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Münderocat 

1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Sualler ve cevaplar 

1 — Aydın Mebusu Dr. Mazhar Beyin, Kudüste 
inikat edecek olan islâm kongresine dair suali 
ve Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Beyin şifahî 
cevabı 

4 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Gümrük tarifesinin 447 numarasının tef

siri hakkında 3/30 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları 

2 — Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 inci 
maddelerinin tefsiri hakkında 3/12 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve İktisat, Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları 

3 — Adapazannm Serdivan köyünden Nu-
manoğlu Cemalin ölüm cezasına çarpılması hak
kında 3/79 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

4 — Afyon Karahisar vilâyeti Aziziye kazası
nın Karacalar köyünden MoUamemetoğullarından 
Memişoğlu Çete Ahmet Çavuşun ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/80 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

5 — Bergamanm Sabihli köyünden Osmanoğlu 
Ahmet Refikin ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/81 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası 

6 — Boyabadın Bineli köyünden Çakıloğulla-
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rmdan Memetoğlu Kürt Hüseynin ölüm cezasına 
çarpılması hakkında 3/103 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 10 

7 — Erzincanın Büyük Küşünker köyünden 
Memetoğlu Yaşar ve Şakşakoğullarmdan Ismail-
oğlu Salihin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 
3/82 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası 10 

8 — Ispartanın Cebel nahiyesinin Danbükü 
köyünden Alahasanoğullanndan Hüseyin kızı 
Fatmanın ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/83 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası 10 

9 — llgazm Demirciler köyünden Mustafaoğ-
lu Sadıkm ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/84 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası 10 

10 — Uşağın Banaz nahiyesinin Alaba köyün
den İbrahim ile kardeşi Isanm ölüm cezasına çar
pılmaları hakkında 3/85 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 10 

11 — Eylül - teşrinisani 1930 aylarına ait ra
porun takdim kılındığı hakkında 3/68 numaralı 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı 
Muhasebat Encümeni mazbatası 10 

12 — Devlet davalarını intaç eden avukat ve 
saireye verilecek ücreti vekâlet hakkındaki kanu
nun 1 inci maddesine merbut cetvele bir fıkra 
ilâvesine dair 1/72 numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 10 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Hasan Beyin riyasetlerile aktolunarak yapılan yok

lama neticesinde nisap olmadığı anlaşılmış ve celse ta
til edilmiştir. 

İkinci celse 
Hasan Bey tarafından açılarak iktisadî buhran ver-

Lâyihalar 
1 — Adliye vekâleti 1931 senesi bütçesinde 34 000 

liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe Encümenine) 

2 — Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi bütçe
sinde 450 000 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

3 — Maarif vekâleti 1931 senesi bütçesinde 20 000 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe Encümenine) 

4 — Maarif vekâleti 1931 senesi bütçesinde 5 000 li
ralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (Büt
çe Encümenine) 

5 — Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesinde 136 400 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe Encümenine) 

6 — Millî müdafaa vekâleti 1931 senesi hava bütçe
sinde 16 300 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe Encümenine) 

7 — Millî müdafaa vekâleti 1931 senesi kara bütçe
sinde 38 721 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe Encümenine) 

1 — Aydın Mebusu Dr. Mazhar Beyin, Kudüste I 
inikat edecek olan İslâm kongresine dair suali ve! 
Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Beyin şifahî ce
vabı 

Reis — Hariciye vekilinden bir sual takr i r i var
dır . müstacelen cevap istiyor. 

Y Ü K S E K R E İ S L İ Ğ E 
Kudüs te bir İslâm kongresi içtima etmek üzere 

gisi kanunu lâyihası müzakere ve kabul edildikten sonra 
perşembe günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Çanakkale 

Hasan Avni Doğan Ziya Gevher 

8 — 22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası (Adliye Encümenine) 

Tezkereler 
9 — Damga resmi kanununun maktu resimler faslı

nın 42 inci ve muafiyet faslının 20 inci fıkralarının tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Maliye ve Bütçe En
cümenlerine) 

10 — Memurin muhakemat kanununun 4 üncü mad
desinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ( Dahiliye 
ve Adliye Encümenlerine) 

Mazbatalar 
11 — Balya - Kara aydın şirketi namına ithal oluna

cak gazoilin gümrük resminden ve muamele vergisinden 
muafiyeti hakkında 1/167 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruz-
nameye) 

12 — İngiliz lirası olarak maaş almakta olan elti
lik ve şehbenderlik memurlarına Türkiyede bir vazifeye 
nakil ve tahvillerinde ne suretle maaş verileceğinin tef
sirine dair 3/15 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ma
liye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

I olduğunu isidiyoruz. Bu teşebbüsten Hükümet in 
! haberi var mıdır ? Varsa ona karşı nasıl b i r hareket 
hat t ı kabul olunuyor. 

B u hususta acele ve şifahî olarak Hariciye vekili 
Beyin bizi tenvir etmelerini rica ederim. 

Aydın 
Dr. Mazhar 

Haric iye vekil i Dr. Tevfik Rüş tü B. (İzmir) — 
Kudüs te oranın müftüsü ta ra f ından şuradan bura-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati 15,40 

Reis — Refet B. 

Kâtipler: Avni Doğan B. (YOZGAT) , Ziya Gevher B. ( Ç A N A K K A L E ; 

Reis — Celse açılmıştır, efendim. 

3 — SUALLER V E CEVAPLAR 
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dan kendisine iltihak eden arkadaşları ile akdine 
teşebbüs edilen islâm kongresinin mahiyeti, ilân 
olunan ruznamesine göre, şeriatçidir. Bu kelime
nin manası evvelce vakit vakit Osmanlı İmpara
torluğunda, diğer memleketlerde ve bir kaç sene 
evvel de Efganistanda bu nam altında tecelli eden 
vakalar ile artık her kes iyin münakaşa götürmiye-
cek surette malûm olmuştur. Hariciyeniz haber 
alır almaz derhal alâkadar Devletlerle temasta 
kusur etmedi; ve Filistinin idaresini elinde tutmak 
itibarile İngiltere Hükümetinden bu mesele hak
kında dostane malûmat aldı. 

İhtilaflı siyasî meseleler, akti tasavvur edilen 
kongrede görüşülemiyeceği gibi onun mesaisinin 
tevcihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ra
hatsız edecek hususata meydan verilmiyeceği ve bil
hassa, bir hilâfet meselesinin hiç bir suertle mev
zu bahs olmıyacağı ( O Haydarabada gitti sesleri ) 
ve Büyük Beritanya İmparatorluğunun bu kong
reyi asla himaye ve teşvik etmediği ve ona karşı 
müdahalesiz kaldığı öğrenilmiştir. 

Bu hususta İran, Efganistan, Arnavutluk ve 
Hicaz Hükümetleri ile temasımız neticesinde bu 
dost memleketlerin mezkûr kongreye hiç bir suret
le iştirak etmiyecekleri teayyün etmiştir. (Bravo 
sesleri ) . 

Kâzım Paşa (Diyarbekir) — Ya Irak ve Mısır? 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü B. — Onu da ar-

zedeceğim. Irak ve Mısır Hükümetleri ile bu bapta 
dostane vuku bulan temasımızda bu Hükümetlerin 
de resmen kongreye kimse göndermiyecekleri ve 
ancak memleketlerinden bazı eşhasın hususî suret
te gidecekleri anlaşılmıştır. 

Bu gibi teşebbüslerin hiç bir memleket ve küt
leye hayırlı olmadığı ve olmıyacağı müteaddit mi
saller ile bütün memleketlerin milliyetçileri naza-
rındo sabit olmuş bir hakikattir. 

Vakıa bize de bu kongreyi akit teşebbüsüne gi
rişenler tarafından davetnameler gelmiştir; fakat 
milletleri terakki yolundan alıkoymağa çalışan, bu 
itibarla, müessif neticeleri artık münakaşa mev
zuu olmıyan böyle teşebbüslere Cumhuriyet Tür-
kiyesinin bir alâkası olmıyacağı tabiidir. Bahusus 
dinî siyasete vasıta ittihaz etmenin dahilî ve hari
cî bütün siyasette biz de aleyhtarıyız (Çok güzel ses
leri). Hadisenin inkişafını yakından takip ediyo
ruz. Bizim millî işlerimizde uzaktan ve yakından 
alâka göstermedikleri müddetçe bu teşebbüs orada 
toplananların mmtakalarına münhasır' mahallî ve 
bize taallûku olmıyan bir hadise mahiyetinde ka
labilir. (Bravo sesleri, Alkışlar). 

Rasih B. (Antalya) — Kudüslüler evvelâ yahu-
dilerin esaretinden kurtulsunlar. 

Dr .Mazhar B. (Aydın) — Muhterem arkadaş
lar; mevzu bende olduğu kadar hepimiz üzerinde 
de heyecan tevlit edecek mahiyette olduğu zannın-
dayım. öyle olduğu için acele cevap istedim, lüt
fettiler. Kudüste bir müftü, islâmlarla meskûn 
olan memleketlere, muhtelif milletlere, Hükümetle
re davetiye gönderiyor ve bir kongre aktetmek is

tiyor. O kongrede islâm olmıyan hükümetlerin ida
resinde bulunan islâmlar üzerinde muhtelif mua
mele tatbik edildiğinden, bunlara çare arayacak-
mrş. 

Bunda her hangi bir hükümet veya milletin mu
amelâtı dahiliyesine, icabında karışmak maksadı 
vardır ve bu; halâ eskidenberi din hükümlerile 
kanun vazifesi gören esaslarla (kot sivil) kanunu 
medenî vaziyetinde bulunan milletlerin dahilî işle
rine müdahale etmeği düşünmek demektir. Bu iti
barla Beritanya Hükümetinin vermiş olduğu ce
vapta teşvik ve himaye etmediğinin mezkûr olması 
bu meselenin biraz daha hassasiyetle takip edilme
si lâzım geleceği fikrini ilham etse gerektir. Çün
kü milletlere veya onların tatbik ettikleri şu veya 
bu kanunlara müdahale eden kararlar almak vazi
yetinde bulunan bir kongreyi bütün bütün kendi 
başına, hususî bir tek adamın teşebbüsü mahiye
tinde telâkki etmekte bendeniz biraz şüpheliyim. 
O hükümetler ki, kendileri çok eski tarihlerde ehli 
salip muharebelerini hatırlarlar. Din tesiri ve nü
fuzu altında, fennî ihtiralar ve keşifler yapan in
sanları, papasların yaptığı tarihler hiç birimizin 
hatırından çıkmamıştır. Şu veya bu makamı mu-
kaddesenin tesiri altında yüz binlerce müslim ve 
gayri müslim insanların öldürüldüğü tarihi bu mil
letler tamamen beraber yaşamış milletlerdir. Bina
enaleyh bu kadar muzlim kuvvetler altında ezil
miş insanlar arasında yeniden bu gibi şeylerin ya
şamasını, biraz evhamlı dahi olsa, derpiş etmek
te faide vardır. Binaenaleyh o medenî milletlerin 
bu noktai nazarından biraz daha hassasiyetlerini 
davet etmeyi insaniyet namına faideli telâkki etti
ğim için arzediyorum. Hilâfet meselesi programda 
mevzubahs değildir. Sarahaten mezkûr değildir. 
Bundan dolayı da daha nazarı dikkatinizi celp et
mek isterim. Bu işle ilk günden itibaren alâkadar 
olduğunu cevaplarından anladığım Hükümetin, bu 
işe daha yakından temas ve devamlarında faide 
olacağını mülahaza ediyorum. Programın bir madde
sinde "murahhaslar tarafından mevzubahs olabi
lecek her hangi bir mesele müzakere olunabilir" 
deniyor. Ruznamesinde hilâfet meselesi mezkûr 
değildir. Fakat açık bırakılmış, arzettiğim böyle 
bir madde vardır. Murahhaslar istediği şeyleri tek
lif edebilirler diyor, ne teklif edebilirler? eğer 
"hilâfetten başka bir şey konuşulabilir" diye bir 
kayit olsaydi bir şey denemezdi. Fakat bu açık 
kapı bizi biraz daha düşündürmiye saik olmuştur. 
Kudüste siyonistlerle islâmlar arasında bir mesele 
cereyan ediyor. Bu dahilî meselelerinde kendile
rine bir kuvvet bulmak için bir şey yapmağı düşü
nebilirler. Fakat bu nihayet Kudüs dahilinde ka
labilir. 

Bütün dünyanın islâm milletlerine davetiye 
göndermenin manası nedir? Hiç şüphe yok ki bir 
zamanlar hilâfeti sinesinde taşıyan Türkiyeye bir 
çok müstemlekeci milletler tarafından vasrtai ten
kit ve bazan tecavüz olarak kullanılmış hilâfet 
meselesi ve bütün diğer milletlerin doğrudan doğ-* 
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rüya müstakil hayatlarına karışmak mahiyetini 
alan hilâfet meselesini kendi siyasetlerile kabili telif 
görmiyen İngiltere gibi Hükümetlerin elbette baş
kaları için vasıtai tenkit ve muaheze addettikleri 
bu şeyler hakkında müsamahakâr olacaklarını ka
bul edemeyiz. 

Lûtfi Müfit B. ( Kırşehir ) — Amma.... 
Rasih B. ( Antalya ) — Acaba Lavrenste mu

rahhas olarak geliyor mu? 
Dr. Mazhar B. ( Devamla ) — Fakat ne de ol

sa çok kısa ve dar bir zaman zarfında yaptığımız 
çok derin inkılâplar üzerinde çok derin hassasiye
timiz vardır, ve bu daha uzun bir zaman elbette 
sürecektir. Yanı başımızda olan. bir memlekette 
bu kadar alemşümul manayi ihtiva eden hâdiseleri 
soğuk kanlılıkla mütalea edemeyiz. Türklerin seve, 
seve, istiye istiye yaptıkları inkılâba hariçten her 

hangi bir burun ve parmağın sokulmasına müsaa
de edemeyiz ve bütün milletlerin yaptıkları insanî 
ve medenî inkılâplarına şu veya bu şekilde müda
hale arzularına soğuk kanlılıkla lâkayit kalamayız. 
(Alkışlar). 

Gerçi bizim için inkılâbımızı haleldar eder gibi 
bir endişeye mahal yoktur. Fakat ne de olsa bü
tün insanlar için, beşeriyet için muzur olan her 
hangi bir hâdiseye nazarı müsamaha ile bakılmama -
sini yine inkılâpçı ruhumuzla telif edemeyiz. Ha
riciye vekili Beyefendinin izahatına teşekkür ede
rim. Çok yakından takip ede geldiklerine zaten 
emindim. Fakat bu maruzatım ayrıca şimdiye ka
dar olduğu gibi hassasiyetlerinin yine devam etme
sini temeni içindir. Bunu rica ederim. 

Reis — Ruznameye geçiyoruz efendim. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Gümrük tarifesinin 447 numarasının tef

siri hakkında 3/30 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazba
taları fi] 

Tefsir fıkrası 
( Kamilen, kauçuk veya yüzü kısmen veya ta

mamen kauçukla su geçmez hale getirilmiş mensu
cattan mamul olanlar) fıkrasından maksat yüzü 
kamilen kauçuktan veya kısmen kauçuktan ve kıs
men de kauçuk mahsulüne batırılarak suya karşı 
gayri kabili nüfuz bir hale getirilmiş kumaştan ya
pılmış bulunan ve yahut ta yüzü tamamen bu ne
vi gayri kabili nüfuz kumaştan yapılmış olan ayak-
kaplandır. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? 
Tefsir fıkrasını reye arzediyorum. Kabul eden

ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Gümrük tarifesine ait bir mazbata daha vardır 

Efendim onu da okuyalım: 

2 *— Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 inci 
maddelerinin tefsiri hakkında 3/12 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve İktisat, Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları [2] 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Efendim; bu mühim bir meseledir. Bunun hak
kında yeni bir maddei kanuniye arzetmek istiyoruz. 
Eğer tensip buyurursanız bu tefsir encümenlere ha
vale buyrulsun, tensip buyurmazsanız nasıl arzu 
buyurursanız öyle olsun. 

Ahmet Süreyya B. ( Aksaray ) — Efendim; 
Heyeti Celilenize arzedilen tefsir talebi hakkındaki 

tur. 

tur. 

[1] 12 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

[2] 11 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

Bütçe Encümeni ve diğer Maliye, İktisat Encümen
leri kararları ve esbabı mucibe lâyihaları muhtevi
yatı tamamen Heyeti Aliyenizce malûm olmadan 
Maliye vekili Bey tarafından vaki teklifi derhal 
kabul etmek caiz değildir. Bu tefsir talebi, güm
rük idarelerimizde ötedenberi ahkâmı cari ve meri 

! olan kanun maddesinin yanlış tefsir edilmesinden 
münbaistir. 

Maliye vekili muhteremi bu mesele hakkında 
bir maddei kanuniye teklif edeceklerini söylediler. 
Bu teklifleri, bu günkü maddei kanun iyenin hük
münü tebdil edici mahiyette olursa ve bu günkü 
maddei kanuniyenin, vazu kanunun maksadına ve 
metni maddenin delâlet ettiği hükmü sariha muga
yir bir hüküm kabul edilirse, bu günkü mevcut 
ve sui tatbik diye telâkki edilmesi maddei hazırai 
•kanuniye dolayısile lâzım gelen hükmü ifade edebi
lir. Eğer yapacakları teklif makabline şamil ola
caksa muvafıktır. 

Rasih B. (Antalya) — Nasıl şamil olur? 
Ahmet Süreyya B. (Devamla) — Esbabı muci

be zikredilr ve madde içine bir fıkra konursa olur. 
Böyle olmayıpta bu günkü yaşıyan ve muamelâtı 
devlet ve millet üzerinde şöyle veya böyle olması 
lâzım gelirken ona münafi olarak tatbik edilmiş 
bulunan şekli terviç edecek mahiyette olursa encü
menler tarafından kabul edilen, tefsir ile müte-
nakız olur, -bu ciheti Heyeti Celilenize arzetmeği 
vazife biliyorum. 

(Doğru sesleri). 
Rasih B. (Antalya) — İktisat Encümeni biraz 

izahat versin. 
Reis — Efendim, Maliye vekili Bey buttun için 

bir lâyihai kanuniye hazırlandığından, encümene 
iadesini istedi. Muvafakat buyuruluyor mu? (Hayır 
sesleri, reye sesleri). 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Tekrar söz is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi okunan Bütçe En-

- 4 -
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cümeni mazbatasında Hükümet tarafından matlup 
tefsir talebinin varit olmadığına dair verilen ret 
kararının esbabı mucibesi münderiç değildir. Bu 
mazbatanın esbabı mucibesi İktisat Encümeninin 
esbabı mucibesini kabulden ibaret kalmıştı. 

Binaenaleyh, İktisat ve Maliye Encümenlerin
ce serd ve Bütçe Encümeninin ekseriyeti tarafın
dan kabul edilen ve tefsir talebinin reddine dair 
olan İktisat ve Maliye Encümenleri mazbataları 
okunmadığı için meseleyi hulasaten arzedeyim: 

Tefsir talebini doğuran ihtiyaç şu olmuştur: 
Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 inci madde
lerini okuyorum: 

(Tarifede 100 kilosu 200 kuruştan dun resim 
veren, her nevi eşyanın resmi bu eşya mutat olan 
zarflar içinde olmak şartile gayri safi sıkleti üze
rinden istifa olunur. Gayri safi sıklet zarfile maz
rufun birlikte vezninden hasıl olan sıklettir. 200 
kuruş veya ziyade resim veren eşyanın resmi haki
kî saf yahut tarifede tayin olunan ahvalde kanunî 
saf sıklet üzerinden istifa olunur. Ancak eşyanın 
zurufu kıymeti ticariyeyi haiz kısımdan ise işbu zu-
ruf başkaca kendi nevilerine mahsus resme tabi 
tutulur.) 

