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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat 2,30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Atyonkarahfsar), Hakkı Bey (Van) 

REÎS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsası okunacak : 

ÜÇÜNCÜ İÇTİMA 

4 Teşrinisani 1341 Çarşamba 

BİRİNCİ CELSE 

Kâzım Paşanın tahtı risayetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı 
varide hakkında icabeden muamele ifa edildikten son

ra Divanı Muhasebata bir aza intihabı için reyler 
toplandı. Bilâhare iş lâyihai kanuniyesi müzakere 
edilerek on dört maddesi kabul ve beş maddesi en
cümene iade edildi. Divanı Muhasebat için toplanan 
reylerde nisab olmadığı tebliğ edilip, Cumartesi gü
nü içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsasını aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edilmiş
tir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Nafıa Vekâletinin 1341 senesi bütçesinin 

260 ncı faslının birinci maddesine tahsisatı munzam
ına itası hakkında Kanun lâyihası. (1/735) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi. 

Tezkereler 
1. — Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası Kanu

nunun yedinci maddesinin (B) fıkrasının tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi- (3/491) 

REİS — Ticaret Encümenine havale «edildi. 
Mazbatalar 

/. — Nafıa Vekâletinin 1341 senesi bütçesinin 
260 ncı faslının birinci maddesine tahsisatı munzam-
ma itası hakkında (1/735) numaralı kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
Takrirler 

/. — Konya Mebusu Naim Nâzım Beyin; Ruz-
namede mevcut ve hukuku şahsiyeye müteallik maz
bataların derhal kıraat ve intacı hakkında takriri. 
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RElS — Okunacak : 
Riyaseti Celileye 

Ruznamemizde geçen .senenin ruznamesinden mü-
devver ve hukuiku şahsiyeye müteallik bazı maZbata-
lar vardır. Meclisi Âliyi fazla işgal etmeyecek bu 
nevi mazbataların bugünkü celsede kıraat ve müzake
resi ile uzun zamandan beri Meclisi Âlinin âdilâne 
kararlarını bekleyen bu kabil esbabı hukukun intizar
larına bir nihayet verilmesini teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Naim Hazım 

REÎS — Efendim! Takriri doğrudan doğruya re
yinize vaz ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
ihtimal ki bu takrir şimdi kabul edilir. Bunu müda
faa için Encümen Mazbata Muharrirleri hazırlıkta 
bulunmamış olurlar. Gelecek içtimada bunun müza
keresini kabul edelim de encümen mazbata muharrir
leri hazırlansınlar ve bir defa da gözden geçirsinler. 

REÎS — Efendim! Geçen celsede bilhassa bu, hu
kuku salh'siyeye ait istidalar aynı veçhile rnevzuübahis 
olmuştu ve o vakit, ihtimal ki Encümen hazır değil-

3. — MÜZAKERE 

REİIS — Efendim! Bugün müzakeresine karar 
verdiğimiz hukuku şahsiyeye ait istidaların müzake
resin» başlıyoruz. 

1. — Resmo Mübadillerinden flüsnü Beyin bera
berinde getirmiş iken, Maliye Vekâletince iştirası ci
hetine gidilen ispirtolarının bilâ resim kendisine tes
limi hakkında istidası ve İskân Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

'(Mazbata okundu) (1) 
REÎS — Efendim! Söz isteyen var mı? Encümenin 

bir mütalâası var mı? (Hayır sesleri) 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Mazbata 

muharriri çıksın izah etsin efendim. 
REÎS — Mazbatayı reyinize koyuyorum. Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Ayrıca bir istidası var
dır; onu da istida Encümenine göndereceğiz. 

2. — Muhtelif kanunların suveri tatbikiyesinde 
vuku bulan yanlışlıkları mutazammın olup, mündere-
catları itibariyle muhtacı tefsir görülen (28/6) numa
ralı dört istida hakkında İstida ve Kavanini Maliye 
Encümenleri mazbataları, 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

I dir, tehir edelim denmişti. Buıgün için, Meclisi Âli
nin elindedir ve doğrudan doğruya müzakere edebi
lir. Yani Encümene bağlı değildir. Binaenaleyh reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Encümen isterse müzakeresi; esnasında geri 
alabilir, o başka bir meseledir. 

Evrakı Saire 
1 .— Yeni içtima senesinin küşadı münasebetiyle 

Prog Sefiri Vasıf Beyden mevrut tebrik telgrafnamesi. 
REÎS — Divandan münasip cevap yazılacaktır. 

İntihaplar 
1 . —Divanı Muhasebata aza intihabı. 
REİS — Efendim! Divanı Muhasebat azalığı için 

geçen defa intihap yapıldı. Nisap olmadığı için bu
gün ikinci defa olarak reye koyacağız, isimler elifba 
sırası ile okunacaktır, (Reyler toplandı) Henüz rey
lerini vermeyenler reylerini lütfen versinler. İstihsali 
ârâ hitam bulmuştur. Muhtar Bey (Trabzon), Talât 
Bey (Canik), Hasan Bey (Elâziz), istihsali ârâya me-

I mur edilmişlerdir. 

EDİLEN MEVAD 

I (Erzurumlu Alîbey zade Şevki Bey tarafından ve
rilen istida hakkında Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası okundu) (1) 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et-
J meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
I (istanbul'da Ta'htakale'de mukim tüccardan Moiz 

Gaon ile çulhazade Kadri Efendilerin istidaları okun
du) 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Bu maz
bata iki zata aittir. Ayrı ayrı şeyler midir, bir midlir? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz-
I retleri, müsaade ederseniz izah edeyim. Efendim! 
I Muamele ikidir. Fakat münderecat itibariyle birdir. 
I îkisi de mahsubu umumî kanununun bir maddesinin 
I tefsirini istiyorlar. 
I Esasen Heyeti Vekile bu mahsubu umumî ka

nununun maddesinin tefsirine lüzum göstermiş, Kava
nini Maliye Encümeni tefsir mazbatası yaparak 
31 . 1 . 1341'de Meclisi Âliye sevk etmliştir. Eğer o 

I mazbata Meclisi Âlide okunmuş ise hu mesele kabul 
I edilmiş demektir. Binaenaleyh evvelâ o tefsir mazba-
I tasının kabul edilip edilmediğinin anlaşılması lâzım

dır. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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REİS — Efendim! Süleyman Sırrı Beyin söyledi
ği mahsubu Umumî Kanonumun tefsirine alift madde 
41 rauımaradadır. Henüz tefsir edimemıliştir. Binaena
leyh bu tefsir M'eclisi Âliden geçmedikçe bu istida
larım bir karara raptı mümkün olamaz. Tensip bu
yurursanız bu istidalarım muamelesinin imitacına ka
rar verdiğiniz cihetle bu 41 noi (maddeyi tercihan rnü-
zalkıere edelnı. Burnum tercihan mıüzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etımiyenler lütfen 
•el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bendeniz kanun hak
kında arz etmiyeceğim. Fındık meselesi hakkımda 
maruzatta bulıumaoağıım, 

RBÎS — Onun müzakeresine başladığıımıız zaman 
söz sizdedir. 

3. — Matlubat ve düyunu hazinenin sureli mah
subuna mütedair 3 Nisan 1340 tarihli kanunun bi
rinci maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/282) numaralı tezkere ve Kavanini Maliye ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır: 
(Kavanini Maliye Encümeni mazbatası okundu) (2) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozolk) — Mazbata 
bu değil. Hükümet, emvali metruke bedeli, mahsubu 
umumî kanununa tabi mlidir, değil midir? Bunun 
tefsirini işitiyor. Kavanini Maliye Encümeninin maz
batası bu değildir. Bu ayn bir meseledir, binaenaleyh 
bizim Meclisi Âliye takdim etmiş olduğumuz (maz
bata, 31 kânunusani 1341 tarihli (mazbatadır. Bu ise, 
emvali mefcrukenin mahsubu Umumî Kanununa tabi 
olup, olmayacağıma aiıttJir. 

REİS — .Efendim! Bundan evvel Kavaminiı Ma
liye Bnoümeın ımazbaitası vardır ve yine bu mesele 
hakkındadır. Fakat En somumıcusu Muvazene! Mali
ye Encümeni Mazbatası olduğu için Muvazenei Ma
liliye Encümenimin fıkırai ıtefisiriyesiıni reye koyacağım: 

Filkrai Tefisiriye 
Emvali milliye ve metruke satış rrmamelâtından 

mütevellit Mathıbatı hazinenin 'mahsuba tabi olmadı-
ğı 3 Nisan1 1340 tarihli kanunun birindi. maddesinde 
müsarrah olmakla mahalli tefsıir değildir. Emvali 
.milliye ile mübadeleye gayrı tabi eşhasa ait emvali 
metruke bedelâtı icresinden mütevellit matlubat mez
kûr birinci madde fmüfadıöa göre mahsuba tabi ol
mak lâzımıdır. Muvazenei Uımuımiyeye dahil olmryan 
ve mübadeleye tabi eşhasa ait bulunan emvali met-

(2) Zabıt ceridesinin sonuna merbuttur. 

ruke bedelâtı karesinden mütevellit matlubat, kamu
nu mezkûrum daiırtei şumulüınden hariçtir. 

REİS — Bu fjkrai ıtefsiriyeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerimi kaldırsın.. Kabul 
etımiyenler elerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, tefsir bu suretle tahtı karara alın
dıktan sonra bundan evvel müzakeresine karar verdi
ğiniz istidalarım müzakeresine devam edeceğiz Vakıa 
evvelce mazbata okunmuştu, Şimdi neye koyacağım 
için bir kere daha okunsun ve arkadaşlar iyice ıttıla 
hasıl etsinler. (Kavamlimi Maliye Encümeni mazba
tası tekrar okundu) 

REİS — Mıazbata hakkında söz isıfciyen var mı? 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Müsaade bu-

yurulursa usul hakkımda söyleyeceğim. 
REİS — Buyurumuz! 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! 

Kavanini Maliye Encümeni bu ilki meseleye ait müta
lâasını ve kararını ittihaz etmemiş, yalınız bir tefsir
den bahsetmiştir. Bunda diyor ki «Kânunusani tarihli 
tefsir Meclise verilmiştir, bu çıktıktan sonra bu mese
le hakkında beyanı mütalâa olunur» işte efendiler! 
Esas hakkımda hiç bir mütalâa bile beyan etmemiş. 
Binaenaleyh bu işin tekrar Kavanini Maliye Encü
menine verilerek esas hakkında bir karar verildikten 
sonra tekrar müzakere edilmesi lâzım gelir. Bunun 
için, Encümene iadesini teklif ediyorum. (Doğru ses
leri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bunu müza
kereye lüzum yoktur. Çünkü şimdi tefsir ettik, hu 
tefsir dairesinde hükümet muamıelesini yapacaktır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — O tefsire taal
lûku yoktur. 

VEHBİ BEY (Devamla) — O tefsire taalluku 
vardır. Çünkü emvali ımilffliye hangileri ımahsub edi
lecek, hangileri rnahsub edıilmiyeoekse, yani onlar
dan ımahsub edileceklere dahil ise ımahsub edilecek, 
değil ise rnahsub edillmiıyeceiktlir. Bunun için bunun 
hükümete havale edilmesi lâzımıdır. 

REŞİT BEY (Malatya) — Reis Paşa! Ben mese
lenin esasını bildiğim için müsaade ederseniz arz 
edeyim. 

RBÎS — Arkadaşlar! Usul hakkında söz istedik
leri için size takaddüm ederler. Usul hakkımdaki mü
zalkere bitsin sıra sikindir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Pek alâ efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendini! 

Şu sahifeye bakılırsa, (istida Bncümerü 7-8 meseleyi 
birleştirmiş ve hepsini Kavanini Maliye Encümenine 

48 — 
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aittir 'diye Encümenimize göndermiştir. Kavanini Ma
liye Encümeni buraları tetiklik etti, Aklisini bir gördü. 
Aşağıda ayrıca diğerleri için bir madde gelecektir. 
Faıkat bu M meseleyi bir gördüğü için mazbatasını 
da o şekilde yapmıştır. Mahsubu Umuımî Kanunumun 
hatırımda kaldığına nazaran üçüncü maddesinde «Sa
bit ve mütehakkık tabiri 1340 senesi nihayetine ka
dar .tefsir olunsun» ıdiyoruz. Çünkü, tmahsub Kanunu 
1339 senesi nihayetine kadardıır. Orada 1339 senesi 
nihayetine kadar sabit ve mütehakkık olan düyun mah
suba tabiidir deniliyor. Halbuki 1339 da Muamelesi 
başlar sürüklene sürüklene 1340 nihayetine kadar ge
lir, 1340 da nihayet bulur. Binaenaleyh bu sebeple 
mahsubu Umumî Kanununun 1339 senesi nihayeti
ne kadar kaydının 1340 nihayetine kadar şakl'inde tef
sirini doğru bulduk. 

Esasen hükümet de buna lüzum gösterdi. Buna 
aiıt mazbatayı Meclise :arz ettik ve zannederim ki o 
mazbata Meclisi Âlidedir. Fakat henüz okunmadığı 
zannındayıım. Okundu ise bu mesele haddi zatımda 
haiiol'unmuş dernektir. Demin okuman mazbata ise 
(bedeli icar) mahsubu umumî Kanunu mucibince 
unahsub edilir mi, edilmez mi mesel eslidir ve asıl ar
zu edilen mazbata değildir. Şimdi Kavanini Maliye 
Encümeninin «Mahsubu Umiimî Kanununun Üçüncü 
maddesindeki 1339 senesi nihayetine kadar sabit ve 
mütehakkik olan» kaydının 1340 senesi nihayetine ka
dar tef şiirinin 'müzakere edilmesi lâzımdır. Bu husus
taki ımazlbata okunmak lâzım gelir. O, okunduğu va
kit bu mesele onum 'içerisine girer. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim! Bendeniz is
tida Encümeni naımına maruzatta bulunacağım: Me
selenin esasına dair söz söyliyeceğim, encümen namı
na izahat vereceğim. 

REİS — Fakat efendim! Esas hakkımda henüz mü
zakereye girmiyoruz. Bir kere Encümenle gönderece
ğiz. Buna tekaddüm eden teklifler va;rdir. Tekrar 
Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümenlerine gitsin 
diyorlar. Bunu reye koymaya mecburuz. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, izahat vere
yim de omdan sorara gtein. 

REİS — Efendim! Mıüzakere açılırsa o zaman 
izahatımızdan istifade olumur. Malumdur ki bir me
selenin müzakeresinden evvel Encümene havalesi 
teklif olunduğu vakit o teklif tekaddüm eder. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim! Bu mesele 
dedikleri gibi değildir. Bendenizin malumatlım vardır. 
Onun için söyliyeceğim! 

