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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Kars vilâyeti ile Bayazıt, rzurum ve Çoruh vilâyet

lerinin bazı parçalarında muhacir ve sığıntıların yer
leştirilmesine ve, 

Posta kanununun 21 inci maddesinin salisen fık-
rasnıı tekrar tadil eden kanunun birinci maddesine 
bazı fıkralar ilâvesine dair kanunlar ikinci defa ola
nı k reye konuldu. 

Adliye hart; tarifesi kanunu lâyihası müstacelen 
müzakere ve heyeti umunıiyesi açık reye arzedildi. 

Divanı muhasebat mart - mayıs 1933 aylarına ait 
rapor üzerinde bir müddet müzakere cereyan ettikten 
sonra reye konulan kanunların kabul edildiği tebliğ 
ve pazartesi günü toplanılmak üzere celse tatil 
olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refct Çanakkale Mersin 

Ziya Gevher Hamdı 

6 — Çubuk barajı inşaatının ikmali ve Ankara 
şehri suyunun bu barajdan temini hakkında 1/994 nu
maralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

7 — Giresun mebusu Hakkı Tank Beyin, avukat
lık kanununun bazı maddelerini değiştiren kanunun 
(> ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair 2/74 ve Gü-
müşane mebusu Hasan Fehmi ve Kayseri mebusu Sait 
Azmi Beylerin, af kanununa müzeyyel 2/110 numa
ralı kanun teklifi ve Adliye encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

8 — İdare Heyetinin, Devlet memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 nu
maralı cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında deği
şiklik yapılmasına dair 2/107, 112 numaralı kanun 
teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası (Kuznameye) 

9 __ Nebatları kontrol ve temizleme müesseseleri 
yapılması hakkında 1 / 787 numaralı kanun lâyihası ve 
Ziraat, Bütçe ve iktisat encümenleri mazbataları (Ruz
nameye) 

10 — Şark mıntakaları dahilinde muhtaç zürraa 
tevzi edilecek araziye dair olan kanunun 4 üncü mad
desinin tefsiri hakkında 3/390 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Dahiliye ve Maliye encümenleri mazba
taları (Ruznameye) 

2 — HAVALE E 
Lâyihalar 

1 — Tapu ve kadastro umum müdürlüğü merkez 
fen heyetile kadastro ve tahdit heyetleri müstahdem
leri hakkında Devlet memurları aylıklarının t evhit 
ve teadülüne dair olan kanun hükümlerinin tatbiki 
hakkında kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

Tezkereler 
2 — Hayvanlar vergisi kanununun 21 inci mad

desinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (Dahiliye,, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Memurin kanununun neşrinden evvel memu
riyetten ve mebusluktan ayrılanlara mezkûr kanunun 
85 inci maddesi hükmüne tevfikan açık maaşı veril
mesi caiz olup olmadığının tefsiri hakkında Baş ve 
kâlet tezkeresi (Maliye encümenine) 

t — Yabancıların tabiiyet vaziyetleri hakkında 
verilen kararlar aleyhine Şfırayi devlete müracaat 
edilip edilemeyeceğinin tayinine dair Başvekâlet tez
keresi (Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
!> —• Askerî ve mülkî tekaüt kanununun B6 ve 

(i8 inci maddelerile memurin kanununun 73 ve 85 inci 
maddelerinin tefsiri hakkında 3/154 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve Maliye, Bütçe ve Di
vanı muhasebat encümenleri mazbataları (Ruzname
ye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



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

REİS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER: Avni Doğun B. (Yozgat), Haydar Rüştü B. (Denizli). 

REİS — Meclis inikat etmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELRE 

1 — Polisin vazife ve salâhiyetleri hakkında 
1/278 numaralı kanun lâyihası ve, Dahiliye encü
meni mazbatası 

Ad. E. M. M. SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — 
Birinci müzakeresi icra edilecek lâyihalardan 5 
numaralı, polisin vazife ve salâhiyetleri hakkın
daki kanun lâyihasının Adliye encümenine hava
lesini rica ederim. 

REİS — Bir mütalea var mı efendim? . . . . Bu 
lâyihayı Adliye encümenine veriyoruz. 

Sonra bir de evkaf kanunu vardır. Maliye ve 
Dahiliye encümenleri tarafından tetkik olunması 
lâzım geliyor. Vaktin darlığına binaen bunun 
İM encümen tarafından müştereken müzakere 
edilmesi teklif olunuyor. Eğer tasvip buyurur
sanız bu kanunu Dahiliye ve Maliye encümenleri 
müştereken müzakere etsinler (Muvafık sesleri). 

Ruznameye geçiyoruz. 
2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 12 nci 

maddesinin gedikli zabitlere şamil olup olmadığı
nın tefsiri hakkrnda 3/471 numaralı Başvekâlet 
tezi: ere si re Millî Müdafaa encümeni mazbatası \ 1 \ 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 12 nci mad
desinin tefsiri 

30 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı kanu
nun 12 nci maddesi hükmü, ecnebi kadınlarla, 
nikâhlı veya nikâhsız beraber yaşayan, henüz 
tasfiye edilmemiş, deniz gedikli zabitleri hakkın
da da caridir. 

REİS — Mütalea var mı efendim? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim; 

gedikli küçük zabitan, zabitan ve memurini as
keriye sınıfına dahil midir, değil midir? 

MİLLİ M. E. M. M. KÂZIM Pş. (Diyarbekir) 
— Zabitan gibi muamele yapılacağına encü
mence karar verdik. Binaenaleyh kanunun 
12 nci maddesi mucibince haklarında muamele 
yapılacaktır. 

REPÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
encümen mazbata muharriri arkadaşımızın iza-

1] 216 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

hatına göre, gedikli küçük zabitler zabitan ve 
memurini askeriye sınıfından değildirler. 12 
nci maddede fıkra aynen şudur: (Zazitlerle 
askerî ve mülkî memurlardan ecnebi kız ve 
kadınlarla evlenenler veya nikâhsız olarak ya
şayanlar müstafi addolunurlar ve tekaüt hakla
rından mahrum edilirler). Maddenin içine bahri
ye gedikli zabitlerin de girmesi isteniyor. Bina
enaleyh bu, bir tefsir mevzuu değildir. Doğ
rudan doğruya tefsirin yazılış tarzına göre 12 
nci madde tatbik olunur deniyor. 12 nci mad
deye ithal ettiğimize göre tefsir mevzuu değil, 
doğrudan doğruya, tesis mevzuu olur. Bina
enaleyh encümen arkadaşlarımız tesis mevzuu 
olan bu kaydi maddeye bir fıkra olarak ilâve 
etsinler. Tefsir şeklinde olamaz. 

MİLLÎ M. E. M. M. KÂZIM Pş. (Diyarbekir) 
— Efendim, Roterdama gönderilen gedikli za-
bitandan iki kişi 928 senesinde buraya avdet 
ettikleri zaman, yanlarında iki tane nikâhlı 
veya nikâhsız ecnebi kadınla gelmişler. Ciheti 
askeriye haber almış ve o zaman gedikli kü
çük zabitan, diğer zabitan misillû telâkki edi
lerek, bunlar hakkında da onlara ait olan ka
nunun tatbiki lâzım mıdır, değil midir diye 
tefsir edin demişler. 330 da çıkan kanunda, 
gediklilerin ismi tasrih edilmemiştir. Bu mu
amele şimdiye kadar kalmıştı, gediklilerin de, 
zabitan misillû, ecnebi kadınlarla evlenmeme
leri için bu tefsiri getirdik. Şüphesiz ordumuz
da böyle ecnebi kadınlarla temas eden gedik
lileri dahi koyamaz. Hatta zaman gelecek kü
çük zabitana bile teşmil edeceğiz. Bu fikir 
esasen kabul edilmiştir. Yalnız kabul etmeyen
lerin de kabul etmesini istiyoruz. 

REİS — Takrir okunacak: 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen tesis mevzuu 
olan bu fıkranın 12 nci maddeye ilâvesini teklif 
ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

MİLLÎ M. E. M. M. KÂZIM Pş. (Diyarbekir) 
— Bunu yaparsak evvelkine şamil olamaz. An-
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cak bundan sonrasına ait olabilir. 

REİS — Efendim, esasen kanun bu tarzda 
tadil olunamaz. Kanunun tadili için olan tek
lif lâyiha şeklinde buraya gelir. 

Binaenaleyh mazbatayı reyinize koyuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Mart : mayıs 1933 aylarına ait raporun 
takdim kılındığı hakkında 3/350 numaralı Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı mu
hasebat encümeni mazbatası 

si cereyan eden müzakerenin mahiyeti, şekli 
cereyanı bu hâdiseler üzerinde verilen malû
matı aşağı yukarı tevsik eder bir mahiyet arzet-
mesini dahi millet ve kanun hesabına elde edil
miş bir nimet ve fırsat telâkki ederim. Ev
velâ söz alan Mükerrem Bey arkadaşımız bize 
Divanın murakabe ettiği meseleler üzerindeki 
kanunî vazifelerini saydıktan sonra bir nokta 
üzerinde İsrarla beyanatta bulundular ve bu be
yanatı dinlerken kafamın gerek hukuk çerçeve
sinin tanzim ettiği mantığın ve gerek hali ta
biide, bu çerçeveye dahil olmayan kafanın da
hi kabul edemeyeceği mantıkin haleldar oldu
ğunu gören bir adam sıf atile mütehassıs ve mü
teessir olmağa başladım (Gürültüler). Müker
rem Bey diyordu ki, Maliye vekâleti Nusrat Bey
le beraber iken ve Maliye vekâleti Nusrat Be
yin arzusunu isaf edip dururken, orta yerde bir 
dava mevzuu yok iken Şûrayi devlet Maliye 
vekâleti aleyhine dava ikame ediyor, ben kendi 
hesabıma şaştığım... 

MÜKERREM B. (İsparta) — Öyle değil. Pa
şa Hazretleri, kendi anladığı gibi izah ediyor. 
Ben böyle iddia etmedim. 

RASIH B. (Antalya) — Âdetidir. 
RElS — Dinleyiniz efendim. 
REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Efendim, 

davasmı ispat iktidarını haiz olmayanlar bu 
kadar açık kısmı tekzip etmek cesaretini göste
remezler. Bendeniz Mükerrem Beyin ifadesini, 
zabıtta çıkmış olan ifadesini okuyabilirim. Fa
kat Makamı Riyasetten rica edeceğim. Uzatma
ya medar olmazsa okuyayım. 

ZIYA GEVHER B. (Çanakkale) — Müker
rem Beyle uğraşmayın, hâdiseyi dinleyelim. 

REFlK ŞEVKET B. (Devamla) — Hâdise 
hakkında verilecek karara müessir olmak üzere 
hâdisenin iyi tasvir edilmiş olması lâzımdır. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Paşa Hazret
leri; arkadaşlarım hem zaptı okumuşlar, hem 
de Mükerrem Beyi dinlemişlerdir. Refik Şev
ket Beyi dinlemelerine ihtiyaçları yoktur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi denilen Yüksek 
heyetin, hakikate vusul için hiç bir arkadaşı, 
bilhassa kanuna ve adalete taallûk eden mev
zuda dinlemekten istinkâf edecek sabırsızlık 
göstereceklerine kanaatim yoktur. 

Bendeniz iddia ediyorum ki gerek Konya 
mebusu Refik Beyin, gerek Hasan Fehmi Be
yin ve gerek Mükerrem Beyin geçen günkü id
dialarını ibaratı mahsusalarile aynen söylüyo
rum, orta yerde dava yoktur. Hatta Hasan 
Fehmi Beyin tabiri aynen şudur: «Muannit 
yok ki ilzam olunsun» (Gürültüler). 

Sonra, Mükerrem Beyin en son ifadesi ay
nen şudur: «Bu karar ancak hukukunun muh-
tel olunduğu zamanda alınır». 

ita emrine iktiran etmiştir. O halde Hü-

REtS — Divanı muhasebat raporunun birin
ci maddesi hakkında müzakere açılmış, fakat ne
ticelenmemişti. Bu hususta bir takrir vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Paşam 
lütfen emrediniz bu rapor okunsun. Geçen gün 
de okunmadan münakaşa başladı. 

ZIYA GEVHER B. (Çanakkale) — Tam bir 
fikir elde edebilmek için ilâmın da beraber 
okunması lâzımdır. 

RElS — Usulümüz, Divanı muhasebat rapor
larının burada aynen okunması şeklinde değil
dir. Divanı muhasebat raporları tevzi edilir. 
Aza okur, ondan sonra müzakere başlar. 

Tahsisen bu raporun behemehal baştan aşa
ğıya okunması teklif olunursa reye korum, bir 
karar verilir. Fakat usulden değildir (Fıkra 
okunsun sesleri). Divanı muhasebat encümeni
nin bu husustaki mütaleasmı okutuyorum: 

1 — Maaşlı bir vazifeden ücretli bir vazife
ye naklinden sonra tekaütlüğünü talep edenle
re Meclisi Âlinin 609 numaralı tefsir kararı mu
cibince ikramiye verilmemesi lâzımgeldiği cihet
le Devlet şûrası eski reisi Nusrat Beyefendiye ik
ramiye verilmemesi hakkında bidayeten Divanı 
muhasebatça ittihaz olunan karar esas itiba-
rile muvafık ise de mumaileyhin kabul ettiği 
hizmetin anonim bir şirket olan Cumhuriyet 
merkez bankası meclisi idare riyasetti olmasına | 
ve gerçi bu hal memurin kanununun 8 inci mad
desine nazaran memnu ahvalden ise de usulen 
uhd'esindleki memuriyetin henüz nezedilmediği 
bir zamanda tekaüdünü talep etmesine ve bu iti
barla ikramiye alması lâzımgeleceği kanaatile ı 
Devlet şûrası deavi dairesinden karar verilmiş 
ve bu gibi kararların da vacibülinfaz bulunmuş 
olması itibarile mııahharan vize muamelesinin 
ifasında mucibi tenkit bir cihet görülmemiştir. 

REFlK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, iki gün evvel müzakeresine başlanan bu 
işi itiyadım hilâfına olarak tetkik etmiş bulun
muyordum. Hâdise olduğu zaman yani bu me
sele mevzubahs olduğu zaman söz almadım. Bu | 
benim için dahi bir nimet oldu ki dar zamanda 
meseleyi tetebbu edlecek yerde gerek kendim 
hakikî bir kanaat hâsıl etmemiş ve gerek arka
daşlarımdan esaslı noktalarda izahat almak za
man ve fırsatını kazanmış bulunuyorum. | 
Onun içindir ki heyeti muhteremede cumarte- i 
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kûmet aleyhine dava açılması mevzubahs de
ğildir. 

Refik Beyin ifadesi ayni mealde ve başka 
şekildedir. Onu da okuyayım. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Biliyoruz 
efendim. Neticede dava açabilecek. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Dinleye
lim arkadaşlar, bugün samiin kalabalık, ken
disini dinletmek istiyor. 