Burada resmin matrahına işaret eden son fıkra
dır. 

(Gümrük rüsumundan muaf olan ve yahut safi 
sıkleti üzerinden gümrük resmi alınan eşyayı havi 
bulunan ve haddizatinde ticarî kıymeti olmıyan 
dış zuruf bilâ resim imrar olunur. Gayri safi sık
leti üzerinden gümrük resmi alınan eşyayı havi olan 
kaplardan mazrufundan alınacak resimden başka 
resim alınmaz. Ancak, zarf mazrufun tabi olduğu 
resimden daha yüksek resme tabi ise zarf ve maz
ruftan tabi olduğu resimler ayrı ayrı alınır.) 

Şimdi, vazu kanun burada gümrük resmine 
matrah olacak zuruf ile olmıyacak zuruf hakkın
da, sarih, üzerinde tereddüt, tevakkuf edilemez, 
tefsir ihtiyacı hissedilmez bir fıkra daha yazıyor. 
Bu fıkra (ticarî kıymeti haiz olmıyan kaplar) fık-
rasıdır. Bu fıkra, ttearî kıymeti haiz olmıyan kap
lardan gümrük resmi alınmıyacağını sarahaten 
ifade etmektedir. 

Hakikat ve hayatı ticarette, piyasada bunla-, 
nn bir kıymeti ticariyesi olsa bile, yani bunlar
dan her hangi birisi, sütkostik nakliyatında isti
mal olunan saç» muhtevası alındıktan sonra ha
riçte para etse bile vazu kanun bunları, kıymeti 
ticariyeyi haiz olmıyan eşya diye kaydettiği için 
idarî sahada kıymeti haiz bir nesne olarak telâkki 
edilemez. Halbuki Hükümet bu iki maddei kanu-
niyeyi yekdiğerine mütedahil ve mütenakız gibi 
görmüş ve yahut şu suretle telâkki etmiştir: Ha
riçten gelen çimentoların kapları kâğıt ve yahut 
kanaviçeden mamul çuvallar olur. Çimento, safi 
sıklet üzerinden - yüz kilosu iki yüz kuruştan aşağı 
olduğu için resim veren bir metadır. Fakat güm
rük idaresi, kanaviçe çuvallarını da ayrıca resme 
tabi tutmuştur. Halbuki son okuduğum fıkrada 
bunların hiç bir vakit kıymeti ticariyeyi haiz eş-

; yadan addedilemiyeceği, vazu kanunun sarih ifa-
desile meydandadır. Gerek safi ve gerek gayri 
safi, gerek hakikî, gerekse bu kanunda tasrih 
edilen şekil üzerinden olsun kıymeti ticariyeyi ha
iz olmıyan bir eşya olduğundan ve bundan da bir 
gümrük almak mevzubahs olmadığı için gümrük 
idaresi bir zaman böyle telâkki etmiş ve almamış
tır. 

Son zamanda nasılsa bu telâkki değişmiş ve 
gümrük alınmağa başlanmıştır. Bunun üzerine 
bize tefsir için geliyorlar, diyorlar k i : 17 inci 
madde ile 25 inci madde arasında anlaşılmaz hü
kümler vardır. İktisat Encümeni Maliye Encü
meni ittifakla bunun gümrük resmine tabi olma
dığını ifade ediyor. 

Şimdi encümenler tarafından tanzim edilen 
noktalar Heyeti Celileniz tarafından kabul edildi
ği takdirde geçmiş zamana ait muamelât üzerine 
de müessir olacaktır. Hükümet tarafından talep 
edilen tefsirin ademi kabulü halinde şimdiye kadar 
zuhulen alınan paralar iade edilecektir ve borçları 
varsa bunların tahsiline de teşebbüs edilmiyecek-
tir. Halbuki yeni gelecek maddei kanuniye bunun 
haricinde bir hüküm ifade edebilir. Bundan tevak
ki için evvelâ bu kanunun bu cihetten tefsirine lü
zum olmadığına karar verilmelidir. Hakikaten iki 
maddei kanuniye ahkâmı, yekdiğerine mütedahil 
ve anlaşılması güç şekilde yazılmşıtır. Fakat vazu 
kanunun maksadı, encümenlerce bihakkın tesbit 
olunmuştur. Binaenaleyh evvelâ tefsir talebinin 
ademi kabul ve reddi, maddelerin sarahati karşı
sında Heyeti Celilenizce takarrür ettikten sonra 
bu maddelerin tadili hakkında gelecek lâyiha mü
zakere olunmak lâzım gelir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim; sarih 
ve açık söylemek lâzımdır. Bu tefsiri kabul ettiği
niz takdirde iki yüz bin lira vermek lâzımdır. 
(Gürültüler ve hayır sesleri). 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Meclisi Âli 
için böyle bir endişe, asla varit ve mevzubahs ola
maz. 

Mazhar Müfit B. (Devamla) — Beyefendi ben 
sizi çok iyi dinledim, sükûnetle dinledim. Lütfen sa
bırlı olunuz, cevap vermek istiyorsanız kürsüye 
gelir, bizi tenvir edersiniz, yine memnuniyetle 
dinleriz. 

Efendim tekrar ediyorum, bu tefsiri kabul etti-
liniz dakikada üç dört yüz bin liranın iadei muhase
besi lâzmdır. Bunun doğru olup olmadığını müte
hassısları kalksın söylesin. 

Zira Bütçe Encümeninde akalliyette kalanla
rın fikri dinlenmedi. Yalnız Süreyya Bey gibi ek
seriyetin fikri dinlendi. Binaenaleyh bu meselenin 
ehemmiyeti vardır. Encümene iadesini teklif edi
yorum. öyle 300 bin lira; bir iki kelime ile verile
mez. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Muhterem arkadaşlar; biz Bütçe Encümeninden 
bu meselede akalliyette kalmış bulunuyoruz. Akal-
liyatm nokta i nazarını müsaadenizle arzedeceğim. 
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Âbdülmuttalip B. (Malatya) — Kaç kişi ile 

ukalliyette kaldınız ve ekseriyet nedir? 
Kemal Zaim B. (Devamla) — Akalliyette kalan 

üç kişidir. Ekseriyet yedidir. Süreyya Beyefendi 
ekseriyet namına buyurdular ki; çimento çuvalla
rı sütkostik bidonları gibi şeyler; burada yirmi 
beşinci maddenin üçüncü fıkrasında kıymeti ticari-
yeyi haiz olmıyan eşya ve zuruf meyaııında tadat 
edilmiştir. Filhakika yirmi beşinci maddenin üçün
cü fıkrasında bunlar kıymeti ticariyeyi haiz olmı
yan zuruf meyanındadır. Fakat yeni tarifede de; 
çimento çuvallarının yüz kilosu on iki lira resme ta
bidir. lOğer bunlar hakikaten kıymeti ticariyeyi haiz 
olmıyan eşyadan madut olsalardı, bunlar için tari
fenin bir gümrük resmi derpiş etmesinde bir ma
na kalmazdı. 

Kıymeti ticariyeyi haiz olmak meselesi, yalnız 
safi sıklet üzerinden gümrük verilen eşyaya matuf
tur. Mazrufun kıymeti üzerinden gümrük resmi 
almıyor. Fakat safi siklet üzerinden gümrük resmi 
verilmiyen eşya hakkında vaziyet böyle değildir. 
İkinci bunu tasrih ediyor. Eğar zarf, mazruftan da
ha yüksek bir gümrük' resmine tabi bulunuyorsa 
zarf ile mazruf ayrı, ayrı resme tabidir. Şimdi mü
saadenizle 25 inci maddeyi okuyayım: 

MADDE 25 — ("î ümrük rüsumundan muaf olan 
veyahut safi sıkleti üzerinden gümrük resmi alınan 
eşyayı havi bulunan ve haddi zatinde ticarî kıymeti 
olmıyan dış zuruf bilâ resim imrar olunur. 

Yani kıymeti ticariye kaydi safi sıklet üzerinden 
gümrük resmini verenler hakkındadır. Şimdi ikin
ci fıkrayı okuyorum: (Gayri safi siklet üzerinden 
gümrük resmi alınan eşyayı havi olan kaplardan 
mazrufundan alınacak resimden başka resim alın
maz. Ancak zarf, mazrufun tabi olduğu resimden 
daha yüksek resme tabi ise zarf ve mazruftan tabi 
olduğu resimler ayrı, ayrı alınır). 

Burada kıymeti ticariye mevzııbahs değildir ve 
tefsir de bu fıkra hakkında istenmiştir. Binaen
aleyh eğer zarf mazruftan daha yüksek gümrük 
resmine tabi ise zarf ve mazruftan ayrı ayrı güm
rük resmi istifa edilmesi lâzımdır. Zarf ve maz
ruf denilmekten, burada vazii kanunun maksa
dı; zarfın siklet üzerinden gümrük resmi verme
sidir. Eğer böyle olmasaydı tarife, ayrıca çuvallar 
hakkında yüz kilo için on iki lira gibi ağır bir re
sim vazetmezdi. Akalliyetin kanaati bu merkez
dedir. Karar Heyeti Celilenizindir. 

Ahmet Süreyya B. ( Aksaray ) — Efendim; 
evvelâ Mazhar Müfit Beyefendinin dava ve talep
lerinin ruhunu teşkil eden bir meseleyi bu kürsüden 
karşılamak mecburiyetini hissediyorum. Mevcut 
her hangi bir maddei kanuniyenin hükmü sarihi ne 
olduğu anlaşılması mevzubahs olurken şu keseden 
bu kadar para çıkacak mülâhazası Türkiye Cum
huriyetinin prensiplerine hiç bir vakit uygun olmı
yan bir mesele olur. 

Gerek Heyeti Celilenizin şahsiyeti maneviyesinde 
ve gerek Heyeti Celileye istinat eden ve onun salâ

hiyeti icraiyesini cami bulunan Muhterem Hüküme
tinizde böyle bir zihniyetin hiç bir zaman ta
savvur edilmiyeceğini arzetmek isterim. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Bulunda vere
lim diyorum a birader. Vermiyelim demiyorum. 

Ahmet Süreyya B. ( Aksaray ) — Şunu söyle
mek isterim ki bu iki maddei kanuniyenin muhtacı 
tefsir olmadığı hakikati Heyeti Celilenizce bir de
fa daha tebeyyün ettikten sonra Hükümetinizin 
nasılsa noksan telâkki ederek tefsire gönderdiği 
bu meseleden dolayı üç yüz bin liranın iadesine 
mecbur olacağı gayri varittir. Bunun mecmuu ancak 
25, 30, 40, 50 binden ileriye geçemez. Hüküme
tin yanlış telâkkisinde ancak bu miktarda hata ol
muştur. Hükümet bundan daha büyük, daha fahiş 
hata yapmamıştır. Bunu arzetmeği bir vecibe bili
rim. Bundan sonra Bütçe Encümeninizin Mazba
ta Muharriri olan Kemal Zaim Beyefendi dediler 
ki, zarf, mazrufun tabi olduğu resimden daha fazla 
resme tabi ise ayrı ayrı vergi alınır. Asıl aefsir 
ihtiyacını gösteren mesele, burasıdır dediler. Be
yefendiler, zarf ve mazrufun ayrı ayrı resme tabi 
olup olmıyacağmı bir defa mütalea edebilmek için, 
zarfın ayni zamanda gümrük resmine tabi mevat-
tan olması lâzımdır. Halbuki vazii kanun, 25 in
ci maddenin bu fıkrasından müteahhar olan ve bi
naenaleyh diğer fıkraların mütemmimi mahiyetin
de bulunan son fıkrası ile ticarî mahiyette olmı
yan zarflar şudur, şudur, şudur, dediği halde acaba 
resim için zarf ve mazrufun kıymetlerini ayrı ayrı 
mı yoksa bir arada mı esas olarak almak lâzımdır? 

Zarfın mazruftan ayrıca gümrüğe tabi tutulma
sı için zarfın haddizatında gümrüğe tabi mevat-
tan olması lâzımdır. Halbuki; vazii kanunun sa
rahatle ifadesi karşısında, zarf; piyasada kıymeti 
ticariyeyi haiz olsa dahi biz bunu ticarî kıymeti 
olmıyan eşya diye kabul etmek zaruretindeyiz. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Arkadaşlar, 
bendeniz şahsî mütaleamı arzedeceğim. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Bendeniz de 
şahsî arzettim. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Zatı âliniz pek 
alâ ekseriyetin noktai nazarını söyliyebilirsiniz... 

Evvelâ şunu arzetmek isterim ki; ne ekseriyet 
ve ne de akalliyet bu içtihatta bulunurken her 
hangi bir para iade edilecek, o para iade edilme
sin endişesile asla mütehassis olmamıştır. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Çok doğru. 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Kanunun ica-

batı, kanundan anlaşılan mana ne ise anlayışı
mıza,, görüşümüze ve içtihadımıza göre reylerimi
zi tayin ettik, iki maddenin her biri ayrı ayrı fık
ralardan terekküp ediyor. Fıkraların yazılışında 
tertip itibarile bazı takdim, tehirler olabilir ve 
bu telâkki de belki, fikirleri teşviş eden ve gö
rüşleri, anlayışları ve içtihatları mütebayin şekil
de tecelli ettiren bu fıkralar arasındaki takdim 
tehirden doğmuş olabilir. Evvelâ şunu arzedeyim 
ki Türkiye gümrük kanunu mucibince anprensip 
kıymeti ticariyeyi haiz olmıyan hiç bir madde yok-
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tur. Hatta su dahi gümrük resmine tabidir. Top
rak ta gümrük resmine tabidir, faslı vardır, mad
desi vardır. Binaenaleyh mevcut eşyadan her han
gi bir madde olursa olsun gümrük tarife kanunun
da onun bir resim ile karşılaştığını görürsünüz. 

Buradaki kıymeti ticariyeyi haiz olan, olmıyan 
kayıtları safi sıklet, gayri safi sıklet üzerinden mu-
amelei rüsumiyesi ifa edilen mevadı tefrik sırasın
da vazedilen hükümlerdir. Kaneviçeden yapılan 
çuvallar balya halinde gelirse kıymeti ticariyeyi ha
izdir, gümrük resmine tabidir ve Kemal Zaim Bey 
arkadaşımın işaret ettikleri veçhile yüz kilosundan 
(12,5) İira resim alınır, ayrıca muamele vergisi de 
verir. Keza adi tahtadan yapılmış sandıklar müsta-
killen sandık halinde gelirse, kıymeti ticariyeyi 
haizdir. Maddesinde ayrıca ahkâmı ve resmi de 
mevcuttur. Kıymeti ticariyeyi haiz olmıyan kısmı 
sayan ve gayri safi sıklet üzerinden muamelesi 
yapılan eşyayı tadat eden maddeye eski gümrük 
tarifesi kanunu mucibince 25 kuruş altın resmi ih
tiva eden maddelere şamil idi. 

Yeni tarife kanununa göre de; yüz kilosu iki 
yüz kuruştan dun kıymet ifade eden maddelerin 
gümrük resmi, gayri safi sıklet üzerinden cibayet 
edilir. Bu mahut bir takım emval ve eşyaya ait 
bir hükümdür ve bu ahkâm istisnaidir. Ekser eş
yanın safi sıklet üzerinden gümrük muamelesi ya-
jnldığı için safi sıkletle gayri safi sıklet tefrik e-
dilen yerlerde kanun bunları muayyen hükümler ile 
ifade etmiştir. Meselâ şeker sandığının sıkleti şu 
addedilir. Tekrar tartmamak için kanun bu gibi 
muayyen eşyaların sıkletlerini tayin etmiştir. Adi 
tahtadan yapılan ambalaj tahtalarının sıkletlerini 
tayin ettiği gibi... 

Bu dara kıymeti ticariyeyi haiz olmıyan mevat 
sözünü, safi siklet ve gayri safi sıklet üzerinden ay
rı ayrı muamelei rüsuıniye gören ahkâmı tefrik et
meksizin her ikisine şamildir dersek - bendeniz bu 
içtihatta değilim ve diğer arkadaşlarım da böyledir-
0 zaman bir çok mahzurlar ortaya çıkacaktır. Mad
de diyor ki; zarfın kıymeti mazrufun kıymetinden 
daha yüksek olsa behemehal ayrı ayrı resme tabi 
1 utulur. Efendiler; bu ahkâm ne için kondu? Sui 
istimalin önüne geçmek için konmuştur. 

Meselâ: bir gümüş zarf içinde su getirilirse, zarf 
ile mazrufun her ikisinin birden vezni üzerinden, 
mazrufun tabi olduğu resim alındığı takdirde, gü
müşü su resmi ile memlekete sokmuş olacağız. 

Keza, çok kıymetli bir sandık içinde alelade kâ
ğıtlar, yahut bakkalların kullandığı kese kâğıtları 
doldurulur getirilirse - ki bunlar bu kanun çıkma
dan evvel çok defalar vaki olmuş ve ihtilâflara se
bebiyet vermiş hadiselerdi - zarf ile mazrufun her 
ikisi birden tartılarak bu siklet üzerinden mazrufun 
kıymetine göre muamele yapılacağı için kıymetli 
sandıklar kendisinden on kere kıymetsiz olan muh
teviyatının resmile girmiş olacaktır. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Kim demiş çok 
kıymetlidir?.. Vazıı kanun değil dedise 

Hasan Fehmi B. ( Devamla) — Yukarıda mad

de vardır. Onu da okuyunuz. 
Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Okudum efen

dim ; 
Hasan Fehmi (Devamla) — Zarf, mazruftan 

yüksek kıymette olduğu takdirde... 
Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — O; umumî kai

dedir. 
Hasan Fehmi B. (Devamla) — Beyefendi; o ıl

ımımı kaidedir de, aşağıdakinin niçin hususiyetini 
kabul buyuruyorsunuz? Aşağıda da kanaviçe çuval
larından, şundan bundan ayrıca resim alınmaz de
niyor. 

Şimdi, bu umumî kaide vazedildikten sonra hu
susî kaideyi bununla karıştırmayım/. Çok doğru 
söylediniz. Hususî kaide elbette bir takyittir. Kana
viçe çuvalları ve adi sandıklar kıymeti ticariyeyi 
haiz olmaz? Muhteviyatı eğer kendisinden daha kıy
metli ise.... Boş olarak geldiği takdirde kıymeti ti-
cariyesi vardır. Fakat kendisinden daha kıymetsiz 
bir madde ile geldiği takdirde kıymeti ticariyesi yok 
mudur? 

