hâsıl olmasa dahi, 
mahallin en büyük mal memurunun göstereceği 
lüzum üzerine alâkalı daire ve müesseler vazife
lerini yapmayan memurun üç günlük maaş veya 
ücretini kesmeğe mecburdurlar. 

MADDE 7 — Bu kanun mucibince tanzim 
olunacak beyan ve ihbar verakaları damga res
mine tâbi değildir. # 

MADDE 8 — Vatanî hizmet mukabili aylık 
alanlar da bu kanun hükümlerine tâbidir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun me
riyet mevkiine girdiği tarihte maaş almakta bu
lunan veya yeni maaş bağlanmış olan bilûmum 
zat maaşı sahipleri ikinci maddede yazılı malû
matı, kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay 
içinde maaşlarının kayitli olduğu malsandığına 
müracaatla hüviyet cüzdanlarına kaydettirmeğe 
mecburdurlar. Bu müddet zarfında müracaat et
meyenlere maaş verilmez. Bilâhare müracaat 
ederek kaydi yaptıranlar, arada geçen müddete 
ait maaşlarını alırlar. 

Ad. rî. 

aynca bu suretle aldıkları paranın iki misli 
para cezası da alınır. 

MADDE 6 — Bu kanunda yazılı vazifeleri 
yapmayan mal ve muhasebe müdürlerile beledi
ye, nüfus memurlarının ve muhtarlarla maaş 
tahakkuk daireleri âmir ve memurlarının ve 
zayiinden verdikleri nüfus hüviyet cüzdanla
rında kızlarla dullara ait evlenme vukuatını gös
termeyen nüfus memurları hakkında Türk ceza 
kanununun 230 ncu maddesi tatbik olunur. 

MADDE 7 — Bu kanun mucibince tanzim 
olunacak beyan ve ihbar varakaları damga res
mine tâbi değildir. 

MADDE 8 — Vatanî hizmet mukabili aylık 
alanlar da bu kanun hükümlerine tâbidir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun me
riyet mevkiine girdiğ tarihte maaş almakta bu
lunan veya yeni maaş bağlanmış bulunan bilû
mum zat maaşı sahipleri ikinci maddede yazılı 
malûmatı, kanunun neşri tarihinden^ itibaren üç 
ay içinde maaşlarının kayitli olduğu malsandı
ğına müracaatla hüviyet cüzdanlarına kaydet
tirmeğe mecburdurlar. Bu müddet zarfında mü
racaat etmiyenlere maaş verilmez. Bilâhare mü
racaat ederek kaydi yaptıranlar, arada geçen 
müddete ait maaşlarını alırlar. 

( S. Sayısı .- 19f. ) 
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MADDE 6 — Adliye encüme
ninin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8 — Hükümetin 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Hükümetin muvakkat birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 6 — Bu kanunda ya
zılı vazifeleri yapmayan mal ve 
muhasebe memurlarile beledi
ye, evlenme ve nüfus memurla
rının muhtarlarla maaş tahak
kuk daireleri âmir ve memur
larının ve zayiinden verdikleri 
nüfus hüviyet cüzdanlarında 
kızlarla dullara ait evlenme vu
kuatını göstermiyen nüfus me
murları hakkında Türk Ceza 
kanununun 230 ncu maddesi 
tatbik olunur. 

MADDE 7 — Bu kanun mu
cibince tanzim olunacak her 
nevi beyan ve ihbar varakaları 
damga resmine tâbi değildir. 

MADDE 8 — Vatanî hizmet 
mukabili aylık alanlar hakkın
da da bu kanun hükümleri tat
bik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Bu kanunun meriyet mevkiine 
girdiği tarihte maaş almakta 
bulunan veya yeni maaş bağ
lanmış olan bilûmum zat ma
aşı sahipleri ikinci maddede ya
zılı malûmatı, kanunun neşri 
tarihinden itibaren üç ay için
de maaşlarının kayitli olduğu 
malsandığına müracaatla hüvi
yet cüzdanlarına kaydettirmeğe 
mecburdurlar. Bu müddet zar
fında müracaat etmiyenlere, ka-
yit muamelesini yaptırmcaya 
kadar, maaşları verilmez. Bi
lâhare müracaat ederek kay d' 

(S. Sayısı : 196 ) 

Mal. E. 