REFÎK ŞEVKET B. ( Devamla ) — Hasan 
Fehmi Beyin sözlerini başkaları dinlediği gibi 
Hasan Fehmi Bey de başkalarının sözünü din
lemeye mecburdur. 

Bidayette ben bunları dinlerken Maliye ve
kâleti Nusrat Beyin noktai nazarını kabul et
miş olduğu halde dava mevzuunda ihtilâf ol
masına bendeniz hayret etmiştim. Hakikat böy
le değildir. Hakikat, tamamen Maliye vekâ
leti bu adamın talebini kanunî görmüş ve ita 
emrini yazmış. Divanı muhasebat bunu kabul 
etmiyor. Çok güzel (Sebepleri sesleri). Esba
bı mucibe olarak Divanı muhasebat beş nokta 
göstermiş: Nusrat Beyin mezkûr tarihte ya
ni 2 haziranda vazifesinden infikâkle ayni ta
rihte yeni vazifesine başladığını; 1 - Müddeti 
hizmet cetvelinden, 2 - Reşat Beyin Başvekâ
lete yazdığı 14 - VI - 931 tarih ve 8281 numaralı 
tezkereden, 3 - Divanı muhasebatla yapılan mu
habereden, 4 - Meclisi idare azalarını davet 
eden 2-VI-934 tarihli telgraftan, 5 - Başve
kâlete vazifei hazırası münasebetile yazdığı 
3-VI-931 tarihli istidanın neticesinden. Divanı 
muhasebat bunların neticesinde: İkramiye alma
ğa hakkı yoktur diyerek mütalea dermeyan etmiş 
ve Maliye vekâleti Divanı muhasebatın bu noktai 
nazarım kabul ederek evvelce vermiş olduğu ita 
emrini geri almıştır ve bu zata para vermem 
demiş (Tamam sesleri, gürültüler). Verdiğim 
bu izahatla Rasıh ve Reşit Beyefendilerin gö
nüllerini ferahlandırırsam bununla iktifa etme
lerini rica ederim. Çünkü aynen aldığımı söy
lüyorum, fazla bir şey ilâve edemem. Lütfen 
resmî malûmatla iktifa edelim. 

RASIH B. (Antalya) — Devam edin. 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Elbette 

edeceğiz. Bu şekilde bir dava ikame edilmiştir. 
Davanın safahatını burada mevzubahs etmeye 
hiç lüzum yoktur. Çünkü her dava neticede bir 
hükme iktiran edebilmesi için mevcut kanunlar
dan, nizamlardan, ahkâm ve içtihatlardan isti
fade edilerek bir kazıyei hukukiye meydana ge
tirmek mahiyetinde olduğu için her davayı hük
meden, her davayı deruhte eden, hatta bu da
vayı derecatı muhtelifede tetkik edenler dahi 
mesele hakkında muhtelif kanaat taşımaktan ta
biî bir şey olmaz. Onun için davayı şöyle yapmış, 
böyle yapmış meselesi bence kazıyei muhkeme 
halini iktisap eden bir davanm içine duhul nok
tasından haddi zatinde vazife ve salâhiyeti hari
cindedir. 

RASIH B. (Antalya) — Meclisin murakabe 
vazifesini de takdir buyurmuyorsunuz. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Rasıh Bey 
gibi on üç, on dört seneden beri parlâmento içe
risinde dinlemek ve dinletmek vazifesini öğren
mesi icap eden bir arkadaş, bilhassa benim gibi 
bildiğini söylemekten çekinmeyen bir arkadaşa 
karşı (Gürültüler). Müsaade buyurun, rica edi
yorum; söylediğim sözler tamamen vesaika is
tinat etmektedir, mevcut dosyalardan muktebes
tir. Bana cevap verecek arkadaşların bilâhare 
benim gibi kürsüye çıkıp söylemelidirler. Heyeti 
Umumiyenin karan elbette her şeyin fevkinde-
dir. 

RASIH B. (Antalya) — Bilâ kaydü şart. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bence me

busun söyleyeceği sözün esasında mantık, üslûp, 
nizam, intizam şartı evveldir. Bilâ kayit olamaz. 

ALİ SAİP B. (Urfa) — Ders mi alacağız? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — İcap ederse 

birbirimizden. 
ALİ SAİP B. (Urfa) — Sizden ders alamayız. 
MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Kâsei ta

hammülümüz şikest oldu (Gülüşmeler). 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Şûrayi 

Devlet karar vermiş, kararın sahibi bu ilâmı ala
rak Maliye vekâletine müracaat etmiş, bana ver
mek istenmeyen para hakkmda kanunî hakkım 
vardır, veriniz demiş. Maliye vekâleti bu ilâmı 
yine mevcut kanunlar mucibince lâzimülinfaz 
telâkki ederek Divam muhasebata göndermiştir. 
Divam muhasebat reisinin ağzmdan işittiğimiz 
veçhile ve hakikate mutabık olduğu veçhile 10 
seneden beri devam eden usul dairesinde kanu
nun emrine tevfikan mukaddema vize etmediği 
şeyi vize etmiş ve şimdi parayı almıştır. 

Arkadaşlar bunlar o kadar çerçevelenmiş me
selelerdir ki, bunun üzerine bir nokta ilâve edi
lemez. Çünkü vakıadır. Divam muhasebat bu 
meselede, şu şekilde itiraz ettim, Nusret Bey Ma
liyeye gitti, Şûrayi devletten ilâm getirdi, ben de 
şu suretle verdim, nazan dikkatinize arzedi-
yorum diyor. Bu da bu günkü ruznamemizin 
mevzuu oldu. O halde yapılacak iş nedir? Ya
pılacak iş meselenin mahiyeti itibarile muraka
be hakkımızın istimalidir. Bunu demlide etmiş
sek murakabe ederken her şeyden evvel ve 
her şeyden evvel her kesin, huzurumuzda gelip 
müdafaa hakkım kullanamayacak olan zevatın 
hakkına, haysiyetine ve namusuna hürmettir 
(Gürültüler). (Kim hürmetsizlik etti ki sesle
ri), (öyle şey yok sesleri). 

ALİ SAİP B. (Urfa) — Meclise nasihat mı 
veriyorsunuz efendim? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — T. B. M. 
Meclisi namma kazaya memur ettiğimiz ve ken
dilerine teşkilâtı esasiye kanununun maddei 
mahsusasile istiklâl verdiğimiz ve verdikleri 
ilâmların T. B. M. Meclisi tarafından diahi infaz 
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ve icrasına mümanaat olunamayacağını açık 
harflerle, sarih bir şekilde yazmış bulunduğu
muz bir kaza müessesesinin dahi her türlü şai
beden azade bulunduğunu tahkim ve tebarüz et
tirmek mecburiyetindeyiz. 

RASIH B. (Antalya) — Istağfurullah. 
REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Arkadaş

lar, bu düsturlar etrafında toplandıktan sonra, 
mukadderatımızı siyanen kendilerine tevdi et
tiğimiz adlî ve idarî mahkemelerin vahdetini 
ve bunların teşkilâtı esasiye kanunu nazarında 
bir olduğunu, daha henüz mürekkebi kuruma-
mış olan bir kararla kabul ettikten sonra, hâ
kimleri ve mahkemeleri haiz oldukları ve teş
kilâtı esasiye kanunile tahkim edilmiş olan sıfat 
ve salâhiyetleri tenkit eder vaziyette söz söy
lemenin husule getireceği vaziyet ve hâkimlerin 
vicdanlarına, alenî tenkitten doğacak korkuyu 
sokmak bu memlekette adaleti mahvedebilir. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Tenkidi 
siz yapıyorsunuz. 

RASIH B. (Antalya) — Ne yaparlarsa gay-
rimesuldürler, öyle mi? (Gürültüler). 

REİS — Dinleyiniz efendim, siz de söyler
siniz. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, hayatta mesul olmamak yoktur. Mesuli
yet, yani bizim kanunlarımız, cihanı medeniye
te müsabaka edecek kadar mazbut olan kanun
larımız mesuliyete lâkayit midir? Haşa. 

Mevcut ahkâmı cezaiye ve ahkâmı hukukiye 
hâkimler tarafından husule getirilecek olan me
suliyetti fiillerin ne şekilde cezalandırılaca-
ğmı ne şekilde tazmin ettirileceğini tasrih et
mektedir. Bir hâkimin işinde ya hüsnü niyet 
vardır, veya sui niyet vardır. 

MUSTÂFA ŞEREF B. (Burdur) — Hâkim
den bahsetme. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Burada 
hüsnü niyetle verilmiş olanlara nasıl itaat edi
yorsa, sui niyetle verilmiş olanlara da öylece 
itaat etmeliyiz. 

Onu veren adamlar hakkında taşıdıkları fi
kir, kanaat ve husule getirecekleri neticeye gö
re - sui niyet hallerinde - ceza vermek, tazminat 
vermek için belâğan mabelâğ ahkâmı kanuniye-
miz vardır. Elverir ki bu kararın sui niyetle 
verilmiş olduğu; sahabet, iltizam ve iltimas ile 
verilmiş olduğu mevzubahs olsun ve tahak
kuk etsin. Bu, tahakkuk etmeden her hangi 
bir hâkimin, her hangi bir mahkemenin her 
hangi bir müessesei kazaiyenin vermiş olduğu 
kararlara karşı itaat işimizin ve vazifemizin 
başındadır arkadaşlar. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Bunun 
hilâfında bir şey geçmiş değildir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, Şûrayi devletin kararını infaz eden 
Divanı muhasebata ben kendi hesabıma teşek
kür ederim. En muvafık şekilde ve teşkilâtı 

esasiye ve Şûrayi devlet kanunlarının ruhuna 
muvafık şekilde hareket eden Divanı muhase
bat encümeninin noktai nazarına tamamen işti
rak ederim. Çok temenni ederim ki, Divanı 
muhasebat reisinin burada söylediği gibi Meclisi 
Âlide gördüğüm temayülâta göre artık bundan 
sonra Şûrayi devlet kararlarına göre 
hareket edilmeyecektir gibi bir mütalea-
ya devam etmiş olmasın. Arkadaşlar, Şû
rayi devletin hukuk ve salâhiyeti mevzubahs 
olduğu zaman hatırımda olduğuna göre Hasan 
Fehmi Bey Yunus Nadi Beye bir sual sordu. De
di ki, Divanı muhasebatın vize salâhiyetine bu 
mazbatanın şümulü var mıdır? Gayet tabiî ola
rak dendi ki, hayır. Bir sual daha soruldu, onu 
da Mustafa Şeref Bey cevapladı. Divanı mu
hasebat aleyhinde dava ikame edilebilir mi 
dendi? Mustafa Şeref Bey dedi ki; Divanı mu
hasebat efrada karşı hasım olamaz. Onun mua
melâtı nihayet îcra Vekillerinden birine ra-
cidir. Binaenaleyh Divana karşı hasım mevzu
bahs olamaz ve zannederim ki Refik Bey ar
kadaşımız bunu yanlış telâkki etmişler. Şûrayi 
devletin kuvvei kazaiyeyi haiz olduğuna d'air 
esbabı mucibeli olarak kabul ettiğimiz karar 
karşısında bir nokta kaldı, o da Hasan Fehmi 
Beyin bahsettiği iştir. Arkadaşlar, bir suali 
halletmek lâzımdır. Divanı muhasebatın vize 
etmesi veya etmemesi meselesi nasıl bir iştir, 
kazaî bir iş midir, idarî bir iş midir? 

YUSUF B. (Denzli) — Meclisi Âlinin vazi
fesidir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Ne olur
sa olsun, açık olarak söylemek lâzımdır, ,açık 
olarak ifade etmek lâzımdır ki, Divanı mu
hasebatın her hangi bir adamın alacağına veya 
almayacağına dair yapmış olduğu muamele bir 
muamelei idariyedir. O halde Şûrayi devlet kanu
nunun 19 uncu maddesinin (A) fıkrasına gelin
ce; bu muamelei idariyeyi kendisine malettiği 
dakikadan itibaren artık orta yerde Divanı mu
hasebat yoktur. Arzusu isaf edilmeyen zat 
karşısında bir vekâlet vardır. Bu noktai na
zardan vize kalkmıştır veya vize etmemek kalk
mıştır. Onun yerine Divanı muhasebatın nok
tai nazarını kabul eden bir vekâlet kaim olmuş
tur. Onun içindir ki bu sarih muamelenin ne
ticesi olarak bu keyfiyet tahaddüs etmiş, vatan
daşın hakkı haleldar olunca Şûrayi devlet kanu
nunun 19 uncu maddesi mucibince bu zatın Şû
rayi devlete müracaat etmek hakkı vardır ve 
neticede bu şekilde muamele cereyan etmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, bu şekilde cereyan eden 
muameleden sonra cetveller gelince vaziyet 
ne olmak lâzım? Bir defa şurasını arzetmek 
isterim ki Muhterem heyetinize, dahilî nizam
namenin 49 uncu maddesi zannederim sarahat-
sizdir. Bu işin mucibi tefsir bulunduğu söy
lenmiş ve Muhterem heyetinizin kabulile key-
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fiyet Teşkilâtı esasiye encümenine gitmişti. 
Teşkilâtı esasiye encümeninden zannederim gel
di. Çünkü o zaman ben mezun bulunuyordum. 
Nihayet bir encümende halâ bu işin halledil
memiş olduğunu hatırlıyorum. Yani Divanı 
muhasebattan gönderilen raporlar üzerine it
tihaz edilecek kararların mahiyeti hukukiyesi 
ne olduğuna dair olan tefsir meselesi halle
dilmiş değildir. Bu şekle gelince: Bendenizin 
noktai nazarım bazı arkadaşların mütaleatma 
ve bilhassa geçen gün söz söyleyen Hasan 
Föhmi Bey; Şûrayi devlet kararma karışılır 
mı? Vizeyi iptal ediyoruz. Şimdi vize iptal 
olununca hakikatte vize idari bir salâhiyetten 
neşet etmiş değil, kazaî bir icaptan doğmuş
tur. Eğer, Divanı muhasebat, kendi elinde 
kalmış olsaydı evvelce yapmadığı gibi şimdi 
de yapmazdı. Şûrayi devletin karan vacibül-
infaz olduğu için o da bu vazifesini yapmış. 
Şimdi bu vizeyi iptal etmenin hukukî neticesi 
ne olacak? Vize iptal olunduğu dakikadan 
parayı geri almak lâzımdır. Parayı kimden ge
ri alacağız? Parayı almak iki şekilde olur. 
Eğer biz kazaya müstenit olan bu itanın, hüsnü 
niyetle verildiğine kani bulunuyoruz ve bu
nun aksini isbat edemezsek bu paranın geriye 
alınması lâzımdır. Meseleyi burada bırakıp 
Şûrayi devlete intihap ettiğimiz azaların bu 
işte sahabeti iltizamını görüyorsak kanun yol
lan açıktır. Ya haiz olduğumuz salâhiyeti kul
lanarak bunları şu veya bu şekilde azlederiz, 
veyahut ceza kanununun en aşağı iki seneden 
itibaren başlayan azamî ceza ile cezelandırır, 
veyahut hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
573 üncü maddesi mucibince bunlara bu pa
rayı tazmin ettiririz. Burada gayet güzel mad
deler vardır: (iki taraftan birini iltizam ve 
garazı nefsaniyetten dolayı diğeri aleyhine) ilâ-
ahiri diyor. Adalet müesseselerini alelıtlak, 
Türkiye adalet müesseselerini, aksi sabit olma
dıkça, sahabet, iltizam ve kanuna ve nizama 
aykın hareketten tenzih ederim. Bunun aksi
ni söylediğimiz ve bu karan verdiğimiz gün 
ve bu paranın istirdat menşeini göstermediği
miz gün teşkilâtı esasiye kanunumuzun 53 
üncü maddesi mucibince, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından infaz ve icrasının tehir 
edilmemesi için verilen karan dahi sıfıra in
dirmiş oluruz. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Ya Mecli
sin murakabe hakkı? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Binaen
aleyh bendenizin bütün endişem budur. Bence 
Nusrat Bey, Nusrat Ağa, Nusrat Efendi mev-
zubahs değildir. 