Mesele ne para meselesidir. Ne de zannedildiği 
kadar basittir. İthalâtı tahdit ederken bu tefsirle 
tevsi edici yollara gitmeği bendeniz doğru görmem. 
Hakikaten iki madde arasında tedahül vardır ve bu 
tedahül hiç bir zaman hususî hüküm dururken mııt-
lk ve umumî olan kaide ile de halledilemez. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Şu halde... 
Hasan Fehmi B. (Devamla) — Maliye vekili 

Bey, tekrar iki encümen birleşsin, yeniden mütalea 
etsin dedise bunda bendenizce bir gayri tabiilik 
yoktur. (Doğru sesleri) (lümrük resmi vaktile fazla 
alınmış dediler. Şimdi kanunun madde, fıkra ve hü
kümlerinden iktibas ettiğimiz maksat ve manayı He
yeti Celilcuize arzettikteıı sonra kabul bııyrulduğu 
takdirde tefsir olduğu için elbette makabline sari
dir. (lümrük kanununun mevkii meriyete girdiği ta
rihten bu güne kadar olan zamana iadei muamele. 
zaruridir. Çünkü tefsirdir. 

Çok iyi takdir buyurursunuz ki bunda ferdin 
hakkına taallûk eden lıic bir nokta yoktur. Çünkü 
her hangi bir madde ki beş kuruş gümrük resmi ver
miştir. O beş kuruş, mezkûr malın fiyatına ilâve 
edilmiş, müstehliklerden alınmıştır. Binaenaleyh 
böyle bir tefsir yapmak suretile ferdin hakkını mı 
veriyoruz? Yoksa ammenin haklarını mahdut bir 
iki tüccara mı veriyoruz? Bunu da sız takdir edin. 
(Doğru sesleri, alkışlar). 

Süleyman Sırn B. ( Yozgat ) — Ruznanıedeki 
bir meseleyi Hükümet geri almak istiyor. Binaena
leyh Heyeti umumiyenin kararile iadesi lâzımgelir. 
(Reye sesleri). 

Maliye Encümeni Reisi îsmet B. (Çorum ) — 
Sırrı Bey biraderimiz bir usul meselesi mevzubahs 
ettiler. Halbuki Hükümet, tefsiri geri istemedi ki... 
yalnız encümene iadesini istedi. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — O da o demek
tir. 

îsmet B. (Çorum ) — Hükümet bir maddei ka
nuniye getireceğim diyor. Binaenaleyh bu mazba-
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tayı encümene iade edin, bu da onunla birlikte mü- rinden resini verir. Şimdi resmin ikinci şekli kaldı. 
zakere olunsun diyor. Bendeniz bu kadar geniş j Gayri safi siklet üzerinden resmi alınan eşyanın 
müzakereden, bu meselenin tamamile anlaşılmamış j kaplarından, zarflarından artık ayrıca resim alm-
olduğuna kani olduğum için söz aldım. Heyeti Ce- maz. Bundan maksat; bilâ resim geçer demek de-
lilenizi bir az daha tenvir etmek maksadile kısaca ğildir. Çünkü mazruf ile birlikte resim vererek ge-
söz söylememe müsaade buyurmanızı rica ederim.! çiyor. Filhakika alınan resim, gayri safi siklet üze-

Mevzuu müzakere olan mefhum; tefsir için te- ! rinden yani zarf ile mazrufun sikleti üzerinden alı-
reddüt edilen meflıum ve maddeler nedir? evvelâ nıyoı-. Binaenaleyh burada zarf, mazrufun resmine 
bunu tayin ettikten sonra onun sarahat veyahut a-'tabi olduğundan mazrufun tabi olduğu resmi verir 

geçer. 
17 inci maddenin son hükmü de, kıymeti ticari-

yeyi haiz olan zurufun resmi nasıl alınacaktır; bu
na cevap veriyor. Zarfın tabi olduğu resim ki Ha
san Fehmi Beyefendi kıymet dediler.... 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Kesimdir, re
simdir. 

îsmet B. (Çorum) — Zarfın tabi olduğu resim, 
mazrufun tabi olduğu resimden yüksek ise ikisin
den de ayrı ayrı resim alınır. 

Yani zuruf kıymeti ticariyeyi haiz olduğu za
man zarf ile mazruftan her birinin nevine mahsus 
olan resimler ayrı ayrı alınır diyor. Bu fıkraya 
göre zarfın tabi olduğu resim yüksek olursa diye 
bir şartı hükmî vardır. Bu faydalı bir hükümdür. 
Zira, zarfın kıymeti, mazruftan fazla olursa bu tak
dirde daha fazla alınır. Onun için faydalı şekil 

demi sarahati hakkında söz söylemek lâzım gelir. 
Tefsir mevzuu; 17 inci maddenin son hükmü 

şartisi ile 25 inci maddenin yine son hükmü şartisi 
arasındaki mefhumu muhalifle, son hükmü şarti-
nin ıtlakıdır. Tefsir mevzuu budur. Binaenaleyh 
artık tefsir mevzuu üzerinde tetkikat lâzım gelir, 
yoksa tarife kanununun umumî prensiplerinden, 
maksatlarından ve sairesinden bahsedecek olursak 
bittabi mevzubahs olan tefsir noktasını tamamen ten
vir etmiş olmazmıyız. Ona münafi bir çok mefhum
lar ve saire istidlal edersek hakikati ortadan gay-
betmiş oluruz. Şimdi tefsir mevzuu olan iki mad
denin son hükmü şart il eri yekdiğerlerinin ıtlak ve 
muhalefetinden tevellüt ettiğine nazaran bunları 
mücerret olarak mütalea ve tetkik ettiğimiz de mad
denin sarahatine vasıl olmak kabil değildir. 17 inci 
madde şu suallere cevap veriyor. Eşyanın gümrük 
resmi nasıl alınır, eşyanın zarfları nasıl gümrük lüy le bir hükümle izah edilmiştir. Zuruf kıymeti 
resmine tabidir? 17 Vnci maddenin ilk fıkrası, yüz j ticariyeyi haiz ise zarfla mezruftan her birinin ken-

tabi olan eşya- dilerine mahsus olan resimleri ayrı ayrı alınır. Bu, kilosu iki yüz kuruştan dun resme 
nuı gümrük resmini gösterir. Bu gibi eşyanın güm
rük resmi gayri safi sıklet zarfla mazrufun sikle-
t iııiıı mecmuudur. İkinci fıkra yüz kilosu 200 ku
ruştan fazla resme tabi olan eşyanın resmi hakkın
dadır. Bu eşyanın resmi, safi sıklet üzerinden alı
nır. Kanun, bu iki hükmü kanunî ve esasiyi vaz ve 
tesbit ettikten sonra bir hükmü şartî ile de züru-
fuıı vaziyetini izah ediyor. Diyor ki: zuruf, kıy
meti ticariyeyi haiz ise zarf ile mazruftan her bi
rinin resmi ayrı ayrı istifa olunur. Bunun bir de 
mefhumu muhalifi vardır. Mefhumu muhalif ne
dir? zuruf, kıymeti ticariyeyi haiz değilse ne olur? 
Mefhumdur. Tabiî mefhumu muhalif, medarı hü
küm olmadığı için vazn kanun 25 inci madde ile 17 
inci maddenin hem iki fıkrasını tavzih ediyor, hem 
de ayrıca ikinci bir hükmü ihtva eden bir fıkr ilâ
ve ediyor. 

Zarfın hali nedir?... Kaç. suretle islimi olunabi
lir?.. Şimdi hu maddenin birinci fıkrasına göre zarf 
ya resimden muaf olan eşyayı muhtevi olur veyahut 
bu maddenin ikinci fıkrası mucibince safi siklet üze
rinden resme tabi olan eşyayı ihtiva eder. Binaen
aleyh bu eşyaları muhtevi olan zarf haddi zatinde 
kıymeti ticariyeyi haiz değilse, nıezrufun resmine 
tabidir. Yoksa bilâ resim geçmez. Bu kelimeye dik
kat etmek lâzımdır. Şimdi anladık ki zuruf kıyme
ti ticariyeyi haiz ise resmi şu suretle alınır diyen 
bu frkranm mefhumu muhalifi, haddi zatında kıy
meti ticariyeyi haiz olmıyan zuruf resimden muaf eş-
yayı muhtevi olduğu veya safi sikleti üzerinden res
me tabi olan eşyayı ihtiva ettiği takdirde sikleti üze-

hükmü şart id ir. Amma zarfın resmi mazrufun res
minden yüksek değilse zaten mazrufun resmine 
tabi olan zarftan o veçhile vergi istifa edilir. Aksi 
takdirde vergi ayrı ayrı cibayet edilir. Burada bir 
de safi siklet üzerinden resmi alınan eşyanın kap
larından ayrıca resim alınır gibi bir kayit vardır. 
Zarfın resmi mazrufunkinden fazla olursa ayrıca 
alınır. Fakat on yedinci maddenin hükmüne göre 
resme tabiiyeti icap eden zarf ancak kıymeti tica
riyeyi haiz olan zarftır. 

Şimdi asıl tefsir mevzuu, burada iki fıkranın 
yan yana mütaleasile yekdiğerlerini itmam eden 
iki şartın mefhumunu mukayese ederken meydana 
çıkıyor. 

Hasan Fehmi Bey ve arkadaşlarının verdikleri 
hüküm şudur: Gayri safi siklet üzerinden resmi 
alınan eşyanın zarfı, ayrıca resme tabi olmaz. Doğ
rudur. Zaten zarf eşya ile beraber resme tabidir 
ve resimsiz geçmez. Fakat zarfın resmi mazruftan 
yüksek olduğu zaman ayrı alınır. Aksi takdirde 
mazrufa tebean alınır ve yine resimsiz geçmemiş 
olur. Binaenaleyh biz; bu yekdiğerlerini izah ve 
itmam eden bu iki şartı hükminin mefhumunda 
mucibi tereddüt bir şey görmedik. Şimdi ise Ha
san Fehmi Beyin izahatından anladım ki maddeyi 
mücerret olarak mütalea ettiğimizde orada görü
yoruz ki resim gayri safi siklet üzerinden alınır. 
Zuruf kıymeti ticariyeyi haiz olsun olmasın mad
denin ıtlakı bunu gösteriyor. Ancak zarfın resmi 
mazrufun resminden yüksek olursa ayrı ayrı alı
nır. Şimdi 17 inci maddedeki esası bırakarak hük-
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mü ayrı mütaJea edersek ve tarife prensipleri nok-
tai nazarından mütalea yürütürsek esası izah et
miş oluruz. Binaenaleyh kıymetin tarife prensiple
ri noktai nazarından mücerret olarak mütaleasm-
da esas üzerinde bir fikir hasıl etmeğe bendeniz 
salisen muhalif değilim, fakat mevcut mefhumun 
sarahatini kabul etmek lâzımdır. Ondan sonra 
tarife prensipleri noktai nazarından bu meseleyi 
ayrıca halletmek lâzım geliyor kanaatindeyim. 

Reis — Efendim; Hükümet tefsir talebini ge
ri almak istiyor. Fakat Heyeti umumiyeye mal ol
muştur. Tabiidir ki Meclisi Âli, geri verip verme
mekte muhayyerdir. Tefsirin Hükümete iade edil
mesini reye arzediyorum: 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Anlaşılmadı. 
Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar. 
Refik Şevket B. ( Manisa ) -— Reis Beyefendi; 

usul hakkında söz istiyorum. 
Beis — Buyurun. 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Arkadaşlar; ni-

zamnamei dahilide, Hükümet tarafından vuku bu
lan tekliflerin geri alınması mevzubahstir. Hükü
met mevcut mesaili kanuniyenin vazu kanunca 
maksat ne olduğu yolunda yine vazu kanundan bir 
sual sorarsa bu doğrudan doğruya bir teklif değil
dir. İsmi üzerindedir, tefsirdir. Teklifte ise mil
lete bir mükellefiyet tahmil veya mükellefiyeti kal
dırmak mevzubahstir. Halbuki bunda millet huku
kuna taallûk eden bir hakkın refi, filân mevzubahs 
değildir. Ancak mevzu bir hükmün manasını an
lamak mevzubahs olduğuna göre istirdat hakkı ben
denize* usulen mevzubahs olamaz. Nizamnamei 
dahilide böyle bir şey yoktur. 

Süleyman &rn B. ( Yozgat ) — Tefsir kanun
ların tabi olduğu usule tabidir. Kanunu geri isti-
yen Hükümet tefsiri de istiyebilir. Bu da nizam
namei dahilî icabatındandır. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Beyefendiler; rüsu
mat dairesi bunun hakkında kendi kendine yanlış 
bir şey yapmış, fazla para alınmış. Şikâyet üzeri
ne bunun tefsirini istiyorlar. İktisat Encümenile 
Maliye Encümeni ekseriyetini tebrik ederim. Bunu 
bir adli ticarî ile halletmiştir. 

Fakat bunun aksi olarak Artvinde bir vaka 
olmuştur. Halktan eksik para alınmış, şimdi tah
sil ediliyor. Fazla para alınırsa bırakacak mıyız? 
Eksik olan para tahsil edilirse fazla alındığı vakit 
iade edilmez mi? Bu, doğru bir şey değildir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Evvelâ usul hal
ledilsin efendim. 

Reis — Efendim; Hükümet tefsir talep etmiş
tir. Buradan çıkan tefsirler, mahiyeti itibar il e ay-
nile kanundur. Binaenaleyh Hükümet kanunları 
geri istiyeceği gibi tefsir taleplerini de istiyebilir. 
Fakat ruznameye geçmiş, Heyeti Umumiyeye mal 
edilmiş olduğu için Heyeti Umumiye karar verme
dikçe bu talep kabul edilerek mazbata encümene 
gönderilemez. Binaenaleyh Heyeti Umumiyenin 
reyini almak mecburiyetindeyim. Bu tefsir talebi
nin geri verilmesini kabul edenler . . . Etmiyen

l e r . . . 
1 Hemen hemen tesavi vardır. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Tesavi olursa 
Reis halleder efendim. 

Reis — Müsaade buyurunuz. Geri verilmesini 
kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar . . . Kabul 
etmiyenler lütfen aya kalksınlar . . . Oturunuz 
efendim. Hükümetin teklifi kabul edilmemiştir. 
Takrirler vardır okuyoruz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Meselenin ehemmiyetine mebni bu tefsirin Ma

liye vekilinin beyanatı veçhile encümene iadesini 
teklif ederim. 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Reis — Bu mesele halledilmiştir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Evvelâ tefsir talebi hakkındaki encümenler 

kararının reye konmasını ve haşka hüküm yaratmak 
matlup ve lâzım ise bu maksadın tefsir tarikile 

1 olmıyacağmdan bilâhare maddeyi kanuniye teklifi 
Isuretile yapılması mümkün olacağını arz ve tek
lif ederim. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Artvinde bu meselenin tamamen aksi olarak 

yanlış tatbik dolayısile tüccardan cebern tahsilat 
yapılıyor ve bu husustaki şikâyetler İktisat Encü
meninde derdesti tetkiktir. İkisinin birlikte tetkiki 
için İktisat Encümenine havalesini teklif ederim. 

Elâziz 
Hasan Tahsin 

(Güzel sesleri) 
Reis — Tahsin Beyin takririni reye koyacağım. 

Tekrar okuyoruz. (Elâziz Mebusu Tahsin Beyin 
takriri tekrar okundu.) 

Takriri kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Tak
rir kabul edilmiştir. 

3 — Adapazarının Serdivan köyünden Numan-
oğlu Cemalin ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/79 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası fil 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 
bul edilmiştir. 

Ka-

4 — Afyon Karahisar vilâyeti Aziziye kazası
nın Karacalar köyünden Mollanıemetoğullarmdan 

ı Memişoğlu Çete Ahmet Çavuşun ölüm cezasına 
' çarpılması hakkında 3/80 numaralı Başvekâlet 
' tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası [2] 

I Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

[1, 2] 15, 22 numaralı matbualar zaptın sonuna 
merbuttur. 
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o — B er gamanın Sabihli köyünden Osmanoğlu\ 

Ahmet Refikin ölüm cezasına çarpılması hakkındal 
3/81 numaralı Başvekalet tezkeresi ve Adliye En-l 
cümeni mazbatası [1] 

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

6 — Boyabadın Bineli köyünden Çakıloğulla-\ 
rından Memetoğlu Kürt Hüseynin ölüm cezasınal 
çarpılması hakkında 3/103 numaralı Başvekâleti 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası [2] 

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

7 — Erzincanm Büyük Küşünker köyünden] 
Memetoğlu Yaşar ve Şakşakoğullarından Ismail-
oğlu Salihin ölüm cezasına çarpılmaları hakkındal 
3/82 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En-l 
cümeni mazbatası [3] 

Kâzım Pş. ( Diyarbekir ) — Bunları yakalım. 
Başka ceza yok mu acaba? 

Süleyman S i m B. ( Yozgat ) — Bunları ba
caklarından aşmalı. 

Reis — Mazbatayı kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

8 — Ispartanın Cebel nahiyesinin Darıbükü kö
yünden Ala Hasanoğullarından Hüseyin kızı Fat-
manın ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/83\ 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni] 
mazbatası [41 

Reis — Mazbatayı kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

9 — Ilyazın Demirciler köyünden Mustafaoğlul 
Sadıkın ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/841 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümenil 
mazbatası [5] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

10 — Uşağın Banaz nahiyesinin Alaba köyünden 
İbrahim ile kardeşi İsanın ölüm cezasına çarpıl
maları hakkında 3/85 numaralı Başvekâlet tezke-l 
resi ve Adliye Encümeni mazbatası [6] 

Ali Şuuri B. (Balıkesir) — Bir sual efendim. 
Bu iki kardeş cinayete ayni şiddet ve fecaatle iş
tirak etmiş mi, biri hakkında Adliye Encümeni 
esbabı muhaffefe bulamamış mı ? 

Adliye Encümeni namına Salâhattin B. (Koca
eli) — Mahkemei temyiz bu noktadan nakzetmiş 
tetkikat yapılmış, ayrıca hekim tarafından vahşi- < 

[1,2,3, 4,5,6 ] 14,20, 16, 21, 23, 13 numaralı 
matbualar zaptın sonuna merbuttur. \ 

11 yane bir şekilde gövdeden başı ayıran cerhalar, 
t ayrı ayrı bıçaklarla yapılmıştır diye rapor verili-
- yor. Bunun üzerine ikisinin de ölüm cezasında 

İsrar ediliyor ve Mahmekei temyiz de tasdik ediyor. 
Reis — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil

miştir. 

11 — Eylül - teşrinisani 1930 aylarına ait ra-
ı parların takdim kılındığı hakkında 3/68 numaralı 
) Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı Mu

hasebat Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Efendim, Divanı muhasebat raporu var
dır. 

Süleyman Srrn B. (Yozgat) — Bu, ayın sonun-
\ da tevzi edilmiştir. Bir hafta sonra müzakeresi 
• müteameldir, pazartesi günü müzakere edilebilir. 
', Reis — Bendeniz de onu arzedecektim. Arka-
• daşlara tetkik için vakit bırakırız, sonra müzake

re ederiz. Divanı muhasebat raporunu pazartesi 
günü müzakere edilmesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

12 — Devlet davalarını intaç eden avukat ve sa-
vireye verilecek ücreti vekâlet hakkındaki kanunun 
1 inci maddesine merbut cetvele bir fıkra ilâvesi
ne dair 1/72 numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve 

l Bütçe Encümenleri mazbataları [2] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

4 şubat 1929 tarih ve 1389 numaralı kanunun 
birinci maddesine merbut cetvele bir fıkra 

ilâvesi hakkmda kanun 
MADDE 1 — 4 şubat 1929 tarih ve 1389 nu

maralı kanunun birinci maddesine merbut cetve
lin (yüzde yetmiş) kısmının nihayetine aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir: 

(Keza hazine avukat veya dava vekili olmıyan 
yerlerde posta ve telgraf idaresine ait davaları de
ruhte eden mahallî posta ve telgraf merkez mü
dürlerine) 

Reis — Söz istiyen var mı efendim. SÖz olma
dığına nazaran maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

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

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

[1,2J 18, 10 numaralı matbualar zaptın sonuna 
merbuttur. 
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Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul nü saat on dörtte içtima etmek üzere celseyi tatil 
edenler . . . Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ediyorum. 

