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1. — SABIK ZABIT HÜLASASI 

Mazeretleri dolayısiyle Diyarbakır, - Batman 
demiryolunun açılma törenine iştirak edemiyecek 
olan üyelerin yerine kura ile üç «at seçildikten 
sonra; 

Başvekâlet teşkilâtı hakkındaki kanun lâyihası 
kabul edildi; 

Devlet Konservatuvan ve Riyaseti Cumhur 
Filârmonik orkestrası mütedavil sermayesine; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanunlara bağlı cetvellerle 3552 

Lâyihalar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası (1/115) (Bütçe encümenine); 

2. — İnekhanelere 2654 sayılı kanun hüküm
lerine göre mütedavil sermaye verilmesi hak
kında kanun lâyihası (1/116) Ziraat ve Bütçe 
encümenlerine); 

3. — Pasaport kanununun 10 ncu maddesi
nin tadiline dair olan 4061 sayılı kanuna ek ka

nun lâyihası (1/J17) (Dahiliye ve Hariciye en
cümenlerine) ; 

Mazbatalar 
4- — Askerî sahra postalarında müstahdem 

Posta, telgraf ve telefon idaresi memurlarına 
parasız el İrise verilmesi hakkında kanun lâyi-

1. —- y<srsar&mtvıt şahım olan Adapazarı ve 
havalisinden avdet etmiş bulunan Dahiliye vekili 
IfUmi Vran'tn beyanatı 

BEİS — Söz Dahiliye vekilinindİr. -
DAHİLÎYE VEKİLİ H. URAN (Seyhan) 

—. Arkadaşlar; Adapazarı'nı ve Hendek'i göre
rek bu sabah döndüm. Müsaade ederseniz size 
orada gördüklerimi arzedeyim: 

Nüfus zayiatı hakkında buradan ayrılmaz
dan evvel Heyeti Celilenize arzettiğim rakamı 
hemen hemen oradaki müşahedem de teyit etti. 
Adapazarı'nda, Hendek'te ve köylerinde tekmil 
pufus zayiatımız 346 kişiden ibarettir. Gerçi 

sayılı kanunda değişiklik yapılmasına; 
- Hamsim eski Nafia baş, fen memuro Ahmet 

Kadir (iöksan'ın hapis cezasının affına dair ka
nun lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldı; 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Malatya Kütahya 

R. Cumtez N. Baydar V. Uzgören 

hası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/46) (Ruznameye); 

5. —- Devlet şûrasında açık bulunan dördün
cü ve beşinci daireler reisliklerine seçim yapıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit; encümen mazbatası (3/70) (Ruznameye); 

6. —• Devlet şûrasında açık bulunan âzalık 
için seçim yapılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (3/71) 
(Ruznameye); 

7. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkında kanun lâ
yihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/25) 
(Ruznameye); 

bizim için tek vatandaş kaybı da mühim bir hâ
disedir, mühim bir felâkettir ve herhangi bir 
vatandaşın, herhangi bir İstırabı, üzerinde du
rulacak ehemmiyetli bir mevzudur. Bu böyle 
olmakla beraber insan Adapazarı'nın ve Hen
dek'in bugünkü hüzün veren manzarasını gör
dükten sonra bu felâketi o kadar az zayiatla 
atlatmış olmamıza hamdediyoruz. 

Sarsıntı çok ağır olmuş. Muhakkak olan bir 
şey varsa bu sarsıntının geceye rastlaması 
halinde bugünkü felâketin çok daha ağır olaca
ğı idi. Zayiat arasında kadın ve çocuk zayiatı 
daha fazladır. Bu da bu saatlerde erkeklerden 
ziyade kadın ve çocukların evde bulunmasından 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

BEİS — Dr, M. Germen 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), K. Turan (İsparta) . 

REİS — Celseyi açıyorıyn. 

3. — BEYANAT 
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ileri gelmiştir. Erkekler arasındaki zâyıatm bü
yük bir kısmını da çökmüş olan kahvehaneler
den çıkarılmış olan cesetler teşkil etmiştir. Fe
lâket duyulduğu andan itibaren Kızılay başta 
olmak üzere her taraftan yetişen malzeme ile 
harekete gelen koruma tedbirleri, Heyeti Celi
lerin de takdirini mucip olacak şekilde alınmış 
ve bu mesai el'an devam etmektedir, Gerek fe
lâkete koşanlara ve gerek bu uğurda canla 
başla çalışanlara şükranlarımı buradan arzede-
rim. 