Arkadaşlar, bu Meclisin yüksek ve fazilet-
kâr ruhunda ancak ve ancak adalet duygula
rının bulunduğuna ve adalet müesseselerine 
hürmet sayesinde bir Devletin yaşayabileceği-
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ne göre bendeniz adalet müesseselerinin ilâm
larının iptal edilmesi taraftan değilim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Edebiyat 
istemiyoruz. Artık fikirden bahsedin. 

REFİK B. (Konya) — Bu tasavvuruna göre 
izah ve bunun hakkındaki noktai nazannızı 
izah eder misiniz? 

REFİ KŞEVKET B. (Devamla) — Arzede-
ceğim noktalar bu ilâmın mutlaka verilmesi 
noktasındandır. Yeni yeni hükümler verilmesi 
noktasından binnetice ilâmı bozmak mahiyetin
de olacağı için içtinap ediyorum. Yalnız kana
ati hususiyem olarak arzedeyim ki, bu ilâm 
gayrikanunî değildir. Binaenaleyh Şûrayi dev
let müessesesinin Nusrat Beyi iltizam ettiğine 
dair bir cereyan varsa bu cereyanın tayin et
tiği kanun yollanna ben de taraftanm (Han
deler). Aksi takdirde bu ilâmı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi demir gibi infaz etmek mec
buriyetindedir. 

REFİK B. (Konya) — Divanı muhasebat re
isinden bir sual soracağım. 

REİS — Müsaade buyurun. Sıra, Reşit Be
yindir. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Bendeniz düşün
celerimi kısaca arzedeceğim. Bendeniz, Refik 
Şevket Bey gibi erbabı hukuktan ve ukalâdan 
bulunmadığım için kısa söyleyeceğim. 

Beyefendiler, mevzubahis mesele, murakabe 
meselesidir. Divanı muhasebatın vizesini, Mec
lisi Âli ya tasdik eder, ya reddeder. Reddederse 
para geri almır. Refik Şevket Bey, bir adamın 
şeref ve haysiyetile oynamamalıdır dediler. Bir 
adamın, hilafı kanun aldığı parayı geri istemek 
şerefi ile oynamak mıdır? Bence bu parayı al
mak lâzımdır. Maaş aldığı halde ve müddetini 
bitirmesine 15 gün kalmış iken (Müddetini bi
tirmiş sesleri ). Milletin, gayri kanunî surette 
6 000 lirasmı alan kimsenin, Cumhuriyet merkez 
bankası gibi bir müessesenin başmda bulunma
sına bile taraftar değilim. Çünkü menfaati için 
gayri kanunî harekette bulunmuştur. Burada Şû
rayi devletin vermiş olduğu karar mevzubahs 
değildir. Bu mesele, Refik Şevket Beyle aynca 
konuşulur ve hallolunur. 

Dışanda dün Refik Şevket Bey, bir söz söy
lediler, beni çok müteessir ettiler. Bu kürsü, bi
lenler kürsüsüdür dediler. Hayır Beyefendiler, 
burası millet kürsüsüdür. Yalnız Refik Şevket 
Beyin değil, benim de kürsümdür. 

RASÎH B. (Antalya) — Yüksek Heyetin mü
zakere ettiği madde Divanı muhasebattan gel
miş bir rapora aittir. Buraya çıkan arkadaşlar 
palavra atmasınlar dendi. 

REİS — Rasıh B. esastan bahsediniz. 
RASIH B. (Devamla) — Peki efendim. Di

vanı muhasebat, teşkilâtı esasiye kanununun 
100 üncü maddesi mucibince Meclis namma hesa-
bata bakar ve o hesabatta gördüklerini her üç 
ayda bir Meclisi âliye rapor eder. 

- 121 -
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Arkadaşlar, hepinizce açık ve şüphe, götürme

yen bir hakikattir, Meclisi Alinin en yüksek hak
kı murakabedir. Murakabe hakkı üzerine tak
yit korsak, murakabe hakkı üzerinde işi avu
katlığa dökersek, bu milletin hukukunu ne su
retle ve nasıl müdafaa edeceğiz? (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, ben şahsî davaları fazla deruhte 
etmiş bir adam değilim. Şahsî davaları fazla de
ruhte etmem. Fakat amme davası üzerinde söz 
söylerken bilâ pervayım. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Ben şahsî 
dava mı deruhde ediyorum? 

RASIH B. (Devamla) — Ben size bir şey söy
lemiyorum. Dinle, sen de dinlemesini öğren! 
Avukat olmadığım için şahsî dava nedir, bil
mem. 

Meclisin murakabe hakkı üzerinde hiç bir 
kaydi, hiç bir şartı, Meclisi Ali dinleyemez. Şu 
heyet bu karan vermiş, falanca mahkeme şu 
kararda bulunmuş, bunlar üzerinde münakaşa, 
Meclisi Âlinin mevzuu haricindedir, diye bir 
şey mevzubahs olamaz. 

Divanı muhasebatın bir praporu vardır, mü
zakere ediyoruz. B. M. Meclisi yüksek mura
kabe vazifesini görüyor. Binaenaleyh Meclisi 
Âli yüksek murakabe vazifesini görürken, efen
dim, yüksek mahkemeler, hâkimler vardır, gi
bi mugalâtaları burada dinleyemeyiz (Bravo ses
leri). 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis Bey! 
şahsıma ait söz söylüyorlar, söz isterim. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Denizli) — En sonra 
(Gülüşmeler). 

RASIH B. (Devamla) — Arkadaşlar, Mec
lisi Âlinin, mevzuumuz olan madde üzerinde 
bir tefsir kararı var, numarası 609 dur. Bu 
karar mucibince, mevzuumuz olan maddede is
mi geçen zat, ikramiye alamaz. Meclisi Âli na
mına vazife ifasile mükellef olan Divanı mu
hasebat bu karaı mucibince, « Siz ikramiyeye 
müstahak değilsiniz» demiş. Mesele davaya 
intikal etmiş. Arkadaşlar, davanın safahatını 
da okuyalım. Davayı rüyet eden heyet, Diva
nı muhasebatın bulunduğu yerden hariç bir yer
de, bir vilâyette değildir. O da buradadır, o 
da bu merkezdedir. Davayı rüyet eden Heye
tin bulunduğu daire, bu ikramiyeyi almak is
teyen zatin üç gün evvel reisi bulunduğu daire
dir. O dairede, o zatin hâlâ reis midir, değil 
midir, bunu bilmesi lâzım olan ve hakikatte bi
len Şûranm müddeiumumisi diyor ki; 31 mayısta 
vazife takabbül etti, ayrıldı, 2 haziran tarihin-
ve verdiği ilânla da vazifeye başladığı dünyaya 
ilân edildi. Bu suretle gelip Şûrada bir dava 
açması gibi bir muvazaa karşısında, Şûrayi bı
rakması muvafık olmadığını müddeiumumi söy
lüyor. O reisi demek ki Şûrayi devlet dairesi
nin içinde, o gün müddeiumumi görmüyor. 
Fakat kararda - arkadaşlar geçen gün de arzet-

tim - ikinci bir şık vardır. Şûrayi devlet dai
relerinden kanunları tefsir mahiyetinde ka
rarlar çıkıyor. Ayni zamanda bu kararrn için
de de tefsir vardır. Nusrat Beyin vaziyeti, 
memurin kanunun falan maddesine temas ettir
mek isteniyor. Onun kabul ettiği iş, anonim şir
keti için şu ve bu için varit görülmemiştir. Yani 
bu, tefsirdir. Kanunu tamamen tefsirdir arka
daşlar. Onun için üzerinde bulunduğumuz 
madde, ikramiyenin ne miktarile alâkadardır, 
ne de Meclisi Âlinin murakabe hakkile alâka
dar olduğu kadar hiç bir şeyle alâkadar
dır. Meclisi Âlinin murakabe hakkı, her şey
den evvel, Meclisi Âlinin kendisinin millet ve 
memleket için temin edeceği en yüksek hak
kıdır. Telâş gösterenler bir ilâmın bozulmasın
dan korkan, üç bin liranm, beş bin liranm istir
dadından korkanlar, ondan korkmasınlar. Mu
rakabe hakkının ihlâlinden korksunlar. Hiç bir 
şeyle mukayyet olmayan murakabe hakkı, ,bu 
milletin asırlarca inleye inleye, zulüm göre gö
re, felâketten felâketes sürüklene sürüklene, en 
Çok 15 sene evvel - ondan evvel tamamen mura
kabe hakkını elde edilmiş saymıyorum - millî 
Hükümetin burada kurulduğu gündenberi elde 
ettiği bir haktır. Ona kimsenin elini uzattırama-
yız arkadaşlar (Bravo sesleri). 

İBRAHİM B. (İsparta) — Kırmak lâzımdır 
o eli. 

RASIH B. (Devamla) — Arkadaşlar, evrakın 
okunmasını isteyen arkadaşa bir şey daha hatır
latacağım ve şunu da Heyeti celileden rica ede
rim ki, geçen gün arzettiğim gibi, böyle milletin 
murakabe vazifesine taallûk eden vaziyet ve 
madde hilâfında para almak istemeleri, evet, öyle 
Şûrayi devlet riyasetinde bulunmuş, ondan sonra 
Devlet merkez bankası gibi en mühim bir banka
nın basına getirilmiş bir zat - arkadaşlar, biraz 
acı, fakat söyîeyece-Tİm - ne istivorlar bu arka
daşlar, para mı istiyorlar? İstediklerinden çok 
fazlasını verivoru?;. Her ay 1500 - 2000 lira ve
riyoruz. Bu Devlet, Başvekiline bu parayı ver
miyor. Bunlar daha ne istiyorlar? Milletin mu
rakabe hakkmı dahi iptal ettirerek para almak 
istiyorlar. Bu zat Millî mücadelede kan döken
lerle beraber mi çalışmış? (Bravo sesleri). Yok
sa güneşte, karda, çamurda yağmurda didinerek 
tırmanarak para kazanıp ta Devlete vergi ve
renler meyanmda mıdır? Ne istiyorlar? Geçen 
gün de sövledioim gibi. biraz da insaf lâzım. O 
adamlara insaf temennisi değil, efendiler! çeki
lin gayri de biraz da başkalarına yerlerinizi terk 
edin. Bu milletin bu yerleri işgal edecek cok yük
sek adamları vardır, onlar gelsinler, onlar işgal 
etsinler, diyelim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Refik Şevket Bey, yalnız şahsmıza 
ait nokta hakkında söyleyiniz. Esas mesele hak
kında söz dia-er arkadaşlarındır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaşlar, 
milletin mümessili olan heyet içerisinde muhte-

- 122 



İ : 6 7 1 4 - 6 - 1 9 3 4 C : i 
lif meslek erbabının bulunmasında, bizzat mil
letin menfaati vardır. Onun için avukatlık mes
lekini, avukatları istihfaf eder şekilde söylenen 
sözü (Yok yok öyle bir şey söylenmedi sesleri). 

yüksek vicdanınızın kabul etmeyeceğine kaniim. 
Arkadaşlar! dikkat buyurulacak olursa size en 
çok muhatap olan bendeniz, mümkün olabildiği 
kadar sözlerimi de, hiç bir arkadaşın kalbini kır
mayacak sözler intihap etmekte çok dikkat ede
rim. Beşerin yapmamağa muktedir olmadığı ha
talar müstesna olmak üzere, diğer hataları yap
mamağa çalışırım. Fakat, ne şahsî dava takip et
miyorum diye imaen vaki olan isnada, ne de 
avukatlık sözü ile kelimeler üzerinde kastı ma
nalar icat etmek yolundaki ithama, ne de ancak 
ve ancak zaif akıllılar ve maksadı mahsus ta
kip eden ahlâksızların yapmak itiyadında bu
lunduğu mugalâtaya ve bu isnada muhatap ola
cak adam değilim. Binaenaleyh bendeniz tekrar 
ediyorum. Asabiyetine evvel ve ahir yakından 
vâkıf olduğum itasın Bey arkadaşımızın ... 

RASÎH B. (Antalya) — öyleyse Mazhar Os-
mana gideyim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Bu söz
lerinin, doğrudan doğruya asabiyet çerçevesi içer
sinde hedefi muayyen şekilde tayin edilme
diğini ve bu hedefin ben olmadığımı anlaya
rak, bundan dolayı müteselli olmak isterim. 
Fakat Rasıh Beyin bunu, tesellüm için, kendi
sinin ifade etmesi lâzımdır. Eğer bunu ifade 
etmezlerse bana atfettikleri şeyleri maalesef 
kendilerine tamamen iade etmek isterim. 

REİS — Zaten Rasıh Bey, her hangi bir mes
leki ifade etmek istemediğini ve Refik Şevket 
Beyefendinin şahsına karşı her hangi bir fena 
nazar beslemediğini, sözleri esnasında söyle
mişlerdir. Onun için bu bahsi geçiyorum. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Arkadaşlar, bu me
sele iki gün evvel konuşulurken ben tam olarak 
Mecliste hazır bulunamamıştım. Bilâhare öğren
dim. 

ZtYA GEVHER B. (Çanakkale) — Devam 
etseydiniz. 

RÜŞTÜ B. (Devamla) — Encümende çalışı
yordum. Onun için temas edilmediğine kani 
olduğum bir mevzu üzerinde söyleyeceğim. 