REİS — Buyurum) 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler! 1334 sene
sinde Vehbi Paşa bunu gayrı kanunî almamıştır. As
kere görüden lüzum üzerine almıştır. Bir (kiımıseınin 18 
bin kıyye fındığını almıştır ve 1334 işemesinde almış
tır. Sahibi 1339 senesinde mahkemeye müracaat et
miş 1340 da ilâm almıştır. Bu fındığı bana aynen ve
riniz diyor. Halbuki efendiler! Mahkemeler mehuızat-
tan olanı aynen, müstehlik ise bedelin tediyesi lâzım 
gelir diye karar venmiiştıir. Mahktemei Temyiz nalkzeıt-
miştir. Halbuki mebdei mehuzat 1334 senesidir. Mah
keme hükmü ne çıkarsa cılksın bunun bedelli verilecek
tir. Fındık iade edilmiyeceikfiir. Geçen seme İstida En
cümeninde müzakere edildi, bu suretle karar verildi. 
Kavanini Maliye Encümeni de bu mahsuıb edilir mi, 
edilmez mi şeklinde tespit edecektir. Maksat budur. 
Bendeniz diyorum ki, mebdei mehuızat 1334 senesidir. 
Mahsubu umumî Kanunuma tevfikan muamele ya
pılmak lâzım gelir. Mahkeme hükmü ne suretle ve
rirse versin gayrı kanunî alınmamıştır. Mesele bun
dan ibarettir. Mahsub Kanuraununa tabi midir, değil 
midir.? 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Mevzu 
üzerinde mıüzakere edilecekse maruzatım var efen^ 
dim. 

REİS — Evvelâ Encümene iadesi hakkında bir 
teklif vardır. Bunu Reyimize koyacağım. Bu kabul 
edilmezse Vehbi Beyin teklifini reye koyacağım. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendini! Ad
liye Encümeninin de fındık meselesi hakkımda bir maz
batası vardır. Bunların hepsi tevhidera verilirse daha 
iyi olur. Çünkü o mazbata daha ısarih ve vazıhtır. 

REİS — Hepsimi birden Kavaninfi Maliye Encü
menine verelim. Yeniden tetkik etsinler, sonra hep
sini birden buraya getirsinler ıdiyorlar. Bu teklifi re
yinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. Diğer mazbata okunacaktır. 

(Hüıseyİmabat Mal Müdürünün istidası hakkın
daki Encümen mazbatası okundu) (1) 

Efendim! Encümen mazbatasını reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsım.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmigıüir. 

4. — Mütekayyibe ve mübadillerden Yorgi Ve 
Tanaş Eskindaris zimmetlerindeki matlubatının em
vali gayrı menkulelerine müracaat suretiyle temini 

(1) — Mazbata zabtın sonundadır. 
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tesviyesi talebine mütedair Binbaşı Hasan Cemal 
imzalı istida ve İstida Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

(Okundu) (2) 
REİS — Mazbata hakkımda mütalâa var mu? (Ha

yır sesleri) Aynen reyimize vaz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaktasın.. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmliştıir. 

5. — Konya Hukuk mektebi Müdürü Sabıkı Re
fik Beyin mazuliyet maaşı hakkındaki istidası ve is
tida Encümeni Mazbatası 

REİS — Okunacakltır: 

(Okundu) (3) 
REİS — Mazbata hakkında mütalâa var mı? (Ha

yır sesleri) Mazbatayı aynen reyimize vaz ediyorumı. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul ©tmiyenller 
lütfen ©1 kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Bir daha vardır 
©fendim. 

6. — Efradı askeriyenin kendi yerlerine bedeli 
şahsî ikame etmelerine müsaaade eylemek maddesin
den Elcezire İstiklâl Mahkemesince altı ay hapse 
mahkûm edilen Siverek Ahzı Asker Şubesi Sabık Re
isi Yüzbaşı Yunus Efendinin iadei rütbesi iktiza 
edeceği hakkında istida Encümeni mazbatası. 

REİS —Okunacaktır: 
(Okıundu) (4) 
REİS — Mazbata hakkımda mütalâa var mı? 

(Hayır sesleri) Mazbatayı (kabul edenler lütfen el 
kaldırsaın.. Kabul etmiyenler lütfen el ıkalidıırsıın.. Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, hıuikuiku şamsiyeye ait olan ruznamem'iz-
ıdakli mevcut mesa'ii hitam bulmuştur. Ruznamede me
sai Kanunu vardır, onun müzakeresine ıdevam edece
ğiz. 

Buindan evvel Divanı Muhasebat Azalığı hakkım
da intihabat neticesini arz ©deyim: Reye iştirak eden 
azanın adedi (158) dir. Muamele tamtamdır. Divan 
Murakıplarından Refik Bey (118), Ali Rıza Bey (15), 
Nazımii Bey (20), Hasan Tahsin Bey (4), Yusuf Ziya 
Bey, Cevdet Bey (1) er ırey almışlardır. Bir ide müsıten-
kif vardır. Üç zatta istihsali aranın hitamımdan son
ra rey vermişlerdir. Binaenaleyh Divanı Muhasebat 
azalığına 118 rey 'ile Divan Murakıplarından Refik 
Bey intihab okunmuştur, (Allah muvaffak etsin ses
leri} 

(2) Zaptın sonuna merbuttur. 
(3) Zabtın sonuna merbuttun 
(4) Mazbata zabtın sonuna merbuttur. 

7. — Mesai Kanunu lâyihası (1/413) ve Ticaret 
Encümeni mazbatası : 

REİS — Efendim! Geçen içtiırnada «Mesai kanunu
nun 20 nci maddesinde kalmıştık. Fakat 7 mci, 16 mcı 
ve 17 nci maddelerle 18 ve 19 ucu maddeler Encüme
ne verilmiş 'idi. Bunlardan 7, 16 ve 17 ndi maddeler 
Encümenden gelmiştir. Evvelâ bunlar okunsun, Aza
yı Kiram lütfen yazsınlar, Bunları müzakere edelim, 
sonra 'diğer maddeleri ıtakip ederiz. 

7 >nci maddemin ikinci fıkrası Encümenden berve-
çiaıti şekilde gelmiştir, okuınacaıkıtır: 

Yedinci maddenin İkinci fıkrası herveç'iaıti tashih 
oluınmuıştuır: 

«Maden ocaklarının yeraltı kısmında omsekiiz ya
şını bitirmemiş olanların çalıştırılması yasaktır». 

REİS — Tashih edilen bu fılkra ile tmaıdde şu 
şekilli 'almıştır, okunacaktı. 

Madde 7. — Birimci maddede gösterilen müesse
selere 12 yaşına ikmal etmemiş olan çocuklar çırak ve 
amele sıfatı ile «iş işlemek üzere kabul olunamazlar. 
Maden ocaklarının yeraltı kısmımda onsekiz yaşımıı 
bitirmemiş olanların çaliştırriması yasaktır. 

REİS — Madde bu 'okunıaın şekli almıştır. Söz is
teyen var mu? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyirii-
ze arz ediyorum. Kabul edenler ellerini kaktasıın.. 
Kabul etmiyenler ellerimi kaldırsıın.. Yedinci madde 
kabul edilmiştir. 

16 ncı maddenin muaddel şekli okumacafctır: 
Madde 16. — Fazla çalıştırılmak mecburiyeti bu

lunan ahvalin iş verenler tarafımdan sanayi müfettişi
ne, bulunmadığı takdirde sanayi memurlarıma onlar 
da bulunmadığı takdirde mahalli hükümetin en bü
yük memuruna bildirilmesi mecburidir, 

REİS — Söz listeyen var mı efendim! 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Bu 
16 ncı madde ine şekilde tadil olunursa olunsun gay
rı kabili tatbik bir şekil almaktadır. Ansızın fazla ça
lıştırmak mecburiyeti hasıl olduğu zaman Sanayi Mü
fettişine yahut mahalli hükümet memuruma malumat 
verilmesi gibi bir kayıt vardır. Geçenlerde de arz et
miştim. Esasen raüessesaıt sahipleri fazla çlajştı»rmak 
mecburiyetini bir lüzum üzerine görürler. Zaıten bun
dan evvelki maddelerde, fazla olarak çalıştırılanla
rım gece yevmiyesi lâakal bir buçuk ımfeii olarak ve
rilir. Diyoruz. Amelenin yeraltı olursa sekiz, açık ha
vada öhırsa on saat çalışmak müddebi vardır. Bu 
müddet zarfında çaluşup da o günkü bütün kudreti 
mesaisini yıpratmış olan bir amele ondan fazla ça
lıştırıldığı ıtalkıdirde evvelki kadar 'iş hasıl etmez. Esa-
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isen birbuçuk mı'islıi 'ücrete de tabi olan müessese sa-
îhibiınin ameleyi çalıştıırması haddi zatımda menfaati 
icabı değildir, Böyle iken, müstacel bir iş için çalış-
ıtıırmalk lüzumlunu hissederse müfettişi arayacak, bu
lacak, yahut mahallî hükümet memurumu arayacak, 
müracaat edecek, İki bu surette o müstacel işi hasıl 
etmesi imkânı var mıdır? Yürüyen «bir tramvayın 
müddeti biten kontrolör veya vatamanıına, yerime ye
niden gelecek adamım gaybubeti hatimde bu işi bu se
fer de sen yap, birbuçuk misli 'ücret alırsın, demek 
içlin mutlaka müfettişe veya filan müdüre müracaat 
edilmesi suretiyle ıişi işkal etmek menıafii umumiye-
ye 'müteallik bir işli tevkif etmek demektik. 

TÜNALI HtLMt BEY (Zonguldak) — Hayır, 
kumpanyalana hizmet etmek demektir. Sizin fikriniz 
oduır. (Handeler) 

REİS — Rica ederim Hilmi Bey! 
(HÜSEYİN HÜSNÜ BEY (İsparta) — H M Be

yin 'kusuruma, bakılmaz.. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hilmi 

Beyliın Ikuısuru yok, Muhtar Beyin kusuru var. 
REİS — Hükmi Bey, susunuz, söz vermedim. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Muh

tar Beyin fazlalığı var, çok fazla gidiyor. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Çok rica ederim 

Hilmi Bey, sabrediyorum, ciddi bir şey müzakere olur
ken böyle saçma lakırdılarla müdahale etmeyiniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Saçma 
sensin!. 

REİS — Muhtar Bey, Heyeti umumiyeye hitab 
edimiz muhavere ötmeyiniz. Hilimli Bey, zatıâliniz de 
susunuz, mesele bitmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon - Devamla) — Umu
miyetle benim iddia ettiğim.. Zaten efendim, böyle 
müzakere oflumurken müdahale olıursa insan söyleye
ceği sözlerin insicamıma kaybediyor. 

TUNALI HlLMl BEY (Zonguldak) — Ben et
mem kü.. (Handeler) 

MUHTAR BEY (Trabzon-Devaınla) — Bir iş 
yaıpılıırken, meselâ bir elektrik şirketi veya başka bir 
şirketim bir işi olur. Bu işte bitmemiş ve fazla ame-
lesli de yok ve o !iş tevakkuf ederse, yapılan iş kümim 
(içki ilse tabiî o mutazarrır olur. Binaenaleyh amele 
birrıza ona talip olursa, iş sahibi o ameleye müracaat 
ederse, amtıık araya bir müfettişim veya bilmem bir en
gellin -girmesi doğru değildir. Çünkü Iişi ımüteessir eder. 

Biz mesaî kanununu yaparken müessese sahipleri
nin ameleye zülm edememelerini ıtemin için kuyut ve 
şurut vaz ediyoruz. Lâkin aımelenim menfaatini takyit 

edecek, amelenin kâr ve kisbine mamü olacjak kayıtla
rı koymak, esasen memleketim, İktisadıyatu) menfaati
ne münafiiıdıir. Bizim koyduğumuz Ikuyut mutlaka ame
lenin menfaatini mucip olmalı ve müessesata ame
leye zülmedememelerini temim etmelidir. Yoksa ame
le küçük para koymuş, vesait koymuş bu memlekete 
babasının hayrıma gelmiyor. Kâr ve fcisb iî in gelliyor. 
Onun meşru olan kânını temin etmek ve o|num icabe-
dünce bu kürsüden müdafaa etmek her erbabı hami
yetin borcudur. Lâkin, buradaki mesele 'bumun aksi
dir. Burada bilakis amelemin menfaati muhtı̂ ldiır. Ame
le çalışamıyor, onun ekmeğine mani oluyoruz. Onun 
(için bu 16 ncı madde me kadar tağyir olunursa, ne-
kadaır değişiirse değişsin maddenin hazfiniden başka 
meseleyi halledecek bir çare otoaduğıını Heyeti' Celi-
leye aırz ediyorum. Mesele budur. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (tsjtanbul) — 
Efendim! Asıl madde hakkımda hasıl olan ırhünafcaşa -
benim zannımca - sui tefehhümden neşete ediyor. 
Şimdi müsaademizle arz edecek olursam zammederim 
ısui tefehhümü mucip olan nokıta tavazzuh edıecekti-r. 
Fakat ondan evvel sağ cenahın Mesai Kamumu hak-
kımıdakli belki moktai nazarımı ifade ©den Muhterem 
Trabzon Mebusu Muhtar Bey Encümene vie Encüme
nin şimdiye kadar ki mesaisine müteallik pmuımî ve 
siyasî mahiyette bir söz söylediler. Müsaadenizle bu 
nokta üzerinde İki dakika tevakkuf etmek isterim. 
İktisat veya Ticaret Encümeniniz, evvelâ iikftisaJt Encü-
menininden geçmiş olmak itibariyle söylüyorum, En
cümeniniz bu kanunlaırıı tetkik ederken hem işveren
lerin, hem işçilerim menafüınii gözeterek mejnafii umu-
miyei anüEete muvafık bir tarzda alherikdaır besaiyi te
min etmek gayesini istihdaf etmiştir. Çünkü pek alâ, 
ekseriyeti azime bilir ki Cumhuriyet Halk j Fıkrasının 
umdesi memleket» ahalisi arasımda sunqf farkımı 
nazarı dikkate almaksızıtn cümlesinin refahını temim 
etmeye doğru yürümekdlir. Bu cihetle sağ cenah me
busu muhtereminin sözleri gene bir ısui tefehhümdeçt 
neşet eden bir sözdür. 

Şimdi bu umumî ve siyasî mahiyette olan beya
natıma burada hitam verdikten sonra dliyjoram ki, 
meselenin teknik cihetimde anlaşiamamazjljk vardır. 
Evvelâ, şu vaziyet hakkımda bir kaç fiilî şjekil tasav
vur edelüm. Her hangi bir fabrika işleyip diuruıyor, bu 
Kanunda çıkmıştır. O fabrika şimdiye kadar işlediği 
cihetle kendisinin gece veya gündüz işlemek, amele
sini çalıştırmak lüzumu karşısındadır. Binaenaleyh 
gece 'işleri olacağı hakkında iş veren adam ^wel emir
de hükümete malumat verecektir. Günıdtüz İşlediği ge-
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oe de iışlıiyecöktir ıdiyecelk. Diğer bir fabrika ıtasavvur 
edelim, elkıseriyötlle gündüz işliyor. Faıkaıt günün bi
rinde (Kornand), bir sipariş almıştır. 