Arkadaşlar; bu felâket içeride olduğu gibi 
memleketimiz dışında da çok samimî, çok dos
tane akisler yapmıştır. Heyeti Celileniz huzu
runda bu insanî duygulara da buradan teşekkür 
etmeği zevkli bir vazife telâkki ederim. 

Felâketzedeler ve bunlar arasmda yaralı olan
lar derhal toplattırılmış, bol doktor, sıhhî malze
me ile ilk tedavileri vakit geçirmeksizin-yapıl
mış, Bunlardan ağır yaralı olanlar kafile kafi
le istanbul'a sevkedilmiştir. Yaralan hafif olan
lar toplatılmış ve yatırılmıştır. Ben gerek Ada-
pazaı 'nda ve gerek Hendek'te bu yaralıları birer 
birer ziyaret ettim, hepsine iyi bakdıyor gördüm 
ve kendilerini iyi bakıldıklarından dolayı müte
şekkir gördüm, ilk günden itibaren ekmek ve 
gıda maddeleri dağıtılması yolunda işlemiş as
kerî birliklerin de kıymetli yardımı ile ve Kızı
lay tarafından hastaneler açılmış ve Kızılay şu
beleri tarafından ekmek dağıtılmağa başlanmış
tır. Bu ilk müstacel yardim kasabanın normal 

bir hale gelmesini temine matuf mesai takip et
miştir, O da yolların enkazdan temizlenmesi, 
yıkılma tehlikesi arzeden binaların derhal yıktı
rılması ve ayakta duran dükkânların derhal aç
tırılarak memleketin normal mesaisine başlattı-
rtlması için gerek sivil ve gerek askerî bir çok 
ekipler teşkil edilmiştir ve fevkalâde çalışmış
lardır. Bu arzettiğim mesaiyi, takdir buyu
rursunuz kî, Adapazarı ve Hendek'in yemden 
ihyası işi takip edecektir. Bu kasabaların kısa 
müddet zarfında ihyasını hemen şimdiden ele al
mış bulunuyoruz. Hükümet gerek Adapazarı'-
nda, gerek Hendek'te birer Hükümet dairesi 
inşasını tahtı karara almış bulunuyor. 

îlk yapılacak iş olarak; Adapazan'nm ve 
Hendek'in müstakbel birer imar plânım kısa bir 
zamanda başarmağı düşünüyoruz. Bu müddet 
zarfmda halkın muvakkat tesisat yapabilmesi 
için kendilerine mümkün olduğu kadar malzeme 
kolaylığı göstermek istiyoruz. 

Hükümet bugün aldığı bir kararla gerek 
Adapazarı'nda, gerekse Hendek'te bulunan hal
kı kamilen dar gelirli telâkki etmiş ve ofis tara
fından verilen ekmeğin bu fiyat üzerinden sa
tılmasını kararlaştırmıştır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, Allah milleti
mize başka keder göstermesin (Bravo sesleri ve 
alkışlar).. 

REİS — Bir Riyaset tezkeresi vardır, okuna
caktır, 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETt UMUMİYETE MARUZATI 
7, — Rayın üyelerden bazılarına izin verilme

si hakktnda Büyük MİUet Meclisi Riyaseti tez
keresi 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazdı sayın üyelerin izin

leri Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştır. Umu
mî Heyetin tasvibne arzederm. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Balıkesir mebusu Meiued Demir, 2 ay has
talığına binaen. 

Çanakkale mebusu Atıf Kamçıl, 2 ay, has
talığına binaen. 

Çankırı mebusu Talât Onay, 15 gün, hasta
lığına binaen. 

Çorum mebusu Hasan Akdoğan, 15, gün 
hastalığına binaen. 

Denizli mebusu Yusuf Başkaya, 2 ay, hasta
lığına binaen. 

Erzincan mebusu Feyzi Halfegil, 1 ay, ma
zeretine binaen. 

Gazianteb mebusu Dr. Memed Ali Agakay, 
1 ay, mazeretine binaen. 