Refik Şevket Bey arkadaşımız iyi tetkik et
meli, eğer bu karan bu kaza heyeti hüsnü ni
yetle verdiyse mesele yoktur. Sui niyetle ver
diyse falan ve falan kanunun bu ve şu madde
lerine göre cezalandırmalıdır, dediler. Ben işte 
o zaman söz istedim. Bu yolda işleri bir çok acı 
tecrübeler görmüş ve bunları huzuru âliniz
de fırsat ve zamanmda açmak isteyen bir arka
daşınızım. Yalnız Divanca tasdik edilip mil
let namma ödenen paralar değil, hususî bütçe
lerde dahi bu kabîl ödenen paralar bulunabilir. 
En büyük ita âmiri bu vaziyetleri tetkike 
salâhiyettar ve muvazzaftır. Ama onlar 
üzerinde ne dereceye kadar Meclisi Ali

nizin gösterdiği hasssasiyeti göstermişlerdir. 
Sonra asıl temas etmek istediğim nokta şudur: 
Osmanlı imparatorluğunun bize bıraktığı men
fur yadigârlardan birisi de atalar sözü sırasma 
bile geçirilen: « Devletin malı deniz, yemeyen 
domuz » sözüdür. Cumhuriyet Hükümetimizin, 
o devirden bu mesut günlere kadar varagelen 
bu kötü zihniyeti kökünden söküp atmak ga
yesi olduğu için bu konuştuğumuz mesele, bun
lardan birini teşkil etmektedir. Meclisi Aliniz 
bu hatalı vaziyeti görmüş ve bu gün bu kötü 
zihniyetleri kökünden söküp atmak için karar 
verecektir. Bu karar bütün millet tarafından 
şükranla karşılanacaktır. 

Arkadaşlar, benim demek istediğim şudur. 
Hulasaten arzedeyim. Bu mesele ile kanunla
rımızda noksanlık varsa bunların ikmalini rica 
etmek ve bilhassa, bilhassa ita âmiri mevkinde 
bulunan zevatın daha esaslı murakabe etmele
rini istemek ve temin etmektir. 

Devlet ve millet hazinesinden para ödenir
ken muamelesini yapanlar, ona ita edilebilir ka
rarını verenler ve alanlar arasmda bazan lâu
baliliğin hâkim olduğu muhakkaktır. Misal mi, 
istersiniz işte bu konuştuğumuz meseledir. Mil
letin hazinesini böyle nahak yere israf edildiği
ni millet görürse acınır. îsraf edenler bilsinler 
ki milletin en kuvvetli desteği Hazinesidir. Bu
na el uzatanlar Cumhuriyetin amansız cezalarını 
beklesinler. O eski devrin sakim itiyatları artık 
yer bulamaz. Bu gibilere ceza vermek değil, 
kafalarını ezmek lâzımdır. 

REÎS — Refik Bey söz istemiştiniz. 
REFÎK B. (Konya) — Mesele tenevvür et

tiği için vazgeçtim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Refik 

Şevket Bey biraderimiz Divan raporlarının Mec
liste ne tarzda nihaî şekil alacağına dair ni
zamnamede sarahat yoktur dediler. Bendeniz 
buna dair olan maddeyi buldum. 49 uncu mad
de : (Divanı muhasebat encümeni muhasebei ka
tiye. kanunu lâyihasile dairelerin sarfiyat 
ve teahhüdatı hakkında her üç ayda bir Divanı 
muhasebat tarafından tanzim olunacak rapor
ları tetkik eder. Tetkikatmm neticesini gös
teren mazbata basılarak mebuslara dağıtılır. 
Bu mazbatalar Heyeti umumiyece müzakere edi
lerek karara raptedilir). Arkadaşlar, dikkat 
buyurunuz karar vardır. Şu halde burada ka
rara raptedilecek nedir?. Divanı muhasebat en
cümenimizin mazbatası, bendenizce Şûrayi dev
letin ilâmı yahut kararmı ret veya kabule saik 
olabilir. Asıl mevzuu müzakere olacak kendi 
encümenimizin kararıdır. Bu kararda, vizenin 
usulü dairesinde olduğu ve sarfiyatın doğru ya
pıldığı söyleniyor. Bendeniz bunların doğ
ru yapılmadığına kaniim. Çünkü esbabı muci
be olarak Şûrayi devlet riyasetinde bulunan zat 
Şûrayi devletten ayrıldığı gün vazife kabul et
miştir. 
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Eğer riyaset te uhdesinde olduğu halde va

zife kabul etmişse, hususî vazife kabul etmiş
tir, müstafi addedilmesi lâzımdır, müstafi ad
dedilen ve ücret alan adam, tefsir mucibince 
ikramiye alamaz. 

Sonra memurin kanununun 8 inci madde
sini Şûrayi devlet esbabı mucibe olarak gös
teriyor ki, müsaittir. Yani, riyasetten ayrıl
mamakla beraber şirkette vazife kabul ede
bilir diyor. Fakat memurin kanununun o mad
desi tadil görmüştür. Tadil şekli şudur: (Me
murlar ticaret ve sanatla iştigal edemezler, 
kendi imlâk ve arazilerini bizzat veya bilvası
ta işletebilir, şirketlerde, ticaret ve sanayi mü
esseselerinde vazife deruhte edemezler.) Şûra
nın ifadesine göre, eğer Cumhuriyet merkez 
bankası bir anonim şirketse işte burada (Şir
ketler) diyor. Ancak kooperatiflerde memurla
rın meclisi idare azalığı yapabileceği söyleni
yor. Ben öyle tahmin ediyorum ki bu tadil 
Ankara Memurin kooperatifinin teşekkül ettiği 
zamanlarda yazılmıştı; bu kooperatifin daha 
dürüst ellerde idare edilmesi için bu kayit ko
nulmuştu. 

Şu halde Şûrayi devletin sözü ile de sabit 
oluyor ki bu zat, şirketlerde vazife kabul et
mek suretile esas vazifesinden istifa etmiştir. 

609 numaralı tefsire göre ikramiye alama
ması lâzımgolir. Divanı muhasebat encümeni 
mazbatasının reddi lâzımdır. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Ancak 
iki takrir vardır. Okuyup reyi âlinize arzede-
ceğim: 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim sebeplere binaen Divanı mu

hasebat encümeninin mazbatasının reye ko
nulmasını teklif öderim. 

Manisa 
Refik Şevket 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplere mebni Divanı 

muhasebat raporu üzerine Divanı muhasebat 
encümeninden yazılan mazbatanın birinci fık
rasının tasdik edilmeyerek reddini teklif ede
rim efendim. 

İsparta 
Mükerrem 

REİS — Efendim; birinci takrir, kabulü 
mutazammındır. Reddi ihtiva eden ikinci tek
lifi evvelâ reye arzedoceğim. Ret teklifi ka
bul edildiği takdirde rapora ait mazbatanın 
yalnız bu kısmı reddolunmuş addedilecektir. 
Diğerlerini müzakereye devam ederiz. Mütalea 
yoksa ayrıca kabullerini reyinize koyarım. Bu 
takrir kabul edildiği takdirde icap edenlere teb
liğ edilir. Şayet kabul edilmezse o vakit Refik 
Şevket Beyin takriri veçhile mazbatayı aynen 
reyüinize koyarım. 

Mükerrem Beyin takririni kabul edenler... 
Etmeyenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — iki kişi
ye karşı. 

HÜSEYİN HÜSNÜ B. (İsparta) — Hak ye
rini buldu. 

REİS — O halde bu mesele hakkında bu ka
rarı icap edenlere tebliğ ederiz. 

Raporun diğer maddeleri hakkında mütalea 
var mı? (Hayır sesleri). 

Diğer maddeleri kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Ruznameye devam ediyoruz. 
4 — Haziran : ağustos 1933 aylarına ait rapo

run takdim kıhndığ ıhakkında 3/380 numaralı 
Divanı mulıasıhat riyaseti tezkeresi ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası [lj. 

REİS — İkinci rapor hakkında mütalea var 
mı? 

RUŞENÎ B. (Samsun) — Muhterem arkadaş
lar, ikinci raporun beşinci maddesi; 926 sene
sinde mevkii meriyete giren kazanç kanununun 
birinci maddesi «Türkiye dahilinde ticaret ve sa
nayile meşgul olanlar kazanç vergisile mükellef
tirler.» Şu halde bunun gayrılan mükellef de
ğildirler, manası çıkabiliyor. Hariciye vekâle
tinde muhasebe işleri müdürlüğü, 926 da mema-
liki ecnebiyede bulunan konsolosluklar ve elçi
liklerde, hademe, kavas gibi ücretle istihdam 
edilenlerden kazanç vergisi kesmiyor, bu suretle 
muamele yapılıyor, Divana geliyor. Divan vize 
ediyor ve bu devam ediyor. 927, 28 ve 29 un bir 
kısmmda. 929 senesinde Adliye vekâleti mu
hasebe müdürü Abdülkadir Bey nammdaki zat, 
Hariciye vekâletine muhasebe müdürü olarak 
geliyor. Bu zat tereddüt ediyor. Acaba bu gi
bilerden kazanç vergisi kesilir mi, kesilmez mi? 
Bunun için ita âmiri olan Maliye vekâletinden 
soruyor. Maliye vekâleti cevap veriyor. Di
yor ki; Türkiyenin haricindeki sefaret ve kon
solosluklardaki ücretli müstahdemler, kavaslar 
mahallî tebaadan ise kendi hükümetlerine za
ten kazanç vergisi veriyorlar. Biz de alırsak 
mükerrer olur ve mütekabiliyet ve kavaidine 
de mugayirdir. Binaenaleyh onlardan kazanç 
vergisi kesilemez. Fakat meselâ Paris sefaret-
hanemizdeki müstahdem, Alman tebaası ise ke
silir, fakat Fransız ise kesilmez. Çünkü Fran
sa Hükümeti bunlardan kazanç vergisi alıyor. 
Bu suretle Abdülkadir Bey muamele yapıyor 
ve Divana gidiyor. Divan bu sefer kazanç ka
nununun 25 inci maddesinde buna muhalefet 
görüyor ve bunu vize etmiyor. Diyor ki; gayri 
kanunî tediyat yapılmıştır. Bu suretle Divanı 
muhasebatla Maliye vekâleti arasmda muhabe
re cereyan ediyor. İkisi de fikirlerinde İsrar 

[1] - 207 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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ediyorlar ve bu suretle hariciye muhasebecisi
ne zimmet kaydediliyor ve hu da büyük bir ye
kûn tutuyor. Tabiatile muhasebe müdürü 
kendi âmirinden sorarak, almış olduğu cevap 
üzerine muamele yapmıştır. Şimdi böyle zim
metine büyük bir miktar kaydedilmiştir. Bu 
karar temyizen Şûrayi devlete gidiyor. Şûrayi 
devlet temyizen Divanı muhasebat kararmı tas
dik ediyor. Derhal bir miktar henüz tediye 
edilmeyen maaşlardan kalan kazanç vergileri ke
siliyor. Fakat nihayet bu para 14 bin küsur 
liraya varıyor ve bu para muhasebe müdürü
ne ve tahakkuk memuruna zimmet kaydediliyor. 
Bu, Divanı muhasebat encümenine geliyor. Ben
deniz de orada azayım. Tetkik ettik. Bir nok
taya varıyoruz ki muhasip, muhasibi mesul ise 
de bu, gayrikanunî bir hareket ise de kendisi 
âmiri itasından sormuş, Maliye vekâleti içtiha
dında hata etmiş olabilir. Fakat üç buçuk se
ne bu tediyat devam etmiştir. Şimdi Harici
ye vekâleti Divana cevap veriyor. - Divanm ra
porunda bu vardır - Diyor ki; biz zaten azamî 
ve asgarî maaş verdik. Binaenaleyh ona mah
sup edebiliriz. Fakat bu geçmiş hizmetlerden 
yeniden artan parayı buna mahsup etmeğe im
kân görmüyor, biz de imkân görmüyoruz. Fa
kat netice itibarile bu muhasibi mesul, hiç bir 
sunu taksiri yok iken, vazifesini yapmak için 
âmrinden sormuş. Âmiri de emir vermiş. O da 
bu suretle kazanç vergisini kesmemiş. Harici
ye vekâleti bunu siyasî bir mesele gibi, müteka
biliyet davası telâkki etmiştir. Onlar da bizim
kilerden kazanç vergisi almayacağını söyle
diler. Nitekim yeni kazanç vergisi kanunu bu
nu tesbit etmiştir. Bu suretle burada namuslu 
bir memur mağdur oluyor. Fakat mesele kesbi 
katiyet etmiştir. Binaenaleyh Divanı muhasebat 
encümeni istirham ediyor. Bunun için ancak 
133 üncü madde mucibince, malî müşavere he
yetinin kararile bu şey terkin edilebilir. Diva
nı muhasebat reisi bey de bu hususta izahat ve
rebilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Paşam, 
mazbatanın aleyhinde mütalea yok. Beyefendi 
de lehinde idarei kelâm ettiler. Mazbata reye 
konursa mesele halledilmiş olur. 

REİS — Encümenin yaptığı mazbata ile me
sele halledilebiliyor. Aleyhinde de başka mü
talea yok. Mazbatayı reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 — Liileburgazın Büyükkarştıran köyünden 
Veli kızı Sadberkin ölüm cezasına çarpılması hak-
knda 3/410 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası [1] 

REİS — Mazbatayı kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] 209 numaralı matbua zaptın sonundadır. ı 

6 — İnhisarlar idareleri hesabatının Divani 
muhasebatça tetkik edilip edilmeyeceğinin tefsi
rine dair 3/39 numaralı Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi ve Maliye, Bütçe ve Divanı muha
sebat encümenleri mazbataları [1]. 

REİS — Efendim; bu kanunun ikinci müza
keresidir. 

Hükümetçe idare edilen inhisarların 1660 numa
ralı kanunun meriyetinden evvelki seneler mua
melâtına ait kati hesapları ve blânçolan hak

kında kanun 
MADDE 1 — Hükümetçe idare edilen in

hisarların 1660 numaralı kanunun meriyetin
den evvelki seneler muamelâtına ait katî he
saplan ve blânçolan o senelerde cari olan ka
nun ve nizamlar ve usul ve kaideler nazan 
itibara alınmak suretile yukanda geçen 1660 nu
maralı kanuna tevfikan, Divanı münasebetçe tet
kik ve neticeyi mübeyyin raporlar Büyük Millet 
Meclisine takdim olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maliye ve 
Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur.. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 — Gedikli küçük zabit membalar-ına dair 
1/1003 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müda
faa encümeni mazbatası [2] 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

Gedikli küçük zabit membalarma dair kanun 
MADDE 1 — Gedikli küçük zabit membalan 

gedikli küçük zabit mektepleridir. 
REİS — Bu madde hakkında bir takrir var

dır. 
Yüksek Reisliğe 

Kanun gedikli küçük zabit yetiştirecek olan 
mektep ile bu mektepten yetişeceklerin tâbi ola

caktan mükellefiyet hakkındadır. Gedikli zabit
ler için de memba değil, menşe ancak gedikli kü
çük zabit olduğu için kanun isminin; «Gedikli 

[1] Birinci müzakeeesi 64 üncü inikat zaptın-
dadır. 

[2] Birinci müzakeresi 64 üncü inikat zaptın-
ı dadtr. 
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küçük zabitlerin yetiştirilmesi hakkında kanun» 
şekline konulmasına ve birinci maddenin de: 

«MADDE 1 — Gedikli küçük zabitleri, ge
dikli küçük zabit mektebinden yetişir. 