TUN ALI HİLMİ DEY (Zonguldak) — Hah si
pariş. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — O 
sipariş de muayyen müddet zarfımda ikımıal edilmek 
lâzımdır. Halbuki gündüz üşlıiyen aımıel'e ve ınafcine-
siyle bunu ikımâl eıtimenlin de liımlkânı yolkıtur. Binaena
leyh gece işfemdk mecburiyeti hasıl olmuştur. Tabiî 
bu, aniden olmaz. 3-5 saati vardır. O zaman da ihbarı 
keyfiyet ©der ve zaten anlaşAmayan nokta ihbarı 'key
fiyet mildir, iıstizanmıdır? İstizan değil, yalmiiz ihbarı 
fceyfiyatıtliır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır 
yanlış! 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 
Yankş «ılduğunu biletmem. Haddi zaltında yanlış mı 
doğru mu 'b'l'limem. Falkıait 'enoümieniimi'zin •noıkitaıi naza
rını tespiıt eden madde, ihbarı keyfiyet mahriyeıtllnde-
dlir. Üçüncü bhr vazliyeıt tiasalvvur edelıim. Mu'hıtaır Be
yefendi türkü ımuaıblİT 'mühendisi olmak itibariyle ola-
caık bilhassa İstanbul'un tramvaylarımdan babs edi
yorlar, orada nias.il bir vazliyet haısı'l olabilir. Herhangi 

-'bir güm ameleyi ıtezyiıt eıtmeik veya geçte çalıştırmak 
(ioaibedı'yo'r. Bunu o anda ihbar ödemez rnıi? Bir fev-
ikal&de ahval olimuş.. IBumıu da 'ben tasavvur edeimüyö-
ruım. Ne olabûlıllr? Ya aımleleniim 'bir kışımı grev ilân eıt-
m<iş olur, veyahut çolk iseyrıü sefer lüzumu hasil oi-
mıuştur ve gece işleri de fazllalanımış olur. Bu da adi
de olmaz. Böyle listeni tanzimi 'eltmliiş olan falbrtlıka bu
rnu vakitlimde tasavvur eder. ©ir saniyede talhaıtıtur et
mez. Evvelden bumu anlar ve ihbarı keyfiyet eder. Ta
savvur edinıiz 'k'i amliamadı. Bk isamliye içimde diLrek-
tör beyefendi düşünüyor ve geoe şu ikadar (amelemizi 
de geoe (işlerime bırakacağız diyebilir. Bu aıniide bile 
olsa taahhura maılıal yokıtür. Hemen (tezkere yazar 
veya konıfcr bir telefonlıa haberdar eder. Müfettişe ve
yahut herhangi bir tücaret memuruna veyahut hükü
metlim biır baş ımernununa bunu haber verecektir. Bu, 
'böyle bir ahvalin ihbarımdan ibaret bir meseledir. 

Evv'efikıi ıtahririınüzde demlştlik ıkli, (fazıla çalıştır -
rnıalk lüzumu hasıl- olunda işverenler tarafından ;key-
fıiyeıtin.. Iilh.) dediğimiz için bir laıniıllJk tasavvuru 
baısiî cı!idu, Hey elli Muhtereme 'de bunu da izale e:t-
ımelk içlin yenli, terzi ıtabririrnlizde onu da kalıdtrd;lk ve 
dedik Ikıl: -«Fazıla çalışturiuimaik mecbıu'lyoji bulunan 
'a'hvafj.'m işverenler tarafımdan sanayi rnıüf-eıtılı'şine vs 
'sanayii mreımuilıanma, onlar da bulunmadığı takdirde 

I mahallî biilkıüımatün en büyük memuruna bOIdiri'İımesii 
mecburîdir» dedilk. Yaınıi, bu sermayedarları hiç 'bir 
surette teJkyiıt eıtımez. 

Aynı zamanda da iş işieyenleriim de mağduriyei'ini 
mucip -oUımaz. Çünkü ımezumliyet verilinceye kadar 
üş gördürülmüyecek glilbi bir şey yoktur. Yalnız böyle 
bir ahvalim zuhurumda ya evvelce, ya o anda 'ihbarı key
fiyet etmekten »ibaretıtıir. Bu cihetle EmcülmenlJniiz 
ımiadderaln bu .tarzda kabulünü Heyeti Muhteremi eden 
rica eder. 

REİS — Mühıtar ©ey! Zatıâ'ÜMz sual m] sorumak 
'istiyorsunuz?. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — 'Söz isıüiyorum efen
dim, 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Yusuf Beyefendi 
Encümen Mazbata Muharriri olarak mı Sdaıreii ıke-
1-âm ediyorlar, yolkısa bu mazbata hakkındaki fikir
lerini rnıi ifade ediyorlar. Mazbata Muharriri Cemal 
Hüsınıü Bıeyefendâdir. 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Encümen 
karar venmiişilir. Bu kanunum mazbaıta Muiharnir'li'ği 
Yusuf (B'eyefenidiiye tevdi edıillımıiştıiır. 

REİS — ÖyLe aelaışıiyor ık'i Encümen bu ka
munun müzalkerasii eısnasında Yusuf Beyi müdafaaya 
memur etmiştir, ıkli encümenler bunu yapabilirler. 
Şimdi söz Hirrii Beyindir. 

TUNALI HİLMİ IBEY (Zonguldaık) — istiyordum 
ki bu ,-kan-uın biran evvel ölden çiikabi'lmeık 'içim az 
söylliyeyim. Söylliyeİim demiyorum. Çünkü hakkınıza 
hürriyetiinfee mailkslimiz. Yalnız Muhtar Bey bemıde-
nizi buraya çıikarmaya mecbur ikildi. Şirtketkrin cLüış-
manı değilim dediler. ıBen de bazı ufacık tefecilik kı
saca ıke'srn'eler'iimile, 'keıatıjrımelieriım'ie onun akısıimi ılddsa 
etmedim. (Maddeye dair sesileri) Efendiler! Rica ede
rim, mıaddeye dair söylüyorum. Balkaıt madîdaye daıir 
söylemöklten ziyade burada lâzım olan balkilkaıte dair 
.söylemek iıstliyorum. ıBurada krrılian bir p-oıt kaıtli.yen 
geri alınmıalııdDr. Tashih -edilmıeidür. Arkadaşlar! Tür-
ıfciye Ouımhuriıyetiinlim Büyük Mdlelt Meolıiısimin toür-
.süsünde zikzaiklı liıfadeler kaıtliyen oa/iz değüldir. Muh-
'tar Bey dediler ıkli ben şirketlerin düşmanı değili'imı. 
B̂ en de şirketlerin düşmanı değülllım. Faıkat şl:ırlkc£'lerim 
de amöledan ziyade - amöleimiiz dernıliyorum, hatta 
ameleden de diiyeblilüriım; Am'eılemizden dememiştim, 
ameledir diyonım ve bütün dünyaya ıteışmOl edllyo-
rulm. Şirketi enim taraftarı olamam. Çümıkü para deni
len ıkuvvet daima maatteessüf «ısâyı» don'llen kuvvetle 
galebe çalmalbbadır. Falkat çakıııayacaiktar. (Bravo ses
leri, handeler) 'Bumu diiıyen Muhtar Bey bu sözün ev-

52 — 

http://nias.il


1 : 4 7 . 11 .1341 C : \ 

velimde ve nihayetinde ıhir zilkzalk yaparak, ne demek 
•istedli arkadaşlar biliyor musunuz? Eğer şirketleri 
jamelenıin üstünde bıraikıınsaık onları yıpraıtşıdar, omun 
liçtin gece çailııştiaımlaillarıına daliımıa manii otaıaliıyız; de
mek (İstediler. Çok mühim. söz söylediler. Falkaıt ben 
dahi çolk aşikâr söyüedlJm. 

îktindiısi, şfcketieıiin düşmanı dejpim dedikten son-
îta buyurdular ıkli, ameiLenlin rızasını nıadeım iki bir şir-
Şket i&tühısal ediyor, niçin işletmesin, çalıştırmasın dıe-
xHiflter. Faikait yanlıştır. Encümen de fâtfen tas'hliıh etsdn. 
Çalışma yolkıtur, işfetaıdktiir. Demek (işitiyorum iki arîca-
ıdaşfar, yüz ve eli Tunalı'nın kendiMni bildiği günden 
Jberti hücum etmek 'isıtedüği z-ifonliyet Muhtar Beyde 
ide vardır. Yani atolle kendisimi öldlürımeye razı olu
yor. Şirket varsın onu işletsin ve öldiürsün.. Hayır ar
kadaşlar! Bir ımiısaim var. Filan meseleden dolayı 
bir kanun yaıpaırsınız, niçin? Bir şeyin haddıi vardır. 
O şeyun haddi geçirilirse o (kanuna tecavüz edilmiş 
•olur. O Ikanun da onu tecziye eder.^Alâ. Büyük Mil
let Meclisi Hükümetimin tatbikine mecbur oMüğu bür 
ikanun var: tş Kanunu. O tş Kanununda deniîmliştir 
fki: Amele günde sdkiz saaıtıten fazla çaiiştınllmayacak-
fcır. Tunalh bu gece çalışır mısın? Çalışırım efendim. 
Ertesi alkşam çalışır masın? Diyorlar. Çalışırım diyo
rum. Öbür akşam çalışır mısın diyorlar. Çalışınım 
diiyarurn. Pekâlâ, çaluşacağım. Muhtar Beyin tabürti 
veçhile ıkaıtığım artacaik ama, benlim ömrüm azalacak, 
hayaıtıım mahvolacak. Yusuf Alkçora Bey maKimaıt 
vermekten ibaretti buyuruyorlar. Hayır, katiyen ve 
Jkatibeten işleticiler hüJkümetıten 'istizan edeceklerdir. 
Geçenlerde de arz etükn, Cenevre'de onuncu hutbemi 
igece basıtırmak meeburiyetinde ikaldım. 

Bana dedilerki hayır! Biz hükümetten haftada iki 
gece ameleyi çalıştırmak için istizan ettik, mezuniyet 
aldık. Haftada üç gün çalıştıramayız. Efendiler! Bu 
söz matba mürettipleri için söylenmiştir, amele İçin 
değil. Arkadaşlar! Evvelemirde milletime hitalb edi
yorum diyorum ki : Fazla mesai yıpranmış olan bu 
vücutları daha çok yıpratacaktır. Binaenaleyh munta-
•zam çalışalım, fakat çok çalışmayalım, tş saati hari
cinde çalışmayalım. Evvelemirde Türk'ün hayatı mat
luptur Muhtar Bey! Türk'ün iktisadiyatı matlup de-
-ğildir. Evvelâ Türk'ün hayatı lâzımdır. (Doğru ses-
ieri) 

' MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Yusuf 
Bey beni ikinci defa kürsüye çıkmak mecburiyetinde 
bırakmıştır. «Sağ cenah siyaseti» buyurdular. Efen
dim amele nasıl çalışacak diye düşünürken ve bu
rnun için bir kanun yaparken böyite bir şey mevzuba

his olamaz. Ben ki amele mesailini Yusuf Bey gibi 
kitaplarda okumamış, amele ile Hendekte yatmış, be
raber çalışmış, mekâtibi âli yede okuduğum halde kaz
ma, kürek kullanmış bir adamım. Şimdi böyle bir 
adamdan amele için sağ cenah siyaseti, sol cenah si
yaseti diye bir şey beklenir mi? Sizi namusumla te
min ederim ki ne siyaset yapıyorum ne bir şey... 
Memleketin amelesinin refahı için sijfaset yapacak 
hilkatte değilim. Teklifimi kabul veya reddetmek size 
aittir. 

TUİSFALI HÎLMÎ BEY (Zonguldak)] — Tabiî de
ğilsin! Çünkü amele taraftan değilsin. 1 

REÎS — Başka söz isteyen yoktur. $ir takrir var
dır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
1'6'ncı maddenin tayyını teklif ederijm. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

REİS — Muhtar Beyin teklifi maddenin 
hakkındadır. Teklifi reyinize arz ediyorum 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Maddenin tayyı kabul edilmiştir, 

Aşağıdalki maddenin numarasını 
zımdır. 17 nci madde 16 ncı olacak. Bu 
gitmişti, gelmiştir. Yeni şekli okunacaktır 

tayyı 
Kabul 
lütfen 

değiştirmek la
da Encümene 

Madde 16. — Birinci maddede zikrjolunan mües
seselerde (17) yaşım bitirmemiş kadınlarla erkekler 
için gece işleri yasaktır. Gece hizmeti teşrinisani İpti
dasından mart nihayetine kadar akşamın sekizi ile 
sabahın yedisi ve senenin diğer bir kısmanda akşamın 
sekizi ile sabahın beşi arasındaki müddeti ihtiva eder. 
Gece işlerinde işçiye gündüz aynı iş için) aldığı yevmi
yenin en az yüzde ellisi nispetinde fazla gündelik ve
rilir. îş saati gündüz başlayıp, ardı kesiljmeden devanı 
eden ve gece nihayet saat oribirde biteni altı saati geç
meyen sanayi bu kayıttan müstesnadır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyeıd var mı efen
dim? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Madde
nin birinci fıkrasında 17 yaşım bitirme niş erkeklerle 
kadınları alelıtlak men ediyor. Halbukll asıl madde, 
17 yaşındaki erkekleri men ediyordu. Demekki 17 ya
şından sonra kadınlar geceleyin işleyeceklerdir. Bunu 
ne için böyle yapıyorlar? Acaiba kadınlın da bu ka
yıtla asıl vazifelerinden alaköyarak bu aıretle bilhas
sa nüfusun nöksaniyetine .sebebiyet vermekten mak
satları nedir? Anlamak istiyorumı. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (îstjmbul) — Ar
kadaşlar! Bu madde bir takrir ile Encümene gelme-? 
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4i»j Encümen Ticaret Vekili ile bilistjşare maddeyi 
geri aldı. Geçenki müzakeratta Encümence kabul 
edilmiştir. Fakat Heyeti Umumiyece kabul edilme
mişti. Bugünkü müzakeremizde bazı arkadaşlarımızın 
müşaibedat ve mütalâatına istinaden kadınların gece 
işinden istiğna hasıl edilmeyecek derecede işçilere ih
tiyaç olduğunu. Encümende ekseriyetle kabul ettik. 
Bilhassa Ticaret Vekilinin bu tatil esnasındaki seya
hatlerinden hasıl olan intibaları bu cihetin lüzumu 
hakkında mukni delail idi. Binaenaleyh Encümeniniz 
17 yaşını bitirmemiş kadınlarla erkekler için memnu-
iyeti ipka ederek bu yaşı geçmiş olan kadınlara gece 
mesaisi için müsaadeye karar verdik. Husule gelen te
beddül şu esbaptan neşet etmiştir. 

REÎS -T- Madde hakkında başka sdz isteyeni 
var mı? Buyurun Ragıp Bey! 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Kemali şük
ranla görmekteyiz; memleketimizde günden güne 
sanayi pek mühim şekilde, bariz bir suretlte inkişaf 
etmektedir. Pek az bir zamanda birçok fabrikalar 
yapılmıştır ve inşallah bundan böyle de dalha bir
çok fabrikalar yapılacak, memleketimizin birçok yer
leri fabrikalarla dolacak, memleketimiz fabrikalar1 

memleketi olacaktır. Azrnıirnizr de buldur. Bu yap
tığımız kanunu bugün içinde bulunduğumuz vazi
yeti sınaiyeye göre değil, bundan sonra bulunaca
ğımız, vaziyetti sınaiyeye göre düşürpaeHyiz. Mem-
leketirrEZİa nüfus noksanını düşünmek lâzımdır. Nü
fus noksanı nisfoetinde amele buhranı da sanayi nis
petinde hasıl olacaktır. Binaenaleyh fabrikalarımız 
24 saat çalışmak medburiıyetıinde kaldığı vakit üç 
grup amele Mlhldaim etmek mecburiyetinde kalacak
tır. Her gurubun hem kadım vardır, hem çocuğu, 
hem büyüğü vardır. Binaenaleyh büyüklerin işini 
çocuklar, çocukların işini de büyükler göremez, Ke-
zalik kadınların göreceği işi erkekler göremezler. 
Bu itibarla her g^upda bulunması lâzımgelen kaldın 
ve çocuklar dalhi mevzubahis olmak iktiza öder. 