Hatay mebusu Abdülgani Türkmen, 45 gün, 
mazeretine binaen. 

İstanbul mebusu Salâh Oimcoz, 2 av hasta
lığına binaen. 

İstanbul mebusu Mehmed Emin Yurdakul, 
2 ay, hastalığına binaen. 

Kayseri mebusu Sadettin Serim, 2 ay, hasta
lığına binaen. 

Konya mebusu Ahmet Hamdi Dikmen, 1 ay, 
mazeretine binaen. 

Kütahya mebusu Sadri Ertem, 1 ay, hasta
lığına binaen. 

Malatya mebusu Tevfik Temelli, 1 ay, ma
zeretine binaen. 

Muğla mebusu Hüsnü Kitabcı, 1 ay hasta
lığına binaen. 

Muş mebusu Hakkı Kıhcoğlu, 2 ay hasta
lığına binaen. 

Seyhan mebusu Salâhattin Çam, 2 ay, hasta
lığına binaen. 

Sivas mebusu Kâmil Kitapçı, 1 ay hastalı. 
ğma binaen. 

REİS — Teker teker okutarak reyinize ar-
zedeeeğim. 

Balıkesir mebusu Mehmet Demir, 2 ay has
talığına binaen. 

REİS — Kabul edenler .., Etnıiyenler ... Ka
bul edilmiştir, 
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Çanakkale mebusn Atıf Kamçı], 2 ay, has
talığına binaen. 

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

Oankm mebusu Talât Onay, 15 gün, hasta
lığına bînaeiı. 

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

Çorum mebusu Hasan Akdoğan, 15, gün 
hastalığına binaen, 

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

Denizli mebusu Yusuf Başkaya, 2 ay, hasta
lığına binaen. 

REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler .„ Ka
bul edilmiştir. 

Erzincan mebusu "Feyzi Hal feğil, 1 ay, ma
zeretine binaen. 

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

Gazianteb mebusu Dr. Memed Ali Agakay. 
1 ay, mazeretine binaen. 

REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir, 

Hatay mebusu Ahdülgani Türkmen, 45 gün, 
mazeretine binaen. 

REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir, 

İstanbul mebusu Salâh Cimeoz, 2 ay, hasta
lığına binaen. 

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

İstanbul mebusu Melımed Emin Yurdakul, 
2 ay, hastalığına binaen. 
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REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kayseri mebusu Sadettin Serim, 2 ay, hasta

lığına binaen. 
REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir, 
Konya mebusu Abmet Hamdi Dikmen, 1 ay, 

mazeretine binaen, 
REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kütahya mebusu Sadri Ertem, 1 ay, hasta

lığına binaen. 
REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Malatya mebusu Tevfik Temelli, 1 ay, ma

zeretine binaen. 
REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Muğla mebusu Hüsnü Kitabet, 1 ay hasta

lığına binaen. 
REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Muş mebusu Hakkı Kılıcoğlu, 2 ay hasta

lığına binaen. 
REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Seyhan mebusu SaLahattin Çam, 2 ay, hasta

lığına binaen. 
REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Sivas mebusu Kâmil Kitapçı, 1 ay hastalı

ğına binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir, 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Gümrük ve inhisarlar vekâleti TeşkÜât 
ve vazifelen hakkındaki 2825 sayıl kanuna ek 
kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe 
encümenlen mazbataları (1/99) [1] 

REtS — Lâyihanın heyeti umumîyesi hakkın
da mütalâa var mı? 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti, Teşkilât kanununu -.şimdi-
ye kadar yapmamış, yapılmakta olduğunu ha
ber veriyor ve evvelâ bu kanuna girmesi lâzım-
gelen inzibat komisyonu hakkında bir madde 
sunuyor. İnzibat komisyonunu teşkil eder
ken Memurin kanununun 52 nci maddesine isti
nat ediyor. Buna istinat ettiği halde, teklif 
ettiği madde Memurin kanununun- 52 nci mad
desine tamamiyle muhalif bulunuyor. Memurin 
kanunumun 52 nci maddesi inzibat komisyonla
rını iki kısma ayırıyor. Bu komisyonlardan bi
risi merkezde, diğeri vilâyetlerde bulunacak. 