MADDE 6 — Bütçe encüme
ninin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bütçe encüme
nin 7 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Bütçe encüme
ninin 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Bütçe encümeninin muvakkat 
birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun neş
ri tarihinde 4 ncü maddede yazılı daire ve mües
seselerde müstahdem bulunan zat maaşı sahip
leri kanunun neşrinden itibaren en çok bir ay 
içinde maaşlarının nevi ve miktarile kayitli bu
lunduğu malsandığım ve kaza maaş defteri sıra 
numarasını gösterir bir beyanname vermeğe 
mecburdurlar. 

Bu kanunun neşrinden itibaren üç ay içinde 
evlenen kızlarla dullardan zat maaşı sahibi olan
lar nüfus hüviyet varakası yerine zayiinden çı
karılmış ikinci nüsha nüfus kâğıdı ibraz ettik
leri takdirde evlenme aktini yapan memurlara 
yukarıki fıkrada yazılı malûmatı bir beyanna
me ile bildireceklerdir. Bu beyannameler alâkalı 
daire ve müesseselerle belediye memurları tara
fından derhal maaşın kayitli bulunduğu mal-
sandığına gönderilir. 

Zat maaşı bulunduğu halde beyanname ver
memiş olanlar istihkaklarından fazla bir şey al
mamış olsa dahi Ceza kanununun 528 nci mad
desine tevfikan cezalandırılır. Beyanname ver
memek veya hakikat hilâfında beyanda bulun
mak suretile Hazineye zarar verenler hakkında 
da işbu kanunun 6 ncı maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

Ad. E. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
neşri tarihinde 4 ncü maddede yazılı daire ve 
müesseselerde müstahdem bulunan zat maaşı sa
hipleri kanunun neşrinden itibaren en çok bir 
ay içinde maaşlarının nevi ve miktarile kayitli 
bulunduğu mal sandığını ve kaza maaş defteri 
sıra numarasını gösterir bir beyanname verme
ğe mecburdurlar. 

Bu kanunun neşrinden itibaren üç ay içinde 
evlenen kızlarla dullardan zat maaşı sahibi 
olanlar nüfus hüviyet varakası yerine zayiinden 
çıkarılmış ikinci nüsha nüfus kâğıdı ibraz ettik
leri takdirde evlenme aktini yapan memurlara 
yukarıki fıkrada yazılı malûmatı bir beyanna
me ile bildireceklerdir. Bu beyannameler alâ
kalı daire ve müesseselerle belediye memurları 
tarafından derhal maaşın kayitli bulunduğu mal-
sandığma gönderilir. 

Beyanname vermiyen zat maaşı sahipleri, 
haksız para almamış olsalar dahi, Türk ceza ka
nununun 528 nci ve eğer beyannamelerine haki
kat hilâfına bir şey dercetmişlerce mezkûr kanu
nun 343 ncü maddesi hükmüne tevfikan müca-
zat olunurlar. 

MADDE 9 — Bu kanunun i nci ve 3 ncü 
maddeleri, neşrinden üç ay sonra ve diğer mad
deleri hükmü nesri tarihinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun birinci ve üçün
cü maddeleri, neşrinden üç ay sonra ve diğer 
maddeleri hükmü nesri tarihinden muteberdir, 

( S. Sayısı : 1^6 ) 



Mal. E. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Adliye encümeninin muvakkat 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Hükümetin 9 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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ni yaptıranlar, arada geçen 
müddete ait maaşlarını alırlar. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Bu kanunun neşri tarihinde 
4 ncü maddede yazılı daire ve 
müesseselerde müstahdem bulu
nan zat maaşı sahipleri kanu
nun neşrinden itibaren en çok 
bir ay içinde maaşlarının nevi 
ve miktarile kayitli bulunduğu 
malsandığını ve kaza maaş def
teri sıra numarasını gösterir 
bir beyanname vermeğe mec
burdurlar. 

Bu kanunun neşrinden itiba
ren üç ay içinde evlenen kız
larla dullardan zat maaşı sahi
bi olanlar nüfus hüviyet vara
kası yerine zayiinden çıkarılmış 
ikinci nüsha nüfus kâğıdı ibraz 
ettikleri takdirde evlenme akdi
ni yapan memurlara yukarıki 
fıkrada yazılı malûmatı bir be
yanname ile bildireceklerdir. 
Bu beyannameler alâkalı daire 
ve müesseselerle belediye me
murları tarafından derhal ma
aşın kayitli bulunduğu malsan-
dığma gönderilir. 

Beyanname vermiyen zat ma
aşı sahipleri, haksız para al
mamış olsalar dahi. Türk ceza 
kanununun 528 nci ve eğer be
yannamelerine hakikat hilâfına 
bir şey dercetmışlerse mezkûr 
kanunun 343 ncü maddesi hük
müne tevfikan cezalandırılır
lar. 