Bir fabrika sekizer saat çalhştalmak şartı ite üç 
grup amele tutarsa, bu gruplarda çocukların, kadınla
rın bulunması zarurî olursa fabrika ne yapacaktır? 
Şu kanunun şu maddesine göre fabrika gitade sekiz 
saat çalısaıbileçek dömekitir ki bendertizce bu katiyen 
doğru değildir. Bu maddeyr tamamen tayyetmek 
lâzımdır. Çünkü me^nleketiraizıde üç grup ameleye 
ihtiyaç vardır.. Biıtıaaıaleyh bu madde tayyedilmek 
lâzımıgelir, Çocuklar da bulunacakıtır, kadınlar daı 
bulunacaktır. 

L i^KÇORAOĞLU YUSUF BEY #Btan!buj) .— 
Efendim! Ragıp Bey arkadaşımız onyedinci madde 

ile onsekizinci madîde arasındaki farkı nazarı dik* 
kaşte alarak beyanatta bulundular. Halbuki Encü
meniniz geri almış olduğu onsekizinci madde hak
kındaki kararını tespit edip de Heyeti Muih'fcereme-
nize arz edememiştir. Gece hizmetleri hakkındaki 
üç dört münavebe vesaire onsekizinci maddeye mu
allaktır. Onyedinci maddede yalnız gece işlerinde 
kaç yaşından itibaren amele çalıştırialbiEr meselesi 
mevzutbâ/his olmuştur. Birinci fıkrası; hükıümeftirı 
ilk tek'Mfiınde, onaltı yaşından küçük olmamak üzere 
erkekler çalıştırılır, kadınlar katiyen çMıştırıiamaz 
şeklinde idi. Biz de ilk teklifimizde onyedıi yaşını 
bitiren erkekler çalıştırılır, kadınlar çalıştolathaz. 
merkezinde idi. Bir kayıt ile ki telefonları istisna 
ediyordu. Telefonlarda kadınlar çalıştırılacaktı. 
Çünkü teleforiistler ekseriya kadındır. Ve gece iş
leri vardır. Şimdi bu suretle teklifimiz şudur: Ora
daki istisna yalnız kadınlara aiCtfir. Zannederim ge
çenki müzakerede bu husus da biraz karıştırıldı.. 
Şimdi, bu seferki teklifimiz hükümetle müştereken 
onyedi yaşını bitirmemiş kadın ve erkekler çalıştırıla
maz merkezindedir. Şu hale nazaran onyedi yaşını 
ikmal etmemiş kadınların böyle genç yaşta iken, ge-* 
ce iş görmeleri gerek ahlakî, gerek sıhhî noktai na
zardan muvafık değil ise de, vaziyeti hazırai ikti-
'sadıiyemizi nazarı dikkate alarak bu kadarına mü
saade etmeyi Encümen kabul etmiştir ve înşaliaıh şiş. 
de kabul edersiniz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Encümenin tadili
ne ben de tarajftaom. Madde kabili kabul bir şekle 
girmiştir., Yalnız memleketlimizde küçük bir sanat 
teessüs etmişdir ki bu sanat erbabı gecede işler ve 
genç çocukların, on yedi yaşını ikmal etmemiş ço
cukların işidir. O da asamsörcülüktür. Asansör ge
ce işler. Eğer şimdi on dört, on beş, on altı yaşın
daki bizim fıkara çocuklarımız asansörlerde çalışr 
tınlamazsa çok mağdur olurlar. Onun için bunu 
müstesna kılmalıyız. Tâ ki bu hafif işleri yapabil
sinler, encümen bunu da nazarı dikkate almalıdır.. 
Bunun gibi ufak sartaitlıar vardır. Yoksa büyük 
adamları asansöroüiüjkte kullanmak mecburiyetinde 
kalırız ve hem de genç çocukların çalışarak para te-
ımin ötmelerine mani oluruz. Efendim, ekseri dai
relerin işlediği azami saat sekize, dokuza kadardır, 
On da zaten kapanır.. Çocuk gene uyur. Bir çocu
ğun ne kadar uyuması, ne, kadar çalışması hakkın
da maddede sarahat vardır. Bir gencin şu kadar saat 
toizrnet etrnesi maddede vardır, istirahat etmesi 
smaddede vardır. 

_ 54 — 
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Sonra gece işinde çalışmıyacak. Bunu da kâlbul 
ediyoruz. Lâkin bu işler genç çocukların işidir ve 
ftkaraların ekmeğine mani ölmiak doğu değildir, 
Bunu çok rica ediyorum, Encümenden bunu istirham 
ediyorum. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul — 
Reis Paşa Hazretleri! Böyle bazı teferruM varidu-i O 
teferruatın cümlesini metne koyacak olursalk bazı 
cümleleri unutmak ihtimali vardır. Şimdi hatıria-
ırına asansör çocukları geldi. Belki de daha böyle 
bunun gibiler vandıır. 

Bunun için bizim Encümende istirdat ettiğimiz 
ve henüz müzakeresini yapmakta buluniduğumuz bir 
19 ncu madde vardır ki, o maddede bu gibi lâzım 
gelecek bazı teshilâtı irae etmek üzere bir yol aran
maktadır ve böyle fer'î meselelerin kısmı küllisi 
amelî mahiyelflte olarak orada haMedi'lecektiir. Bina
enaleyh burada şimdi yalnız asansöır çocuklarına ait 
bir kaydın tasrih edilmesi doğru değildir zannede
rim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar! Yusuf Bey, istediğim cevahı verdi. Fakat Muh
tar Beyle aramızdaki zihniyet kavgasını gene ortaya 
(koyacağım. Fıkara çocuklarına acıyalım mı efen
diler, saibaha kadar çalışsınlar para kazansınlar ve 
on para fazla kazansınlar, öyle mi? Hayır arkadaş
lar, ben o çocukları sekiz satten fazla çalışmak ve 
çalıştırmaktan men etmek mecburiyetindeyim, mec
buriyeti vicdaniıyesindeyim. Ben o çocukları ekmek
siz bırakırım, fakat hayatsız bırakmam! 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Fakat aç kalınsa 
gene ölür. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Ragıp Bey 
arkadaşım! Seninle bir yolda güdemiyoruz. Onu 
pekâlâ görüyorum. Fakat sen emin olabilirisin ki 
aziz arkadaşım, ben aynı zamanda amelenin ve ka
pitalistlerin dostuyum- Birini sağ koluma, diğerini 
sol • koluma bağlamışım gidiyorum. Halbuki sen 
yalnız kapitalistlerle beraber gidiyorsun! 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Hayır, biç de öyîe 
değil! 

RElS — Efendim, madde hakkında başka söz 
fotiyen yoktur. Kütahya Mebusu Ragıp Beyin mad
denin taiyyı hakkında bir takriri vardır, okunacak
tır: 

Riyaseti Ceüleye 
17 nci maddenin tayyını teklif ederim. 

Kütahya 
<M< Ragıp 

İ RÎJÎS - - BfendSm! Demin bir madenîn tayyını 
kafeul buyurdunuz. Binaeöateyh şimdli bu takrirle 
tayyı teklif edilen madde; 16 ncı madde olacaktı*; 
O kıreöe reye vaz ediyorum. 

16 nci maddenin tayyını kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın... Tayyını kabul büyuıjmayanlaır lüt
fen ellcaidirsıh... 

Eleridtim! Reylerde müsavat vardır. Onun İçki 
ayağa kalkmak suretiyle reye vaz edeceğim. 

ıBESİM BEY (Mersin) — Efendim! Madde bir 
daha okunsun. 

REİS — Madde matbu bir şeMde azayı kirama 
tevzi edilmediği için bir daha okuyalım. 

(16 ncı madde tekrar okundu) 
RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Bendeni

zin tay teklifim, maddenin birinci fıkrasına, yani 
kadınlarla on yedi yaşından ufak çocukların işletil
mesini men eden fıkraya aittir. 

REÎS — Ragıp Beyefendi! Takririniz, maddenin 
ıbüslbütün tayyedilmesi hakkındadır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Zühul etmişim efen
dim. 

REİS — Efendim! Bu bir tay takriridir. Bu 
takriri kendisine mal edecek arkadaş var mı? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bendeniz aynen takriri 
•tekaıbbül ediyorum elendim. 

REİS — Efendim! Ragıp Beyin tayyını teklif ey
ledikleri birinci fıkrayı bilâhare reye koyacağım. 
Şimdi Şükrü Beyin tekabbül buyurdukları takriri 
reye koyuyorum, çünkü Şükrü Beyin tekabbül ey
ledikleri teklif esastır. Şimdi maddenin tayyını ka
bul buyuranlar lütfen ayağa kalksınlar... Tayyını 
kabul buyurmayanllar lütfen ayağa kalksınlar... Tay 
teklifi kalbul edilmemiştir efendim. 

Şimdi de Ragıp Beyin maddenin birinci fıkrası
nın tayyı hakkındaki teklifini reyi âlinize arz ediyo
rum. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Reis Paşa Hazretleri! 
Birindi maddede zikrolunan müesseselerden -telefon 
müesseseleri müstesna- kadınlar ile on; yedi yaşım.. 
(O değil, Encümenden tadilen gelmiştir sesleri) Ha
yır efendim .encümenden tadüen gelen kısımda da 
bu fıkra vardır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (îstanlbul) — 
Yoktur efendim. 

RElıS — Ragıp Beyefenldi, Zatı âliniz birinci 
fıkrayı kastediyorsunuz, değil mi efendim? (Bi
rinci fıkra tekrar okundu.) 
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JEfendim!; Haıgıp Bey «17 yaşım bMnmemiş ka
dınlarla erkekler için geoe işleri yasaktır» fıkrasmın 
tayyını teklif ediyorlar. Bu jbekffi reyi âtinize, arz 
ediyoırum-, Tayyı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kajbul etmeyenler lütfen el kajdırsın.., Tay teklifi ka-
(buâ edimemiştir efendim. .. , 

Maddeyi aynen kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. * Kalbul buyurmayanllar lütfen el kaldlınsın... 
Madde aynen kalbul ödıitoıâştıir efendim, 

;., : (Efendim!. Encümene giden 18 ve 19 ncu madde-
ler henüz gelmemiştir. (20) noi maddenin müzakere
sine banlamak lâzımdır. Fakat vaktimiz gecikmiş
tir. Binaenaleyh bundan sonraki celselerde bu ka* 
rmınun müzakeresine devam edebiliriz, 

Pazartesi günü öğleden sonra ikide iötima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum efendiim. 

Hitamı müzakerat; Saat : 4,15 
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RESMO MÜBADİLLERİNDEN HÜSNÜ BEYİN BERABERİNDE GETİRMİŞ İKEN MALİYE VE
KÂLETİNCE İŞTİRASI CİHETİNE GİDİLEN İSPİRTOLARININ BİLÂ RESİM KENDİSİNE TES
LİMİ HAKKINDA İSTİDASI VE MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN ENCÜMENİ MAZBATASI 

Maruzatımdır : 
Girit Resmo Mübadillerinden Pikli zade Hüsnü, 

24 Ağustos 1341 tarihinde Andikoni Vapuru ile İz
mir'e muvasalat ettim. Beraberimde bilmecburiye ge
tirdiğim eşyayı men'kulen onyedi fıçı ispirto ve on-
beş kasa konyak kendi malım ve imalâtım olup, 
üçüncü talî Komisyonunun Vesikai resmiye ve be
yanname Lozan Muahedenamesi mucibince istida 
Encümeni Alileri tarafından verilen emir üzerine Ma
liye Vekâleti Celilesi 19 Kânunusani 1341 tarih ve 
609/50 numaralı emirnamesi ile Düyunu Umumiye 
ve Rüsumat Başmüdürüyetlerine onbeş kasa konyak 
Lozan Muajhedenamesinin Sekizinci maddesi muci
bince bilâ resim yedime teslimi emir ve iş'ar buyu-
ruknuştu. Maliye Vekâleti Celilesinin 5 Kânunusani 
1341 ve 116/6 numara ile müverrah emirnamesi ile 
on yedi fıçı ispirtonun inhisara tabi ve mahacir malı 
olduğumdan Düyunu Umumiye tarafından piyasa mu
cibince takdir olunacak fiyat üzerine mubayaası 
emir buyurulmuştu. istida Encümeni Riyaseti Âli-
yesinin 11 Kânunusani 1341 tarihli ve 23/549 numa
ralı kararı ile ve merbuten takdim kılınan istidanın 
zirî İstida Encümeni Mazbata Muharriri Ali Beyin, 
derkenarı ile on bir fıçı ispirtonun mua'hedename 
mucibince bilâ resim yedime teslimi ve mahsulâtı 
dahiliye hakkında mevzu kanunun dahi tatbiki emir 
buyurulmuştur. Halbuki Maliye Vekâleti Celilesi ise 
bu suretle muamele etmesinden imtina ederek Düyu
nu Umumiye tarafından takdiri fiyat edilerek alın
ması cihetine gidilmiştir. İşbu ispirto bitaecburiye 
İzmir'e kadar getirmek ve nakletmek için beher kilo
su (785) kuruşa mal olup, Türkiye'de satılan en âlâ 
ispirtoların kilosu ise (300) kuruştur. Hükümet bu 
suretle muamele yapacak olursa mağduriyetimi mu
cip olacağı derkârdır. 

Mahsulâtı Dahiliye Kanununda ise bir muhacir 
malını velevki yerli olsa bile cebren malının zabt ve 
takdir olunacak fiyat üzerine mubayaası hakkında 
hiç bir maddei kanuniye yoktur. İspirto Bandırollu 
değildir. Top, tüfek, fişenk, barut gibi. Bu hakka bi
naen bir defa da Encümeni Âlinize müracaatla kara
rı kat'i ile malın bilâ resim yedime teslimi ve bilâ-
hara Dahiliye kanunlarına tevfikan beyanname ve 
nakliye almaya ve imal edeceğim bu ispirtonun tabi 
olduğu rüsumu vermeye mecburum. Yedi aydan beri 
devam eden mağduriyetime nihayet verilmesi ve şa

yet Encümeni âlinizce de işimin kesbi kjatiyet etme
diği takdirde istidamın lütfen Heyeti Umumıyeye 
vaz'ını istida ve istirham eylerim ol batpfta. 