Manisa 
Refik Şevket 

REÎS — Encümenin bir mütaleası var mı? 
MÎLLÎ M. E. M. M. KÂZIM Pş. (Diyarbekir) 

— Muvafakat ediyoruz efendim. 
REÎS — O halde maddeyi bu şekilde kabul 

edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Gedikli küçük zabit mektep

lerine aşağıda gösterilen yerlerden talebe ye
tiştirilir : 

a) Gedikli küçük zabit hazırlama mektep
lerinden; 

b) Kıta ve müesseselerde müstahdem efrat
tan en az ilk mektep derecesindeki tahsili bitir
miş ve lâzım olan şartlan haiz taliplerden: 

c) En az ilk mektep derecesindeki tahsili ha
riçte bitirmiş ve (18) yaşım tamamlamış ve şe
raiti lâzimeyi haiz görülenlerden; 

d) Sanatkâr gedikli küçük zabit mektebi ta
limatı mucibince lâzım olan şartlan haiz talip
lerden; 

e) Askerî liselerde muvaffak olamayarak ah
vali sıhhiyeden gayri sebeplerle çıkarılanlardan 
gedikli küçük zabit olmayı arzu edenlerden. 

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

MADDE 3 — Gedikli küçük zabit hazırla
ma mektepleri talimatına tevfikan talebe ka-
yit ve kabul ederler. 

İkinci maddede gösterilen membalardan 
talimatnamesine tevfikan gedikli küçük zabit 
yetişecekler hava, deniz ve sanatkâr sınıfların
da gedikli küçük zabit olduktan sonra (12), di
ğer sınıflarda (8) sene hizmeti, bidayette ken
disi veya velisi taahhüt ederler ve bu hizmeti 
ifaya mecbur tutlurlar. 

Gedikli küçük zabit yetiştirilmesi usulleri 
ve istihdam tarzlan talimatname ile tesbit olu
nur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hazırlama mekteplerinden ye
tişeceklerden gerek hazırlama mektebinde ve ge
rek kıta stajında ve gerek gedikli küçük zabit 
mektebinde muvaffak olamayarak ahvali sıh
hiyeden gayri sebeplerle çıkarılanlar (18) ya
şını ikmal etmemiş iseler esnana duhullerinde 
ve eğer (18) yaşını ikmal etmiş iseler çıkanl-
malannı müteakip kıtalara verilirler ve du
hullerinden itibaren muvazzaflık hizmetlerinden 
başka hazırlama mekteplerinde meccanen oku-
duklan müddetin yarısı kadar fazla hizmet 
ederler. Kıta ve müesseselerde müstahdem iken 
talip olanlardan gerek kıta stajında ve gerek 

gedikli küçük zabit mektebinde muvaffak ola
mayanlar muvazzaflık hizmetini ikmal edince 
terhis edilirler. 

Bunların mektebe gidiş ve geliş için yolda 
geçen müddetleri de dahil olduğu halde gedik
li küçük zabit mektembinde geçirdikleri müddet 
muvazzaflık hizmetinden mahsup edilmez. 

Hazırlama mektebi derecesindeki tahsili ha
riçte görmüş ve (18) yaşım bitirmiş olan gö
nüllüler gerek kıta stajında ve gerek gedik
li küçük zabit mektebinde muvaffak olamadık
ları takdirde yaşıtlarile muameleye tâbi tutul
mak üzere terhis edilirler ve kıtaya duhullerin
den itibaren geçen müddet muvazzaflık hizmet
lerinden mahsup edilmez. 

Sanatkâr gedikli küçük zabit mektebinde 
veya talimatı mucibince kıta ve fabrika stajla
rında muvaffak olamayarak ahvali sıhhiyeden 
gayri sebeplerle çıkanlanlar işbu maddenin 1 
inci fıkrası hükmüne tâbi tutulurlar. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Askerî lise ve orta mektepler
den ahvali sıhhiyeden gayri sebeplerle çıkanlan
lar (18) yaşım ikmal etmemiş iseler esnana du
hullerinde ve eğer (18) yaşım ikmal etmiş 
iseler çıkarılmalarım müteakip nefer olarak kı
talara verilirler ve muvazzaflık hizmetlerin
den başka mekteplerde meccanen okudukları 
müddetin yansı kadar fazla hizmet ederler. 
Bunlardan arzu edenler ve şeraiti haiz olanlar 
muvazzaflık hizmetlerinden başka sekiz sene 
hizmeti taahhüt etmek şartile talimatnamesine 
tevfikan gedikli küçük zabit yetiştirilirler. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Harbiye ve deniz harp mek
teplerinden ahvali sıhhiyeden gayri sebeplerle 
çıkarılanlar çavuşlukla kıtalara verilir ve mu
vazzaflık hizmetlerinden başka askerî mektep
lerde meccanen okuduklan müddetin yansı ka
dar fazla hizmet ederler. 

Bunlardan arzu edenler ahvali sıhhiyeleri 
müsait ve şeraiti lâzimeyi haiz iseler muvazzaf
lık hizmetinden başka sekiz sene hizmeti taah
hüt etmek şartile kendi sımflanmn gedikli kü
çük zabit mekteplerine gönderilirler ve burada 
altı ay tatbikat kursu gördükten sonra gedikli 
başçavuş muavinliğile kıtaya gönderilirler. Bun
dan sonraki terfileri talimatnamesine tâbidir. 

Kendi sınrflanndan gayri diğer sınıflara in
tisap etmek isteyenler çavuşlukla bu sımflann 
gedikli mekteplerinde talimatlan mucibinve ye
tiştirilerek gedikli başçavuş muavini olurlar. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Ordu hesabına Üniversite ve 
Veteriner fakültesinde tahsilde bulunan talebe-
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İerden muvaffak olamayarak ahvali sıhhiyeden 
gayri sebeplerle çıkarılanlardan: 

Evvelce askerî liselerden yetişerek kıtada 
staj yapmış olanlarla sivil liselerden yetişerek 
askerî ehliyetnameyi haiz bulunanlar çavuşluk
la, ehliyetnameyi haiz olmayanlar bidayette ne-
ferlikle kıtaya sevkolunurlar ve harbiye talebe
si hakkındaki (6) ncı madde hükümlerine tâbi 
olurlar. 

REÎS — Bu madde hakkında bir takrir var
dır, okuyacağız: 

Yüksek Reisliğe 
Bu kanun, ancak gedikli küçük zabitleri alâ

kalandıran bir kanun olmak itibarile, başka 
vekâletleri ve başka meslekleri alâkalandıran 
tesisi hükümleri havi olmamak icap eder. Mev
cut kanunlarımızda (Baytarî) yerine henüz 
(Veteriner) in ifade edildiğine dair hiç bir 
kayit ve işaret yoktur. Ziraat vekâletine bağ
lı mektebe, baytar mektebi, baytarî mesleki
ne salik olanlara baytar, Ziraat vekâleti ve 
Millî Müdafaa vekâleti teşkilatındaki faaliyet 
dairelerine (Baytar şubeleri) denip dururken 
gedikli küçük zabitler kanununa veteriner di
ye yeni bir hüküm konması teşriî esaslara uy
gun olmadığından (7) nci maddedeki (Veteri
ner) kelimesinin ilgasile yerine (Baytar) ke
limesinin konmasını teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

REÎS — Encümen ne diyor? 
MÎLLÎ M. E. M. M. KÂZIM Pş. (Diyarbekir) 

— Veteriner kelimesinin beynelmilel bir ke
lime olduğunu geçen günkü müzakerede söy
lediler. Heyeti celile de onu kabul etti. Ve
teriner kelimesi Ziraat vekletine merbut bir 
mektebin ismidir. Fakat ciheti askeriyece iaşe 
ve ibatesi temin edilen talebe, şayet mektepte 
okumazsa kıtaya giderler ve arzu ederlerse 
küçük zabit olarak kıtada kalırlar. Takdir He
yeti celilenindir. 

REPÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Mesele an
laşılmıştır. Veteriner, tabiî bir ıstılahtır. Zi
raat vekâletinde baytarî teşkilât, Millî Müda
faa vekâletinde baytarî teşkilât olduğu halde, 
küçük zabit mektebi kanununda veteriner de
mekle kanuna yeni bir hüküm koymuş oluyo
ruz. Bunun tashihini rica ederim. 

REÎS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Esasen encümen de itiraz etmiyor. 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — Talebelik hukukunun ziyamı 
mucip hallerde bulunan bilûmum askerî mektep
ler talebesi 2034 numaralı kanun hükümlerine 
tabidirler. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bilûmum askerî mekteplerle 
ordu hesabına Üniversite ve Baytar fakülte
sinde tahsil eden talebelerden ahvali sıhhiyeden 
gayri sebeplerle çıkarılanlar meccanen mektep
lerde okuduklan müddete ait masrafı defaten 
tediye ettikleri takdirde yaşıtları gibi muame
leye tâbi olmak üzere serbest bırakılırlar. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10 — Ahvali sıhhiyeleri gedikli kü
çük zabitliğe müsait olmayanlar yaşıtlarile mu
amele görmek üzere serbest bırakılırlar. Bun
lardan mekteplerde meccanen okuduklan müd
dete ait masraf alınmaz. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun neşrinden evvel 
askerî mekteplerde muvaffak olamayarak 1001, 
1446, 1675 numaralı kanunlar ahkâmına tâbi 
tutulmuş olanlarm mecburî hizmetleri bu kanu
na göre hesap edilir. 

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

MADDE 12 — Talebenin askerî mekteplere 
girdikten sonra yaptıracaklan yaş tashihleri 
bu kanun hükümlerine tesir etmez. 

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

MADDE 13 — 1001, 1446, 1675 numaralı ka
nunlar ile bu kanuna mugayir ahkâm mülgadır. 

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

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

8 —• Matbuaları toplama hakkında 1/903 nu
maralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye, Ad
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

REÎS — Birinci müzakeresi yapılıyor. Bu 
kanunun birinci maddesi kabul edilmiş, ikinci 
maddesi de encümene gitmişti. Encümen bu 
ikinci maddeyi bitirmiş ve getirmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddeye göre verilme
si mecburî olan basma yazı ve resimler şunlar
dır: 

Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, ki
taplar, risaleler, tahsil tezleri, haritalar, atlas-
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lar, tablolar, oyma başlıklar, gravür, her çeşit 
resimler, sanat Mymetini haiz duvar ilânları, 
kalvuzlar, plânlar, krokiler, destan ve şarkı mec
muaları, musiki notaları, dans notaları ve ti
yatro piyesleri, cemiyetler ve şirketlerce neş
redilen raporlar, her çeşit kataloglar, takvimler, 
yıllıklar, yıllaçlar ve muhtıralar memleketin kül
tür hayatile alâkası olduğu Maarif vekilliğince 
tesbit ve ilân olunan eserler de bu mecburiyete 
tâbi tutulabilir. 

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

Diğer maddeleri zaten müzakere ve kabul 
edilmiştir. Son iki maddesi kalmıştır. 

MADDE 15 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

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

MADDE 16 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. Mu
ayyen müddet bittikten sonra ikinci müzakere-
resine başlanacaktır. Bir mütalea var mı (Ha
yır sesleri). 

Ruznamemizin 7 ve 8 inci maddesindeki lâ
yihanın mazbatalarında müstaceliyet teklifi var
dır. Diğer mazbatalarda yoktur. Binaenaleyh 
müstceliyet tekliflerini reyinize arzedeceğim. Ka
bul edilirse bunları müzakere ettikten sonra 
diğerlerinin müzakeresine geçeriz. Ruzname
mizin 7 ve 8 inci maddelerindeki lâyihalar hak
kında teklif edilen müstaceliyeti kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Etmeyenler . . . Müstace
liyet teklifi kabul edilmiştir. 

9 —- Ekiciden tütün alma hakkında 1/996 nu
maralı kamın lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, 
iktisat ve Adliye encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lea yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ekiciden tütün alma kanunu 
MADDE 1 — Ekici ile alıcı arasmda tütün 

alım satımı, ancak el ele işlenmiş denk halinde 
yapılır. Denk haline konulmadan, dizi, demet 
gibi şekillerde alım, satan yasaktır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Birinci maddede Hükü
metin teklifinde İnhisarlar encümeninin kabul 
ettiği şekilde (el el işlenmiş) tabiri yoktur. Bu
nun maddeden çıkanlmasını teklif ediyorum. 
Madde [ Ekici ile alıcı arasmda tütün alım sa
tımı, ancak denk halinde yapılır. Denk hali-

[1] 215 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

ne konulmadan, dizi, demet gibi şekillerde alım, 
satım yasaktır ] olacaktır. 

REİS — Vekil Bey Hükümetin teklif ettiği 
maddenin kabulünü istiyorlar. Encümenin tadi
line itiraz ediyorlar. Bu hususta encümenin mü-
taleası yok mudur? 

ADLİYE E. N. SAİT AZMİ B. (Kayseri) — 
Encümen muvafakat ediyor efendim. 

REİS — O halde encümen de Vekil Beyin 
fikrine iştirak ediyor. Binaenaleyh el el işlen
miş tabirini maddeden çıkarıyoruz. Maddeyi 
bu şekilde kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Tütün ekicileri, mahsullerini 
denk yaparken, kırmtı, son denilen güzleme, ya
nık, yeşil, çürük, hastalıklı, basık, ezik olanla
rını ayırmağa mecburdur. Bu nevi kusurlu tü
tünler, satılacak denklere kanştınlamaz. Bun
ları ekiciler bedelsiz olarak, İnhisarlar idaresine 
teslim ederler. Bedelsiz olarak İnhisarlar idare
sine teslim edilmiş olan bu çeşit tütünler - in
hisar mevzuu haricinde ziraî veya sınaî maksat
lar için tâli istihsalâtta kullanılmak imkânı 
elde edilinceye kadar - İnhisarlar idaresince usu
lü dairesinde imha edilir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Hükümetin teklifinde 
satılacak tütünler üç neve ayrılmıştır. Birisi 
cinsi en iyi olanlar, ikincisi bu kadar iyi olma
yan « görmezler », sonuncusu da hiç işe yara-
mayıp satış mevzuu olamayacaklardır. Halbuki 
İktisat encümeninin teklifinde bu « görmezler » 
nevi zikredilmemiştir. Onun için maddenin Hü
kümetin ve Gümrük ve inhisarlar encümeninin 
teklifi veçhile kabulünü rica ederim. Madde 
şöyle olacaktır: (Tütün ekicisi, mahsulünü denk 
yaparken, kırıntı, son denilen güzleme, yanık, ye
şil, çürük, hastalıklı, basık, ezik olanlarını, ayrı ve 
görmezlerini - ki bu tabir İktisat encümeninin 
teklifinde yoktur - ayrı denklere koymağa mec
burdur. Bunlardan çürük, yanık, yeşil, krrm-
tı olanlar İnhisar idaresine bedelsiz teslim olu
nur.) Bundan sonra İktisat encümeninin mad
desine geçilerek: (ve inhisar mevzuu haricinde 
ziraî veya smaî maksatlar için tâli istihsalâtta 
kullanılmak imkânı elde edilinceye kadar İn
hisarlar idaresince usulü dairesinde imha edi
lir.) olacaktır. 