Ekseriyet kalmadığını görüyorum, cumartesi gü- Kapanma saati : 17 
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T. B. M. M. Matbaanı. 



Sıra No 12 
Gümrük tarifesinin 447 inci maddesinin tefsiri hakkında 
3/30 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve İktisat, Maliye ve 

Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 1Q-V-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/1304 

II. M. M. Yüksek Reisliğine 
Oümrük tarifesinin 447 numarasının tefsiri hakkında Maliye Vekâletinden yazılan 3/5/931 

tr ih ve 161 602/6 numaralı tezkeresinin musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 
Muktazasımn ifasına müsaade buyrulması rica olunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Gümrükler umum müdürlüğünün 161602/6 No. 3 - V - 1931 tarihli tezkeresi suretidir 

Gümrük tarifesinin 447 numarası aşağıda yazıldığı gibi tedvin edilmiştir: 
Her nevi ayakkabı deriden maada mevaddı saire ile mürettep ve gayri mürettep) : 
A) Kamilen kauçuk veya yüzü kısmen veya tamamen kauçuklu su geçmez hale getirilmiş men

sucattan mamul olanlar 62,50 lira, 
B) Altı kauçuk ve yüzü diğer mensucattan olanlar 156 lira. 
Birinci fıkra sırf kauçuk ve yüzleri kısmen kauçuk ve kısmen mensucat olan ayakkabıları kas

tettiği ve bu neviler memleketimizde yapılmadığıiein % 25 ııisbetinde olmak üzere 100 kilosu 62,50 
lira resme tabi tutulmuş ve ikinci fıkra yüzü kamilen mensucat olanları kastettiği ve bu nevi mem
lekette imal olunduğu için yerli sanayii himayeten bunlara % 60 ııisbetinde olmak üzere yüz kiloya 
156 lira resim tarhedilmiştir. Fakat iki nevi arasındaki resim farkının büyüklüğü ithalâtçıları 
harekete getirdi ve bunlar yüzleri kamilen bez olan ayakkabılarının yüzlerine iki santim kadar 
eninden birer kauçuk ilâve ettirmek suretile ikinci fıkranın ibaresine uygun bir tip ihdas ettiler. 
Yüzleri kısmen bez ve kısmen kauçuk olan bu ayakkabılar şekil itibarile (A) fıkrasındaki iba
reye tevafuk ettiği için gümrükler o suretle muamele etmek mecburiyetinde kaldılar. Bu vaziyet 
karşısında kalan ayakkabıcılar ise mütevaliyen müracaata başlamışlar ve son defa İktisat vekâ
letinden Maliye vekâletine yazılan 62 numaralı ve 4/5.4/1931 tarihli tezkerelerde kanunun ru
hu ayakkabıcıların talebine muvafık olduğu ve tatbikatın tebdiline kanun ibaresi müsait görül
emediği takdirde B. M. Meclisinden bir tefsir kararı alınmak suretile meselenin halli bildirilmiş
tir. 

Kanunun ibaresi ve maksadı yukarıda arz ve izah edilmiş olup bu ibare kanunun maksadını 
temine vedaha doğrusu ihdas edilen yeni tip ayakkabılarına safi bez yüzlü tarifesinin tatbikma 
imkân bırakmadığı aşikâr olduğundan maksadı temin için yüzleri bezden olan yazlık ayakkabıla
rına ilâve edilecek kauçuk şeritlerin yüzü kısmen kauçuklu demek olmadığından veyahut yazlık 
ayakkabıların hiç olmazsa yan yüzleri kauçuklu olmak şartile kısmen mensucat ve kısmen 
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kauçukla su geçmez hale getirilmiş telâkki edileceğinin tefsiren karara raptı icap eder. 

işbu suret tasvip buyrulduğu takdirde icabının icrasına müsaade buyrulmasını rica ederim 
efendim. 

İktisat Encümeni mazbatası 

T. D. M. M. 
İktisat Encümeni 
Karar No. 46 2- VI - 1931 

Esas No. 3/20 
Yüksek Riyasete 

Gümrük tarifesinin «447» numarasının tefsiri hakkında Başvekâletten gelip encümenimi
ze havale edilen tezkere Rüsumat müdürü umumisinin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Mezkûr 447 numara iki fıkraya ayrılmış olup encümenimiz birinci fıkranın memlekette 
imal edilemiyen ve kışlık olarak istimal edilmekte bulunan tamamen lâstik kaloslar veya 
soşunlarda olduğu gibi altı tamam ile kalın lâstik üzeri kısmen lâstiklendirilmiş fakat yine 
temamile su geçmez hale getirilmiş mensucatla yapılan ayakkabılara ait olduğu binaenaleyh 
tamamile su geçmez hale getirilmiş mensucatla yapılan ayakkapılara ait olduğu binaenaleyh 
maddenin esnayi tetvininde vazî kanunun bu fıkrayı memlekette yapılmıyan ve fakat hal
kın mühim bir ihtiyacını karşılıyan bu nevi ayakkabıları üzerine ağır bir himaye resmi 
koyarak bu ihtiyacı tazyik etmek istemediği 2 inci fıkra delâlet ile de anlaşılmakta ve fıkra
nın aslındaki su geçmez - tabirinin kendisine tekaddüm eden kamilen kauçuk veya yüzü kıs
men veya tamamen kauçuklu ibarelerinin hepsine binaenaleyh ayakkabının yüzünün tama
mına şamil olduğu neticesine varmış ve buna göre tanzim edilen fıkrai tel'siriye aşağıya 
yazılmıştır. Takdim olunur. 

iktisat En. Reisi Bu. M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
İzmir Ş. Karahisar Afyon Karahisar İzmir Bursa Zonguldak İstanbul 

M. Ti ah mi İsmail İzzet M. Sadettin //. Ferit Ilac/i)) A. Hamdı 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Edirne Denizli Maraş konya Aydın 
Faı/ik Aslan Nuri M. IIom di Fuat 

FIKRAİ TEFSİRİYE 

Yüzü kısmen veya tamamen kauçukla demek ( ayakkabı yüzünün her tarafına kauçuğun 
tamamen veya kısmen içirilerek su geçmez hale getirilmesi ) demektir. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 18 - VI -1931 

Karar No. 11 
Esas No. 3/30 

Yüksek Reisliğe 

(Jümrük tarifesinin 447 inci numarasının tefsiri hakkında Başvekâletin 19-V-1931 tarih ve 
6/1304 numaralı tezkeresi ve ınelfufu ile iktisat Encümeninin 2 - VI-1931 tarih ve 3/30 esas numa-
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v,alı mazbatası encümenimize havale buyrulmakla tetkik ve müzakere olundu. 

İktisat Encümeninin bu baptaki mütaleatına iştirak eden encümenimiz tanzim kılman fıkrai 
tefsiriyeyi aynen kabul eylemiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzoluuur. 

Reis M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Çorum Bayazıt İsparta Aydın Diyarbekir Kütahya içel 
İsmet İhsan Kemal Turan Adnan Zülfü Ömer Emin 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 23 - XI - 1931 

M. No. 9 
Esas No. 3/30 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarifesinin 447 numarasının tefsiri talebine dair Başvekâletin 19 - V - 1931 tarih ve 
6/1304 numaralı tezkeresi iktisat ve Maliye Encümenleri mazbataları ile birlikte encümenimize ha
vale buyrulmakla Gümrükler umum müdürü ihsan Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olun
du. 

Tarife cetvelinin 447 inci numarasının (A) fıkrası, kamilen kauçuk veya yüzü kısmen veya ta
mamen kavuçukla su geçmez hale getirilmiş mensucattan mamul olanlar demekle yüzü tamamile 
kauçuktan yapılmış ayakkapları ile yine yüzü tamamen veya kısmen, kauçuk mahlûlüne batınla-
rak suya karşı gayrikabili nüfuz bir hale getirilmiş, kumaştan yapılan ve binnetice yüzü gayri 
kabili nüfuz olan ayakkaplarını kastetmiştir. Bu itibarla yüzü ne kadar geniş olursa olsun kauçuk
tan bir pervaz ile tabanına tutturulmuş ve fakat asd yüzü kabili nüfuz kumaştan yapılmış ayak-
kaplarmın - ki kauçukla mürcttep tabirile ifade olunmaktadır - (A) fıkrası hükmüne değil (B ) 
fıkrası hükmüne tâbi bulunması zarurî görülmüştür. 

Binaenaleyh encümenimiz esas itibarile iktisat Encümeninin noktai nazarına iştirak etmiş ve 
ancak fıkrai tefsiriyeyi daha vazih olmak üzere aşağıda arzolunan şekilde yazmağı muvafık gör
müştür. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. 
Gümüşane istanbul Konya Tokat Aksaray Bursa Elâziz 

H.Fehmi Ali Bana K.Zaim Süreyya A.Süreyya Dr. Galip H.Tahsin 
Konya Gireson Kırklareli 

K. Hüsnü Kâzım M. Nahit 

TEFSİR FIKRASI 

( Kamilen kauçuk veya yüzü kısmen veya tamamen kauçukla su geçmez hale getirilmiş 
mensucattan mamul olanlar ) fıkrasından maksat yüzü kamilen kauçuktan veya kısmen kau
çuktan ve kısmen de kauçuk mahlûlüne batırılarak suya karşı gayrikabili nüfuz bir hale 
getirilmiş kumaştan yapılmış bulunan veyahut ta yüzü tamamen bu nevi gayrikabili nüfuz 
kumaştan yapılmış olan ayakkaplarıdır. 





Sıra No 11 
Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 inci maddelerinin tefsiri 
hakkında 3/15 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve İktisat 

Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü i - ili * 1931 
Sayı : 6J611 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 inci maddelerinin tefsiri hakkında Maliye Vekâletinin 
25-2- 931 tarih ve 157355 - 4 numaralı tezkeresile merbutu mütaleaname suretleri leffen 
takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işarına müsaade buyrulması rica olunur efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Maliye vekâletinin 25 - II -1931 tarih ve 157355/4 numaralı tezkeresi suretidir 

1 — Gümrük tarife kanununun on yedinci maddesinde ( tarifede yüz kilosu iki yüz kuruştan 
dün resim veren her nevi eşyanın resmi bu eşya mutat olan zarflar içinde olmak şartile gayri safi 
sikleti üzerinden istifa olunur. Gayri safi siklet zarf ile mazrufun birlikte vezninden hasıl olan 
siklettir. İki yüz kuruş veya ziyade resim veren eşyanın resmi hakikî saf yahut tarifede tayin 
olunan ahvalde kanunî saf siklet üzerinden istifa olunur. Ancak eşyanm zurufu kıymeti ticariyeyi 
haiz kısmından ise işbu zuruf başkaca kendi ne-vilerine mahsus resme tabi tutulur) ve yirmi be
şinci maddesinin birinci fıkrasında ( gümrük rüsumundan muaf olan ve yahut safi sikleti üzerin
den gümrük resmi alınan eşyayi havi bulunan ve haddi zatinde ticarî kıymeti olmıyan zuruf bilâ 
resim imrar olunur ) ve ikinci fıkrasında ( gayrisafi sıklet üzerinden gümrük resmi alınan eşyayı 
havi olan kaplardan mazrufundan alınacak resimden başka resim alınmaz. Ancak zarf mazrufun 
tabi olduğu resimden daha yüksek resme tabi ise zarf ve mazruftan tabi olduğu resimler ayrı ayrı 
alınır) ve üçüncü fıkrasında ( ticarî kıymeti haiz olmıyan kaplar, şunlardır: İçi dolu olarak gelen 
âdi ağaçtan mamul sandık ve fıçılar ve kaneviçeden mamul çuvallar ve balyalarla emsali ve süt 
kostik nakliyatında istimal olunan saç tanburlar ve civa ve yahut müvellidilhumuzayı havi dökme 
demirden mamıil üstüvane ve şişeler ) diye muharrerdir. 

Tarifede yüz kilosu iki yüz kuruştan dun resim veren eşyayi havi zarflar on yedinci mad
dede yazılı mutat zarflardan ve hatta bunlarm ekserisi yirmi beşinci maddenin üçüncü fıkrasında 
tadat edilen ticarî kıymeti gayri haiz kaplardan olduğundan bunlar hakkında mezkûr on yedinci 
madde âhkâmma tevfikan muamele ifası yani mazrufuna tebean resim istifası lâzım geliyorsada yir
mi beşinci • maddenin ikinci fıkrasında ( gayri safi siklet üzerinden gümrük resmi alınan eşyayi ha
vi olan kaplardan mazrufundan alınacak resimden başka resim alınmaz) denildikten sonra ( ancak 
••Bfirf mazrtıftın tabf olduğu resimden daha yüksek resme tabi ise zarf ve mazruftan tabi olduğu re
simler ayrı ayrı alınır) denilmesine ve zikrolunan tarifede yüz kilosu iki yüz kuruştan dun resim ve-
*feh'^syay^ltevrMrufun uniumî tarifedeki nevilerine göre mazruflarının tabi olduğu resimden daha 



yüksek resme tabi bulunmasına binaen bunlar hakkında mezkûr on yedinci madde ahkâmı tatbik 
edilmemekte ve bu zuruf ayrıca kendi nevilerine mahsus rüsuma tabi tutulmaktadır. 

Binaenaleyh yirmi beşinci maddenin ikinci fıkrası on yedinci madde ahkâmını takyit etmiş ve bu 
ahkâmın tatbikınâ imkân bırakmamış olduğu cihetle bunun tefsiren halli muktazi bulunduğuna 
dair Hazine hukuk müşavirliğinden yazılan ve münderecata muvafık görülen mütaleanamenin su
reti lef fen takdim kılınmış olmakla bu bapta icap eden tefsir kararının Meclisi Âliden istihsaline 
delâlet buyrulmaslnı arz ve rica eylerim efendim. 

Maliye vekili 
M. Abdülhalik 

Hazine hukuk müşavirliğinin mütaleası sureti 

Gümrükler umum müdürlüğünün memuriyetime havale buyrulan 8/VI/1930 tarihli 141956/276 
numaralı tezkeresi mütalea ve keyfiyet tetkik olundu. 

Gümrük tarife kanununun 17 inci maddesinde: 
1 - Tarifede 100 kilosu 200 kuruştan dun resme tabi her nevi eşyanın resmi bu eşya mutat zarf

lar içinde olmak şartile gayri safi sıkleti üzerinden; 
2 - 200 kuruş veya ziyade resim veren eşyanın resmi hakikî saf veya kanunî saf sıkleti üze

rinden; 
İstifa edileceğine dair iki esaslı hüküm vazedildikten sonra (ancak eşyanın zurufu kıymeti 

ticariyeyi haiz kısmından ise işbu zuruf başkaca kendi nevilerine mahsus resme tabi) tutula
cağı tasrih edilmiştir. 

Vazii kanun 200 kuruştan aşağı resme tabi eşyayı gayri safi sıklet üzerinden resme tabi tutmak 
suretile zurufunda mazruf ile beraber ayni resme tabi kılmıştır. Fakat 200 kuruştan fazla resme 
tabi eşyanın da zurufunu mazrufile beraber resme tabi tutulduğu halde zurufun haddi zatında 
bu kadar resme tahammülü olmadığını düşünen vazii kanun bu kısım eşyanınn resmini hakikî 
ve yahut kanunî saf sikleti üzerinden istifa etmeği ve zurufun kıymeti ticariyeyi haiz olmamak 
şartile bilâresim imrarma müsaade eylemeği muvafık bulmuştur. Nitekim 25 inci maddenin bi
rinci fıkrasında bu kısım eşyaya ait olup kıymeti ticariyeyi haiz bulunmıyan zarfların bilâ resim 
imrar edileceği tasrih olunmuştur. 

işbu 25 inci maddenin ikinci fıkrasında da ( gayri safi sikleti üzerinden gümrük resmi alınan 
eşyayı havi kaplardan mazrufundan alınacak resimden başka resim alınmıyacağı) tasrih edil
dikten sonra (ancak zarf mazrufun tabi olduğu resimden daha yüksek resme tabi ise zarf ve 
mazrufun tabi olduğu resimlerin ayrı ayrı) alınacağı tasrih edilmiştir. 

Binaenaleyh bu fıkra salifülarz 17 inci maddenin birinci fıkrasile birleştirilerek mütalea edil
dikte: 

Gayri safi sikleti üzerinden resim istifası iktiza eden eşyanın zuruf undan başka resim alınmaması 
ancak bu zarfların daha yüksek bir resme tabi olmasile meşrut olduğu neticesine varılır. 

Gerçi kanunun metin ve sarahatinden çıkan netice arzolunan hükümden ibaret bulunmuş ise de 
zarfolarak istimal olunan eşyanın hemen kâffesinin tarifede 200 kuruştan daha fazla bir resme tabi 
tutulmuş olduğuna göre tatbikatta bu kısım eşyanın zurufundan daima nevine göre başkaca resim 
alınması neticesi hasıl olmakta ve binaenaleyh 17 inci maddenin fıkrai ulâsı ile 25 inci maddenin 
fıkrai saniyesinin kısmı evveli filen mühmel kalmak lâzım gelmektedir. Vazii kanun bu suretle müh
mel kalacak bir hükmü kanuna dercetmesine imkân olmamakla beraber 200 kuruştan fazla resim 
veren eşyanın zurufu kıymeti tüccariyeyi haiz olmadığı takdirde bilâ resim imrar edilerek iki yüz 
kuruştan daha dun resme tabi eşyanın zurufunu velev kıymeti ticariyeyi haiz olmasa dahi ayrıca 
bir resme tabi tutmak gibi aklen ve m&ntıkan doğru görülemiy^n bir nisbetsizlik de mevcut olduğun
dan vazii kanunun maksadı anlatılmak üzere'tetkikatımız tamik edilmiştir. 

îera eylediğimiz tetkikat netieesi&de 17 in^i maddede mezkûr iki hüküm yani hangi ahvalde 



gayri sa£i sikici ive hangi ahvalde hakikî veya kanuna- sıklet üzerinden resim alınacağına dair olan 
hükümerin tekMf edilen kanun lâyihasında başka başka iki maddede yazılmış olduğu ve gayri safi siklet 
üzerinden resim alınması iktiza eden eşyada zarflardan, mazrufun resminden başka resim alınma
ması zarfların mutat zarflar olmasile mukayyet olduğu cihetle mutat kaydini tavzih etmiş olmak 
için bu maddeye zarfların kıymeti ticariyeyi haiz olduğu takdirde kendi nevine göre resme tabi 
tutulması hakkında maddeye bir fıkra ilâvesi idarece bir mütalea şekliade encümene arz.edildiği ve 
şu kadar ki ayrı maddelerde yazılı bu iki hükmün encümeni âlide bir maddeye derci tensip edilmiş 
olmakla 17 inci madde bu. maksatla tanzim ve (ancak) kelimesi ile başlıyan fıkranın yda maddenin 
nihayetine ilâve edildiği anlaşılmıştır. îzahati marazadan gayri safi siklet üzerinden resim alınacak 
eşyanın zarfları mutat zarflardan olmadığı takdirde kıymeti ticariyeyi haiz iseler bu zarfın kendi 
nevilerine göre resme tabi tutulmak istenildiği ve fıkrai istisnaiyenin kendisine takaddüm eden her 
iki fıkraya şamil olmak üzere vazedilmiş olduğu anlaşılmakta isede 25 inci maddenin ikinci fıkra
sının sarahati bu suretle muamelejse imkân brraifimamaktraudjtr. 