22 Kânunusani 1341 
Ankara'da Se^ât Otelirtde 
misafireten mbkim- Oirit 
Resmo Mül^adiillerindco 

Kolonya vje alkol 
Fabrikatörü 

Hüsnü Fijclizade 
Mübadele, İmar ve İskân 

Encümeni 
Numara 11 

14 . 3 . 1341 

Mübadele, İmar ve İskân Encümeni Mazbatası 
Riyaseti CeMIeye j 

Lozan Muahedenamesine merbut ve| mübddelei 
ahaliye mütedair mukavelenamenin sekjizinci mad
desi hükmünce kendi mamulâtından ojlup, İzmir'e 
hini muhaceretinde beraberinde getirdiği on yedi fıçı 
ispirtonun kendisine bilâ resim teslimi mjuktazi iken, 
ispirtonun iştirası cihetine gidilmesi muvkfıkı made-
let olamayacağına dair Resmo Mübadillerinden Pik-
lizade Hüsnü Bey tarafından muta ve niuhavvel is
tida ve evrakı müteferria Encümenimizcej tetkik mü
talâa kılındı. | 

İstida Encümeninden sadır olan 21 Kânunusani 
1341 tarih ve 23/549 numaralı kararda; mübadiller 
hakkındaki hüküm mukavelename mucibince mez
kûr ispirtodan resim ve saire alınmaması lâzımgel-
diği gibi mahsulâtı dahiliye hakkında mevzu kava-
nin ahkâmının tatbiki muktazi bulunduğu tasrih 
edilmiş olmaktan naşi Maliye Vekâletinden bu cihet 
hakkımla vaki istilâm üzerine vürud edefı 16 Şubat 
1341 tarihli tahriratı cevalbiyede 9 Nisan 1340 tarihli 
Kanunun yedinci maddesi mucibince [Hükümetin 
tahti inhisarında bulunduğu cihetle ispirtonun hariç
ten ithali memnu olduğu ve işbu mem^uiyet mez
kûr mübadele mukavelenamesinin sekizinci maddesi 
ile taarruz etmekte olduğundan bu iki ĥ ükmü mua
rız karşısında Hazinece de memnuiyeti vakıanın tat
biki suretinden başka yapılacak muamele^ görüleme
diği ve mamafih müstedii mumaileyhin rjıağduriyeti-
ni mucip olmamak üzere İzmir'e beraberlinde götür
müş olduğu on yedi fıçı ispirtonun takdir edilecek 



bedel mukabilinde mubayaası zımnında Düyunu 
Umumiye Müdüriyeti Umumiyetine tebligat ifa edil
diği bildirilmiştir. 

Mübadelei ahali mukavelenamesinin sekizinci 
maddesinde muhacirlerin her cinsten menkul malla
rını beraberlerinde götürmek veya naklettirmekte 
serbest olacakları ve bu yüzden ne ihraç, ne ithal 
resmine ne de başka hiç bir resim vermeye tabi tu
tulmayacakları amusarrah olmasına nazaran mübadil
lerin bu madde mucibince memlekete getirdikleri 
menkul malların hariçten ithal edilecek: mallara kı
yas edilmesi ruh ve metni madde ile kabili telif ola
mayacağı gibi esasen bu misillû malların hiç bir res
me tabi olmamaları dolayısıyle de memleket dahilin
de bulunan mallardan tefriki suretiyle b'ir vaziyeti 
istisnaiye ihdası da caiz olmadığı ve ispirto inhisarı
nın vaz'ı ile tekarrür eden memnuiyet bir akdi düveli 
ile tespit edilen mübadillerin menkul mallarına mü
tedair olmayıp, adiyen hariçten ithal edilecek ispirto
lara ait bulunmaktan naşi Lozan Muahedesine 
merbut mübadelei ahali mukavelenamesinin sekizin
ci maddesi ile ispirto inhisar Kanununun yedinci 
maddesi arasındaki hüküm itibariyle bir güna tea
ruz mevcut olmadığı ve müstedii mumaileyhin on 
yedi fıçı ispirtosunun ta'kdir edilecek bedel muka

bilinde Düyunu Umumiyeden mubayaası keyfiyeti 
ise mumaileyhin muvafakatine mütevakkıf bir tedbi
ri idarî kabilinden olup, sarahat ve hükmü kanun ile 
müeyyet bulunmadığı tebeyyün etmekte ve diğer ta
raftan istida Encümeninden muta karar veçhile 
mezkûr ispirtodan resim vesaire alınmaması lâzım-
geldiği gibi, mezkûr ispirto usul dairesinde bu şerait 
dahilinde müstediye teslim edildikten sonra mahsu
lâtı dahiliye hakkında mevzu kavanin ahkâmına tev
fikan sair ispirto amillerinin tabi oldukları kuyuda 
mumaileyhin de tabi olması Encümenimizce de tabiî 
görülmekte olduğundan keyfiyetin Heyeti Umumiye-
ye arzına müttefikan karar verildi. 
Mübadele, imar ve iskân 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Aksaray Antalya 

Neşet Saki 

Kâtip Aza 
Genç Saruhan 

Muhittin Ethem 

Aza Aza 
Van Kars 

Mehmet Münip Ömer 
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MUHTELİF KANUNLARIN SUVERİ TATBİKİY ESİNDE VUKUBULAN YANLIŞLIKLARI MUTA-
ZAMMIN OLUP, MÜNDERECATLARI İTİBARİYLE MUHTACI TEFSİR GÖRÜLEN DÖRT İS

TİDA HAKKINDA ISTlDA VE KAVANİNİ MALlYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

İstida Encümeni 
Adet : 141 Karar 

23 

63 
228 
588 
642 
718 9 . 4 

İstida Encümeni Mazbatası 

1341 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Harbi umumî esnasında ciheti askeriye tarafın

dan ahz olunan fındık içinin mislen itası hakkında 
Hazine aleyhine istihsal ve kesbi katiyet eden ilâm 
hükmünün Maliye Vekâleti Celilesince mahsubu 
Umumî Kanununa tabi tutulmak suretiyle tağyir ve 
tehir edildiğinden dolayı Hazine aleyhine şikâyeti 
mutazammın Çulhazade Kadri, Erzurum'un hini iş
galinde duçar olduğu zarar ve ziyanın tazmini istir
hamında bulunan Erzurumlu Ali Bey zade Şevki ve 
zimmetteki tahakkuk ile defatiri maliyedeki tahak
kukun başka 4>aşka şeyler olduğunu iddia eden istan
bul'da Tahtakale'de mukim tüccardan Moizgaon, 
idarei hususiyeyi vilâyat talimatında Ziraat Bankası 
bulunmayan mahallerde idarei hususiyeye ait tahsi
latın mal sandıklarınca ifası musarrah olmakla bu 
yüzden tahakkuk edecek aidatın yüzde birinin Mal 
Müdürlerine itası istirhamında bulunan Hüseyinafoat 
Kazası Mal Müdürü Hasan Rüştü, Teşkilâtı Esasi
ye Kanunu mucibince tefsir hakkına salâhiyettar ol
mayan mülga seriye ve Evkaf Vekâletinin 14 Hazi
ran 1336 tarihli kanununu tef siren emlâk ve akara-
tın icarei müeccelei vakfiyesi 3 - 6 misli olarak teza-
yüd ettiğinden bahisle meni istirhamında bulunan 
Sirkeci'de Nemli zade Cemal imzalarıyle takdim edi
lip, tevalini muhtelif ede Encümenimize havale buy-
rulan istidalar kanunun suveri tatbikiyesinde vuku 
bulan yanlışlıklan mutazammın olup, münderecatı 
itibariyle muhtacı tefsir görüldüğünden Heyeti Umu-
miyeye arzı Encümenimizin 12 Mart 1341 tarihinde 
münakit 32 nci içtimaında karargir olmakla ma mer-

butat dört adet istida leffen ve iadeten takdim kılın-
di efendim. 

istida Encümeni Reisi 
Elâziz 
Mustafa 
Kâtip 

Mardin 
Necip 
Aza 

Ertuğrul 
Halil 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet 
Karar : 54 

Mazbata Muharriri 
Bulunamadı 

Aza 
Erzurum 

Talât 
Aza 

Malatya 
Reşit 

11 . 4 . 13 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celiliye 

Erzurum'un hini işgaline duçar olduğu zarar ve 
ziyanının ve yağma edilen eşyasının Rusların terk et
tikleri amuk ve ganaimi harbiyeden temin ve telâfisi 
zımnında Erzurumlu Ali Bey zade Şevki Bey tara
fından Makamı Riyasete takdim ve keşide olunan 
telgrafları ile Maliye Vekâletinin ol baptaki müta-
lâaname ve istida Encümeninin mazbatası Maliye 
Vekili Hasan Beyin huzuru ile Encümenimizde tet
kik ve müzakere olundu. Havalii Şarkiyede harp do-
layısıyle emval ve eşyası duçarı yağma ve hasar olan
ların zarar ve ziyanlarının telâfisi için bir kanunu 
mahsus olmadığı ve yalnız havalei mezkûrede Rus 
istilâsına maruz kalan mahaller ahalisine muavenet 
hakkındaki 3 Nisan 1339 tarihli kanun mucibince 
muhacirinin mahallerine iadeleriyle harap olan me-
sakinin tamir ve inşası masarifi kabul edilerek bu
nun haricinde eşhasın eşyayı zatiye ve ticariyelerinin 
tazminen itasına dair bir kayıt ve sarahat olmadığı 
cihetle mumaileyh Şevki Beyin is'afı müstediyatma 
Encümenimize© imkânı kanunî görülmediğinden He
yeti Umumiyeye takdimine karar verilmiştir. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata: Muharriri 
Bayazıt Bjozok 
Şefik Süleyrnan Sırrı 
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Kâtip Aza 

Karahisansaftip Ankara 
İzzet Ulvi Hini imzada bulunama

mışlardır. 

Aza 
Elâziz 

Hini imzada bulunamamışlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini M afiye Encümeni 

Adet : 11 .4.1341 
Karar: 55 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

İki bin beş yüz kuruştan ibaret olan temettü ver
gisi üzerinden kendisine 117 lira harp kazancı ver
gisi tarh edilmiş olduğu ve aradan bir seneden fazla 
'bir müddet geçtikten sonra tekrar ve fakat on iki-biır 
lira gibi azim bir harp kazancı tahakkuk ettirildiğin
den buna itiraz etmekle beraber ilk taksMni mahsu
bu Umumî Kanunu veçhile yemindeki mezabitle 
mahsup etmek istediği halde son borcun 1340 sene
sinde tahakkuku vesilesiyle mahsubuna yaaaşılma-
makta ve bu yüzdesi maruzu perişan olmakta bulun
duğundan mahsubu Umumî Kanundaki sabit ve mü-
tehaMcık kelimelerinin 1340 senesi nihayetine kadar 
teşmilen tefsiri lüzumuna dair tsiaöbul'ıda Tahtaka-
le'de mukim tüccardan Moizgaon imzası ile verilen 
istida ile harbi umumî esmasında Vehip Paşa tara
fından ordunun iaşesi için gayri kanunî olarak vazi-
yed edilen fındıklarının mahkeme! temyizin ol bap
taki kararı veçhile aynen ita ve mahsutou Umumî Ka
nunun tefsiri lüzumuna dair Çulhazade Kadri Efen
dinin istidası ve İstida Encümeninin ol baptaki maz
batası kıraat olundu. Mahsubu Umumî Kanununun 
ol baptaki ahkâmı Heyeti Vekilece gösterilen lüzum 
üzerine evvelce Encümenimizce tefsir edilmiş ve tan
zimi olunan 31 . 1 . 1341 tarih ve 2B numaralı maz
bata ite; Riyaseti Celileye takdim kılınmış olmakla 
Heyeti Celileye arz, olunur. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Bayezıt Boasofc 

Şefik Süleyman Sırrı 

Kâtip Aza 
Karahisarısahip Elâziz 

izzet Ulvi Hini imzada bulunma
mıştır. 

Aza 
Ankara 

Hini imzada bulunmamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi 11 . 4 . 1341 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet : 

Karar : 56 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Hüseyinabat Kazası Mal Müdürü tarafından ic
ra Vekilleri Heyeti Riyasetine verilip, istida Encü
menine tevdi kılınan ve Encümeni müşarünileyhanın 
gösterdiği icap üzerine Meclisi Âliden Encümenimi
ze havale buyrulan Kânunusani 1340 tarihli istida ve 
merbutatı mütalâa olundu. Hülâsa! meali Ziraat 
Banka şubesi mevcut olmadığı esnada mezkûr ban
ka namına kabz ve tediye ettiği varidatı hususiyeden 
ziraat bankaları misillû yüzde bir kuruş aidatın îda-
rei Umumiyei Vilâyat Kanununun 101 nci maddesi
ne matuf İdarei Hususiye! Vilâyat Talimatnamesi 
ahkâmı delaletiyle kendisine lüzumu itası zımnında 
maddei mezkûrenin tefsirini talepten ibaret olduğu 
anlaşılmıştır. 

icabı ledetaıüzakere idarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununun (varidatı hususiyei vilâyetin kaibz ve te
diyesi Ziraat Bankası şubelerine ve banka şubesi ol
mayan mahallerde mal sandıklarına aittir) ibaresini 
ihtiva eden mezkûr 101 nci maddesi ahkâmı mal san
dıklarına yeni ve munzam bir vazife tahmil etmiş olma
yıp, öteden beri emvali umumiyei devlet meyanmda 
tahsil ediilegelen varidatı hususiyettin Ziraat Banka
sı bulunmayan yerlerde kemakân mal sandiklarmca 
kabz ve tediyesini tesitten ibaret olduğu ve Ziraat 
Bankası mevcut olan yerlerde el'an dahi varidatı hu
susiye evvel emif de emvali umumiye ile birlifc'te tah
sil ve bilâhara ifraz edilerek mezkûr bankalara tev
di suretiyle de vazife* mezkûre careyan etmekte bu
lunduğu cihetle Ziraat Banka şubelerine vazife ve 
mecburiyetleri haricinde tahmil edilen bir hizmete 
mukabil ber mucibi talimat tediyesi zarurî okn 
aidatı malumenin şu vesiile û& Mal Memurlarına da 
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itası yolunda maddei kanuniyenin tefsirine mahal 
görülemediği cihetle Heyeti Cel'ileye arzına karar ve
rilmiştir. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Bayezıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 

Kâtip Aza 
Karabisarısahip Ankara 

izzet Ulvi Hini imzada bulunama
mıştır. 