[Ij 82 saydı basmayazt zaptın sonundadır. 

Halbuki vekâlet Memurin kanununun 52 nei 
maddesine istinat ettiği halde buna aykırı ola
rak komisyonları merkezde toplamaktadır. Bu 
ciheti anlıyanıadım. Diğer vekâletlerin teşkilât 
kanunlarında da böyle bir madde vardır. Fakat 
bunlar Memurin kanununun 52 nei maddesi 
hükmünü asla bozmamalardır. Halbuki şimdi 
sunulan lâyiha tamamiyle, demin de arzetmiş 
olduğum gibi, Memurin kanununun maddei mah-
susasını bozuyor, ona aykırı geliyor. İkisi ara
sında telif yapmak imkânı da yoktur. Belki 
ayrı bir hususiyeti var, bilmiyorum. Vekil bizi 
tenvir ederlerse icabederse yine söz alabilirim. 

GÜMRÜK ve İNHİSARLAR V. S. H. ÜR-
GÜTSLÜ (Kayseri) — Bu, lâyihayı şevkten mak
sadımız, Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkilât 
kânunu 1935 senesinde tanzim edilmiştir. O ka
nunda inzibat komisyonu hükmü meveut olmadı
ğından istihsal edilen bir muciple bu vazife ye
rine getirilmekte idi. 194Ö senesinde Büyük 
Meclise sevkediten bir lâyiha, bu arada gerek 
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Memurin kanununun yeniden tetkik ve tanzimi, 
gerek Gümrük ye inhisarlar vekâletinin teşkilât 
kanununun tanzimine mtizaren encümenlerde 
durmuştur. Fakat bu kanunların tedvininin za
mana ihtiyaç gösterdiği anlaşıldığından bir mu
ciple teşekkül etmiş bulunan inzibat komisyonu 
vazifesinin daha uzun zaman devamını doğru 
bulmadığımız için bunun tetkikini tahrik ettik 
ve bu sebeple Memurin kanununun emrettiği 
inzibat komisyonu hakkındaki kanun lâyihası 
çıkarılmış bulundu. Bu komisyonun teşekkülü 
hakkındaki hüküm, arkadaşımın da söylediği 
gibi, Memurin kanununun 52 nei maddesinin 
ikinci fıkrası iktizasındandır. 

Taşradaki memurlar hakkındaki inzibati ka
rarlan ittihaz salâhiyeti, gene mevcut olan hü
kümlere göre mahallindeki inzibat komisyon
larına aittir, • Daha yüksek dereceli memurların 
vaziyetleri ise merkezlerde kendi vekâletlerin-
deki inzibat komisyonlarına aittir. Bizim tek
lif ettiğimiz madde, vekâletin merkez ve taşra 
kadrosuna dahil bütün memurlann inzibati iş
lerine ait muamelâtın merkezde teşekkül ede
cek bir komisyonda tetkikini icabettirmektedir. 
Bu maddede, 1940 senesinde yaptığımız teklif
te inhisarlar umum müdürlüğüyle Muhafaza 
genel komutanlığı teşkilâtına bağlı bulunanla
rın hariç olduğu derpiş edilerek sevkedilmiştir. 
Fakat 1940 senesinden sonra İnhisarlar umum 
müdürlüğünün ve Gümrük muhafaza komutan
lığının teşkilât kanunlarındaki inzibati hüküm
lerde muayyen bir derece üstündeki memurla
rın inzibati hükümlerini tetkik etmek salâhiye
ti vekâlet inzibat komisyonuna bırakılmış ol
duğu için bununla tenazur teşkil edilmek üze
re encümendeki izahat üzerine bu, hariç bıra
kılmıştır. Arkadaşımın teklifi eğer taşra me
murlarının merkez inzibat komisyonunda mua
melelerinin tetkikinin hariç bırakılması mevzuu 
ise, bu bu kanun lâyihasından ziyade, yakın za
manda hazırlamayı ve sevketmeyi düşündüğü
müz vekâletin yeni teşkilât kanununda derpiş 
etmek daha muvafık olur kanaatmdayım. 