ADLİYE E. N. SAİT AZMİ B. (Kayseri) — 
Encümen iştirak ediyor efendim 

REİS — Maddeyi teklif veçhile kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Tütün ekicisi, Samsunkârî 
denklerde: taban, kapak ve kafalıklarda ve Ru-
melikârî denklerde: direk ve kapaklarda, denk
lerin ihtiva ettiği elden gayrisini kullanamaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4 — Tütün ekici ve alıcıları arasın

daki alım satım bu kanuna ilişik örneğe göre 
Gümrük ve inhisarlar vekâletince bastırılıp 5 
kuruşa satılacak mukavelelerle yapılır. Bu ka
nun hükümlerine aykırı olmamak şartile muka
veleye hususî şartlar eklenebilir . 

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

MADDE 5 — Tütün ekicisi ile alıcısı arasın
da alım, satım mukavelenamesinin bu kanuna 
göre tatbik ve icrasından doğacak bütün ihti
lâflar hakemler marifetile hallolunur. 

Buun için davacı taraf o yerin ticaret oda
sına, yok ise belediyesine yazı ile müracaat ede
rek tahkim istediğini ve hakemini bildirir. Ti
caret odası veya belediye bu müracaatı derhal 
diğer tarafa bildirerek üç gün içinde hakemini 
seçmesini ister ve kendisi de bir hakem seçerek 
her üçünü doğruyu tayin edeceklerine yemin 
ettirir. 

Hakemler, tütün işlerini bilir kimselerden 
olur. Hakemler yemin verildiği günden itibaren 
beş gün içinde kararını verir ve iki tarafa tef
him ederler. Tefhim edilmeyen kararlar taraf
ların zatine veya kanunî ikametgâhına üç gün 
içinde tebliğ olunur. 

Oda ve belediye encümeni bu maksatla fev
kalâde ve müstacel içtima akit veya azalarından 
bir veya bir kaç kimseyi gerek yemin verme, 
gerek hakem seçme için tevkil edebilir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hakem kararına tefhim veya 
tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde sulh 
hâkimine müracaatle itiraz edilebileceği gibi ha
kemler gününde karar vermemelerinden veya 
bir tarafm müddetinde hakemini seçmemesin
den dolayı da Sulh mahkemesine müracaat olu
nabilir. 

Sulh hâkimi, tarafından biri hakem tayinin
den imtina etmiş ise o taraf namına da resen 
bir hakem tayin ederek ve müddeti içinde karar 
verilmemiş ise tarafların hakemlerini çağırarak 
ve itiraz halinde yeni hakem tayin etmelerini 
emrederek ve seçmedikleri halde resen seçerek 
reisliği altında heyeti toplar. Bu heyete dahil 
olacak alıcı ve ekici hakemlerinin 5 inci mad
dede yazılı yemin ve bilgi şartlarını haiz olma
ları lâzımdır. 

Heyet müracaat tarihinden itibaren 10 gün 
içinde kararını verir. Bu kararlar kabili itiraz 
ve temyiz değildir. 

Bu kanuna göre hakemler marifetile halli lâ-
zımgelen işler hakkında hakemler tarafından 
verilip müddeti içinde itiraz edilmeyen kararla
rın taraflardan birinin müracaati üzerine du
ruşma yapılmaksızın sulh mahkemesince tescili
ne karar verilir. 

Hakem ücretleri ve diğer masraflar haksız 
çıkan tarafça ödenir. 

Ad. En. NAMINA SAÎT AZMİ B. (Kayseri) 
— Bu maddenin ikinci fıkrasında (Sulh hâki
mi, tarafından biri hakem tayininden imtina 
etmişse...) yerine (Sulh hâkimi, taraflardan bi
ri hakem tayininden imtina etmişse...) olacak. 

REÎS — Bu suretle kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Küf, dara ve su çürüğünden 
ileri gelen azaltmalardan başka iskonto veya is-
karta veya diğer namlarla bedel veya sıklet ve
ya bedelsiz alınacak kısım ayrılması her iki ta
raf için yasaktır. 

Aykırı hareket edenlerden, azaltma bedele 
müteallik ise bunun ve sıklet veya bedelsiz 
terke müteallik ise indirilen miktar diğerinin 
beş katından on katına kadar ağır para cezası 
hükmolunur. Tekerrürü halinde bu ceza iki 
kat olarak verilir. 

Ad. En. NAMINA SAİT AZMÎ B. (Kayseri) 
— İkinci fıkranın üçüncü satırındaki (Diğeri
nin...) yerine (Değerinin...) olacak. 

REÎS — Bu suretle maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Fiat kararlaştınlp, satış ta
mam olduktan sonra denkler, tüccar tarafından 
İzmir mmtakasmda yüzlerine damga vurulmak, 
diğer mmtakalarda buna imkân yoksa denk dört 
taraftan iple bağlanıp mühürlenmek suretile tes-
bit olunur. 

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

MADDE 9 — Gerek inhisar idaresi, gerek 
diğer alıcılar tarafından tütün ekicilerine, tar
ladaki veya toplanmış tütünleri karşılığı avans 
ve saire nam ve suretlerile para verilebilir. Bu 
şekilde verilmiş para, parayı verene müsavi fiat 
ve şart dahilinde ve bu kanun dairesinde, alış 
için rüçhan hakkı verir. 

Rüçhan hakkrna malik olan fiat ve şartm 
kendisine veya ikametgâhına bildirildiği andan 
itibaren, ekici ve rüçhan sahibi alıcı ayni kasaba
da bulunurlarsa tebliğ anrnda, başka başka ka
sabalarda bulunuyorlarsa yirmi dört saat içinde 
kabulünü bildirmezse bu hakkmı düşürmüş olur. 

Şu kadar ki bu baptaki mukavelenin bir su
reti ekicinin cüzdanını aldığı inhisarlar şubesi
ne de verilmiş ise, devir muamelesinden evvel 
veya devir muamelesi anmda peşin para aldığı 
zate veya müesseseye veya hesabma, almış ol
duğu parayı evvelemirde ödmek veya ahar su
retle tesviye için muvafakatnamesini ibraz et
mekle mükellef tutulur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Ekici, tütününü inhisarlar 
idaresi ambarma getirip kanun dairesinde devir 

- 1 2 9 -
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muamelesini hazırlar. Bu muamelenin bitirildi
ği alıcıya bildirildiği tarihten itibaren alıcı, 
on gün içinde bedelini ödeyip tütününü tesellüm 
etmeğe mecburdur .Mücbir sebepler olmaksızın, 
ödemeden veya tesellümden imtina ederse, ekici 
bu kanunda yazılı tahkim yolile bedeli ödeme
ğe ve tesellüme alıcının cebrolunmasmı isteye
bilir. Ekici talep ederse hakem heyeti satış tuta
rının yansına kadar da tazminat alınmasına ka
rar verebilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Tütün, usulü dairesinde haciz 
veya rehin edilmiş veya bu kanunun 9 uncu 
maddesi son fıkrası veçhile ekici peşin almış ol
duğu parayı geri vermiş veya tehir ve talik 
için alâkadarın muvafakatini isbat edememiş 
bulunmadıkça ekicinin Devlet veya belediye da
ireleri veya diğer müesseselere borçlu olup ol
madığını tesbit için devir muamelesi geciktiri
lemez. înhisar kanununun devre mâni hükümleri 
mahfuzdur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu madde
de « . . . 9 uncu maddesi ve son fıkrası...» den
miş, « . . . 9 uncu maddesinin son fıkrası . . . »ola
cak. 

AVNİ DOĞAN B. (Yozgat) — Evet efendim, 
« . . . sinin . . . » düşmüş. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Tütün eksperlerinin yetişti
rilme, vazife görme ve meslekî mesuliyetleri şe
killeri ve kimlerin eksper unvanını kullanabilip 
ne gibi hallerde kaybedecekleri bir nizamname 
ile tesbit olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanunun 1, 2 ve 3 üncü 
maddelerine aykrrı hareket edenler beş liradan 
yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkum 
edilirler. Tekerrürü halinde ceza iki kat olarak 
hükmolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 ağustos 1934 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul ettiğiniz 
diğer bir kanun daha vardır. 

- 13 

10 — İdare Heyetinin Büyük Millet Meclisi 
azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki ka
nunun 1 inci maddesini muaddil kanunun 1 inci 
maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine, dair 
2/113 numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni 
mazbatası [1]. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden-
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1757 numaraıl kanunun birinci maddesinin tadi
li hakkında kanun 

MADDE 1 — Büyük Millet Meclisi azasının 
tahsisat ve harcırahları hakkındaki 1613 nu
maralı kanunun birinci maddesini tadil eden 
1757 numaralı kanunun birinci maddesinin son 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ölen mebusların 1683 sayılı kanun mucibince 
dul ve yetim maaşına müstahak ailesi efradına 
müsavaten taksim edilmek üzere bir senelik tah
sisatları tazminat olarak verilir. 

Yirmi beş yaşını bitiren ve geçimi babası ta
rafından temin edilen kızlar dahi bu tazminat
tan müstahakkı maaş diğer evlâtlar gibi hisse
dar olurlar. Müteveffanın müstahakkı maaş kim
sesi bulunmazsa bu tazminat kanunî mirasçıla
rına verilir. 

Bu tazminat borç için haczedilemez. 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Dul ve yetim maaşına 

müstahak ailesi efradına müsavaten taksim edil
mek üzere deniyor. Bendeniz bundan bir şey an
lamadım. Lütfen izahat versinler. 

BÜTÇE E. Rs. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt ka
nunu, müstahakkı maaş, aileyi saymaktadır. 
Burada da müstahakkı maaş tâbirinden ayni 
şeyi kastediyoruz. Binaenaleyh müteveffanın 
bir karısı ile iki veya üç çocuğu varsa, para 
bunlar arasında müsavatan taksim olunur. 
Ailesi, bir çocuğu varsa ikisi arasında 
müsavatan taksim olunur. Yalnız bir refikası 
var ve çocuğu yoksa ikramiye, ona verilecek
tir. Yalnız bir çocuğu varsa hepsi ona verile
cektir. Müsavat üzere taksim, müstahakkı ma
aş aile efradının taaddüdü haline maksurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

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

[1] 217 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi ve

riniz. 
Reylerini vermeyenler, lütfen reylerini ver

sinler efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Paşam, 

bir maddelik bir teklifi kanunî vardır. Müsaa
de ederseniz, bunu da çıkaralım. Müstacelen 
ve tercihan müzakeresi için bir de takrir tak
dim ediyorum. 

REİS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Süleyman Srtn Bey, arzunuzu bir daha 

tekrar eder misiniz? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 

ruznamenin 9 uncu maddesinde bir kanun lâ
yihası vardır. Ziraat encümeninden Bütçe en
cümenine gitmiştir. Bütçe encümeni de aynen 
kabul etmiştir. Numarası pek hatırımda değil, 
218 numaralı kanun olacak. Bazı ziraat mües
seselerine şahsiyeti hükmiye verilmiştir. Me

selâ Karacabey harası ve Sultansuyu harası 
gibi. Ziraat vekâleti Konya ve Çifteler hara-
larile Çukurova harasının da bu müesseseler gi
bi olmasını istiyor. Bunun için gelmiş, bekle
yen müdürleri de vardır. Bu lâyihanın çıkma
sını arz ve teklif ediyorum. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Vekil 
Bey burada yok. 

REİS — Arkadaşlar, Vekil Beyin burada ol
madığını söylüyorlar. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
1757 numaralı kanunun birinci maddesinin 

tadili hakkındaki kanuna (180) zat rey vermiş
tir. Binaenaleyh kanun (180) reyle kabul edil
miştir. 

Bugünkü müzakeremiz bitmiştir. Perşembe 
günü saat 14 te toplanmak üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

ıvo-« 

1 7 5 7 numaralı kanunun birinci maddesinin tadili hakkındaki kanuna 
verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir). 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
tzzet Ulvî B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz Bs 

Aza adedi 
Reye iştirak edefttler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhailer 

317 
17Q 
180 

0 
0 

137 
0 
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Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar* B. 

Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. ., . 

Aydın 
Abidin B. 
Adnan B. 

- u 

Fuat Şahin B. 
Balıkesir 

Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
librahimı Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Btçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

$ i -

* 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Büstü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
NaciPş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya G«vher Bs 
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Çankırı 

Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şeref B. 

Elâzi» 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Astın B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
îbrahim B. 

İçel 
iSmin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Halil Pltem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rrza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
tbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
RagTp B. 

Salâhattin B. 
Konya 

Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B, 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Sülp.vman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
N'aıki B. 

Niğde 
Faik B. 
Hal i t B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Btem B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
tsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B. 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fa tin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

ürfa 
Behçet B. 
Memet. Emin B. -
Refet B. 

Yan 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Ömer Resul B. 
Afyon Karahisar 

Ali B. (V.) 

- İ32 -

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
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Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 

Artvin 
Âsim B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. A.) 
İhsan B. 
ÜbeyduUah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rrfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı, 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. i 
Hasan Hayrı B. 

Şakir B. 
Elâziz 

Fazd Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

Oümûşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Haindi B. ( Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
AliB. 
Ali Rana B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osnıanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, 

Dr. Suat B. 
Muhtar B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
AH Fuat Pş. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakiki B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. A.) 
(Mezum) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Yunus Nadi B. 
Muş 

Hasan Reşit B. 
Kıhcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Me
zun) 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet Ihsın B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
VasfiRaşit B. 

Tekirdağ 
Cemil Bs 
Faik B. \ 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
AH Saip B. 

Yozgat 
Süleyman Sim B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Ragıp B. 
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Sıra N<^216 
Asken ve mülkî tekaüt kanununun 12 nci maddesinin 
gedikli zabitlere şamil olup olmadığının tefsiri hakkında 

3/471 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası 

r. c 
Başvekâlet 17-V-934 

Kurarlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1528 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1683 sayılı kanunun 12 nci maddesinin 14 şubat 1330 sayılı kanun hükümlerinin ge

dikli zabitlere de şamil olup olmadığının tefsiren tayini hakkında Millî Müdafaa vekilliğinden 
yazılan IO-V-1934 tarih ve 216Q9 sayılı tezkere sureti Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Bu işin tefsirine ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Millî Müdafaa vekilliğinin 21699 numaralı ve 10 - V -1934 tarihli tezkeresi suretidir. 

ftoterdamda inşa edilmiş olan birinci ve ikinci İnönü denizaltı gemilerimizin inşasında bulun
mak üzere memuren mezkûr mahalle gönderilerek 16 mart 1928 tarihinde avdet etmiş bulunan Sam
sun torpitosundan sınıf 2 gedikli zabiti Hilmi Hayri ve Marmara üssübahrî deniz K. emrinden 
Necmettin Ziya Efendilerin avdetlerinde beraberlerinde getirdikleri yabancı kadınlarla nikâhsız 
yaşamakta oldukları yapılan tahkikat neticesinde anlaşılmıştır. 