MADDE 9 — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren üç ay 
sonra meridir. 

Mal. E. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Bütçe encümeninin muvakkat 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Bütçe encüme
ninin 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 196 ) 
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Hü. ! Ad. E. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükmünü yürüt- i MADDE 10 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe tcra Vekilleri Heyeti memurdur. j meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur, 

4 - X -1939 i 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. I 
Dr. li. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz j 

Da. V. Ha. Y. Mal. V. j 
Faytk öztrak F. Ağralı ! 

Mf. V. Na. V. I.k. V. ve Ti. V. V. | 
Yücel A. F. Cebesoy II. Çakır 

S. 1. M. V. (I. İ. V. 7A: V. 
Dr. H. Alataş l\. Karadeniz Muhlis Erkmen \ 

Mü. V. Ti. V. 1 
! 

A. Çetinkaya i 

( S. Sayısı ; 191 ) 



Mal. fi. 

MADDE 10 — Hükümetin 10 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

- İ t -
B. E. 

MADDE 10 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Mal. E. 

MADDE 10 — Bütçe encü
meninin 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S . Sayidi : 196) 





S. Sayısı. 204 
Devlet denizyolları ve Devlet limanlan işletme umum mü
dürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 3633 sayılı 
kanunun 20 nci maddesine istinaden İcra Vekilleri Heyeti 
kararıle yapılan sarfiyatın kabulüne dair kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası ( 1/640) 

T. G. 
Başvekâlet 23-V -1941 

Kararlar Dai. Müdürlüğü 
Sayı : 6/2167 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3633 sayılı kanunun 20 nei maddesine istinaden icra Vekilleri Heyetinin 2/15367 sayılı kararüâ-
mesile yapılan sarfiyatın kabulü hakkında hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 21 - V -1941 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihasi 

Devlet Denizyolları işletme idaresi, 3633 numaralı kanunla uhdesine tevdi edilmiş olan, muntazam 
posta seferlerile memleket sahillerinde yapılacak amme hizmetini ve bu meyanda hacmi gün geçtikçe 
artmakta olan Millî Müdafaa ihtiyaçlarını vaktinde ve selâmet ve emniyetle karşılayabilmek için 
esasen adeden gayri kâfi olan ekserisi tabiî ömürlerini de ikmal etmiş olan eski vapurlarını büyük 
mikyasta tamir etmek ve hatta ötede beride metruk bırakılmış olanlardan mümkün olanları da ihya 
etmek mecburiyeti ile karşılaşmıştır. 

idare 1940 malî yılının ilk dokuz ayında fabrika ve havuzlarının işletilmesi ve gemi tamiratı 
için mevcut tahsisatını tamamen sarfetmiş olmasına rağmen bu işlerin ikmali mümkün olamıyarak 
elde tamire muhtaç vaziyette gemi kalmış olduğundan mevcut fabrika dok. ve havuzların faaliyetini 
ve bu suretle tamir işlerinin idamesini temin edebilmek için sene sonuna kadar daha (275 000) lira
lık tahsisata ihtiyaç hasıl olmuştur. 

Diğer taraftan 2708 numaralı kanunla alman salâhiyete müsteniden Almanyaya ısmarlanan ge
milerden bazılarının teslim ve tesellümü mümkün olamıyarak mukaveleleri feshedilmiş ve icra edilen 
tasfiye neticesinde müteahhit firmalardan tahsil edilen mebaliğden Hazine alacağı olan 10 318 000 
liranın mahsup ve tediyesinin ikmalinden sonra idare elinde 1 528 620 lira 41 kuruş kalacaktır. 

3633 sayılı kanunun 20 nci ve 3873 sayılı kanunun 9 ncu maddeleri hükümlerile Büyük Millet 
Meclisinin tatil bulunduğu zamanlarda bu nevi tahsisat itası salâhiyeti îera Vekilleri Heyetine bı
rakılmış olduğundan karşılığı müteahhit firmalardan tahsil edilip Hazine alacağından sonra idare 
elinde kalan mebaliğden temin edilmek üzere Devlet Denizyolları işletme idaresinin 1940 malî yılı 
bütçesinin 7 nci faslından (275 000) liralık fazla sarfiyat icrası îera Vekilleri Heyetinin 7-III-1941 
tarih ve 2/15367 sayılı kararnamesile kabul edilmiş olduğundan işbu tahsisat salâhiyetinin Büyük 
MUlet Meclisince tasdiki maksadile işbu kanun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır, 