Dr. O. Ş. ÜLUDAÖ (Konya) — Efendim, 
anlaşılması lâzımgelen nokta şudur: Memurin 
kanununun 52 nci maddesi bütün arkadaşların 
hatırlanndadır. Bir fıkrasını hatırlatmak isti
yorum: (Madde 52. — înzıbat komisyonları iki 
kısımdır: 

Birinaisi vekâlet, ikincisi vilâyet inzibat ko-
komisyonlandır....) deniyor. 

Hükümetin ve ona muvazi olarak Bütçe en
cümeninin kabul ettiği yeni madde, Memurin 
kanununun 52 nci maddesine muvazi olması lâ-
zımgelirken, bu İki inzibat komisyonu birleşti
riliyor, şu şekli alıyor: «Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti merkez ve taşra kadrosuna dahil me
murların inzibati suçları hakkında karar ver
mek ve kanun ve nizamnamelerle verilen diğer 
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iğleri görmek üzere vekâlette bir inzibat komis
yonu kurulur». 52 nei maddeye istinat ettiğini 
Hükümet ve diğer encümenlerimiz kabul edi
yor, Fakat istinat edilen kanun, tamamiyle 
yeni formüle geçmiş bulunuyor. îyİ veya fena 
demiyorum, belki ben iyi .anlatamadım, teklif 
yaptığımı zannettiler, teklif yapamadım. Arzet-
mek istediğim .şudur: iki komisyonun tevhidinde 
bir hususiyet ve mücbir bir sebep var mıdır? 
Diğer vekâletlerin hepsi merkezde ve vilâyelter-
de ayrı ayrı komisyonlar teşkil ettikleri halde 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti niçin bu komis
yonları merkezde topluyor? Hususiyeti varsa 
pekâlâ. 

BÜTÇE En. NAMINA M. N. GÜNDÜZALP 
(Edirne) — Bu kanun lâyihası gerek Hüküme
tin gerek Gümrük ve inhisarlar ve gerek Bütçe 
encümenlerinin mueip sebepleri esaslarında da a-
çıkça belirtilmiş olduğu veçhile, Gümrük ve inhi
sarlar vekâleti teşkilât ve vazifelerine ait olan ka
nunun bir eksikliğini tamambyor. Gümrük ve 
inhisarlar teşkilât kanununun Meclise sunulduğu 
bir zaman bir de Memurlar kânunu lâyihası su
nulmuştu. Bu Memurlar kanunu lâyihası inzi
bat komisyonları hakkındaki hükmü ihtiva, edi
yordu. Fakat Partinin memurlar hakkında ye
ni bîr Memurin kanunu projesi hazırlaması üze
rine o kanun yani Memurin kanunu lâyihası 
geri bırakılmıştı ye bugün de huzurunuza gelen 
bu kanunla Hükümet diyor ki; artık Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti için yeni bir Memurin ka
nunu, huzurunuza getirmiyeceğiz. Şü halde 
Memurlar kanununun 52 nci maddesinin bir 
fıkrası vardır ki bunda: Her vekâlet inzibat ko
misyonları o vekâlete ait olan hususi Memurlar 
kanununda tâyin edilecek şekilde kurulur. İşte 
bu kanun; bu hükme dayanılarak Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti teşkilât kanununda, eksik 
kalmış olan bu hükmünü tamamlamak üzere 
ve Gümrük ve inhisarlar vekâletine ait inzibat 
komisyonunu nun nasıl kurulacağını ve kimler
den teşkil edileceğini gösteren bir hükmü ihtiva 
ediyor. 

Yalnız zannediyorum daha evvel bu hususta 
sual soran, yahut bir noktanın tavzihini' istiyen 
arkadaşım, Memurlar kanununun 52 nci madde
sinde inzibat komisyonlarının birisi vilâyet, di
ğeri vekâlet olmak üzere iki kısma ayrılmasın
dan dolayı bu kanunda da vilâyetlere ve merke
ze ait iki inzibat komisyonunun mevcut bulun
mamasından dolayı tevhidin sebebi nedir? Anla
mak istiyorlar. 