İ492 numaralı kanunun muvakkat maddesinin fıkralarına tevfikan deniz gediklileri gedikli 
küçük zabitliğe ve gedikli zabitler başgedikliliğe nakledilmişlerdir. Başgedikliliğe nakli arzu et
meyen gedikli zabitlerinin tasfiye neticesine kadar 24 şubat 1330 tarihli gedikli zabitan kanunu ve 
(508,578) numaralı kanunlar mucibince muamele görmeleri mezkûr 1492 numaralı hava ve deniz gedikli 
küıçüik zabitan kanununun 10 uncu muvakkat maddesinin C fıkrası iktizasından bulunmakta ve 
24 şubat 1330 tarihli gedikli zabitan kanununun 20 inci maddesi ise, gedikli zabitlerinin tekaüt 
hususunda zabitan gibi askerî tekaüt kanununa tâbi olacaklarını kaydeylemektedir. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 12 nci maddesinde: ( zabitlerle askerî ve mül
kî memurlardan ecnebi kız ve kadınlarla evlenenler veya nikâhsız olarak yaşayanlar müstafi ad
dolunurlar ve tekaüt hakkından mahrum edilirler. Bunlar istifa için kanunî müddeti doldurma
mış iseler muayyen olan tazminatı verirler. Ecnebi memleketlere tahsil veya staj için veya memu
riyetle gönderilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlardan bu harekette bulunanlar hakkında 
yukarıdaki fıkralarda gösterilen muamelenin tatbiki ile beraber orada bulundukları müddet 
zarfında aldıkları maaş ile Hükümetçe yapdan bilcümle masarif ve ayrıca cezaen bunun bir 
misli kendilerinden tahsil olunur. Bu suretle ordudan çıkarılanlar 1076 numaralı ihtiyat zabit
leri ve ihtiyat askerî memurları kanununun 23 üncü maddesi hükmüne tâbi tutularak yaşlarına 
göre askerlik mükellefiyeti kanunu mucibince muamele görürler), yazdı olduğuna nazaran mez
kûr maddede zabit ve askerî memurlar kaydi sarahaten mevcut olup gedikli zabit kaydi bulun-



onamaktadır. Gedikli zabitleri ise, ne zabit ve ne de askerî memur değildirler ve ordudaki muadil
leri gedikli küçük zabitlerdir. Bunlar tasfiye neticesine kadar 1492 numaralı kanun mucibince 
24 şubat 1330 tarili gedikli kanunu (hükümlerine tâibi gedikli zabitidirler. Kendileri için muvakka
ten meri bulunan mezkûr kanunun 20 nci maddesi delâletile tekaüt hususunda zabitan gibi te
kaüt kanununa tâibi olmaları icap etmektedir. Ancak 1683 numaralı tekaüt kanununun 12 nci 
maddesi münhasıran zabit ve askerî memurları tasrih etmek üzere ecnebi kız ve kadın 
larla evlenen veya nikâhsız yaşayanlar hakkında bazı ahkâm vazetmiş ve 24 - II - 1330 
tarihli gedikli zabıtan kanununun mevkii meriyete vazı zamanında ise, 1 haziran 1930 tarihinde 
muteber olan 1683 numaralı tekaüt kanununun 12 nci maddesindeki yeni hüküm mevzubahs ol
mamış ve mezkûr maddede gedikli zabiti ve gedikli küçük zabit kaydinin sarahatle yazılı bu
lunmamış olmasına binaen vaziyetleri yukarıda arzedilen gedikli zabitleri için mezkûr ımaddei ka-
nuniyenin taübikında tereddüt hâsıl olmuştur. 

Hususatı salifeye nazaran gedikli küçük zabitler hakkında tatbik edilemeyecek olan 1683 nu
maralı kanunun 12 nci maddesinin, 14 şubat 1330 tarihli kanunla muamele görmekte olan gedikli 
zabitlerine şamil olup olmadığının Büyük Millet Meclisince tefsirine müsaade buyurulma&ı ma
ruzdur efendim. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 7 -VI -1934 

Karar No. 32 
Esas No. 3/471 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı kanunun 12 inci maddesinin 24 
şubat 1330 sayılı kanunun hükümlerinin gedik
li zabitlere de şamil olup olmadığının tefsiren 
tayini hakkında Millî Müdafaa vekâletinin tez
keresi suretinin gönderildiğine dair olup encü
menimize havale edilen Başvekâletin 16 mayıs 
tarihli ve 6/1528 sayılı tezkeresi Millî Müdafaa 
vekilliğinden gönderilen memur huzurunda en-
cümenimizce okundu ve görüşüldü. 

Deniz gedikli zabiti namı verilen ve üç sınıf
tan ibaret bulunan rütbeler ashabından 8 hazi
ran 1929 tarihli 1492 numaralı kanun mucibince 
arzu edenlerin halihazır maaşlarile baş gedikliye 
nakilleri icra kılınacağı ve ayni kanunun mu
vakkat maddesinin (C) fıkrası veçhile nakli ar
zu etmeyenler veya haklarında mukabil rütbesi 
bulunmayanlar tasfiye neticesine kadar 24 şu
bat 1330 tarihli 172 numaralı gedikli zabitan 
kanunu ile maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri mik
tarını tesbit eden 508 ve 587 numaralı kanun
lara tevfikan muamele göreceğini âmir bulunma
sına ve henüz tasfiye edilmeyen ve gedikli zabit 

olarak kalmış olanların tekaüt muameleleri de 
24 şubat 1330 tarihli ve 172 numaralı bahriye 
efrat ve küçük zabitan ile gedikli zabitan kanu
nunun 20 inci maddesi veçhile zabitan misillû ic
ra edileceği sarahatine göre henüz tasfiye edilme
yen ve ecnebi kadınlarla nikahlı veya nikâhsız 
yaşayan deniz gedikli zabitanı haklarında 1683 
numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 12 
inci maddesi mucibince zabitan gibi muamele 
icra edilmesine encümenimizce karar verilmiş ve 
tefsir fıkrası aşağıya yazılmıştır. Umumî Heye
tin kabulüne arzedilmiştir. 

M. M. E. Reisi M. M. Kâtip 
Na. 

Diyarbekir Diyarbekir Elâziz 
Kâzım Kâzım Ahmet Saffet 

Aza Aza Aza Aza 
Cebelibereket Konya Kars Kars 

Naci Ali Fuat Muhittin Faik 
Aza Aza Aza Aza 

Elâziz Tokat Gümüşane 
Fuat Ziya Şevket 
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Tefsir fıkrası 

Ecnebi kadmlarile nikâhlı veya nikâhsız be
raber yaşayan henüz tasfiye olmayan deniz ge
dikli zabitam hakkmda 30 haziran 1930 tarih ve 

1683 numaralı kanunun 12 nci maddesi hükmü 
tatbik olunur. 

« a » 



* 



Sıra No 207 
Haziran : ağustos 1933 aylarına ait raporun takdim kılındığı 
hakkında 3/380 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezke

resi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. C. 
Di. Muhasebat 20-^1-1933 
U. 29982 
fi. 273 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanununun 76 inci maddesine tevfikan her üç ayda bir Meclisi Âliye 
takdimi icap eden raporlardan haziran : ağusos 933 aylarına ait raporun, bu müddet zarfındaki 
muamelâttan Meclisi Âliye muhtacı arz görülenlerile hilafı kanun telâkki edilen ve mümasili 
evvelce arzedilmemiş olan kısımlara müteallik olmak üzere yedi madde 3 cetvel ve 19 sayfa
dan ibaret olarak leffen takdim kılındığı arzolunur efendim. 

D. M.* Reis V. 
Sayîi 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di Mu. Encümeni 30 - T -1934 
Karar No. 8 
Esas No. 3/380 

Yüksek Reisliğe 

Haziran : ağustos 1933 üç aylık raporun tak
dim edildiğine dair Divanı muhasebat reisliğin
den gelip encümenimize havale buyurulan 
20-XI -1933 tarih ve 29982/273 numaralı 
tezkere üzerine raporda mevzubahs meseleler 
birer birer tetkik ve icap eden kararlar ittihaz 
edilerek her birinin hizasında gösterilmiş olmak
la keyfiyet Heyeti umumiyeye arzolunur. 
Di. Mu. E. Rs. M. M. Kâ. Aza 

Niğde Kırşehir Yozgat Aksaray 
Faik 
Aza 

Ankara 
Hasan 

Aza 
tzmir 

Hüsnü 

Aza 
Çanları 
Rıfat 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Sungur 
Aza 

Giresun 
A. Şevket 

Aza 
Maraş 

Abdülkadir 

Riza 
Aza 

istanbul 
Hayrullah 

Aza 
Samsun 
Ruscni 



DÎVANI MUHASEBATIN MARUZATI 

1 — 1 eylül 1340 tarihinde Deniz gedikli kü
çük zabit mektebine duhul ile 1 eylül 1927 tari
hinde mektepten neferlikle çıkan ve 1 kânunuev
vel 1931 tarihinde gedikli çavuş nasbedilerek ahi
ren sıhhî haline binaen tekaüde sevkolunan Ya
vuz zırhlısından, deniz güverte küçük zabit çavu
şu Celâl Efendiye tekaüt maaşı tahsisi hakkında 
Millî Müdafaa vekâleti tekaüt şubesinden gön
derilen evrakın tetkikinde: Hizmet mebdeinin 
mektebe duhul tarihinden hesap edildiği görül
mesi üzerine bu baptaki mesnedin İra esi hakkın
da yapılan istizah üzerine hizmet mebdei çavuş
luğa nasp tarihine tashih edilip maaşı da ona 
göre hesap edilmiş olduğundan bahisle tekaüt 
kanununun 19 uncu maddesinde ( Gedikli küçük 
zabitler tekaüde istihkak kazanmak için bilfiil 
yirmi sene hizmete mecburdurlar. Tekaüde is
tihkak kazandıktan sonra vefat edenlerin yetim
lerine de maaş bağlanır) ve ikinci maddesinin 
dördüncü fıkrasında (Kıtadan veya mülga sa
nayi mektebinden yetişmiş olan zabitlerin -1455 
numaralı kanunla askerî memur unvanını almış 
olan memurin ve mensubini askeriye dahil - du
hul tarihinden ) denilmekte olup bu mad
dede zabitlerle askerî ve mülkî memurların hiz
metleri hangi tarihten başlayacağı ayrı ayrı ta
yin edildiği halde gedikli küçük zabitlerin hiz
metlerinin başlangıç tarihini gösteren bir kayit. 
mevcut olmadığı gibi 19 uncu maddenin 
ilk fıkrasından da yalnız gediklide ge
çen hizmetin şayanı kabul olacağı istid
lal edilmekte ve gediklilerin rütbeleri de ça
vuşluktan başladığına göre çavuşluktan 
evvelki neferlik ve (mektep müddetlerinin 
hesaba alınmaması ve tekaüt hakkının gedikli ça
vuşluğa nasp tarihinden itibaren hesap edilmesi 
lâzımgeleeeği ve binaenaleyh muamele sahibi Ce
lâl Efendinin de çavuşluğa nasp tarihi olan 
1 kânunuevvel 1931 den sonraki hizmete göre ta
yin ve tahsis edilen maaşın kanuna muvafık ola
cağı mütalea edilmekte ise de hizmet mebdeini 
tayin eden ikinci maddede gedikliler hakkında bir 
işaret bulunmaması hasebile tereddüt hâsıl oldu
ğundan iktizasının tayinine dair Askerî tahsisi 
maaş şubesinden verilen 21 - VI - 1933 tarihli 
müzekkere ile gediklilerin tekaüdünde hizmet 
mebdeleri hakkında kanun sakit olmak itibarile 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
MÜTALEASI 

1 — 1683 numaralı tekaüt kanununun 
2 inci maddesinde zabitlerle askerî ve mülkî 
memurların hizmet müddetlerinin hangi tarih
lerden başlayacağı ayrı, ayrı tayin edilmiş 
olduğu halde gedikli küçük zabitler hakkında 
bir kayit olmadığı ve gediklilerin rütbeleri de 
çavuşluktan başladığı cihetle bunların tekaüt
lüklerinde çavuşluğa nasıp tarihlerinin hizmet 
mebdei olarak kabulü zaruri görülmüştür. 
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murakıp beylerin mütaleası veçhile maaş tahsisi 
şayanı kabul görülebilirse de kanunun tekaüde 
esas olan hizmetler hakkındaki prensiplerine göre 
bu şekli muamele gediklilerin mağduriyetini mu
cip olacağından meselenin heyeti umumiyece mü-
zakeresile iktizasının tayinine dair aza beyin mü
taleası okundu. 

icabı müzakere edilerek 1683 numaralı teka
üt kanununun ikinci maddesinde zabitlerle aske
rî ve mülkî memurların hizmet müddetlerinin 
hangi tarihlerden başlayacağı ayrı ayrı 
tayin edilmiş olduğu halde gedikli kü
çük zabitler hakkında bir kayit olmadığı ve 19 un
cu maddesinde de gedikliler için tekaüde istihkakın 
yirmi sene bilfiil hizmetle meşrut olduğu muhar
rer bulunduğu cihetle gedikliler için tekaüt müd
detinin çavuşluktan başlaması ve binaenaleyh da
iresince tadilen yapılan tahsis muamelesinin tes
cili zarurî görülmüş ve yeni tekaüt kanununun 
zabitan ve askerî memurlar için mebdei hizmet 
olarak daima kıta veya mektebe duhulü kabul et
tiği halde gedikliler hakkında bu nokta sakit bu
lunması hasebile tatbikatta bizzarur bunların ge
dikli çavuşluğa nasp tarihlerinin hizmetlerine 
mebde olarak kabul edilmekte olduğunun üç ay
lık raporlarla Meclisi Âliye arzı kararlaştırılmış
tır. 