— 2 — 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 112 
Esas No. 1/640 

29-V-1941 

Yüksek Reisliğe 

3633 sayılı kanunun 20 nei maddesine istina
den icra Vekilleri Heyetinin 2/15367 sayılı ka-
rarnamesile yapılan sarfiyatın kabulü hakkında 
olup Başvekâletin 23 - V -1941 tarih ve 6/2167 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası encümenimize havale buyurulmakla Mü
nakalât vekâleti müsteşar muavini ve Maliye 
vekâleti namına Bütçe ve Malî kontrol umum 
müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu: 

3633 sayılı kanunun 20 nei maddesi Devlet 
Denizyolları ve limanları umum müdürlüklerinin 
Büyük Meclisin hali içtimada bulunduğu ve bu 
sebeple munzam tahsisat almak imkânının mün-
selip bulunmadığı bir zamanda sefer hazırlığı, se
ferberlik ilânı gibi askerî, fiatlarm artması gibi 
iktisadî ve fevkalâde vaziyetlerde işletmeleri te
vakkuftan siyanet için Büyük Millet Meclisinin 
ilk içtimamda tetkike arzolunmak üzere tahsisatı 
kifayet etmeyen tertiplerden icra Vekilleri He
yeti kararile fazla sarfiyat icrasına mezuniyet ver
mekte olup işbu lâyiha Meclisin kış tatili dev
resinde, bu salâhiyete istinaden Denizyolları 
umum müdürlüğü bütçesinin 7 nei faslının ikinci 
maddesinden icra Vekilleri Heyeti kararile yapı
lan 275 000 liralık sarfiyatın kabulünü temin et

mek üzere tanzim edilmiş bulunmaktadır. 
icra edilen tetkikat neticesinde yedi martta 

müttehaz 2/15367 sayılı karar ile yapılan bu sar
fiyat gerek şekil ve gerek mahiyeti itibarile en-
cümenimizce yerinde görülmüş ve adı geçen fasla 
munzam tahsisat olarak konulması kabul edilmiş 
olduğundan madde ve başlık 3633 sayılı kanunun 
20 nei maddesi ruh ve esaslarına göre yeniden 
tanzim edilerek Umumî Heyetin tavibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker T. Coşkan H. Kitabet 
Kâtip 

istanbul Ağrı Bursa 
F. öymen İhsan Tav C. S. Siren 

Bursa Bursa Giresun 
Fazlı Güleç N. Ayaş M. Âkkaya 
Gümüşane İsparta Kırklareli 
D. Sakarya R. Ünlü B. Denker 

Malatya Maraş Mardin 
M. öker M. Bozdoğan B. Erten 
Samsun Seyhan Tunceli 

M. Ali Yörüker S. Çam M. Yenel 
Yozgad Yozgad 

A. Sungur S. îç'öz 

( S. Sayısı : M) 



HÜKÜMETİN TEKLlFl 

3633 sayılı kanunun 20 nci maddesine istina
den İcra Vekilleri Heyetinin 2/15367 sayılı 
kararnamesi İle yapılan sarfiyatın kabulü hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet denizyolları ve Devlet 
limanları işletme umum müdürlüklerinin teşki
lât ve vazifelerine dair olan 3633 sayılı kanu
nun 20 nci maddesine istinaden icra Vekilleri 
Heyetince müttehaz 2/15367 sayılı kararname 
ile Devlet denizyolları işletme idaresinin 1940 
malî yılı bütçesinin yedinci faslının ikinci mad
desinden yapılan 275 000 liralık fazla sarfiyat 
kabul olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

21 - V - 1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam II. Menemencioğlu S. Arıkan 
Da. V. Ha. V Mal. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel H. Çakır 

S. î. M. V. G. T. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz Muhlis Erkmen 

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

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 7 - VI -1939 tarih ve 3633 sa
yılı kanunun 20 nci maddesine istinaden îcra 
Vekilleri Heyeti kararile Devlet denizyolları iş
letme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesi
nin yedinci faslının ikinci (Haliç fabrika ve ha
vuzlar ve îstinye dok ve fabrikasile atölyelerin 
bilûmum ücret, işçilik ve malzeme bedelleri ve 
sair bilûmum masraflar) maddesinden yapılan 
275 000 liralık fazla sarfiyat munzam tahsisat 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

( S. Öâyisi : âÖ4) 