Aza 
Elâzdz 

Hini imzada bulunamamıştır. 
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MATLUBAT VE DÜYUNU HAZİNENİN SURETİ MAHSUBUNA MÜTEDAİR 3 NİŞAN 1340 
TARİHLİ KANUNUN BİRİNCİ MADDESİNİN TEFSİRİNE DAİR BAŞVEKÂLETTEN ^lEVRUT 
3/282 NUMARAU TEZKERE VE KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENE! MALİYE ENCÜls|lENLERİ 

MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 23 . 8 . 1340 

Kalem Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/3067 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Matlubat ve Düyunu Hazinenin sureti mahsubu

na mütedair 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî 
Kanununun birinci maddesinde emvali metruke ve 
milliye satış muamelâtı takas ve mahsubdan istisna 
edildiği halde tekâlif ve rüsumu devlete dahil olma
yan emvali milliye ve bilhassa emvali metruke icar 
bedelleri hazinece emvali milliye ve metruke satış 
bedelâtının dairei şümulünde görülerek bu bapta bir 
tefsir karan ittihaz olunmadıkça bedelâtı mezkûre-
nin mahsubu Umumî Kanununa tabi tutulmasında 
tereddüt edilmiş olduğundan iktizasının ifasına mü-
saadei Riyaset penahilerini Maliye Vekâleti Celilesi-
nin iş'arına atfen arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Matlubatı hazinenin sureti mahsubuna mütedair 
3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumi Kanununun 
birinci maddesinde emvali metruke ve milliye satış 
muamelâtı takas ve mahsubdan istisna edildiği halde 
tekâlif ve rüsumu devlete dahil olmayan emvali mil
liye ve bilhassa emvali metruke icar bedelleri hazi
nece emvali metruke ve milliye satış bedelâtının dai
rei şümulünde görülerek bu bapta bir tefsir kararı 
ittihaz olunmadıkça bedelâtı mezkûrenin mahsubu 
Umumî Kanununa tabi tutulmasında tereddüt edil
miş olduğundan iktizasının ifasına müsaade buyu-
rulması lüzumuna dair Maliye Vekâletinin iş'arına 
matuf Başvekâletin Riyaseti Celileden muhavvel tez

keresi mütalâa ve icabı Maliye Vekili hüzuruyle mü
zakere olundu. Gerçi 1339 senesi gayesine kadar bil
cümle matlubat ve düyunu hazinenin sureti mahsu
buna mütedair olan mezkûr kanunun birinci madde
sinde emvali milliye ve metruke satış bedelâtının mü-
tehakkık matlubatla-mahsubu icra edilenjıiyeceği mu-
sarrah ise de ahiren emvali metrukei galyrı menkule 
hazine namına tefviz olunarak emlâki nahiye meya-
nına ithal ve ol suretle tasarruf edilmekte ve 1340 se-! 

nesi Muvaifenei Umumiye Kanununun M ncü mad
desi ile dahi Emlâki milliyenin bedeli peşin veyahut 
mukassat olarak furuhtuna Maliye Vekâletinin me
zun bulunduğu tasrih kılınmış olduğu cihetle şu su
retle ahare temliki hazinenin dairei salâhiyetine inti
kal eden bir mülkün bedeli icarının dahi mezkûr 
Mahsubu Umumî Kanununun dairei şurpulüne dahil 
olacağı derkâr olup, maddei mezkûrenin ol suretle 
tefsirine ekseriyetle ve 1339 senesi nihajyetine kadar 
tahakkuk eden emlâki milliye ve metruke satış be
delleri ile sarfiyatı muvakkateden olan matlubatı ha
zinenin aynı medyunların hazinedeki | alacaklarına 
mahsup edilmemesi muvafıkı madelet görülemediğin
den bunlar hakkında dahi birinci maddedeki kuyudu 
istisnaiye umumi mahsubu men etmekte olup, mü
cerret kendi alacak ve borçlarının mahsüjbu men ede
cek bir sarahati kanuniye görülemediği gibi kanu
nun diğer bir maddesinde dahi ruhsatı resmiyeli şir
ketlerin mahsup muamelesinin kendi alacak ve vere
ceklerine hasrı suretiyle şirketlere verilhıiş olan bu 
müsaadeden efradın müstefid olmaması muvafıkı 
nefsülemir görülemediğinden berveçi maruz emlâki 
milliye ve metruke bedelleri ile avanslardan olan 
matlubatı hazinenin medyunların hazinejdeki şahısla
rına ait matlubatları ile mahsubunun hu meyanda 
tefsire ilâvesini Maliye Vekili Beyin d^hi inzimamı 
muvafakati ile Yozgat Mebusu Süleyrhan Sırrı ve 
Saruhan Mebusu Kemal Beylerin iki rey muhalifle-
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rine karşı ekseriyetle bilkabul Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Gümüşhane Yozgat 
Hasan Fehmi Süleyman Sırrı 

Esbabı muhalefetim. 
Zinde dercedi'lmişttir. !(*) 

Kâtip 
Karahisarısahip 

Aza 
Bayezıt 

Süleyman Sudi 

Aza 
Bayezıt 
Şefik 

Aza 
Karahisarışarki 

îsmail 

Aza 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet : 108 
16 . 4 . 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Matlubat ve düyunu hazinenin sureti mahsubu 

hakkındaki 3 Nisan 1340 tarihli Kanunun birinci 
maddesinde emvali milliye ve metruke satış hasılatı 
mahsuptan istisna edildiği halde emvali mezkûre icar 
bedelleri meskût kalmış olduğundan bu bapta bir ka
rarı tefsiri ittihazına dair Başvekâletten verid olup, 
18 . 10 . 1340 tarihli Heyeti Umumiye içtimaında k-a-
vanin ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale 
buyrulan tezkere Kavanini Maliye Encümeni mazba
tası ile birlikte Encümenimize tevdi olunmakla Ma
liye Vekili hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 

(*) Maliye Vekâletinin teklifi yalnız emvali met
ruke bedelâtı karesinin mahsubu Umumi Kanununa 
tevfikan mahsubu caiz olup olmayacağına mütedair
dir. Encümen ise bunun kabulüyle beraber emvali 
metruke satış bedellerinin de şahsî matlubatla mah
subunu kabul ve teşmil eylemiştir. Halbuki mahsup 
Kanununun birinci maddesinin ıtlakına nazaran bu 
kabil Hazine matlubatının bilâ kaydu şart mahsubu 
caiz olmayacağı lüzumunu amir ve muhtacı tefsir gö
rülmediğinden aslolan mezkûr matlubatın mahsubu 
caiz olmayacağına göre feri olan bedelâtı karenin 
de mahsub olunamaması reyindeyiz. 

olundu. Filhakika 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu 
Umumî Kanununun birinci maddesinde emvali mil
liye ve metruke satış hasılatı mahsuptan istisna edil
miş olup, emvali mezkûre icar bedelâtı hakkında bir 
kayıt ve sarahat mevcut değildir. Kavanini Maliye 
Encümeni Emvali metrukei gayrı menkule hazine na
mına bittefviz emvali milliye meyanına ithal ve o 
suretle tasarruf edildiği ve 1340 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun 14 ncü maddesi ile dahi em
lâki milliyenin bedeli peşin veya mukassat olarak 
furuhtuna Maliye Vekâletini mezun kıldığı mütalâa
sı ile kanunun dairei salâhiyetine intikal eden bir 
mülkün bedeli icarının dahi mezkûr mahsubu Umu
mi Kanununun dairei şümulüne dahil olacağına ve 
1339 senesi nihayetine kadar tahakkuk eden emlâki 
milliye ve metruke, satış bedelleri ile sarfiyatı mu-
vakkateden olan matlubatı hazinenin aynı medyun
ların, hazinedeki alacaklarına mahsup edilmemesi 
muvafık görülemediğinden bunlar hakkında birinci 
maddedeki kuyudu istisnaiye umumî mahsubu men 
etmekte olup, mücerret kendi alacak ve borçlarının 
mahsubunu men edecek bir sarahati kanuniye görüle
mediği gibi, kanunun diğer bir maddesinde dahi 
ruhsatı resmiyeyi şirketlerin mahsub muamelesinin 
kendi alacak ve vereceklerine hasrı suretiyle şirket
lere verilmiş olan bir müsaadeden efradın müstefid 
olmaması muvafıkı nefsülemir olamayacağı beyanı 
ile berveçhi maruz emlâki milliye ve metruke bedel
leri ile avanslardan olan matlubatı hazinenin med
yunların hazinedeki şahıslarına ait matlubatları ile 
mahsubunun bu bapta tefsirine ilâvesine ekseriyetle 
karar vermiş ve Encümenin akalliyeti hükümetin tek
lifi yalnız emvali metruke bedelâtı icaresinin mah
subu Umumî Kanununa tevfikan mahsubu caiz olup, 
olmayacağına mütedair iken, bunun kabulüyle bera
ber emvali metruke satış bedellerinin de şahsî mat-
lubata mahsubuna teşmil edilmek muvafık olmaya
cağı ve emvali milliye ve metruke satış hasılatının 
mahsuba dahil olmayacağı kanunda sarahaten mez
kûr olmasına nazaran feri olan bedelâtı icarenin de 
mahsub olunamayacağı mütalâasında bulunmuştur. 
Emvali metruke ve milliye satış hasılatının mahsu
ba tabi olmadığı birinci maddede musarrah olması
na mebni bu kısım matlubatı hazinenin ne şekilde 
olursa olsun, mahsubuna imkânı kanunî bulunmadı
ğı ve kanunda tadilât icra edilmedikçe meselenin bu 
noktada tefsire mütehammil olamayacağı encümeni-
mizce tabiî görülmüştür. Emvali milliye ve metruke 
bedelâtı icaresine gelince: Bu bapta iki hüküm varit 
görülmektedir. Mübadillere ait emvali metruke hü-
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kümetin yedi emanet ve idaresinde olup, bunlara ait 
bedelatı icare Muvazenei Umumiyeye dahil olmadığı 
cihetle birinci maddedeki sarahate nazaran mahsuba 
tabi olmamak icabeder. 

Alelumum emvali milliye ile gayrı mübadillere ait 
emvali metruke bedelatı icaresinden dolayı 1339 se
nesi nihayetine kadar tahakkuk eden matlubatı ha
zine ise bedelatı mezkûrenin Muvazenei Umumiyeye 
dahil olması ve kanunun birinci maddesinde «Mu
vazenei Umumiyeye dahil olması ve kanunun birinci 
maddesinde ve alelumum ukuddan eşhası ferdiye ve 
hükmiye zimmetinde tahakkuk etmiş olan matlubatı 
hazinenin kâffesi takas ve mahsub»' olunacağı mu-
sarrah bulunması itibariyle mahsuba tabi tutulmak 
ruhu kanuna daha muvafık olur. Bu noktai nazar 
dahilinde Encümenimizce tanzim kılınan fıkrai tef-
siriyenin Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arzı ka-
rargir olmuştur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına Kâtip 

Mazbata Muharriri Konya 
Şakir Fuat 

Aza Aza 
Aza Aza 

Gaziantep İsparta 
Ahmet Remzi Mükerrem 

Aza Aza 
Ertuğrul Zonguldak 

Doktor Fikret Ragıp 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Fıkrai Tefsiriye : 
Emvali milliye ve metruke satış muamelâtından 

mütevellit matlubatı hazinenin mahsuba tabi olma
dığı 3 Nisan 1340 tarihli kanunun birinci maddesin
de musarrah olmakla mahalli tefsir değildir. Emva
li milliye ile mübadeleye gayrı tabi eşhasa ait emva
li metruke bedelatı icaresinden mütevellit matlubat 
mezkûr birinci madde müfedına göre mahsuba tabi 
olmak lâzımdır. Muvazenei Umumiyeye dahil olma
yan ve mübadeleye tabi eşhasa ait bulunan emvali 
metruke bedelatı icaresinden mütevellit matlubat, 
kanunu mezkûrun dairei şümulünden hariçtir. 
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MÜTEGAYYİBE VE MÜBADİLLERDEN YORGİ VE TANAŞ EKStNDARİS ZİMMETLERİNDEKt 
MATLUBATININ EMVALİ GAYRI MENKULEL ERİNE MÜRACAAT SURETİYLE TEMJİNİ TES
VİYESİ TALEBİNE MÜTEDAİR BİNBAŞI HASAN CEMAL İMZALI İSTİDA VE 28/1$ NUMA

RALI İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATASI 

14 Mart 1341 Ankara Cumartesi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1. — Bidayeti Hukuk ilâmı 15 Ağustos 1339 tarih 

ve 39/365 numaralı mahkûmu alayha Yorgi ve Ta-
naş Eksindaris aleyhlerine sadır olmuştur. 

2. — Reddi itiraz ilâmı 12 Nisan 1340 tarih ve 
40/95 numaralı Tekfurdağa Tasfiye Komisyonu aley
hine sadır olmuştur. 

3. — Mahkemei Temyiz ilâmı 21 Eylül 1340 ta
rih ve 40/1763 numaralı Hazinei Maliye aleyhine sa
dır olmuştur. 

Adliye Vekâletinde mevcut dosya (ilâmat sureti 
musaddakaları, mukarreratı icraiye ve muhaberatı 
resmiye ve evrakı müteferriası ve Maliye Vekâleti 
tahriratlarını muhtevi). 

15 Nisan 1339 tarihli Tasfiye Kanun ve Talimat
namesi. 

23 Ağustos 1339 tarihinde tasdik edilen 30 Kâ
nunusani 1339 tarihli mübadele mukavelenamesi. 

8 Teşrinisani 1339 tarihli ve 368 numaralı Mü
badele, İmar ve İskân Kanununun sekizinci madde
si. 

/Maruzu ben'deterMir, 
Kaziyei muhkeme halini iktisap etmiş ve berveçhi-

bâlâ maruz üç kıta ilâmatı kanuniyeye müsteniden 
derdesti bir hukuku mahkûmenin mahkûmun aley-
hima Yorgi ve Tanaş Eksindaris'in mutasarrıf bulun
dukları emvali gayri menkulei mahuzeden bermucibi 
kanun istifasını hilafı kanun v-s ahit birtakım mütalâa-
tı mücerrede ile işgal etmekte olan Mal;ye Vekâleti 
tarafından kerraren vâki olan müstedtiyatımın ve Ad
liye Vekâleti Celilesinin 3 Şubat 1341 tarih ve 63/514 
numaralı tezkeresi 'ile teyit ve tevzih buyrulan huku
ku sarihai kanuniyeriin nazarı dikkate alınmaması 
hasabiyle Heyeti Celilerini tasdia ve Vekâleti müşa-
rünileyhanın mütalâatı mesrudesini berveçiati arz ve 
izah kılman esbabı kanuniye ile ret ve cerhe mecbur 
ve müstecair oldum. Şöyleki : 

Evvel emirde zati davadaki mahkûmiyet yalnız 
medyunlara mühasır kalmamış bilâhara mahkûmu-
naiteyhlerin em/vali gayrimenkıMerinin bermucibi 
kanun tahtı hacze alınmasından dolayı ilâmı evvel
de muhakki hükmün cerh ve iptali talebiyle itirazen 
ve temyizen dâhili dava olan tasfiye Komisyonu ile 

Hazinei maliyenin dahi mahkûmiyetini ;/ntaç etmiş
tir. Bu veçhile bidayeten medyunlar aleyhine lâyik 
olan hüküm müteakiben hazinei maîjiye aleyhine 
(tahkim edilmiş ve sadır olan ilâmaıt daM keslbi ka
tiyetle «Kaziyei muhkeme» halini iktisap) eylemiş ol
duğu için artık hazinei maliyenin davayı iştirakin
den mukaddem gayri menkulâtı mezküjreye mevzu 
haczi icrailerin fekkine matuf müddeiy4tına da im
kân kanunî kalmamıştır. 