Binaenaleyh meselenin tefsiren hallettirilmesi muktazi olup ancak bir kararı tefsiri istihsal 
olımuncıya değin sarahati kanuniye dairesinde muamelede devam edilmesi zaruridir. Mütaleatı maru
za tasvibi vekâletpenahilerine iktiran eylediği surette bu dairede muamele olunmak üzere işbu müzek
kerenin Gümrükler umum müdürlüğüne havale buyrulması maruzdur efendim. 

tktısat Encümeni mazbatası 

so-v-mı 
Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarifesi kanununun 17 ve 25 inci maddelerinin tefsiri hakkEByteki 1 «iart. 193X tarihli 
ve 6/661 numacalı Beşvekâlet tezkeresile Maliye vekâletinin ve hazine hukuk müşavirliği
nin tezkereleri sureti encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

8 haziran 1929 tarihli ve 1499 numaralı gümrük tarifesi kanununun 25 inci maddesinin 
«Gümrük rüsumundan muaf olan veyahut safi sıkleti üzerinden gümrük resmi alınan eşyayı 
havi bulunan ve haddizatında ticarî kıymeti olmıyan dış zuruf bilâ resim imrar olunur» 
diye muharrer olan birinci fıkrası hükmünün ihtiva ettiği kuyut ve şuruta nazaran, gerek 
ikinci fıkrada mevzubahs edilen ve gerek mezkûr kanunun 17 inci maddesinde yazılan- gayri 
safi sıklet üzerinden resme tabi eşya zurufunun ticari kıymeti haiz olsun, olmasın tari-
fatı kanuniye dairesinde ya mazrufun resmine veya kedıü tarife maddesinde yazılı resme tabi 
olacağı yolunda bir tereddüde mahal verdiği anlaşılmakta ise de : 25 inci maddenin son fık
rasında sayılan ticarî kıymeti gayri haiz zarflar arasında mazrufun resmi itibarile gayri safi 
sıklet üzerinden resme tabi fıçı, çuval, sütkostik tanburalarmın da bulunmasına ve gümrük 
resmine tabi olmak için bir malın esasen haizi kıymet olması lâzım gelip ticarî kıymeti 
haiz olmıyan bir ticaret malının resme tabi tutulması için iktisadî bir mülâhaza mevcut 
olmıyacağına, gayri safi sıklet üzerinden resme tabi eşyanın kıymeti ticariyeyi gayri haiz zu
ruf unu resme tabi tutulmakla sıkleti safiye üzerinden resme tabi eşya zurufu lehine bir 
rüçhan ve imtiyaz tanınması için bir sebep de mevcut oimadığma binaen gayri safi sıklet üze
rinden resme tabi eşyanın tarife kanununun 25 inci maddesinin fıkrayi mahsusunda ticarî kıy
meti gayri haiz kaplar arasında sayılan zurufunun mazrufundan daha az veya fazla resme 
tabi olsada bilâ. resim imrarı icap edeceğinden tereddüde mahal görülemediği cihetle tefsi
rine mahal bulunmadığına encümenimizce karar verilmiştir. 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 
Karar No. 3 

Esas No. 3/12 



Havalesi veçhile Maliye Encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

iktisat En. Reisi 

M. Rahmi 

Âza 
Edirne 
Fayık 

M. M. 

Âza 

İsmail 

Kâtip 
Afyon 
İzzet 

Âza 

Daniş 

Âza 

Fuat 

Âza 
Maraş 
Nuri 

Âza 

A. Ha/mdi 

Âza 

Emin Aslan 

Âza 
Bursa 
Ferit 

Âza 
Bolu 

Şükrü 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Karar No. 10 
Esas No. S/12 

18 . VI - 1981 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 inci maddelerinin tefsiri hakkında Başvekâletin 1 mart 1931 
tarihli 6/661 numaralı tezkeresi ve melfufu ile iktisat Encümeninin 30 - V - 1931 tarih ve 3/12 
numaralı mazbatası Encümenimize havale buyrulmakla Hükümet namına gelen memuru mah
sus hazır olduğu halde mütalea ve tetkik olundu : 

Meselenin muhtacı tefsir olmadığına dair iktisat Encümeninin bu bapta serdettiği mütaleata 
encümenimiz dahi tamamile iştirak etmiştir. 

Mezkûr evrak merbutatile birlikte havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi buyrulmak üzere 
Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis 
Çorum 
İsmet 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Kâtip 
İsparta 

Kemal Turan 

Âza 
Aydın 
Adnan 

Âza 
Diyarbekir 

Zülfü 

Âza 
Kütahya 

Ömer 

Âza 
içel 

Emin 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
M. No. 11 
Esas No. 3/1.2 

Yüksek Reisliğe 

24- XI - 1931 

Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 inci maddelerinin tefsiri talebine dair olup Başvekâletten 
gelen 1 mart 1931 tarih ve 6/661 numaralı tezkere ile bu baptaki iktisat ve Maliye Encümenleri 
mazbataları encümenimize havale buyrulmakla ^.Gümrükler Umum Müdürü ihsan Bey hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Müzakere neticesinde encümenimizce de tarife kanununun 17 ve 25 inci maddelerinin tefsire 
muhtaç olmadığı hakkındaki iktisat ve Maliye Encümenlerinin mütalealarma iştirake ekseriyetle 



- 5 -
karar verilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Âza 
Gümüşane Konya Konya 

Encümenimizin ekseriyeti 25 inci maddenin üçüncü fıkrasında ticarî kıymeti haiz olmıyan kaplar 
meyamnda kanaviçeden mamul çuvallar ile sud kostik tanbûrlarmm ve müvellidülhumuza tüpleri
nin ilâh bulunmasını veticarî kıymeti haiz olmıyan eşyadan gümrük resminin istifası mevzu-
bahs olmıyacağmı nazara alarak mezkûr maddenin ikinci fıkrasile 17 inci maddesinin birinci fık
rasında münderiç ve gayri safi sıkleti üzerinden gümrük resmine tabi olan eşya zarflarının, zarfın 
tabi bulunduğu gümrük resmi mazrufun tabi bulunduğu gümrük resminden fazla olsa dahi, güm
rük resmine tabi tutulamıyaeajgı kanaatini hasıl eylemiş bulunmaktadır. 

Halbuki kıymeti ticariye, yalnız (25) inci maddenin (1) inci fıkrasında münderiç bulunup güm
rük resminden muaf olan veyahut safi sikleti üzerinden gümrük resmi alınan eşyayı havi bulunan 
zarflar hakkında mevzubahs olduğuna nazaran (3) üncü fıkrada tadat olunan kıymeti tieariye-
den mahrum bulundukları tasrih edilmiş bulunan zarfların gümrük resminden muaf bulunmaları 
münhasıran mezkûr (1) inci fıkrada münderiç eşyayı ihtiva etmelerile meşrut olacağı ve binaen
aleyh gayri safi siklet üzerinden gümrük resmine tabi olan eşyayı ihtiva ettikleri takdirde (2) inci 
fıkranın sarahatine dahil olarak ayrıca gümrük resmine tabi bulunmaları zarurî ve metni kanuna 
daha uygundur. Kanaatimiz de bu merkezdedir. 

H. Fehmi K. Zaim K. Hüsnü 

Reis vekili Kâtip Âza Âza Âza Âza Âza 
İstanbul Tokat Aksaray Bursa Elâziz Giresun Kırklareli 

Ali Rana Süreyya A. Süreyya Dr. Galip H. Tahsin Kâzım M. Nihat 





Sıra No 15 

Adapazarının Serdivan köyünden Numanoğlu Cemalin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/79 numaralı Baş

vekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 19 - IX • 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 612637 

R. M. M. Yüksek Reisliğine 
Osmanoğlu Halili taamüden öldürmekten suçlu Adapazarının serdivan köyünden Numâtt 

oğlu 320 doğumlu Cemalin idamı hakkında Adapazarı ağır ceza mahkemesince ittihaz ve 
Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve Teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci 
maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye Vekâletinin 17 - IX-931 
tarih ve 675/6592 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm fle buna müteferri evrak leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Adliye Encümeni nıazbatasi 

f. Ö. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar No. 3 26 - XI - 1Ğ3İ 
Esâs No-. 3/79 

Yüksek Reisüğt' 

Yanında çalıştığı Halile kızını vermediğinden muğber olarak taammüden öldüren Adapa
zarının Serdivan köyünden Numanoğlu 320 doğumlu Cemal hakkında icra kılman muha
keme: neticesinde ölüm cezasile mahkûmiyetine dair âdapazan Ağır ceza mahkemesinden ve
rilen hükmün tasdikini ve müteakip kanunî muamelenin Meclisi Âlice ifasını mutazammııt 
bulunan Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinin 6 - IX - 931 tarih ve 2772 numaralı ilâmt 
Başvekâletin 19 - IX -1931 tarih ve 6/2637 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine tevdi edil
mekle tetkik ve müzakere olundu. 

Cemal hakkında hükmedilen ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir sebep görül-
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mediğinden Teşkilatr esasiye kanununun 26 meı maddesine tevfikan mezkûr eezanın infa* 
zina karar verilmesi hususunun Heyeti llmumiyeye arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Adilye En. Reisi M. M. Kfı. Âza Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Krzinoan Çanakkale Balıkesir trabzon 

Mustafa Fevzi tfalâhattin A. İlamdı Osman Niyazi Yasfi h'aif 

Âza Âza Aza 
Tokat Manisa Kayseri 

Nazım, Refik Her ket Reşit 



Sıra No 22 
Afyon karahisar vilâyeti Aziziye kazasının karacalar kö
yünden Molla Memetoğullarından Memişoğlu çete Ahmet 
çavuşun ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/80 numaralı 

Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 16 - 9 • 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/2607 

li. M. M. Yüksek ReisJiyine 
Üç kişiyi öldürmek ve bir kişiyi de öldürmek kasdile yaralamaktan suçlu Aziziyenin 

Karacalar köyünden Molla Memetoğullarından Memişoğlu 310 doğmlu çete Ahmet Çavuşun 
idamı hakkında Afyon Karahisar Ağırceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza 
dairesince tasdik edilen ve teşkilâti esasiye kanununun 26 inci maddesi mucibince merasimi 
kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 1 4 - 9 - 9 3 1 tarih ve 670/6538 numaralı 
tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. Muktazasının 
ifa ve neticesinin işar buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adli yo Kııcümonı tnazhntnsı 

i - X// 1031 

Yüksek Reisliğe 
Aziziye Kazasının Karacalar Köyünden metresi Şerifeniri kızı Sultanın ırzına tasaddi etme

sinden dolayı mezburelerle hısımları Hasan Hüseyin ve" Kezibanın aleyhinde şikâyette bulun
mak üzere şehire gitmelerinden ve barışmak teklifini kabul etmemelerinden münfail olarak 
köye dönerlerken yol üzerinde pusu kurup Sultanı öldüren ve Hasan Hüseyinle Şerifeyi 
yaralıyarak bu yaradan ölümlerine sebebiyet veren mezkûr köyden Memişoğlu 310 doğumlu 
Çete Ahmet Çavuş hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde Afyon Karahisar ağır Ceza 
mahkemesince ölüm cezasına mahkûmiyetine dair verilen hükmün tasdikini ve müteakip 
kanunî muamelenin Meclisi Âlice ifasını mutazammın Temyiz mahkemesi birinci ceza daire
sinden sadır olan 31-VIII-ı931 tarih ve 2667 numaralı ilâm Başvekâletin 16-IX-1931 tarih 
ve 6/2607 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine havale edilmekle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Çete Ahmet Çavuş hakkında hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstel-
zim bir sebep görülmediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesine tevfikan 

T. B. M> M. 
Adliye Encümeni 

Karar A" S 
Esas A? 3/80 
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mezkûr cezanın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla karar 
verilmiştir. 

Ad. En. Rs. 
Manisa 

Mustafa Fevzi 
Âza 

Konya 
T. Fikret 

M, M. 
Kocaeli 

Salâhattin 
Âza 

Trabzon 
Raif 

Kâ. 
Yozgat 

A. Hamdi 

Âza 
Antalya 
Haydar 

Âza 
Antalya 
Numan 

Âza 
Kayseri 

Sait Azmi 



SrraNo14 
Bergamanın Sabihli köyünden Osmanoğlu Ahmet Refikin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/81 numaralı Başve

kâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 12 - /X - 1931 
Sayı : 6/2577 

B. M. M. Yüksek Reisliyim; 
İki kişiyi öldüren Sabihli köyünden Osman oğlu 45 yaşında Ahmet Refikin idamı hakkında 

Bergama ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen 
ve Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal 
edilmek üzere Adliye Vekâletinin 9-Q-931 tarihli ve 661/5563 numaralı tezkeresile tevdi 
olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. Muktazasının ifa ve neticesinin 
işar buyrulmasım rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. D. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar No. i 26 - XI -1931 
Esas No. 3/81 

Yüksek Reisliğe 

talihler köyünden Bergamaya avdet etmekte olan manifaturacı Memet Hulusi ve şeriki Ho
ca Memet Ali Efendileri aralarındaki huşum t saikasile rakip oldukları otomobili durdu
rarak hamil olduğu tüfegile her ikisini öldüren ve üzerlerindeki para ve senetlerini gas-
peden Salihli köyünden Osmanoğlu kırk beş yaşında Ahmet Refik hakkında cereyan eden 
muhakeme neticesinde ölüm cezasına mahkûmiyetine dair Bergama ağır ceza mahkemesin
den verilen hükmün tasdikini ve müteakip kanunî muamelenin Meclisi Âlice ifasını muta-
zammın temyiz mahkemesi birinci ceza mahkemesinden sadır olan 27 - VIII -1931 tarih ve 
2596 numaralı ilâm, Başvekâletin 12 - IX -1931 tarih ve 6/2577 numaralı tezkeresile Adliye En
cümenine havale edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Ahmet Refik hakkında hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir 
sebep görülemediğinden Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 inci meddesine tevfikan mezkûr 



- 2 -
cezanın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla karar veril
miştir. 

Ad. En. Rs. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Krzincan Çanakkale Balıkesir 

Mustafa Fevzi tialâhattin A. Hamdı Osman Niyazi Vasfi 
Âza Âza Âza 

Kayseri Trabzon Manisa 
Reşit Raif Refik Şevket 



Sıra No 2 0 
Boyabadın Binelli Köyünden Çakıloğullarından Memetoglu 
Kürt Hüseyinin ölüm cezastna çarpılması hakkında 3 103 

numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 18-X1~1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 614087 

IJ. M. M. Yükseli Reisl iğine 
İhsan efendiyi öldüren Boyabadın Binelli köyünden Çakıloğlları şöhretli 45 yaşında Men:et 

oğlu kurt Hüseyinin idamı hakkında Kastamonu ağ r ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz 
mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi 
mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 1711-1931 tarihli 
ve 732/7121 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktazasımn ifa ve neticesinin işar buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Adliye Encümeni ma/ba las ı 

1-XI I-1931 

Yüksek Reisliğe 

Kastamonunun Serçeli köyünden Ayşenin kısrağını çalarak şehre gelirlerken yolda tesadüf 
ettikleri Gökdere mahallesinden Mülıtedaoğlu Memet İhsan Efendiye hırsızlarını zabıtaya haber 
vereceğinden şüphe ederek çıkardıkları münazaa neticesinde yirmi yerinden yaralanmak ve 
başını boğazından kesmek suretile firar etmiş olan arkadaşile birlikte öldüren Boyabadın 
Binelli Köyünden Çakıloğullarından 45 yaşında Memetoglu Kürt Hüseyin hakkında icra 
kılınan muhakeme neticesinde Kastamonu ağır ceza mahkemesinden ölüm cezasına mahkûmi
yetine dair verilen hükmün tasdikim ve müteakip kanunî muamelenin Meclisi Âlice ifasını 
mutazammın temyiz mahkemesi ceza heyeti umumiyesinden sadır olan 30-IX-93l tarih ve 100 
numaralı ilâm Başvekâletin 18-XI-1931 tarih ve 6/4087 numaralı tezkeresile Adliye Encüme
nine tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Kürt Hüseyin hakkında hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar X 10 
Esas X 3/103 
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sebep görülmediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci meddesi mucibince mezkûr 
cezanın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla karar verildi. 