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin Teşkilât 
kanununa göre, gümrük memurlarının hepsi 
merkezden tâyin edilir ve gene o kanuna göre 
taşralardaki teşkilât vilâyetler teşkilâtına mü
tenazır ve uygun değildir. Kendi bünyesi iti
bariyle ihtiyaç görülen yerlerde ayrı teşkilât 
yapmıştır. Bu itibarla Gümrük ve inhisarlaV 
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vekâletinde aynea biri mahallî, biri merkezî diye 
iki komisyonun teşkiline lüzum yoktur. Zaten 
Memurin kanununun 53 neü maddesi de komis
yonların vazifesini tâyin ederken, merkezden 
tâyin edilen memurların inzibati suçlarının mer
kez komisyonlarının tetkikin* girdiğini, onla
rın salâhiyetine girdiğini söyler. Gümrük ve 
inhisarlar vekâletinde taşra teşkilâtı mahallî 
vilâyet teşkilâtına uymadığına ve bütün me
murlarının da merkezden tâyin edilmiş oldu
ğuna göre, inzibat komisyonontın merkezde ku
rulmuş olması, bu kanun hükümlerine yani ana 
kanuna tamamen uygundr. (Güzel, güzel ses
leri). 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Çok ffiizel 
izahat verdiler, teşekür ederim efendim. 

REİS — Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmİyenler... Maddelerin müzakeresine geçilme
si kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti teşkilât ve vazi
feleri hakkındaki 2826 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Gümrük ve İnhisarlar vekâle
ti merkez ve taşra kadrosuna dahil memurların 
inzibatî suçlan hakkında karar vermek ve ka

nun ve nizamnamelerle verilen diğer işleri gör
mek üzere vekâlette bir inzibat komisyonu ku
rulur. 

Bu komisyon, müsteşarın reisliği altında 
Teftiş heyeti reisi, Hukuk müşaviri, Gümrük
ler umum müdürü ile Zat ve sieil işleri müdür
lerinden kurulur. 

REİS —• Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum, Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Hu kanun neşri tarihinden 
nıer'idir, 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... IStmîyenlev ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3, — Bu kanamın hükümlerini İc
raya Gümrük ve İnhisarlar vekili memurdur. 

REİS —> Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Htm iyeni er ... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamede başka bir şey yoktur. Pazartesi 

günü saat 15 te toplanmak üzere inikada niha
yet veriyorum. 

Kapanma saati : 15, 25 

k^-«-« 

f. B. M. M. Matbaan 
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Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 2825 saygılı kanuna ek kanun lâyihası ve 

Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (199) 

T. G. . "". 
Başvekâlet 4. VII. 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayt, .-6/3043 "' ,. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı kanuna ek olarak 
Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 24 .VI . 1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

788 sayılı Memurin kanununun 52 nei maddesinde Vekâlet inzibat komisyonlarının Vekâlet me
murlarına ait kanunlara göre teşekkül edeceği yazılıdır. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti için ayrı bir Memurin kanunu tanzim ve tedvini düşünülme
mekte olduğu ve Vekâlet: inzibat komisyonunu teşkil edecek kimselerin kanunla tâyini zaruri bu
lunduğu cihetle ilişik lâyiha hazırlanmıştır. 

GMimrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
G. ve t Encümeni 14. VI. 1943 
Esas No. 1/99 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti Teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 2825 sayılı kanuna ek ola
rak Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 24. VT. 1940 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası ve esbabı mucibesi Gümrük ve inhisarlar 
vekâletinden gönderilen mümessiller huzuriyle 
Encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Vekâletlere ait inzibat komisyonlarının vekâ

let memurlarına ait kanunlara göre teşekkül 
edeceği Memurin kanununun 52 nci maddesinin 
2 nci fıkrası hükmü iktizasından olduğuna ve 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti İçin ayrı bir Me
murin kanunu yapılmamış bulunduğuna göre bu 
Vekâlet inzibat komisyonunun sureti teşküi hak
kındaki lâyiha aynı mucip sebeplere binaen En-
cümenimizce de aynen ve ittifakla kabul edilmiş
tir. 
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Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-

yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
G. ve 1. En. Rs. M. M. Kâtip 

Mardin Erzurum Seyhan 
Gl. 8. Düzgören M. H. Göle Ş. lscen 

Amasya Çanakkale Diyarbakır 
N. Akhn A. Kamçil K. Şedele 
Eskişehir Gazianteb Hatay 

/. özdamar <7. 8, Barlas Gl, E. Durukan 

Gümrük ve İnhisarlar vekâleti teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı kanuna ek ola
rak Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırla
nan ve Başvekâletin 4 temmuz 1940 tarih ve 
6/3043 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kamın lâyihası encümenimize tevdi buyurul-
makla Gümrük ve inhisarlar vekili Suat Hayri 
Ürgüblü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Bu lâyiha Memurin kanununun 52 nci mad
desi mucibince inzibat komisyonları teşekkülü 
hakkında tskilât kanunlarında bulunması lâ-
zımgelen bir hükmü Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti teşkilât kanununda da tamamlamaktadır. 