Mamafih, 10 Mart 1339 tarihinde iptida eden bir 
dava neticesi 15 Ağustos 1339 tarihinde medyunlar ve 
12 Nisan 1340 tarihinde tasfiye Komisyonu ve nıhaye-
tülemir 21 Eylül 1340 tarihinde hazinei jnaliye aley
hine üç kıta ve derecatı mahakimden sadır olan ilâ
mat ahkâmiyle menlehülhakkın hukuku şarihayı ka-
nuniyesi temin ve tasrin edildiği ıhalde galiye Vekâ
leti, gerek mahkûmiyeti müteallikası ve g^rek teşkilâ
tı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi m&ntuku hilâ
fında mağduriyetimin temadisine sebebiyet vermek
te olduğundan vekâleti müşarümleyhanıjn bu bapta 
- muhalifi kanun olarak - serd eylediği hoktai itira-
ziye ve mukabil esbabı müdafaa berveçiati arz ve 
izah olunur : 

1. Haczi icrainin 15 Nisan 1339 tarihilnden muah-
haran 30 Eylül 1339 tarihinde vazedilmesinden do
layı kabili tecviz olmadığı, 

2. 15 Nisan 1339 tarihli Kanun mucibince işbu 
gayri menkulâtı mahçuze hazineye intikâl etmekle 
satılamayıp, bedeli mukadderinden istiyjfayı matlup 
edilebileceği. 

3. Mübadele mukavelenamesinin tarjihi tasdiki 
olan 23 Ağustos 1339 tarihinden itibaren I firar ve te-
gayyub cihetiyle hazineye intikâl eden ikakkı tasar
rufun hazineden merfu olmasına ve emvali mebhu-
senin mübadele, tmar ve İskân Kanununun sekizinci 
maddesi mucibince mülga tmar Vekâleti [emrine ter
kedilmiş olmasına göre 30 Eylül 1399 talihinde hac
zedilen emvali mezkûrenin mahkûmürialeyh mer
kumların zimmetinden dolayı satılmasını jjıaiz olama
yacağı. 

Cevap : 1. Evvelâ tarihi hacz olan 30| Eylül 1339 
tarihinin muahhar veya mukaddem bulunmasının işbu 
meselede mevzubahis edilmesine bile cevazı kanunî 
Ikatoamiıştır. Çünkü bizzat tasfiye Komli&jyonu tarihi 
hacizden muahhar olarak 10 Kânunusani [1340 tari-
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hinde Mahkemeye müracaatla haczi mezkûrun müs
tenit bulunduğu ilâmı evvelde muhakki hükmün ve ip
tali talebiyle itirabzı alelhüküm davası ikâme eyle
miş olmasiyle haczi vakilerin meşru'yet ve tahakku
kunu kabul ve tasdik etmiştir. Saniyen cereyanı mu
hakeme neticesi Hazinei Maliye aleyhine sadır olan 
iki kıta ilâm ile davayı asliye tahkim edilmiş olduğun
dan haczi icrailerin bir kere de aslen ve iştiraken 
mahkûm olanlarca o emri kanuniyeye tebaan kabul 
ve tasdiki mecburiyeti sabit olmuştur. Kaziye bera-
kis yani davayı itirazla muterizialeyh mahkûm ol
saydı ilâmı evvelin fesih ve iptali- ve haczi vakile
rin ref'i suretiyle kâffeti hukuku mahkûmesini zayi 
'edeceği gibi, bilâkis işbu davada muteriz ve mümey
yiz sıfatıyle aleyhine hüküm sadır olan Maliye Ve
kâletinin dahi emri adaleti aynı tesirle telâkki etme-
sli ve binaenaleyh meşruiyeti kanunen tahkim edilen 
lıaczi vakileri kaibul etmiş olması zarurî ve kanunen 
mecburîdir. 

Cevap : 2. — 15 Nisan 1339 tarihi Tasfiye Ka
nununun dördüncü maddesine müstenit talimatname
nin 12 nci maddesinin fikrai ulâsı (mübadeleye tabi 
eşhastan metruk emvali gayrimenkule müstesna ol: 

mak üzere diğer emvali gayrimenkulei metruke ba-
dettasfiye hazinei maliyeye devrolunarak emlâki 
emiriye misillû idare olunur) Diye muharrer bulun
masına ve mahkûmunaleyhlerin dahi 30 kânunisani 
1339 tarihli Lozan'da münakit mübadele mukavelena
mesi ahkâmınde mezkûr evsafı haiz eşhastan olma
larına ve 1912 senesinden itibaren tarafeyn memleket
lerini terketmiş ve edecek olan eshabı emlâkin huku
ku tasarruf iyeleri, rnukavelei mezkûrenin 14 ncü mad
desi mucibince yedlerine düyun beyannamesi veri
linceye kadar uhdelerinde mahfuz bulunmasına meb-
ni işbu keyfiyeti intikalden müstesna olup, mahkûmun 
aleyhlere ait ve raci bulunan gayrimenkulâtı mah
cuzenin hazineye intikal iddiası batıl ve binaenaleyh 
bermucibi kanun haciz ve füruhtu bahirdir. 

Cevap 3. — Maliye Vekâletinin mübadele mu
kavelenamesinin 23 Ağustos 1339 tarihinde vaz edil
miş olmasına mebni emvali mahcuzenin satılamaya
cağı mütalâa ve iddiası da ahkâmı kanuniye ve ah
diye ile külliyen taaruz etmektedir. Çünkü 23 Ağus
tos 1339 tarihinden mukaddem gayrimenkulâtı mez
kûrenin hazineye intikal ettiğini ve emvali devletin 
hacizden masun olduğunu resmen ve huzuru maha-
kimde iddia eylemiş olduğuna nazaran olsa olsa asıl 

işbu tarihten mukaddem vaki olan hacizler hakkında 
muhalefeti kanuniye iddia edebileceği ve fakat mu
kavelenamenin tarihi tasdikinden itibaren ise artık 
hazinenin müdeiyatı tasarrufiyesi merfu ve mani zail 
olduktan sonra memnuun avdeti tabiî olmakla 23 
Ağustos 1339 tarihinden sonra bermucibi mukave
lename bilumum emvaline sahip ve hukuku tasarru-
fiyeleri mahfuz bulunan merkumların mahkûmunbih 
deyinlerinden dolayı 30 Eylül 1339 tarihinde emvali 
gayrimenkulelerinin haczi muvafıkı kanun olduğu 
gibi, emvali mephusenin mülga imar Vekâletine ih
tiyaç görüldükçe terkini amir bulunan 368 numa
ralı mübadele, İmar ve İskân Kanunu dahi 8 teş
rinisani 1339 tarihinde neşredilmiş olduğuna ve hac
zi vakilerin dahi bu tarihten daha evvel mevzu ol
masına ve hükmen hukuku aharın nafiz bulunma
sına mebni işbu gayrimenkulâtı mahcuzenin mez
kûr maddei kanuniye dairei şümulünden hariç ka
lacağı zarureti kanuniye cümlesinden bulunmakla 
salifüzzikir emvali gayrimtenkuM mahcuzenin satıl
ması ezberi cihet tabiî ve kanunen mecburîdir. 

Binaenaleyh Maliye Vekâletinin sureti iddiasına 
nazaran gerek işbu ariza ile ve gerek rapten takdim 
kılınan müstediyat suretleri müfadiyle dermeyan kı
lınan esbabı hukukiye ve kanunliyeden maada Ad
liye Vekâletinin bu baptaki noktai nazarı ve bilhas
sa Vekâleti müşarünileyhada mevcut dosyadaki ve
saiki kanuniye müfadı tahkik ve tetkik buyurulduğu 
takdirde hukukumun tamamıyle sabit olacağından 
emin bulunduğum cihetle M seneden beri istifayı hu
kuk emrinde ihtiyarına mecbur kaldığım masarifatı 
cesime ve külfeti azime dölayısıyle elyevm mağdur 
ve perişan bir hale duçar olduğum gibi memalik ve 
maarifi garbıyeden bin türlü mezahim. ile hlisseyab 
olduğum müktesebatımla ilmen ve irfanen vatanıma 
da kâfi derecede hizmet ifasına kudretyâb olamadan 
mahvolmak derecesinde bulunduğumdan Heyeti Çe
liklerinin refet ve adaletine iltica ve esasen Adliye 
Vekâletince de esbabı kanuniye ve hukukiye ve ah
diye ile temin ve telif buyurulmuş olan hukuku sari-
hayı kanuniyenin biran evvel istihsali zımnında marü-
larz muhalefetin ref'i ve hükmü adaletin tesirli infazı 
suretiyle dikir ve ihya buyurulmaklığımı son derece 
tazarru ve niyaz eylerim efendim hazretleri. 

Ankara'da Sefa Otelinde 
Muvakkaten 

Binbaşı Hipolog 
Hasan Cemal 
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Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
İstida Encümeni 

Karar : 23 

220 743 

Heyeti Umumiyeye 
Hasan Cemal imzası ile takdim ve Encümene ha

vale buyrulan istida tetkik olundu. 

Meali eşhası mütegayyibe ve mübadeleden Yorgi 
ve Tanaş Eksindaris nam kimselerin zimmetlerindeki 
matlübatının emvali gayrımenkulierine müracaat su
retiyle temini tesviyesine dair istihsal olunan ve de-
recatı mehâkimden geçerek kazıyei muhkeme teşkil 
etmesi suretiyle dairei icraca da vacibülinfaz olan ilâ-
mat Maliye Vekâletince mübadele, tmar ve İskân Ka-
nunununun sekizinci maddesine tevfikan emvali gayrı-
menkulei metrükenin müdiriyeti Umumiyeye terkedil
miş ve binaenaleyh merkumanın zimmetine mahallî 
istifaya olarak ıraesi gayrımümkün bulunmuş olduğu 
beyanı ile itiraz olunmakta idüğü beyan ve halbuki 
vekâleti müşarünilevhanın emvali mephuse hakkında 
15 Nisan 1339 tarihli kanuna istinad eden müddeiyatı 
tasarrufiyesi Lozan'da münakit ve 23 Ağustos 1339 
tarihinde Meclisi Âlice musaddak olan mÜbadelei aha
li mukavelenamesinin beşinci maddesinde «ne Türki
ye'deki Rumların ve ne de Yunanistan'daki Türklerin 
hukuku tasarrufiye ve matlubatına hiç bir halel iras 
edilmeyecektir» diye muharrer olmasına göre emvali 
matrukenin bu kabil mübadillerin zimmetlerine mahal
li isitiyfa olması lazım geldiği ve çünkü mübadelei 
ahali mukavelenamesi tarihi tasdikinin muahhariyeti 
sebebiyle kendisine mütekaddim olan ve Maliye Vekâ
letine medarı istinad bulunan kanunun salifülarz hük
münü iptal etmesi tabiî bulunduğu dermeyan kılın
makta ve Adliye Vekâletince de bu bapta kazıyei muh
keme teşkil etmiş olan ilâmın infazı zarurî olduğu 
hakkında Maliye Vekâletine vaki muhtelif tarihli ış'ara-
tı nazan itibare alınmadığından bahisle şikâyeti havi 
olmaktadır. 

İcabı müzakere olundukta şikâyeti vakıanın me
darı istinadı olan Maliye ve Adliye Vekâletlerinin te-
zakiri mephuseleri müfa'dı esas itibariyle müstedinin 
müddeiyatını teyit etmekte ve mesele mübadelei aha
li mukavelenamesinin beşinci maddesine tevfikan Türk 
tebasından birinin mütegayyib ve mübadil eşhas zim
metindeki matlubaunm emvali metrukesine müracaat
la alınması tabiî oiduğu ve kavanini mevzua ve ah-
diyeye tevfikan istihsal olunan ve derecattian geçmek 
suretiyle iktisabı katiyet eden ilâmın lâzümülinfaz 
bulunduğu ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinde de mahkemeler mükarreratınm İcra Ve-, 
kileri Heyeti tarafından hiç bir veçhile tebdil ve tağ
yir ve infazı ahkâmına muhalefet olunamayacağı tas
rih kılındığı ve esasen 8 Teşrinisani 1339 tarihli İmar 
ve İskân Kanunu ile muhacirine muhasses olan gayrı-
menkulâtın keyfiyeti tahsisi emvali mezkûrenin her 
türlü kuyuttan tecerrüdüne matuf olup, yoksa hu
kuku tasarrufiye ve mülkiyeleri ancak mübadelei aha
li mukavelenamesinin 14 ncü maddesinde musarrah 
şeriaite tevfikan bi'âhara nez olunacak eşhas zimme
tinde hükmen tahakkuk eden düyunun emvali met-
rukesinden tesviye ve istifasından evvel bir cihete tah
sisi ile hukuku eşhasın ıskatına mevzuat ve esasatı 
kanuniye muvafık olamayacağı cihetle bu gibi ilâmat 
müfadının mahkûmun aleyhümünün gayfımenkulâtı 
metrukesinden istiytası suretiyle infazı ve buna mü
masil ahvalde aynı suretle muamele ifası karargir ol
makla müstacelen heyeti umumiyenin tasvibine arz 
olunur. 15 Nisan 1341. 
İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisar Rize 
Musa Kâzım Ali 

Aza 
Kâtip Elâziz 

Mustafa 
Aza Aza 

Amasya Denizli 
Ali Rıza Yusuf 

Aza 
Malatya 

Reşit 





— 15 — 

KONYA HUKUK MEKTEBİ MÜDİRİ SABIKI 
DAKI İSTİDASI VE 28/11 NUMARA 

Konuya 'Vilâyeti Aliyeai vasıtasıyle 'Ankara'da 
Türtkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Maruzu çakerleridir. 

Maliye Vekâletince bilâsebebi kanunî kat olunan 
mazuliyet maaşatım hakkındaki maruzatımla Maliye
nin kat'ı maaşım hususunda irae eylediği ve irae ey
leyeceği mevadın mütalaa ve tetkiki ile ihkakı hak Du
yurulmasını iki sene evvel Konya Vilâyetinin 27 Teş
rinisani 1339 tarihli ve 528/497 numaralı tahriratına 
leffen Riyaseti Celilelerine takdim eylediğim istida
namemde istirham eylemiştim. İstida Encümeni âlisine 
havale buyrulan bu istida üzerine icra edilen tetkikat-
ta mağduriyetim tebeyyün etmiş ve maaşımı kat hu-
'suısundaki mualmetesiniin ıtashilhi lüzumu encümeni mü
şarünileyh tarafından Maliye Vekâletine tebliğ olun
masına rağmen bugün Maliye Vekili Celili beyefendi 
hazretlerinden aldığım ve aynen merbuten takdim ey
lediğim 2 Şubat 1341 tarihli 113 hususi numaralı ce-
vapnamei âlilerinde gene mazuliyet maaşımın kat'ı 
hususunda istinad olunan mülga Şurayı Devletin 
muayyen bir kararından veyahut mülga Maliye Neza-
retince müttehas ve men'iyiil icra bir karardan veya
hut mamülünbih bir usul ve nizamdan bahsolunmaya-
rak yalnız «kavanini mevzua haricinde bir şey yapıl
ması bittabi mümkün olamayacağı» tabiri umumiye-
sîyle otuz küsur senelik hakkı müktesebi kanunimin 
alelimya nez'i cihetine gidileceği ima buyrulmuştur. 
Maliye Vekâleti Konya Defterdarlığına mevrut ve su
reti musaddakası elyevm istida Encümeni âlisinde 
mevcut olan evelki müstediyatm dosyası meyanındaki 
24 Teşrinievvel 1339 tarihli ve 15068/275 numaralı 
tahriratında mazuliyet maaşının sebebi kat'ını «16 
Mart 1336 tarihinde mukaddem mülga Şurayı Dev
letçe müttehas karar icabından» tabiri gayrımuayye-
nine istinad ettirmiş idi. Binaenaleyh evvel ve ahır 
itirazatımın, istirhamatımın hulâsası şudur. Mazuliyet 
maaşımın kat'ı hakkında Maliye Vekâletinin irae ve 
tatbik eylediği Kavanini mevzua ne ise onu madde
siyle tarih ve numarasıyle meydana koysun, bendenize 
aynen tebliğ buyurulsun. Ona karşı olacak maruzatım 
dahi lütfen alındıktan sonra ahadı nâs ile devairi hü
kümet meyamnda tahaddüs eyleyen ihtilâfın hal ve 
hasmı için merci ki Büyük Millet Meclisi, Âlisidir. 
Heri iki tarafın ifadesi tetkik ve hukuku tabiye ve 
hukuku müktesebeye âklü mantıki vicdana hangisi mu
vafık ise onun tarafına emir ve tebliğinden ibarettir. 

