
S. Sayısı: 248 
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı ka
nunun 2 nci maddesine bir fıkra ve mezkûr kanuna bir 

madde ilâvesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye 
encümeni mazbatası (1/1086) 

T.C. 
Başvekâlet 1 -VI - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2317 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ve 
mezkûr kanuna bir madde ilâvesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Hey
etince .28 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

19 mayıs günü, yurdun her bucağında, Türk gençleri ve sporcuları ve milyonlarca Türk halkı, 
toplu ve birlikte ebedî ve cihanşümul bir tarihin dönüm günlerinden en büyüğünü kutlulamakta-
dırlar. Bu gün beşer tarihinin insanlık ve medeniyet lehine olarak taliini ve gidişini değiştirdiği 
gündür. Bunu takib eden on sekiz senenin her günü o devrim gününün ne büyük ve ne alem
şümul neticeler verdiğini göstermektedir ve mütemadi bir ittiradla âtide göstermekte devam ede
cektir. Onun içindir ki en büyüğümüz Atatürk bu âtinin en kuvvetli zamini olan Türk gençliğine 
ve Türk sporculuğuna bu günün tahsis edilmesini tensib eylemişlerdir. Böyle mukaddes bir gü
nün ulusal bayram günleri arasında bulunması tabiî olduğundan (2739) numaralı kanuna, bu fık
ra ilâve edilmiştir. 

Bayram gününün cumaya tesadüfü haiinde cumartesi gününün yarısını tatil etmemek, duran 
bütün mesaiyi bir kaç saat için yeniden harekete getirerek sonradan yine kesmek gibi faydasız ve 
hatta bazı ahvalde müşkülât doğuran bir vaziyet ihdas etmektedir. 

Kanunî vesikaların günlerinin kanunun tayin ettiği müddetler bakımından böyle bir kaç saat
lik bir zaman için hesaba katılması alâkadarları o kısa müddet içinde muamele yapmağa mecbur 
etmek gibi gayri tabiî bir hal tevlid etmektedir. Binaenaleyh müşkülâtı mueib mesaî bakımından 
randımanı olmayan bu kısa müddetin de tatil edilmesi daha faydalı görüldüğünden bu madde tanzim 
edilmiştir. . 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/1086 
Karar No. 38 

8 -VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 
2739 sayılı kanunun ikinei maddesine bir fıkra ve 
mezkur kanuna bir madde ilâvesi hakkında Dahi
liye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince 28 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mu-
cibesile birlikte gönderildiğini bildiren Başvekâ
letin 1 haziran 1938 tarih ve 6/2317 sayılı tezke
resi encümenimize havale buyurulmuş olmakla 
6 haziran 1938 tarihinde toplantımızda okundu ve 
lâyiha tedkik olundu : 

Hükümetin mucib sebebler lâyihasında serd ve 
beyan ettiği zikir ve mülâhazalara iştirak eden 
encümenimiz lâyihanın esasa taalluk etmeyen 
cüzî tadilâtla kabulünü karar altına almıştır. 

Ulu heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisli

ğe takdim olunur. 
Dahiliye E. Reisi 

Tekirdağ 
C. Uybadm 

Antalya 
R. Kaplan 
Çanal&ale 

H. Ergeneli 
istanbul 

Ş. A Ögel 
Erzurum 
N. Elgün 

Malatya 
Emrullah Barkan Edib Ergin 

Samsun Sivas 
Z. Durukan Mitat Ş. Bleda 

Tokad Zonguldak 
Galıb Tekel H. Türkmen 

M. M. 
Çanakkale 
Ş. Taşın 

Burdur 
H. Onaran 

Çorum 
Kemâl Alpsar 

Kocaeli 
A. 8. Akbaytuğan 

Erzurum 
Zeki Soydemir 

Mardin 

Kâtib 
Tokad 

Hürrem Ergin 
Bursa 

F. Güvendiren 
Çoruh 

Atıf Tüzün 
Kars 

E. özoğuz 
Kütahya 

M, Somer 
Samsun 

M. Ali Yürüker 

8. Görkey 
Zonguldak 

Rifat Vardar 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFI I 

Ulusal bayram ve genel tatüler hakkındaki 2739 j 
numaralı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ve 
kanuna ayrıca bir madde ilâvesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2739 numaralı kanunun ikinci I 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

G) Gençlik ve spor bayramı mayısın en do- ı 
kuzuncu günü. | 

MADDE 2 — 2739 numaralı kanuna aşağı
daki madde zeyil edilmişti: 

«Kanunda tayin edilen genel tatil günleri 
cuma gününe tesadüf ettiği takdirde müteakib 
cumartesi bütün gün tatil edilir». 

MADDE 3 — Bu kanun hükümleri neşri ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini îcra Ve
killeri yerine getirir. 

28 - V - 1938 I 
, Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
C. Bayar 8. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. it. Araş F. Ağralı 
Mf. T. Na. V. îk. V. 

S.Arıkan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S.Î.M.V. G.Î.V. Zr. V. 

Dr. E. Alataş Bana Tarkan F. Kurdoğlu \ 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2739 sayılı kanunun ikinci 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

G) Gençlik ve spor bayramı; mayısm 19 ncu 
günü. 

MADDE 2 — Mezkur kanuna aşağıda yazılı 
madde eklenmiştir: 

(Kanunda tayin edilen genel tatil günlerinin 
sonu cuma gününe tesadüf ettiği takdirde mü
teakib cumartesi bütün gün tatil yapılır). 

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

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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