Adliye En. Reisi M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Antalya Antalya Konya Trabzon 

M. Fevzi Salâhattin A. Hamdi Haydar Numen T. Fikret Rai/ 

t 



Sıra No 16 
Erzîncanın Büyük Küşünker köyünden Memetoğlu Yaşar 
ve şakşakoğullarından İsmailoğlu Salihin ölüm cezasına 
çarpılmaları hakkında 3/82 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye Encümeni mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 0-VIII-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6J2205 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Erzincanın Büyük Küşünker köyünden Muhtar çavuş ile karısı ve çocuklarını öldüren 

mezkûr köyden Memetoğlu 35 yaşında Yaşar ve Şakşakoğullarından İsmail oğlu 316 doğumlu 
Salihin idamları hakkında Erzincan ağır ceza mahkemesice ittihaz ve temyiz mahkemesi ceza 
dairesince tasdik edilen Teşkilâti esaeiye kanununun 26 inci maddesi mucibince merasimi 
kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 6-VIII. 931 tarih ve 3461/623 numaralı 
tezkeresi ile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyrulmasını rica ederim efendim* 
Başvekil 
İsmet 

Adliye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye Encümeni $6 - XI - 19Sİ 

Karar No. 5 
E»a*No.8/8â 

Yüksek Reisliğe 

Erzincanın Büyük Küşünker köyü muhtarı Memet Çavuşa muhtar intihabı sebebinden besledik
leri intikam hissile evine girerek Memet Çavuşun uyumakta olan en büyüğü on iki ve en küçüğü 
beş yaşında çocukları Nuriye, M emmine, Bahaettin ve salâhattini balta ile canavarca öldürdükten 
sonra odada yatan anneleri Seher Hanımı da ayni suretle vahşiyane öldüren o köyden Memetoğlu 
$5 yaşında Yaşar ve Şakşakoğullarından İsmailoğlu 316 doğumlu Salih haklarında icra edilen mu
hakeme neticesinde Ölüm cezasına mahkûmiyetlerine dair Erzincan Ağır ceza mahkemesinden verilen 
hükmün tasdikini ve müteakip kanunî muamelenin Meclisi Âlice ifasını mutazammm Temyiz Mahke-
si Birinci Ceza dairesinden sadır olan 20 - Vll - 1931 tarih ve 1953 numaralı ilâm, Başvekâletin 
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9 - VIII - 1931 tarih ve 6/2265 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine tevdi edilmekle tetkik ve1 

müzakere olundu. 
Yaşar ve Salih haklarında hükmedilen ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir sebep 

görülmediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesine tevfikan mezkûr cezanın infazına 
karar verilmesi hususunun Heyeti umumiyeye arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Ad. En. Rs. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Çanakkale Balıkesir Erzincan 

Mustafa Fevzi Salâhattiu A. Jîa/mcli Osman Niyazi Vasfi 
Âza Âza Âza Âza 

Trabzon Tokat Manisa Kayseri 
Raif Nazım Refik Şevket Reşit 



Sıra No 21 
Ispartanın Cebel nahiyesinin Darıbükü köyünden Ala Hasan 
oğullarından Hüseyin kızı Fatmanın ölüm cezasına çarpılma
sı hakkında 3/83 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 12 - /X - 1931 
Sayı : 612578 

15. M. M. Yüksek Reisl iğine 

Eşref karısı Ümmüşam taamüden öldüren Cebel nahiyesinin Darıbükü köyünden Ala Hasan 
oğullarından Hüseyin kızı 315 doğumlu Fatma ananın idamı hakkında İsparta ağır ceza 
mahkemesince ittihaz ve temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye 
kanununun 26 inci maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâ
letinin Q - IX - 931 tarih ve 662/5525 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna 
müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. Muktazasıntn ifa ve neticesinin işar buyrulmasım 
rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Eneümeni mazbatası 

1 -XII- 1931 

Yüksek Reisliğe 

Ispartanın Cebel Nahiyesinin Darıbükü Köyünden Toptaşoğlu Eşrefin seviştiği Hanife 
ismindeki kadınla evlenmelerini teinin için merkumun karısı Ümmüşanın vücudunun ortadan 
kaldırılmasına ba,şka cezalarla mahkûm olan Hanife, Ayşe ve Eşrefle karar vererek bu işi peşin 
aldığı bir yirmilik altınla ilerde, verilecek bir tarla mukabilinde deruhte eden mezkûr köyden 
Ala Hasanoğullarından Hüseyin kızı 315 doğumlu Fatma ana Ümmüşam geçen ramazan 
Ayşenin evine iftara davet ederek yemekten sonra teravi namazı kılarlarken bir balta sapile 
Ümmüşanın başına vurarak öldüren mezbure Fatma ana hakkında İsparta ağır ceza mahkeme
since icra edilen muhakeme neticesinde ölüm cezasına mahkûmiyetine dair verilen hükmün 
tasdikin ve müteakip kanunî muamelenin Meclisi Âlice ifasını mutazammın temyiz mahkemesi 
birinci ceza dairesinin 29-VII I - 1931 tarih ve 2508 numaralı ilâmı, Başvekâletin 12-IX-931 
tarih ve 6/2578 numaralı tezkeresiyle Adliye Encümenine tevdi edilmekle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Fatma ana hakkında hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Karar M- 9 
Esas A" 3/83 
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sebep görülmediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesine tevfikan mezkûr 
cezanın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Ai. En. R. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Antalya Erzincan Trabzon 

Mustafa Fevzi Selâhatdn A. Hamdi Haydar Abdülhak Raif 

• 



Sıra No 23 
Ilgazın Demirciler köyünden Mustafaoğlu Sadıkın ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 3/84 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü, 
Sayı 6/2652 

H. M. M. Yüksek Rcisliljiııe 

Ahmedi parasına tamaan öldüren Ilğazm Demirciler köyünden Mustafaoğlu 321 doğumlu 
Sadıkın idamı hakkında Ankara ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesince Birinci 
ceza Dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucebince 
merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 22-Q-lQ31 tarihli ve C İ. 
678/6622 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyrulmasını rica ederim efendim. 
23-9-1931 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Kııeıimeıii ımı/hatasl 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 1-XIİ-1931 
Karar M 11 

Esas A" 3İ84 
Yüksek Reisliğe 

Ankarada Akköprü civarında tuğla harmanı arkasındaki evde oturan Bulgaristanlı Ahmedi 
parasına tamaan gece evine girerek başkaca cezalandırılan arkadaşile iple boğmak suretile 
öldüren Ilgazın demirciler köyünden Mustafaoğlu 321 doğumlu Sadık hakkında cereyan eden 
muhakeme neticesinde Ankara ağır ceza mahkemesince ölüm cezasına mahkûmiyetine dair 
verilen hükmün tasdikim ve müteakip kanunî muamelâtın Meclisi Âlice ifasını mutazammın 
Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden sadır olan 7/9/1931 tarih ve 1760 numaralı ilâm 
Başevekâletiiı 23/IX/iQ3i tarih ve 6/2652 numarahtezkeı esile Adliye Encümenine tevdi edil
mekle tetkik ve müzakere olundu. 

Sadık hakkında hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir sebep 
görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesine tevfikan mezkûr cezanın 
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infazına karar verilmesi hususunun Heyeti Umunıiyeye arzına ittifakla karar verilmiştir* 

Adliye En. Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 

Âza 
Kars 

Âza 

M. M. 
Kacaeli 

Salâhattin 

Âza 
Kayseri 

Trbazon 

K İ 
Yozgat 

A. Ham d i 

Âza 
Erzincan 

Abdülhak 

Âza 

T. Fikret 

Âza 
Balıkesir 

Âza 
Tokat 

Aza 
Antalya 
Nııman 

Âza 
Manisa 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Âza 
Konya 



Srra NQ 13 
Uşakın Banaz nahiyesinin Alaba köyünden İbrahim ile 
Kardeşi İsanın ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 3/85 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 

mazbatası 

T.C 
Başvekâlet 7-K-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/2774 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Durmuş Hocayı taammüden öldüren Uşakın Banaz nahiyesinin Aalaba köyünden 317 

doğumlu İbrhim ile kardeşi 319 doğumlu İsanın İdami hakkinda Uşak ağır ceza mahkemesince 
ittihaz ve temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun 26 
inci maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzre Adliye Vekâletinin 6 -X. 931 
tarih ve 694 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ve buna müteferri evrak leffen takdim 
olunmuştur. Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekâlet V. 
Dr. Refik 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 26 - XI -1931 
Kar No. 6 
Esas No. 3/85 

Yüksek Reisliğe 

Uşaka gitmekte olan Banaz nahiyesinin Alaba köyünden Durmuş Hocayı analarile evlenip ma
lını üzerine geçireceği gaygusile taammüden ve başını ensesinden keserek vücudunden ayırmak su-
retile canavarca bir his ile müştereken öldüren ayni köyden Hüseyinoğlu 317 doğumlu İbrahim ve 
kardeşi 319 doğumlu îsa haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde suçları sabit görülerek ö-
lüm cezasile mahkûmiyetlerine dair Uşak Ağır ceza mahkemesinden verilen hükmün tasdikini ve 
müteakip kanunî muamelenin Meclisi Âlice ifasını mutazammın Temyiz mahkemesi Birinci ceza da
iresinden sadır olan 23 - IX - 1931 tarih ve 2954 numaralı ilâm, Başvekâletten 7 - X - 1931 tarih ve 
6/2774 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

İbrahim ve İsa haklarında hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir 
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sebep görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesi mucibince mezkûr cezanın 
infazına karar verilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Ad. En. Rs. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Erzincan (Janakkale Balıkesir 

Mustafa Fevzi Salâhattin A. Hamdı Vasfi 
Âza Âza Âza Âza 

Kayseri Trabzon Tokat Manisa 
Reşit Raif Nazım Refik Şevket 



Sıra NQ 18 
Eylül: Teşrinisani 1930 aylarına ait raporun takdim kılındığı 
hakkında 3/68 numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 

ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası. 

T. C. 
Divanı Muhasebat 

Ü. 10796 16 - VII - 1931 
II. 71 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanununun 76 inci maddesine tevfikan her üç ayda bir Meclisi Âliye takdimi 
icap eden raporlardan eylül 1930 - teşrinisani 1930 aylarına ait 19 madde ve 32 sahifeden ibaret ra
porun leffen takdim kılındığı arzolunur efendim Hz. 

D. M. Reisi 
Fuat 

Divauı Muhasebat ttncünıcıti mazbatası 
T. B. M. M. 

Di. M. Encümeni 19 -XI 1931 
Karar X° 2 
Esas M' 3/68 

Yüksek Reisliğe 
Divanı Muhasebat Reisliğinin 16 temmuz 931 tarih ve 10796/74 numaralı tezkeresile Riyaseti 

çeliklerine takdim olunup Encümenimize havale buyrulan Eylül 930 - Teşrinisani 930 raporu 
Reis Fuat B. efendinin hüzünle tetkik ve mütalea kılındı. 

Evvelki raporlar münasebetile arz olunduğu veçhile raporda mevcut mevadın bir kısmının 
evvelce haklarında karar verilen muamelenin mümasili olmasından veya fasıl ve madde hatası 
gibi bir sene bütçesine münhasır bulunmasından dolayı haklarında yeniden bir karar ittihazına 
mahal görülmemiştir. Bunun haricinde kalan mevat hakkında lâzım gelen tetkikat icra kılınmış 
ve ittihaz olunan kararlar her fıkra hizasına dercedilmiştir. 

Keyfiyet Hey'eti celilenin nazarı tasvibine arzolunur efendim. 

Reis M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Balıkesir Rize Afyonkarahisar Artvin Cebelibereket 

İsmil Hakkı Cemal Kâzım M. Ali H. Basri 

Âza Âza Âza 
Cebelibereket Yozgat Erzurum 

İbrahim Ahmet Avni Asım 



EYLÜL 1930 - TEŞRİNİSANİ 1930 AYLARINA 
AİT DİVANI MUHASEBAT RAPORU 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
MUKARRERATI 

1 — 726 numaralı kanunun dördüncü mad
desinde % 6 iskonto icrasına dair olan hü
küm emvali milliye ve metruke satış bedelâ-
tının gerek birriza ifa ve gerek icraen istifası 
şekillerine şamil surette mutlak olmasına bi
naen ipotekli emvali milliye ve metrukeden 
satılanların bedeli deynin tamamına kifayet 
ettiği veya kifayet etmezse de bakiyesi esbabı 
tarafından tamamen tesviye olunduğu surette 
mezkûr iskontodan istifade etmeleri ve aksi 
takdirde iskonto yapılmaması hükmü kanuna 
muvafık görülmüştür. 

Maruzat 
1 — Bedelleri bilnıüzayede sekiz senede mu-

kassatan istifa olunmak üzere mülkiyetleri ihale 
edildikten sonra muamelei ferağiyeleri icra olunan 
ve hulul eden taksitlerin tesviye edilmemesinden 
veya tediyesinden imtina olunmasından ve med
yunun emvali menkule ve gayri menkul esi mev
cut olmamasından dolayı satılmasına zaruret hasıl 
olan ve hazineye de birinci derecede ipotekli bu
lunan emvali gayri menkulenin kanunu medeni
nin 860 inci maddesi mucibince peşinen tahsil edil
mesi lâzım gelen bedelinin medyunun borcuna hi
ni mahsubunda mahsubu umumî kanununun bazı 
mevadmı muaddil 726 numaralı kanun mucibince 
yüzde altı iskonto yapılması lâzım gelip gelmediği 
hakkında mukaddema Maliye Vekâlet ile cereyan e-
deıı muhabere neticesinde; zikri geçen kanunun dör
düncü maddesilc mevzu hüküm mutlak olup med
yunun tediyei deyin etmesile ipotekli emvali gayri 
menkulenin satılması suretile deynin defaten istifa
sı arasında bir fark olamıyacağıııdan ipotekli mali 
gayri menkulün satılarak deynin istifasına zaruret 
hasıl olduğu takdirde de yüzde altı iskonto yapıl
masının maddei mezkûre hükmüne nazaran zarurî 
bulunduğu tekarrür ettirilmiş ve keyfiyet vekâleti 
müşarileyhaya da işar kılınmıştı. Maliye vekâ
letinden bu kere cevaben alman tezkerede mahsubu 
umumî kanununun bazı maddelerini muaddil 726 
numaralı kanunun dördüncü maddesinin (C) fık
rasında, mezkûr kanunun mevkii meriyete vazın-
dan itibaren satılacak emvali milliye ve metruke 
satış bedelini defaten gerek istikrazı dahilî tahvi
lâtı gerek nakit ile tediye olunduğu ve o kanunun 
mevkii meriyete vaz'ına kadar satılan emvali milli
ye ve metrûkenin bakiyyei taksitleri de defaten ve 
nakten tediye edildiği surette yüzde altı iskon
to .yapılacağını mutazammın olan hükmün mutlaki-
yeti; bu gibi emvalin satılan bedellerinin su veri 
muharrere dairesinde defaten tediye olunduğu hal
de iskonto icra edileceğine maksur olup vehlei ıılâda 
vazii kanunun nazarı itibara aldığı cihet, satın alan 
şahsın borcunu defaten birriza tediye ettiği takdir
de iskonto icrasından ve hazinenin de matlûbatını 
müsaraaten istifa etmekten müstefit olmasından 
ibaret olacağına göre bu müsaadei kanuniyenin tak
sitlerinin i tediye etmemelerinden dolayı icra daire
sine bilmüracaa ipotekli olan emvali gayri menku-
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Ieleri sattırılan eşhasa teşmiline hükmü kanuninin 
mütehammil olmadığından ve gerek birriza borçla
rını defaten tediye edenlerin, gerek ieraen ipotekli 
gayri menkulleri satılanların iskontodan istifade et
meleri maksudubih olsaydı vazu kanunun -her iki 
şekilde ayni hükmün tatbiki lâzım geleceğini daha 
şümullü bir surette tasrih etmesi ve bu iki şekil tedi
yenin ayni mahiyette telâkki olunmaması lâzım ge
leceğinden ve taksitlerini muayyen müddet zar
fında vermekten imtina etmesinden dolayı hazine 
ipotekli emvali gayri menkulenin icra dairesi ma-
rifetile sattırılmasına mecburiyet hasıl olan bir 
borçlunun borcu tamamen alınsa bile kendisi borç
lar kanununun 101 inci maddesi mucibince mia
dında tesviye etmediği taksitlerden dolayı müte-
merrit vaziyetinde olacağı tabiî olup bu itibarla 
mezkûr kanunun 103 üncü maddesi mucibince geç
miş günler için faiz vermek mecburiyetinde kala
caktır ki, bu suretle faize tâbi olan bir borcun 
iskonto icrasile sahibinin naili istifade olması 
gayri mümkün bulunduğundan ve bundan başka 
ipotekli iken ieraen satılan bir gayri menkulün sa
tılan bedeli borçtan daha dun miktarda olabilece
ğine göre borcun tamamının tesviyesine kifayet 
etmiyeceğinden ve bu takdirde ise mezkûr 726 nu
maralı kanunun iskontoya müteallik hükmü kabili 
tatbik olamıyacağından bahisle bu kabîl satış bede-
1 âtının iskontoya tâbi tutulmasına imkân olmadığı 
bildirilmiştir. Bu bapta tekrar yapılan müzake
re neticesinde; evvelce tekarrür ettirilmiş olduğu 
veçhile mahsubu umumî kanununun bazı mevadı-
nı muaddil 726 numaralı kanunun dördüncü mad-
desile mevzu hüküm mutlak olup medyunun tedi-
yei deyin etmesile ipotekli emvali gayri menkule
nin satılması suretile deynin defaten istifası ara
sında bir fark olamıyacağından ipotekli mali gay
ri menkulün satılarak deynin istifasına zaruret ha
sıl olduğu takdirde dahi % 6 iskonto yapılması
nın maddei mezkûre hükmüne nazaran zarurî bu
lunduğu cihetle hazinenin bu baptaki noktai naza
rına iştirak edilememiş ve bu itibarla kararı sabı
kın tadiline de mahal görülememiş olduğu karar
laştırılmış ve ancak hazine ile olan noktai nazar 
ihtilâfının devamı muvafık olamıyacağından her 
iki noktai nazar ve telâkkinin ahkâmı kanuniyeye 
dereeei mutabakatının tayin ve bir karara raptı 
için keyfiyetin üç aylık raporlarla Meclisi Âliye 
arzı da cümlei mukarrerattan bulunmuştur. 
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ret takrirleri 

Diyanet işleri Reisliği 

Tarihi No: Dairesi 
4/10/1930 00 Diyanet 

L. K. Sahibi istihkak 
720 O Memet Hilmi Efendi 

Âmiri ita: Rifat B. # 

2 — Sivas Müsevvidi Sabıkı Memet Hilmi Efen
diye ikramiye itasını muhtevi olup Diyanet İşleri 
Riyaseti Zat işleri Müdürlüğünce bittanzim gönde
rilmiş olan merbut evrakın tetkikinden; mumai
leyhin tarihi tevellüdüne nazaran 1927 senesi eylü
lünde altmış beş yaşını ikmal eylemesine mebni me
muriyetine nihayet verildiği ve hizmeti devlete du
hulü 11 ağustos 1325 tarihli tekaüt kanununun neş
rinden sonraya müsadif olduğu gibi müddeti hiz
meti de on sekiz seneden ibaret bulunduğundan ka
nunu mezkûre müzeyyel 4 kânunuevvel 1333 tarihli 
kanunun ikinci maddesine nazaran kendisine maaş 
tahsis ve ikramiye ita edilemediği ve bu kere yeni te
kaüt kanununun 26 inci maddesi mucibince ikra
miye itası talebinde bulunduğu cihetle maddei mez-
kûreyc tevfikan 720 lira ikramiye tahakkuk ettiril
miş olduğu anlaşılmış ve icabı ledettetkik; 

Mevzubahs Memet Hilmi Efendinin yeni tekaüt 
kanununun mevkii mer'iyete vaz'ından evvel me
murin kanununun 71 inci maddesi mucibince ha
yatı memuriyetine nihayet verilmiş olup o zaman 
cari ahkâma göre müddeti hizmeti itibarile tekaüt 
maaşından ve ikramiyeden istifade edememiş olma
sına ve bu suretle hükümetle alâkası kalmamış olan 
mumaileyhin muahharan neşredilen yeni tekaüt ka
nunundan da müstefit olamıyacağı aşikâr bulunmuş 
olmasına binaen bu baptaki evrak tescil edilemiye-
rek dairesine iade kılınmıştır. 

Maliye vekâleti 

Mukavelenamenin: 
Tarihi 

15/7/1930 
Muhteviyatı 

Lira 
27965 

Nev'i taahhüt 
llâvei inşaat 

Dairesi 
Hariciye 

3 — Hariciye vekâleti binası ilâvei inşaatı için 
Mimar Nihat ve şeriki Yusuf Ziya Beylerle akit 
ve teati edilip Maliye Vekâleti Millî Emlâk Mü
dürlüğünce muhasebei umumiye kanununun mad
dei mahsusasrna tevfikan tescil edilmek üzere gön-

2 — 1683 numaralı yeni tekaüt kanununun; 
dalıa evvel 65 yaşını ikmal suretile memuri
yetten alâkası filen ve hükmen münakit olarak 
vaziyetleri o zamanki mevzuatı kanuniyeye 
nazaran taayyün etmiş olanlar hakkında teşmil 
ve tatbiki caiz ve mümkün olmadığından 
divanca yapılan muamele encümenimizce de 
muvafık görülmüştür. 