İnhisarlar umum müdürlüğü ile Gümrük 
muhafaza genel komutanlığı teşkilâtına mütaal-
lik kanunlarda bu idarelere mensup olanlardan 
bir kısmrnm suçları hakkmda vekâlet inzibat ko
misyonunca karar verilmesi kabul edilmiş oldu
ğuna göre birinci maddedki (İnhisarlar umum 
müdürlüğü ve Gümrük muhafaza genel komu
tanlığı teşkilâtına bağlı bulunanlar hariç) kay-

Kocaeli Malatya Malatya 
A. Dikmen II. Sağtroğlu O. Taner 

Samsun Samsun Samsun 
8. Gökçül N. Erzurumlu N. öztuzcu 

Tekirdağ Tekirdağ Trabzon 
N. Trak E. Pekel D, Eyiboğlu 

Urfa 
A. K. Tecer 

dına artık lüzum olmadığı vekilin şifahi İzahla-
riyle anlaşılmış bulunduğundan birinci madde
deki hu istisna fıkrası çıkarılmak suretiyle lâ
yiha encümenimizce de kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
İ. Eker 
Amasya 

il . K. Yiğitoğlv 
Bitlis 

B. Osma 
Hatay 

H. Selçuk 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Konya 

Dr, S, Irmak 

Bu M. M. 
Edirne 

M. N. Gündİlzalp 
Aydm 

ı Gl. R, Alpman 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
İsparta 

M. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

Kâtip 
İstanbul 

F, Öymen 
Balıkesir 

8. örgeevren 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 

H. Kortel 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 

R. Erten 
Tokad oZnguldak 

B, N. Keşmir H, A, Kuyucak 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 22 .VI. 1943 
Esas No. i/99 
Karar No. 49 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 82 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Giimrüh ve ini&arlar vekâleti teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 2825 sayıh kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti merkez ve taşra kadrosuna dahil memurla
rın (inhisarlar umum müdürlüğü ve Gümrük 
muhafaza genel komutanlığı teşkilâtına bağlı 
bulunanlar haris) inzibatî suçlan hakkında ka
rar vermek ve kanun ve nizamnamelerle veri
len diğer işleri görmek üzere vekâlette bir inzi
bat komisyonu kurulur. 

Bu komisyon, Müsteşarın reisliği altında 
Tefti; heyeti reisi, Hukuk müşaviri, Gümrükler 
umum müdürü ile Zat ve sicil işleri müdürün
den toplanır. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

Bş, V. Ad. V. 
24 . V I . 1940 

M. M. V. 
Dr. R. Saydam F. Okyar 
Da. V. 

F. öztrak 
Mt V. 

Yücel 
S. î. M. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. I. V. 

Dr, H. Alataş E, Karadeniz 

S. Anka ıı 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

II. Çakır 
Zr. V. 

M. Erkmeft 

m. v. 
A. Çetinkaya 

Ti. V. 
JV. Topcoğlu 

BÜTÇE- ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞt 

Gümrük ve inisarlar vekâleti teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 2825 sayılı kanuna ek kamın 

lâyihası 

MADDE 1. — Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti merkez ve taşra kadrosuna dahil memur
ların inzibatî suçları hakkında karar vermek 
ve kanun ve nizamnamelerle verilen diğer iş
leri görmek üzere vekâlette bir İnzibat komis
yonu kurulur. 

Bu komisyon, Müsteşarın Reisliği altmda 
Teftiş heyeti reisi, Hukuk müşaviri, Gümrük
ler umum müdürü ile Zat ve sicil işleri müdür
lerinden kurulur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri 
mer'idir, 

tarihinden. 

MADDE 3. 
aynen. 

— Hükümetin 3 ncü maddesi 

*>»<t 
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