REFİK BEYİN MAZULİYET MAAŞI | HAKKIN-
LI ISTlDA ENCÜMENİ MAZBATASİ 

Yoksa müstediyatm Maliye Vekâletine I havale buy-
ruldukça Maliye Vekâleti bendenize bir Maarif Mü
dürü mekâtibi âliye müdürü yani idare memuru oldu
ğum halde muallimlik mesleğimde bir müstahdem te-
lekkiyatında devam ederek muallimler hakkında cari 
usulü hakkı acizanemde tatbik eylemek rnuamelei gay
rı kanunîsinde ısrar eyleyeceği ve otuz küsur seneden 
beri böyle bir günüm için maaşlarımdan! hükümetime 
emaneten verdiğim aidattan mazuliyet ve tekaüt maa-
şatı almak hakkı müktesebimden mahrumiyetime badi 
olacağı, bu ise devri hakkaniyet zamanı adalet ve atı
fet olan Cumhuriyeti idare avanında bütün Türklerin 
ve Türkiye'nin mukadderatına vekâleten hakim olan 
Büyük Mîllet Meclisimizin kılı kırk yarar derecesinde
ki bastı adalet ve hıfzı hak ve hakkaniyet hususatın-
dak'i asabiyet ve seceyiyei kutsiyesirii şüphjesiz feyazana 
getireceği kanaatinde olduğum cihetle bu istidaname
min de lütfen ve merhameten evvelkilerle birleştirilerek 
ya istida Encümeni Âlisinin lehimdeki kararının Mali
yece tanınması veyahut Heyeti Âliyei umumiyece evra
kım celp ve müzakere ve tekik olunarak keyfiyetin 
muktezayı kanunî ve mantıkîsi ne ise bir hükme 
raptolunmasını ve müterakim mazuliyet! maaşlarımın 
sarfiyle her mah maaşımdan haksız olarak istirdat 
olunmakta olan evvelce mehuz mazuliyet maaşları
mın da acizlerine reddine karar ve bu j suretle mağ
duriyetime nihayet verilmesini istirham eyliyorum. 
Ol papta emrü ferman Hazreti Veliyülemirindir. 7 
Şubat 1341. 

Konya'da Miilga Mektebi 
Hukuk [Müdüri 

%fik 
tstidai Encümeni Mazbatası; 

Konya mektebi hukuk müdüri sabıkı Refik Bey 
tarafından mazuliyet maaşına dair Riyaseti Celileye 
takdim olunup, Encümenimize havale buyrulan isti
dalar üzerine sebk eden iş'ara cevaben; Maliye Ve
kâleti Celilesinden varid olan 21 Kânunuevvel 1340 
tarih ve 20759/21 numaralı tezkere ve evrakı müte-
ferriası mütalaa olundu. 

Müstedi Refik Beyin, hulâsai müstediyatı Konya 
Mektebi Hukuk Müdiriyetinde bulunduğu zaman uh
desine tevdi edilen darülhilâfe muallimliğine ait tah
sisatın maaş değil, ücret addiyle tevkif ata tabi tutul
mayarak kendisine tesviye ve bilâhara mektep mü-
dürüyetinim lağvına mebni bu cihetten mazuliyete 
sevkedildiği halde gene muallimlik tahsijsatı tevkifata 



^- 16 
gayrı tabi ve mülga Müdüriyetten dolayı muhassas 
mazuliyet maaşına gayrı müessir ücret olarak tediye 
edilmekte iken, ahiren mektep müdüriyetinden dola
yı mazul bulunduğu ve hidematı mesbukası arasında 
mulalimliğin de bulunması ve elyevm uhdesinde mu
allimliğin mevcudiyeti serriştesiyle mazuliyet maaşı 
kat ve evvelce aldığı miktarın kendisinden tahsili 
emrolunduğundan ve bu ise mağduriyetini mucip ol
duğu gibi ahkâmı mevcude ve meriyeye ve bilhassa 
Şurayı Devlet Maliye ve Nafıa Dairesinin Heyeti 
Umumiyenin 21 Eylül 1335 tarihli tasdikine iktiran 
eden 26 Temmuz 1335 tarih ve 472 numaralı mazba
tasına mugayir bulunduğundan bahisle istidayı ma-
deletten ve Maliye Vekâleti Celilesinin evvel ve ahir 
vuku bulan işaretinin bu meyanda bilhassa maruzzi-
kir son tezkereyi cevabiyesinin hulâsai müfadı mez
kûr 26 Eylül 1335 tarihli karar memurin, mütekai
din ve mazulînden muallimlikte istihdam olunanların 
maaşlarından aidatı tekaüdiyenin suerti tevkifine dair 
olup, muamaileyh Refik Beyin muamelesine hiç bir 
suretle taalluku görülemediği cihetle muamelei vakıa
nın isabetini tekrardan ibarettir. Mesele ariz ve amik 
tetkik olundukta Şurayı Devlet Maliye ve Nafıa Dai
resinden tanzim olunan mazbata üzerine Meclisi vü
kelâca ittihaz olunup, 24 Mart 1331 tarih ve 362025/81 
numaralı tezkeresi samiye ile tebliğ olunan kararın 
Maliye Vekâleti Celilesince Refik Beyin muamelesi
ne esas ittihaz edildiği anlaşılması üzerine bu karar 
iyice tahlil edildi. Kararı mezkûrde «mekâtipte müs
tahdem bulunanlardan birincisi müdür veya muavin
lik ile muallimliği uhdelerinde cem ederek her iki 
hizmete muhasses maaşları bittevhit onun üzerin
den tekaüt maaşı tahsis olunanlar, ikincisi yalnız 
muallimlikte istihdam edilip, ondan tekaüt olanlar, 
üçüncüsü de münhasıran hidematı idariyede bilistih-
dam tekaüt edilenler olmak üzere üç kısım,» ibaresi
nin sarahaten ifade ettiği veçhile münhasıran tekaüt
ten sonra hizmeti tedrisiyeye girenlerden bahsedilmek
te olup, bunun kıyas suretiyle mazullere teşmili ka-
vaidi hukukiyeye mugayir olduğu gibi nefsülemre de 
muvafık değildir. Çünkü mazuller ile mütekaitler 
hakkındaki ahkâm yekdiğerinden çok farklıdır ve 
mazullerin memuriyetten alâkaları kesilmiş olmayıp, 
her zaman hizmete davetleri mümkün ve caiz ve 
kendilerinin her zaman hizmet talebine selâhiyattar 
oldukları derkâr ve bu sebeple mütekaidinin tabi 
olmadığı bazı kuyuda tabidirler. Esasen yekdiğerin
den büyük farklarla ayrılmış olan iki sınıftan birine 

mahcuz olan ahkâmın diğerine de teşmili ve bilhassa 
bu ahkâmın ceza ve mahrumiyet ifade ettiği ahvalde 
kabili tecviz değildir. 

Vekâleti müşarünileyhanın salifülarz tezkeresinde 
tarih zikrolunmuyaıak bahsedilen ve mülga Şurayı 
Devlet Maliye ve Nafıa Dairesinin 27 Nisan 1329 
tarih ve 257 numaralı mazbatasında gösterilen lüzum 
üzerine Heyeti Umumiyece verilen kararda «mün
hasıran muallimlikten dolayı mazuliyet maaşı tahsis 
edilenlerden tekrar muallimliğe tayin kılınanlardan 
mazuliyet maaşlarının kat'ı tabiî ve memurînden 
muallimlikte istihdam olunanlara verilmekte olan me-
baliğ mukarreratı müttahize mucibince ücret adde
dilmekte olduğu ve işbu muallimlikler ne tekaüt ve 
ne de mazuliyet hesabına ithal kılınmadığı cihetle 
ucuratı mezkûreden tekaüdiye misillû mazuliyet ai
datı katından sarfınazar edilmesi muktezi» denilme
sine nazaran sonradan deruhte edilen bjr muallimli
ğin tahsisatı sebebiyle kat'i icabeden mazuliyet maaşı 
«münhasıran muallimlikten» dolayı muhassas olan
lardan ibaret olup, müstedi Refik Bey ise, «münha
sıran muallimlikten» dolayı değil, bilâkis münhası
ran mektep müdürlüğünden dolayı ve memuriyetinin 
lağvı gibi kendi SUP.'U taksiri olmayan bir sebebe bi
naen mazuliyete cevkedılmiş olması sebebiyle ma
zuliyet maaşının kat'ı icâbetmeyeceği gibi, mektep 
müdiriyetinin hidematı idariyeden olması sebebiyle 
ayrıca deruhte ettiği muallimlik tahsisatının mazu
liyet aidatına tabi olmaması tabiî olup. esasen mua
melede bu suretle cereyan ettirildikten sonra sahi
binin memuriyeti esnasında mazuliyet aidatına tabi 
olmayan ücretin bilâhara mazuliyeti halinde mazuli
yet maaşına müessir ve onun kat'ını mucip addedil
mesi hakkı aJdle muvafık görülmemiştir. Müsted'i Re
fik Beyin, istinad ettiği salifülarz Şurayı Devlet kara
rına gelince, mezkur kararın mevzua temas eden fık
rasında aynen «Muallimlikte istihdam olunan mazu-
liriin muallimlik maaşlarından tevkifat icrası halinde 
bu muallimliğin gerek tekaüt ve gerek mazuliyet 
maaşlarına hiç bir tesir icra etmemesi hususatı na
zarı itibare alınarak bu kabil mualliminin aldıkları 
maaşatın ücret addiyle aidatı tekaüdiyeye tabi tutul
maması ve münhasıran muallimlik maaşı alanların 
maaşlarından aidat tevkif ve bu muallimliklerden 
dolayı hakkı tekaüt ve mazuliyetleri temin edilmesi 
usulü mer'iye icabından bulunmaktadır.» Denilmesi
ne ve Müstedinin mektebu Hukuk Müdiriyetinden 
münazil olmak itibariyle muallimlikte istihdam olu-
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tıan mazulinden olup, «münhasıran muallimlik maa
şı alanlar» dan bulunmamasına mebni elyevm mual
limlikten almakta olduğu ücretin mazuliyet maaşına 
tesiri olamayacağı anlaşılmış ve Maliye Vekâleti Ce-
l'ilesi nokta! nazarını teyit için başka bir esası kanunî 
ve hukukî de irae etmemiş olduğundan Encümenimiz 
müsted'i Refik Beyin, tevkif edilen mazuliyet maaş
larının tediyesiyle beraber muallimlikten aldığı tah
sisatın tevkifata gayn tabi ücret olmasına nazaran 
ona göre muameleye tabi tutulmasını adlü hak ica

bından görmüş olmakla keyfiyetin Heyeti Umumiye-
nin nazarı dikkatine arzı karargir oldu. 
İstida Encümeni Reisi 

Karahisarısahip 
Musa Kâzım 

Aza 
Elâziz 

Mustafa 
Aza 

Malatya 
Reşit 

Mazbata Muharriri 
Rize 
Ali 
Aza 

Amasya 
Rıza 
Aza 

Denizli 
Yusuf 
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EFRADI ASKERİYENİN KENDİ YERLERİNE BEDELİ ŞAHSÎ İKAME ETMELERİNE MÜSAADE 
EYLEMEK MADDESİNDEN ELCEZlRE İSTİKLÂL MAHKEMESİNCE ALTI AY HAPSE MAHKÛM 
EDİLEN SİVEREK AHZI ASKER ŞUBESİ SABIK REİSİ YÜZBAŞI YUNUS EFENDİNİN İADEt 

RÜTBESİ İKTİZA EDECEĞİ HAKKINDA 28/5 NUMARALI İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiyo 
Büyük Millet Meclisi 

İstida Encümeni 
Adet : 140 Karar 

23 

17 . 3 , 1341 

217 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Efradı askeriyenin kendi yerlerine bedeli şahsî 
ikame etmelerine müsaade eylemek meselesinden maz
nunu aleyh, olup, Elcezire İstiklâl Mahkemesince 
altı ay hapse mahkûm ve binnetice Askerî Ceza Ka
nununun 200 ncü maddesinin fıkraî ahiresine tevfi
kan bir daha umuru devletde istihdam edilmemek 
üzere müddeti hizmetine göre Askerî Tekaüt ve İsti
fa Kanununun 2 nci maddesi mucibince tekaüden 
silki askerîden ihracı 3 Temmuz 1339 tarihinde tas
diki âliye iktiran eden Siverek ahzı Asker Şubesi 
Sabıkı Piyade Kıdemli Yüzbaşı Yunus Efendi Bin 
Hikmet'in rapten arz ve takdim kılınan istidasında 
Elcezire İstiklâl Mahkemesinin niyete salâhiyattar 
bulunduğu mevad, firar ve firara sebebiyet verenler
le Askerî Ailelerine taarruz ve ihtilâsatı askeriye cü
rümlerine mahdut ve münhasır olduğunu iddiadan 

başka cürüm kendisine aid olmadığı cihetle İstiklâl 
Mahkemesince isticevap bile edilmediğini ve o zaman 
için lâzım gelen şiddetin iraesi için mahkûm edildi
ğini dermeyan ve hükmün ref'i ile iadei rütbesini 
istirham eden mumaileyhin istida ve merbutatı bit-
tetkik icabı bilmüzakere : Muameileyhin 16 Nisan 
1340 tarih ve 487 numaralı Affı Umumî Kanununun 
beşinci maddesinden müstefid olması lâzım gelip, 
affı umumilerin ise cürmiyeti ve mahkûmiyetin ne-
tayicirii izale edeceği tabiî olmasına mebni iadei rüt
besi iktiza edeceği encümenimizin 10 Mart 1341 ta
rihli 31 nci ictîmaında bittensip Heyeti Umumiye-
nin nazarı tasvibine arzı karargir olmuştur efendim. 

İstida Encümeni Reisi Mazbata 
Vekili Muharriri 
Elâziz Rize 

Mustafa Ali 

.Kâtip 
Mardin 
Necip 

Aza 
Ertuğrul-

Halil 

Aza 
Erzurum 
Halet 
Aza 

Malatya 
Reşit 