3 — Müzayede ve münakaşası yapılacak 
admde veya hizmetin her türlü teferruatın 
bidayeten tanzim ve ilân edilecek şartname
sinde tesbiti 661 numaralı müzayede ve mü
nakaşa ve ihalât kanununun 2 inci maddesi 
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derilmiş olan tarih ve numarası yukarıda yazılı 
mukavelename ve müstenidatınm tetkikinde; mü
teahhit tarafından inşaat mahallinde ihzar edile
cek malzeme bedelinin tesviyesine dair münakaşa 
şartnamesinde bir hüküm mevcut bulunmadığı 
halde mukavelenamenin sekizinci maddesinde mü
teahhidin celp ve iddihar edeceği malzemenin sülü
sünden nısfına kadar olan bedelinin tesviyesi hak
kında bir fıkra mevcut olduğu görülmüş ve müna
kaşa şeraiti hilâfına mukavelenameye ahkâm derci 
münkasaya iştirak eden diğer taliplerin huku
kunu muhil ve tadili şerait mahiyetinde bulunmuş 
olmakla keyfiyet dairesinden istizah olunmuştu. 

Alınan cevapta; malzemenin sülüs veya nısıf 
bedelinin tesviyesi teamül halini almış olup bunun 
için şartnameye bir şey dercolunmıyarak yalnız 
mukavelenameye yazılmakla iktifa edilegelmekte 
olduğu ve malzeme bedelinin talebi müteahhidin 
tahriren talebine muallâk bulunduğu beyan ve 
mukavelenamenin tescilinde İsrar edilmiştir. 

Mukavelenameler münakaşa ile taahhüt olunan 
hususatı tevsik demek olup münakaşa şartname
sinde mevcut olmıyan ve hazine aleyhinde bulunan 
şeraitin mukavelenameye derci mukavelenin mü
teahhit lehine tadili mahiyetinde bulunması itiba
ri] e gayri caiz olduğundan mezkûr sekizinci mad
denin tayyına veya muhasebei umumiye kanununun 
136 inci maddesi mucibince Heyeti Vekileden ka
rar istihsaline talikan mevzubahs mukavelename 
tescil edilemiyerek dairesine iade kılınmıştır. 

t ta emrinin: 
Tarihi 

26/8/1930 
L. K. 

140 00 

Maliye Vekâleti 

No: F . M. 
1458 231 0 

Nev'i tahsisat 
İstikrazı dahili tahvili 

Âmiri ita namına: Ali Hiza Bk 

Muhasibi mes'ul: Kemal Ziya B. 

4 — 1334 senesinde teminat kabilinden Sadık Bey 
tarafından mülga veznci umumiye teslim edilmiş o-
lan hazine tahvilâtı bedelini muhtevi olup Maliye ve
kâleti Muhasebe Müdüriyetince bittanzim vize edil
mek üzere gönderilen tarih ve numarası yukarıda 
yazılı ita emrinin tetkikinden; kefalet akçası ola
rak 1334 senesinde mülga veznei umumiye teslim 
edilen mezkûr hazine tahviltâmın Sadık Beye aynen 
reddi komisyonunca müttehazı karar icabından 
bulunduğu halde bu baptaki muamele 1513 numa-

iktizasından olmakla bu suretle bidayeten şart
namede musarrah ve dahil bulunmıyan her 
hangi bir hüküm ve şartın muahharan mu
kavelenameye derci suretile tatbiki muvafıkı 
kanun olamıyacağından Divanı Muhasebatça 
yapılan muamele encümenimizce de muvafık 
görülmüştür. 

4 — Teminat mukabili teslim edilmişolan 
tahvilât mevcut bulundukça sahibine aynen 
iadesi muktazi olup bedelinin tediyesine me-
sağı kanunî bulunmadığından muamelei vakıa 
encümenimizce de muvafık görülmüştür. 
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ralı kanuna tabi tutularak 231 inci fasıldan tahak
kuk ve tediyesi cihetine gidilmiş olduğu anlaşılmış 
ve keyfiyet dairesinden istizah edilmişti. 

Alınan cevapta; istikrazı dahilî tahvilâtının alı
narak mahallince hazineye gönderilmiş olmamasın
dan dolayı mezkûr tahvilâtın keyfiyeti iadesinin 
1513 numaralı kanunun şümulü dairesinde görül
düğü ve bu itibarla komisyonca iadesine karar ve
rildiği bildirilerek ita emrinin vizesinde İsrar edil
miştir. 1513 numaralı kanun, bütçe emanatı ve 
âdı emanet hesaplarında mukayyet borçlara ait bu
lunduğundan ve ayniyat makbuzu mukabilinde ha
zinece tesellüm edilmiş emval ve eşyanın bedele rap-
tile iadesine mesağı kanunî mevcut olmayıp yine 
aynen iadesi zarurî bulunduğu cihetle bunların zik-
rolunan hesaplara taallûk ettirilerek 1513 numaralı 
kanunun şümulü dahilinde telâkkisine imkân görü
lememiş ve binaenaleyh teminat mukabilinde tes
lim edilen mevzubahs hazine tahvilâtına kıymet 
takdiri ile mukabilinin nakten itası cihetine gidil
mesi mevzuatı kanuniyeye gayri muvafık bulunmuş 
olduğundan bu baptaki ita emri vize edilemiyerek 
dairesine iade kılınmıştır. 

Maliye Vekâleti 

Bononun 
t ta emri ve tarihi numarası F. M. 

tta emri 23/9/1930 1702 231 0 
Bono, 23/9/1930 497 231 0 
L. K. Nev'i tahsisat 
19 75 1513 numaralı kanun mu

cibince 
301 86 1513 numaralı kanun mu

cibince 
Âmiri ita namına: Ali Riza B. 
Muhasibi mes'ul: Kemal Ziya B. 

5 — Mütekait Binbaşı Yusuf Cemalettin Beyin 
harp zammı istihkakına müteallik olarak 1513 nu
maralı kanun mucibince tanzim edilip tasfiyei dü
yun komisyonunca kabul edilmiş olmasına binaen 
emsali gibi tasdik edilmek üzere Maliye Vekâleti 
Muhasebei Maliye Müdüriyetinden gönderilen ve 
yukarıda tarih ve numarası yazılı bono ile ona mü-
teferri ita emri ve merbutatının tetkikinde; 21 kâ
nunuevvel 1341 tarihli kanuna tevfikan harp zama-
imini evvelce almış olan mumaileyhe tesviye edil
mek istenilen meblâğın 25 kânunuevvel 1928 tarih 
ve 1372 numaralı kanunun birinci maddesinin fık-
rai ahiresine müsteniden ve daha evvelki zamana ait 

5 — İtalya, Balkan harblerile harbi umu
miye iştirak eyleyenlerden 21 kânunuevvel 
341 tarihine kadar tekaüdü icra edilerek ken
dilerine veya vefatı vuku bulup ta ailesine 
maaş tahsis edilmiş olanların harp zamanlarının 
31 Kânunuevvel 341 tarihinden itibaren 
verilmesi 1626 numaralı kanunu muvakkat 
maddesi sarahati iktizasından olmakla bu gibi
lere tarihi mezkûrdan evvele ait zamanların 
itasına imkân olmadığından Divanca yapılan 
tetkik üzerine verilen karar Encümenim izce de 
tasvip edilmiştir. 



harp zamaimi olmak üzere tahakkuk ettirildiği gö
rülmüş ve mezkûr 1372 numaralı kanunun tarifatı 
dairesinde tahsis edilip Divanı Muhasebatça da yi
ne bu esasa tevfikan kabul olunan ve fakat Maliye 
Vekâletince tediyeleri tescil edilmiş bulunan bu ka
bil harp zamaimi hakkında bu kere intişar eden 19 
mayıs 1930 tarihli ve 1626 numaralı kanun ile ye
ni hüküm vazedilmiş bulunmasına nazaran keyfi
yeti tahakkukunun işbu hükmü cedit ile sureti te
lifi anlaşılamadığından dairesinden istizah olun
muştu. 

Muhasebei maliye müdüriyetinden gönderilen 
tasfiyei düyun komisyonu riyasetinin bu husustaki 
cevabında; komisyonca 1927 senei maliyesi nihaye
tine kadar hükümet namına terettüp eden düyun 
tesbit edilmiş olup mevzubahs 1626 numaralı ka
nunun komisyon kararına şümulü olmadığı ve her 
yeni çıkan vaziyetlere göre verilen kararlar tebdil 
edilecek olursa kanunla matlup tasfiyenin ikmali 
seneleri istilzam eyliyeceği bildirilerek evrakı tah-
sisiyenin kabul ve tasdikinde İsrar olunmuştur. 

Filhakika 25 kânunuevvel 1928 tarihli ve 1372 
numaralı kanunun birinci maddesinin fıkrai ahirc-
sile harp zamaimine ait hükmün 15 eylül 1327 tari
hinden itibaren tatbiki kabul edilmiş ise de ahiren 
neşredilen ve kanunu mezkûr hükmünü ilga eden 
19/5/1930 tarihli ve 1626 numaralı kanunun mu
vakkat maddesile de İtalya, Balkan harplerile har
bi umumiye iştirak edenlerden 21 kânunuevvel 1341 
tarihine kadar tekaüdü icra edilerek kendilerine ve
ya vefatı vuku bulupta ailesine maaş tahsis edil
miş olanların harp zamlarının 31 kânunuevvel 1341 
tarihinden itibaren verilmesi hakkında makabline 
şamil yeni bir hüküm vazedilerek tarihi mezkûrdan 
evvele ait bu kabîl zamların tediyesi menedilmiş bu
lunmasına mebni mütekait binbaşı Yusuf Cemalet-
tin Beyin zikrolunan müddetten evvele ait olup 
tasfiyei düyun komisyonunca tesbit edilen harp za
maimi kabul ve tasdik edilemiyerek dairesine iade 
kılınmıştır. 

Gümrükler umum müdürlüğü 

Evrakı tahsisiyenin: 
Tarihi No: L. K. 

3/8/1930 3154 45 0 
Dairesi Sahibi istihkak 
Gümrük İsmail Hakkı Efendi 

6 — Gümrükler umum müdürlüğü nümune-
hane ve kütüpane memuru İsmail Hakkı Efendiye 

6 — Yeni tekaüt kanununn 62 inci madde
sinde « nüfus tezkerelerinde doğum senesi tak-
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tahsis olunan tekaüt maaşını muhtevi olup Güm
rükler umum müdürlüğü zat işleri müdürlüğünce 
bittanzim tescil edilmek üzere gönderilen tarih ve 
numarası yukarıda yazılı evrakı tahsisiyenin tet
kikinde; mumaileyhin 1281 tevellüttü olmasına 
mebni haziran 1930 gayesinde altmış beş yaşını ik
mal etmiş addolunarak tekaüde sevkedilmiş oldu
ğu görülmüş ve takvimi garbinin kabulüne müte
dair kanunu mahsusa nazaran 1332 senesi şubatı 
on beş günden ibaret olduğu için 1281 tevellütlü 
olan bir zatın haziran 1930 gayesinde değil ancak 
13 temmuz 1930 tarihinde altmış beş yaşını ikmal 
edeceği ve şimdiye kadar tatbikat ve teamülün de 
bu merkezde bulunduğu cihetle mumaileyhin ik
mali sin etmemiş olduğu bir tarihte tekaüde sev-
kedilmesi esbabı dairesinden istizah olunmuştu. 

Alınan cevapta; yeni tekaüt kanununun neş
rinden evvel cari olan tatbikat ve teamüle itiraz 
edilmiyerek ancak kanunu mezkûrun altmış ikin
ci maddesinde (nüfus tezkerelerinde doğum senesi 
takvim senesi olarak mukayyet bulunduğu halde 
ay yazılmış değilse o senenin temmuz iptidası do
ğum tarihi sayılır) diye muharrer olduğu ve 
vazii kanunun bu hükmü vazettiği zaman tak
vimi garbinin kabulü hakkındaki kanunun ve 
binaenaleyh on üç, günlük farkı da nazarı 
dikkate alındığı emri tabiî bulunduğu ve şu 
halde bu kanuna göre tekaüdü icra edileceklerin 
sinlerinin hesabında böyle bir farkın tenziline ma
hal görülmediği ve ancak müddeti hizmet hesa
bında bu farkın tenzil olunduğu beyanile tahsis 
evrakının tescilinde İsrar edilmiştir. 

Takvimi garbinin kabulünden evvel verilmiş 
olan nüfus tezkerelerinde takvim senesi olarak 
gösterilen doğum senelerinin rumî takvim senesi 
olduğu ve yeni tekaüt kanunile doğum senesi tak
vim senesi olarak mukayyet bulunduğu halde ayı 
ve günü malûm olmıyanlar için doğum senesi 
temmuzun birinci gününün doğum tarihi olarak ka
bul edilmesi lüzumuna dair konulan esas, rumî 
takvim esası cari olduğu zaman senenin vasatına 
müsadif olması itibarile itibarî doğum tarihi ola
rak kabulü Şurayi Devletçe kararlaştırılmış bulu
nan 1 eylül tarihinin takvimi garbiye göre senenin 
ortası olan 1 temmuza getirilmesinden ibaret olup 
takvimi garbinin kabulünden evvel verilmiş ve 
doğum tarihini sarahaten göstermekte bulunmuş 
olan nüfus tezkerelerindeki doğum senelerinin gar
bi takvim senesi olmak üzere kabulü icap ettiğini 

vim senesi olarak mukayyet buluduğu halde 
ay yazılı değilse o senenin temmuz iptidası 
doğum tarihi sayılır » diye muharrer olan hü
küm rumî doğum senelerinin arabî sene olarak 
kabulünü mutazammın olmadığından doğumları 
devletçe arabî takvimin kabulünden evvelki 
zamana müsadif olanların yaş ve müddeti hiz
met hesaplarında on üç gün takvim farkının 
kemakân nazarı itibra alması Encümenimizce 
de muvafık görülmüştür. 
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mutazammın bir hüküm mahiyetinde bulunmadığı I 
cihetle yeni tekaüt kanununun neşrinden sonra iti- | 
barî doğum tarihlerine nazaran yapdacak yaş ve 
müddeti hizmet hesaplarında da şimdiye kadar ca- I 
ri olan ve vakıa mutabık bulunan teamül ve tatbi
kat veçhile muamele ifası lâzım geldiğinden mev-
zubahs evrakı tahsisiye tescil edilemiyerek iade kı
lınmıştır. I 

Hariciye Veladeti 

İta emrinin : 
Tarihi No: F. M. 

25/5/1930 3398 550 0 
L. K. Nev'i tahsisat 

250 0 Harcırah 
Âmiri ita namına: Lütfullah B. 
Muhasibi mes'ul: Abdülkadir B. 

7 — Hariciye vekâleti şifre kâtipliğinden Cineve 
muavin konsolosluğuna tayin edilen Muzaffer Beyin 
harcırahını muhtevi olup vekâleti müşarileyha 
muhasebe müdürlüğünce bittanzim vize edilmek 
üzere gönderilen tarih ve numarası yukarıda ya
zılı ita emrinin tetkikinden; mumaileyhin validesi 
için de harcırah tahakkuk ettirilmiş olduğu anla
şılmış ve halbuki memurini hariciye harcırah ka
rarnamesinde valideye harcırah verileceğine dair 
bir kayit olmadığından keyfiyet dairesinden isti
zah edilmişti. 

Verilen cevapta; ledelistifsar Maliye Vekâle
tinden bu hususta alınan cevabî tezkerede memu
rini hariciye harcırahları hakkındaki kanunda vali
deye harcırah verileceği zikredilmemiş ise de hizmet
çiler için harcırah itasına cevaz veren kanunun va
lideler için harcırah tediyesini evleviyetle kabul 
edeceği tabiî bulunmasına ve ahkâmı hususiyeti i ti 
meskût olduğu hususat hakkında ahkâmı umumi- ı 
yenin tatbiki zarurî olmasına binaen validelere 
mülkiye harcırah kararnamesi esasatı dahilinde 
harcırah tahakkuk ettirilmesi icap edeceği bildiril
miş olduğundan mevzubahs harcırahın bu müsaa
deye istinaden tahakkuk ettirilmiş olduğu beyan 
ve ita emrinin vizesinde İsrar olunmuştur. 

Memurlara atik harcırah kararnamesi ahkâ
mına tevfikan saat hesabile harcırah verildiği sı
rada memurini hariciye harcırahları için hususî 
bir kanun yapılması derpiş edilerek bu maksatla 
vaz ve tedvin edilmiş olan 3 nisan 1333 tarihli ka
nunda aile harcırahı hakkında sarih ahkâm vaze
dildiği ve hatta hizmetçi için dahi harcırah veril-

7 — Memurini hariciyeye mahsus olan lıar-
cirah kanununda; müstehakkı harcirah efradı 
aile meyanmda memurun validesi zikir ve ta
dat kılınmamış olmasına ve harcirahın kanunda 
tadat ve tasrih olunanlara hasrı tabiî bulunma
sına binaen Divanca yapılan muamele muvafıkı 
kanun görülmüştür. 
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mesi esası kabul edilmiş olduğu halde validelerin 
hariç bırakılmış olmasına ve muahharen neşredi
len memurini mülkiye kararnamesinde valideye 
de harcırah verileceği gösterilmiş iken bunun me
murini hariciyeye teşmil edilmemesi vazu kanunca 
hariciye memurlarına valide için harcırah verilme
sinin tecviz edilmediğini gösteren bir delil teşkil 
etmekte olduğu gibi hususî kanunlarda sarahat 
olan ahvalde ahkâmı umumiyeye gidilmiyeceği de 
aşikâr bulunmasına mebni mevzubahs ita emri ka
bul ve vize edilemiyerek dairesine iade kılınmıştır. 

Adliye Vekâleti 

Evrakı tahsisiycnin: 
Muhteviyatı 

Tarihri No: L. K. 
6/8/1930 2628 123 75 

Sahibi istihkak 
İstanbul Eytam Müdürü Ali Hilmi B. 

8 —- İstanbul Eytam Müdürü Ali Hilmi Beye 
tahsis edilen tekaüt maaşını muhtevi olup Adliye 
vekâleti zat işleri müdürlüğünce bittanzim tescil 
olunmak üzere gönderilen tarih ve numarası yu
karıda yazılı evrakı tahsisiyenin tetkikinde; mu
maileyhin 1279 tevellüttü iken mahkeme kararı ile 
tevellüt tarihinin 1281 olarak tashih edildiği ve 
tekaüt maaşının bu tashih olunan yaşa göre hesap 
ve tahsis olunduğu görülmüş ve tekaüt kanununun 
65 inci maddesine nazaran tashihi sinnin nazarı 
itibare alınmaması icap edeceğine nazaran keyfi
yet dairesinden istizah olunmuştu. 

Alınan cevapta; mumaileyhin tekaüt kanunu
nun mer'iyetinden evvel mahkeme kararı ile tas
hihi sin ettirmemiş olduğu beyan olunarak evrakı 
tahsisiyenin tescilinde İsrar edilmiştir. 

Tekaüt kanununun mevzubahs 65 inci madde
sinde, tekaüt hakkı başladığı tarihten itibaren ya
pılan yaş tashihlerinin tekaüt muamelelerine mü
essir olamıyacağı mezkûr olduğu gibi kanunun 
ikinci maddesinin sekizinci fıkrasında mülkî me
murların tekaüde istihkak müddetinin maaşa geç
tikleri tarihten baslıyacağı tasrih edilmiş olmasına 
nazaran 96 tarihinde maaşa geçmiş olan mumailey
hin 1927 senesinde yaptırmış olduğu yaş tas
hihinin tekaüt maaşına müessir olmaması icap 
edeceğinden ahkâmı kanuniyeye tevfiki muamele 
edilmek üzere bu baptaki evrakı tahsisiye tescil 
edilemiyerek dairesine iade kılınmıştır. 

8 - 1683 numaralı tekaüt kanununun 65 
inci maddesinde ( tekaüt hakkı başladığı ta
rihten itibaren bilumum mülkî ve askerî me
mur ve zabitlerin yaş tashihlerinin tekaüt mu
amelelerine müessir olmıyacağı ) gösterilmiş 
olmasına mebni İşbu kanun mucibince tekaüt 
maaşı tahsis edileceklerin kanunun ikinci mad
desinde ( tekaüde istihkak müddetinin mebdei 
olarak ) tadat olunan tarihlerden sonra yaptı
racakları tashihi sin muamelesinin muieber 
olmaması yolunda Divanca verilen karar muva-
fıkı kanun görülmüştür. 
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Maarif Vekâleti 

Evrakı tahsisiyeııin: 
Muhteviyatı 

Tarihi No: L. K. 
11/10/1930 4503 0 75 

Sahibi istihkak 
Hasibe Hanım 

9 — Burhaniyenin Gümeç karyesi muallim 
muavinliğinden mütekait iken vefat eden Ümme-
tullah Hanımın kerimesi Hasibe Hanıma tahsis o-
lunan yetim maaşını muhtevi olup Maarif vekâ
leti celilesi zat işleri müdürlüğünce bittanzim tescil 
edilmek üzere gönderilen tarih ve numarası yukarıda 
yazılı evrakı tahsisiyenin tetkikinden; idarei hu-
susiyeden maaş alan memurlardan iken 1683 nu
maralı tekaüt kanununun neşrinden evvel tekaüdü 
icra kılınmış ve kanunu mezkûrun neşrinden son
ra vefat etmiş olan mumaileyhanm kerimesine ah
kâmı sabıkaya tevfikan maaş tahsis olunduğu an
laşılmıştır. Gerçi 1683 numaralı kanunun 68 inci 
maddesinde « hususî ve mülhak bütçelerden maaş 
alan memurlar için ayrıca bir tekaüt kanunu yapı-
lmcıya kadar haklarında eski hükümler tatbik o-
lunur. Ancak bu kanunun mer 'iyete girdiği tarih
ten sonra bu idare memurlarına yeniden tahsis o-
lımacak tekaüt ve yetim maaşları kendi bütçele
rinden verilir » denilmekte ise de işbu hüküm ka
nunun mer'iyetinden sonra tekaüt olacaklarla me
mur iken vefat edenlerin eytamına tahsis olunacak 
maaşata ait olup kanunun neşrinden evvel tekaüt
leri icra edilmiş olanların tekaüt maaşları o va-
kitki ahkâmı kanuniyeye göre umumî bütçeye 
mal edilmiş ve aile maaşı ise tekaüt maaşının ai
leye intikal eden bir cüzünden ibaret bulunmuş 
olmakla maaşları umumî bütçeden verilmekte olan 
mütekaitlerin - memuriyetleri hangi bütçelere ta
allûk etmiş olursa olsun - yeni tekaüt kanununun 
neşrinden sonra vefatları halinde aile maaşlarının 
da umumî verilmek üzere yeni tekaüt kanunu ah
kâmına göre tahsisi icap etmektedir. Olveçhile mu
amele ifasına talikan bu baptaki evrak tescil edile-
miyerek dairesine iade kılınmıştır. 

9 — Yeni tekaüt kanununun neşrinden mu
kaddem idarei hususiye memurlarına tahsis 
edilmiş olan tekaüt maaşatının muvazenei 
umumiyeden tediyesi kabul edilmiş olamasına 
göre bu gibi mütekaidinden mezkûr kanunun 
neşrinden sonra vefat edenlerin eytamına tah
sis olunacak maaşın dahi aslına tebean muva
zenei umumiyece tesviyesi ve intikal muamelesi 
hususunda yeni kanun ahkâmının tatbiki mu
vafık görülmüştür. 
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Müdafaai Milliye Vekâleti 

Evrakı tahsisiyenin: 
Muhteviyatı 

Tarihi No: L. K. 
23/12/1929 4254 1 16 

Sahibi istihkak 
Mustafa Behçet B. 

10 — Tabip Yüzbaşı Mustafa Behçet Beye tahsis 
olunan tekaüt maaşını muhtevi olup Millî Müdafaa 
Vekâleti Mütekaidin Şubesince bittanzim tescil edil
mek üzere gönderilen tarih ve numarası yukarıda ya
zılı evrakı tahsisiyenin tetkikinden; mumaileyhin 4 
şubat 1337 den 5 eylül 1339 tarihine kadar ciheti 
nizamiyede hizmet ettikten sonra 4 kânunuevvel 
1340 tarihinde bahriyeye naklederek 11 ağustos 325 
tarihli tekaüt kanununun ikinci maddesi mucibince 
19 temmuz 1341 tarihinde tekaüdü tasdiki âliye ik 
tiran eylediği anlaşılmış ve müddeti hizmeti yirmi 
beş seneden dun bulunduğu cihetle talebi üzerine 
tekaüdü icra edilemiyeceği gibi maluliyeti de olma
masından dolayı ancak mezkûr maddenin ademi li-
yakatına mütedair bulunan üçüncü fıkrası muci
bince tekaüdü cihetine gidilmesi icap eylemiş oldu
ğu halde evrakta buna dair bir kayit ve sarahat ol
madığından keyfiyetin tavzihi zımnında mezkûr ev
rak mukaddema dairesine iade kılınmıştı. 

Dairei aidesince bu cihet tevsik edilememiş ve 
ahiren tekaüt şubesi müdürlüğü ifadesile varit olan 
12/10/1930 tarihli ve 4754/29 numaralı tezkerei vc-
kâletpenâhilerinde mumaileyhin zikrolunan madde
nin üçüncü fıkrası mucibince devletçe görülen lü
zuma binaen tekaüdü cihetine gidildiği işar kılın
mış olmakla beraber evrakı meyanında bulunan kün
yesindeki meşruhata nazaran mumaileyhin tekaüt 
hakkından feragat eylediğine dair senet ita eyle
mek suretile hizmeti bahriyeden istifaen çekilmiş 
olduğu anlaşılmakta olup gerçi hiç bir hak talep 
etmiyeceklerine dair senet vererek ordudan istifa 
edenlerden bilâhare tekrar hizmeti askeriyeye alına
rak tekaüdü icra kılınanların kablelistif a geçen hiz
metlerinin de kabulü mülga Şurayi Devlet kararı 
icabından bulunmakta ise de işbu kararın badelis-
tifa tekrar hizmeti askeriyeye alınanlardan tekaüdü 
icra edileceklere ait ve münhasır bulunmasına ve 
istiklâl zammile beraber nizamiye ve bahriyede mes-
buk hizmeti dört sene iki aydan ibaret olan Behçet 
Beyin vaziyeti mezkûr karara tevafuk etmemesine 
binaen mukabilinde bir hak aramıyacağını taahhüt 
eylediği bu müddetten istifade ettirilmesi mümkün 

10 — Hakkı tekaüdü iktisap etmeksizin 
tekaüdünü talep eden zabıtana maluliyeti sabit 
olmadıkça tekaüt maaşı tahsisi caiz bulunmadığı 
ve bunlardan bilallara tekaüt maaşı talebinde 
bulunmiyacaklarını taahhüt eylemek şartile, 
istifaen ayrılanların; sonradan devletçe görülen 
lüzum üzerine tekaüde şevke ditecekler hakkın
daki ahkâmı kanuniyeden istifadelerine mesağı 
kanuni olmıyacağma binaen divanca yapılan 
muamele muvafıkı kanun görülmüştür. 
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görülememektedir. 11 ağustos 1325 tarihli askerî 
tekaüt ve istifa kanununun ikinci maddesi muci
bince tekaüde sevk muamelesine gelince: bunun da 
ifası ya talebe veya maluliyete ve yahut devletçe 
görülecek lüzuma müstenit bulunmuş olmak lâzım 
gelip vaziyete göre mumaileyhin talebile veya ma
luliyetten dolayı tekaüde sevkedilmiş olması mev-
zubahs olamıyacağı gibi ademi liyakat ve sui ahlâk 
gibi kabayihi mütehakkikadan birinin mevcudiye
ti de zikir ve tesbit edilmemekte bulunduğundan 
mumaileyhin mezkûr madde hükmüne tevfikan te
kaüdünün icrası cihetine gidilmesi de ahkâmı kanu
niye ile kabili telif bulunmamaktadır. 

Binaenaleyh kanunen tekaütten hakkı istifadesi 
görülemiyen mumaileyhe ait tahsis evrakı tescil e-
dilemiyerek dairesine iade kılınmıştır. 

Müdafaai Milliye Vekâleti 

Evrakı tahsisiyenin: 
Tarihi No: 

20/7/1930 3730 
Muhteviyatı Maaş sahipleri 

1828 Müteveffa Ali Şükrü Bey eytamı 

11 — Güverte yüzbaşılığından mütekait Trabzon 
Mebusu Sabıkı Müteveffa Ali Şükrü Beyin ailesine 
tadilen tahsis edilmek istenilen eytam maaşını muh
tevi olarak Millî Müdafaa Vekâleti Mütekaidin Şu
besince bittanzim tetkik edilmek üzere gönderilen 
tarih ve numarası yukarıda yazılı evrakı tahsisi
yenin tetkikinden evvelce ellişer kuruş maaş tah
sis ve 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 
41 inci maddesi mucibince 1 mart 1927 tarihinde on 
senelikleri de tesviye edilerek hazine ile alâkaları ' 
katedilmiş bulunan müteveffayı mumaileyhin eyta
mına bu kere memurin kanununun 73 üncü maddesi
ne tevfikan on senelikleri istirdat edilmek suretile 
100 lira üzerinden tadilen maaş tahsis edilmek iste
nildiği anlaşılmış ve ledelistizah dairesinden alınan 
cevapta memurin kanununun 73 üncü maddesi Bü
yük Millet Meclisi birinci ve ikinci azasına da şamil 
olup Ali Şükrü bey de Büyük Millet Meclisi âzalı-
ğında iken vefat etmiş ve vefatı kanunun neşrinden 
evvel olduğu için eytamına rütbesi olan yüzbaşı
lık üzerinden maaş tahsis edilmiş olduğu ve gerçi 
eytamının on senelik maaşları tesviye edilerek alâ
kaları katedilmiş ise de mezkûr maddei kanuniyeye 
nazaran 1 haziran 1927 tarihinden itibaren eyta
mına mebusluk muhassasatı üzerinden maaş tahsisi 

11 — Memurin kanununun 73 üncü mad-
desile mebusluk tahsisatının aslı olan on bin 
kuruşun tekaüde esas tutulacağı hükmü vazo-
lunduğu gibi bu hükmün birinci ve ikinci 
Büyük Millet Meclisinde âza bulunanlara da 
teşmili yine aynı madde ahkâmından bulun
masına mebni bu hükmün vazından evvel 
tekaüt olan zevatın ber hazat oldukları 
takdirde kendi maaşlarının tezyidi lâzım 
geldiği gib vefat etmiş iseler ailelerine 
intikal eden maaşın da tezyidi muktazi olduğu 
ve eğer evvelce aldıkları maaşın on seneliği 
defaten verilerek devletçe alâkaları kesilmiş 
olsa bile bu muamele hakkı kanunilerini ihlâl 
edemiyeceğinden verilen mebaliğin alelusul 
istirdadile yeniden bu esas daresinde maaş tah
sisi maddei kanuniyenin şümulü dahilinde 
görülmüştür. 
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lâzım geldiği ve on senelikleri verilerek alâkaları 
kesildikten sonra diğer cihetten fazla maaşa müs
tahak olanlara bu suretle maaş tahsis edilegelmekte 
olduğu bildirilmiştir. 

Memurin kanununun 73 üncü maddesile birin
ci ve ikinci Büyük Millet Meclisi âza
larının on bin kuruş üzerinden tekaüdü 
esas vazedilmiş ve bu müsaadei kanu -
niyeden birinci ve ikinci Millet Meclisinde âza bu
lunan mütekaidinin istifadeleri de bilâhare derpiş 
edilerek 995 numaralı kanunun bu maksatla ted
vin edilmiş olmasına binaen 995 numaralı kanun
dan mezkûr kanunun mevkii meriyete girdiği ta
rihten mütekaidinden birinci ve ikinci Büyük Mil
let Meclisi âzalığında bulunmuş olanlardan berha-
yat bulunanların istifadeleri lâzım gelip Ali Şükrü 
Beyin ise 995 numaralı kanunun meriyet iktisap 
ettiği tarihten evvel vefat ederek ailesinin de mu
maileyhin rütbei askeriyesi üzerinden tahsis edilen 
eytam maaşının on senelikleri verilmek suretile hü
kümetle alâkaları katedilmiş olmasından dolayı ai-
lei mumaileyhanın mevzubahs 995 numaralı kanun
dan istifade etmeleri mümkün olmadığı cihetle bu 
baptaki tahsis evrakı kabul ve tescil edil emi y erek i 
dairesine iade kılınmıştır. | 



Sıra No 10 
Devlet davalarını İntaç eden avukat ve saireye verilecek 
ücreti vekâlet hakkındaki kanunun I inci maddesine mer
but cetvele bir fıkra ilâvesine dair 1/72 numaralı kanun 

lâyihası ve Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 2 - IH - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/613 

B. M. M. Yüksek Reisl iğine 

4 - II - 929 tarih ve 1389 numaralı kanunun birinci maddesine merbut cetvele bir fıkra 
ilâvesi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekileri Heyetinin 2 5 - 2 - 9 3 1 tarihli 
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyrtılmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Hazine avukat veya dava vekili bulunmayan yerlerde posta ve telgraf idaresine ait dava
ları ikame ve takip ve intaç eden mahallî posta ve telgraf merkezi müdürlerinin hüküm al
tına aldırıp tahsil ettikleri ücreti vekâletten müstefit edilmeleri icabetmekte ise de devlet dava
larım intaç eden avukat ve saireye verilecek ücreti Vekâlet hakkındaki 1389 numaralı kanunda 
buna dair bir kayıt ve sarahat olmadığından imkân görülmemektedir, Zaruret halinde dava 
vekili bulunmayan yerlerde mezkûr idare davalarının salifülarz kanunun birinci maddesi 
mucibince ücreti vekâletten istifade eden kaza mal müdürleri marifetile takip ve intacı mümkün 
isede posta ve telgraf idaresinin davalarının hususiyeti ve muamelâtının ihtisasa değeri olması 
ve ahkâmı umum i yeden başka hususî kavanin ve nizamatla mukayyet bulunması hasebile zaru
ret halinde de kaza mal müdürlerine takip ettirilmesi muvafık görülmemektedir. Bu sebeple 
mevzubahis kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki merbut kanun lâyihası 
tanzim kılınmıştır efendim. 
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3 üncü devre Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar No, 27 
Ems No. 1/S5H 

İR - III - 19JJ 

Yüksek Reisliğe 

4 şubat 1929 tarih ve 1389 numaralı kanunun 1 inci maddesine merbut cetvele bir fıkra ilâvesi 
hakkındaki ' Maliye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 2 mart 1931 tarih ve 6/613 numaralı tezke-
resile Encümenimize gönderilen evrak tetkik edildi: 

Avukat ve dava vekili olmıyan yerlerde posta telgraf idaresine ait davaları takip ve intaç 
eden mahallî posta ve telgraf merkez müdürlerinin hüküm altına alınıp tahsil ettikleri ücreti ve
kâletten istifade etmeleri encümenimizce de muvafık görüldüğünden Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmekle havale mucibince Bütçe Encümenine tevdi kdınmak üzere Yüksek Reisliğe takdimine 
karar verildi. 

Adliye En. Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 

Âza 
Kayseri 
Re^it 

M. M. 
Kocaeli 

Kâtip 
Balıkesir 

Sadık 

Âza 
Manisa 
Kemal 

Âza 
Balıkesir 

Osman Niyazi 

Âza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Âza 
Konya 

T. Fikret 

Âza 
Mardin 

/. Ferit 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar No. 2 
Esas No. 1/72 

Dördüncü devre Adliye Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

30-V* 1931 

4 şubat 1929 tarih ve 1389 numaralı kanunun birinci maddesine merbut cetvele bir fıkra ilâvesi
ne dair Maliye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 2 mart 193J tarih ve 6/613 numaralı tezkeresile 
Büyük Meclise gönderilen evrak encümenimizce tetkik ve müzakere edildi: 

(Jeçen devrede Adliye Encümenince yapılan mazbata encümenimizce de muvafık görüldüğün* 
den aynen kabul edilerek Bütçe Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Ad. En. Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 

Âza Âza 
Balıkesir 

linif Vasfi 

M. M. 
Kocaeli 

S al âh at tin 

Âza 
Antalya 

N ııman 

Kâtip 
Yozgat 

A. /Tamdi 

Âza 
Edirne 

Şeref 

Âza 

»S'. Azmi 

Âza 
Antalya 
Haydar 

Âza 
Edirne 

II. Hayri 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 23 - XI -1931 

M. No. 10 
Esas No. 1/72 

Yüksek Reisliğe 

Devlet davalarını intaç eden avukat ve dava vekillerine verilecek ücreti vekâlet hakkındaki 
1389 numaralı kanunun birinci maddesine merbut cetvele bir fıkra ilâvesine dair olup encümenimi
ze havale olunan kanun lâyihası Adliye Encümeni mazbatasile birlikte tetkik ve müzakere edildi. 

Avukat ve dava vekilleri bulunmıyan mahallerdeki posta ve telgraf merkez müdürlerinin kendi 
idarelerine ait olup takip ve intaç eyliyecekleri davalardan tahsil olunacak ücreti vekâletten isti
fadeleri encümenimizcede muvafık görülmüş ve bu baptaki Adliye Encümeninin teklifinin aynen 
kabulüne karar verilmiştir. Umumî Heyetin tasvi-bine arzolunur. 

Reis Reis V. M. M . Kâ. 
Gümüşane istanbul Konya Tokat Aksaray 

H. Fehmi Ali Rana K. Zaim Süreyya A. Süreyya, 
Konya Gireson Kırklareli 

K. Hüsnü Kâzım M. Nakit 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

4 şubat 1929 tarih ve 1389 numaralı kanunun birinci maddesine merbut cetvele bir fıkra ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 4 şubat 1929 tarih ve 1389 numaralı kanunun birinci maddesine merbut cet
velin (Yüzde yetmiş) kısmının nihayetine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

(Keza hazine avukat veya dava vekili olmiyan yerlerde posta ve telgraf idaresine ait da
vaları deruhte eden mahallî posta ve telgraf merkez müdürlerine) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
25 - 2 -1931 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. M. V. Mf. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zakâi Ş. Kaya Dr. T. Kuştu M. AbdüUıalik Esat 
Na. V. Ik. V. S. I. M. V. 
Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

Bursa Elâziz 
Dr. Galip H. Tahsin 