2 — Şûrayi devlet deavi dairesinden varit 
olup dördüncü daireye havale olunan 32/2039 
numaralı karar üzerine dördüncü dairece verilen 
müzekkerede: ( istanbul gümrükleri başmüdür
lüğünün 929 senesi hesabının muhakemesi ne
ticesinde tahakkuk memuru sıfatile mümeyyiz 
Emin Beye; teadül kanununun üçüncü madde
sinde, bu kanun mucibince verilen maaşların 
aidatı tekaüdiye ve kazanç vergisine tâbi olma
yacağı gösterilmesine binaen kanunun çerçevesi 
haricinde kalan açık maaşlarından ahkâmı sa
bıka veçhile tevkifat icrası muktazi olmasına 
mebni gümrük müdürlüğünden açıkta kalan Ali 
Riza Beyin eylül 929 -K. evvel 929 dört aylık 
maaşından 180 kuruş tekaüdiye ve 191 kuruş ka
zanç olmak üzere her aylığından 371 kuruş he-
sabile 4 ay için 14 lira 84 kuruşun tevkif edil
memesinden dolayı bu miktar zimmet hükmo-
lunmuş isede meblâğı mezburun 9 - IX . 931 ta
rihinde tasnifin 102 sıra numarasına kayden ve 
hüküm tarihinden evvel tahsil edilmiş olduğu 
alâkadarların vaki müracaatinden anlaşılmış ol-

2 — 1452 numaralı teadül kanununun 
üçüncü maddesi Bu kanun mucibince verilecek 
maaşattan aidatı tekaüdiye ve kazanç vergisi 
kesilmeyeceğini âmir bulunması itibarile bu 
kanunun meriyetinden evvel tahsis edilmiş ve 
binaenaleyh bu kanunun çerçevesi haricinde 
kalmış olan açık maaşlarından teadül kanunu
nun neşrinden evvel meri ahkâm dairesinde 
tekifat yapılması lüzumuna dair Divanı muha
sebatça müttehaz karar musip görülmekle 
beraber Devlet şûrası daavi dairesi kazaî vazife 
gören müstakil mahkeme sıfat ve salâhiyetile 
mücehhez olması ve binaenaleyh kararları 
lâzimülinfaz bulunması itibarile gümrük me
murlarından Ali Rıza Bey hakkında ve dairei 
müşarileyhaca ittihaz ve kaziyei muhkeme 
halini alan bu karar dairesinde muamele ifası 
zarurî görülmüştür. 
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masına mebni müddei umumiliğin inzimamı mü-
taleasilo mevzubahs meblâğın zimmetten refi 
30 - IV - 933 tarihinde takarrür ettirilerek bu 
bapta tanzim edilen zeyil ilâm müstediye tebliğ 
kılınmış olduğu cihetle tekrar refi zimmete ma
hal kalmadığı halde, alâkadarın Divana vaki 
müracaatile beraber Şûrayi devlete de sepkeden 
müracaati üzerine şûrayi müşarileyhaca da zim
metin refi sadedinde ittihazı karar edilip buna 
müteallik fıkrai ıhükımiyede: ( Filhakika teadül 
kanununun üçüncü maddesinde bu kanun mu
cibince verilen maaşattan kazanç vergisi ve te-
kaüdiye kesilmeyeceği tasrih edilmiş olmasına 
göre bu kanunun çerçevesi haricinde kalan me
murin maaşlarının ahkâmı sabıkaya tâbi tutul
ması icap ederse de teadül kanununun salifüzzi-
kir üçüncü madelesile vazedilen hükmün malî 
işlerin basitleştirilmesi gayesine mat ut bulun
masına ve esasen açıkta kalan memurin ile va
zife başında bulunan memurlar arasında huku-
kan bir fark mevcut olmamasına göre teadül 
kanununun mevkii meriyete vazındaıı evvel 
açıkta kalan memurine ahkâmı sabıka daire
sinde tesviye olunan maaşattan tevkifat icrası 
muvafıkı madelet görülemediğinden ilâmı mü-
meyyizibihin yalnız bu noktadan nakzına itti
fakla karar verildiği) muharrer bulunmuş ve 
filvaki Şûrayi devlet kararları mahiyeti katiyeyi 
haiz isede teadül kanunundan evvel açıkta kalan 
memurlara verilen açık maaşının tevkif ata tâbi tu
tulmaması yolundaki hükmünün ötedenberi cari 
olan usule derecei tetabukunda tereddüt edilmiş 
olduğundan mahiyeti umumiyeyi şamil olan bu 
meselenin bir kere de heyeti umumiyede müzake
resinin muvafık olacağı) gösterilmiş ve keyfiyet 
heyeti umumiyede görüşülerek zimmet hükmo-
lunan meblâğın tahsil ve istirdat edilmiş olması 
itibarile şûranın nakız kararile hükmü ilâm ara
sında binnetice bir fark kalmadığı cihetle Di
vanca yapılacak bir muamele yok isede tecelli 
edecek noktai nazar atiyen mümasili muame
lâtta medarı tatbik olmak üzere keyfiyetin üç 
aylık rapora derci suretile Meclisi Âlinin nazarı 
itti lam a arzı muvafık görülmüştür. 

3 — Gebze askerlik şubesi reisliğinden mü
tekait Binbaşı Kâmil Beyin tekaüt maaşına mu-
mailyehin 1330 tarihinden 1926 senesine kadar 
tayyarecilikte mesbuk olan hizmetinden dolayı 
2047 numaralı kanunun muvakkat maddesine 

3 — 2047 numaralı kanunun muvakkat 
maddesi bu kanunun neşrinden evvel kazanılmış 
olan hakları mutlak surette tanımış olmasına 
mebni yine bu kanunun sekizinci maddesile 
hava mensuplarının tekaüt maaşlarının hesap 



müsteniden 8 inci maddesi mucibince beş sene zam 
yapılmak istenilmesi üzerine bu kanunun 8 inci 
maddesi mucibince hava sınıfı mensuplarına yal
nız tekaüt maaşlarının hesabında nazarı itibare 
alınmak üezre verilecek uçuculuk, yıpranma zam-
lanndan muvakkat maddedeki « uçuş seneleri 
farkları » ibaresinin delâletile tekaüt kanununun 
meriyeti tarihinden evvel tekaüt edilmiş bulunan
ların da istifade etmeleri lâzımgelip gelmeyece
ği hakkında Maliye vekâletinin mütaleası alınmış 
ve keyfiyet Divan heyeti umumiyesinde müzake
re edilmiştir. 

Mevzühahs 2047 numaralı kanunun 8 inci 
maddesinde: «Uçucular yalnız tekaüt maaşlarının 
hesaplarında nazarı itibare alınmak üzere uçucu 
olarak geçen her hizmet senesi için altı ay uçucu
luk yıpranma zammı alırlar» denilmekte ve mez
kûr kanunun muvakkat maddesindeki (Bu kanu
nun neşrinden evvel kazanılmış olan uçuş zamları 
ile uçuş seneleri farkları muteberdir) kaydi ile 
de kanunun neşrinden evvel kazanılmış bir zam 
ve farkı bu kanunun neşrinden sonra da mükte
sep bir ahk olarak mahfuz bulundurmak istenil
mekte olduğundan mezkûr kanunun mevkii meri
yete vazından evvel hava kuvvetlerinden yer hi-
dematma nakledilmiş olan zabitler bu kanunla 
neşredilen uçuculuk zamlanndan istifade edecek
leri gibi kanunun neşrinden evvel tekaütlükleri 
yapılmış olan hava sınrfı mensuplarının da mu
vakkat madde delâletile sekizinci maddedeki uçu
culuk, yıpranma zammından istifade etmeleri ve 
keyfiyetin üç aylık raporlarla Meclisi Âliye arzı 
kararlaştırılmıştır. 

4 — Trabzon merkez Malmüdürlüğünün sar
fiyatı meyanında Tapu müdürü Fevzi Beyin 
manevi evlâdı için de harcırah tahakkuk ve te
diye olunduğu görülmesi üzerine; 15 mayıs 335 
tarihli harcırah kararnamesinin 13 üncü madde
sinde tadaıt olunan müstahakkı harcırah efradı 
aile aneyanında zikredilen evlât tâbirinin itlâ-
kile tatbiki icap edip etmeyeceği ve türk kanu
nu medenisi ile evlâtlıklara karşı bazı haklar 
tanınmış olmasına göre bunların da müstahak
kı harcırah bulunup bulunmayacakları hak
kında Maliye vekâletinin mütaleası sorulmuştu. 

Vekâleti müşarileyhadan gelip heyeti umu-
miyede okunan 23 - V -1933 tarih ve 25 numa
ralı tezkerede harcıraha (müstahak aile efradının 
kimlerden ibaret olduğu harcırah kararnamesinin 
13 üncü maddesinde sarahaten gösterilmiş ve bu 

lannda kabul edilen zamlardan bu kanunun 
neşrinden evvel tekaüt edilmiş hava mensup 
lennın da istifade etmeleri yolunda Divanca 
izhar olunan içtihat ve kanaate iştirak edilmiştir. 

4 —'Mahkemece tescil edilmiş olan evlât
lıkların kanunî müddeti mucibince miras, 
evlenme ve saire gibi hukuku hususiyeye ma-
likiyetleri tabiî isede harcırah kararnamesinde 
müstahakkı harcirah efradı aile meyanında 
evlâtlık gayrı mezkûr olmasına ve kıyas tarikile 
bir hak verilmesi de imkân dahilinde bu 
lunmamasına mebni bu bapta Divanca ittihaz 
olunan karar musip görülmüştür. 
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ineyanda manevi evlâtlar mevzuhahs edilmemiş 
olduğu ve filhakika kanunu medeni ile mahke
mece tescil edilmiş olan evlâtlıklara da diğer 
çocuklar gibi bir hak bahşedilmiş ise de bu hak 
kanunu medenide miras, evlenme ve saire gibi 
hukuku hususiyeye münhasır olup memurlara 
verilecek harcırahların kimlere ve ne şekil ve 
şartlar dairesinde verileceği harcırah kanununda 
tasrih edilmiş ve hususî kanun muvacehesinde 
kıyas tarikile kanunu medeninin hukuku hu
susiyeye taalluk eden hükümlerinin tatbikına 
mesağ bulunamamış olduğu ve manevi evlâtlara 
kanunen evlâtlık tâbir edilmekte olup harcırah 
kararnamesinde ise evlâtlıktan bahsedilmeyerek 
evlâtların harcıraha müstahak olacakları tasrih 
edilmiş olduğundan evlâtlıkların evlât kelimesi
nin medlulü dahilinde mütalea edilmelerine kanu
nen imkân görülemediği kanaatinde bulunuldu
ğu gösterilmiştir. 

İcabı görüşülerek : Maliye vekâletince der-
meyan olunduğu veçhile her ne kadar bundan 
muahhar olan kanunu medenide manevî evlât
lar hakkında bazı hususî hükümlerle bir takım 
haklar kabul edilmiş ise de kanunu medeniden 
sonra neşir ve tatbik olunan 1683 numaralı te
kaüt kanununda da maaşa müstahak yetimler 
arasında yalnız evlâtlar zikredilip evlâtlıktan 
bahsedilmemiş olduğu gibi harcırah kararname
sinde de evlâtlıklar hakkında hiç bir kayit ve 
sarahat olmadığından mevzubahs harcırah kabul 
ve vize edilmemiş ve keyfiyetin üç aylık rapora 
derci kararlaştırılmıştır. 

5 — Ecnebi memleketlerde bulunan Türk se-
farethanelerile Türkiyede bulunan ecnebi sefaret
haneleri memur ve müstahdemlerinin kazanç ver
gisi noktasından tâbi tutulacakları muamele hak
kında cereyan eden muhabere neticesinde Mali
ye vekâletinden gelip Heyeti umumiyede okunan 
29 - IX - 1932 tarih ve 8369/17 numaralı tezke
rede: Kazanç kanununun müstesniyatını tadat 
eden ikinci maddesinin 16 inci fıkrasında « bey-
neddüvel cari teamülâta ve hukuku düvel kava-
idine tevfikan süfera, mümessilini ecnebiye ve 
konsoloslarla maiyetlerinde çalışan ve tebaai ma-
halliyeden olmayan müstahdemler» denilmiş olup 
buna istinaden memleketimizde bulunan ecnebi se-
farethanelerindeki tebaai mahalliyeden olmayan 
müstahdeminden, o sefaretlerin mensup olduğu 
Hükümetler nezdindeki sefaretlerimizin Türk te-

5 — icra kılınan tetkikat ve Hariciye mu
hasebe müdüründen alınan izahata nazaran 
929 senesinde bu vazifeye başladığı zaman 
ecnebi memleketlerdeki sefarethanelerimiz nez-
dinde bulunan ve tabaai mahalliyeden olan 
müstahdemin ücretlerinden kazanç vergisi 
kesilip kesilemiyeceği hakkında hâsıl ettiği te
reddüt üzerine keyfiyeti Maliye vekâletinden 
sorarak gelen cevapta bu ücretlerden kazanç 
vergisi kesilmemesi lâzımgeleceği bildirildiği 
gibi kablessarf vize usulünün cari olduğu 
926 senesinde kazanç vergisine tâbi tutulma
mış olan bu gibi müstahdemin ücretlerinin 
Divanca da vize edilmiş olmasına mebni 929 
senesinde bu ücretlerin kazanç vergisine tâbi 
tutulamıyarak tediye edildiği anlaşılmış ve 926 
senesinde bu ücretlerin tevkifata tâbi tutul-
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baası olan müstahdeminden vergi aranılmamasına 
mukabeleten vergi alınmaması lâzımgelip ancak. 
Türkiyede ecnebi bir sefarethanede bulunan te-
baai maıhalliyeden o sefarethanenin mensup oldu
ğu Hükümet vergi almadığı takdirde bilmukabele 
o sefarethanenin mensup olduğu Hükümet nezdin-
deki sefarethanemizde çalışan ve Türk tebaası 
olmayan müstahdeminden de Hükümetimizce vergi 
aranılmaması lâzımgeleceği mütaleası serdedilmiş 
ve bu hususta ittihaz olunacak kararın bildirilme
si lüzumu muharrer bulunmuştu. 

755 numaralı kazanç vergisi kanununun ikinci 
maddesinin 16 inci fıkrası «beyneddüvel cari tea-
mülâta ve hukuku düvel kavaidine tevfikan sü-
fera ve mümessilini ecnebiye konsoloslarla maiye-
lerinde çalışan ve tebeai mahalliyeden olmayan 
müstahdemin .... ilâh.» demek suretile Türkiye da
hilinde bulunan süfera ve mümessilini 
ecnebiye ile bunların maiyetlerindeki tebaai ma
halliyeden olmayan müstahdemini muamelei mü
tekabile suretile bu vergiden istisna etmiş olup 
vekâleti müşarileyhanın işar ve mütaleası veçhile 
ecnebi memleketlerdeki sefarethanelerimizde müs
tahdem bulunan ve tebaai mahalliyeden olanların 
Türkiye dahilindeki ecnebi sefarethanelerinde 
müstahdem Türk tebaasından vergi aranılma
masına mukabeleten vergiden istisnaları ancak şu 
hükmü kanuninin tadilile mümkün olabileceğin
den bu gibilerden kanunu mezkûrun 25 inci 
maddesine müsteniden vergi aranılması zarurî 
bulunduğundan heyeti umumiyece takarrür etti
rilerek keyfiyet vekâleti müşarileyhaya işar kılın

mış ve buna muhalif olarak Hariciye muhasebesdn-
ce kazanç vergisi tevkif edilmemek suretile müstah
demine yapılan fazla tediyat zimmet addolunmuş
tur. Hariciye muhasebe müdüriyetinin 1929 se
nesi hesabının muhakemesi neticesinde hariç
teki müstahdemin ücuratmdan tevkif edilmemiş 
olan kazanç vergilerinden dolayı zimmet hük-
molunan 18 699 lira 48 kuruştan 4 470 lira 31 
kuruşu tahsil edilerek bakiyesi olan 14 229 lira 
17 kuruşun vekâletin 1929 senesi bütçesinin 535 
inci eliçlik ve konsolosluklar 'müstahdemini ücu-
ratı ve 540 meı kambiyo fasıllarmdaki bakiyei 
muhassasattan mahsubunu teminen tanzim ve ir
sal kılınmış olan ita emrinin vizesine dair ahiren 
vekâleti müşarileyhadan gelen 19 - 1 -1933 tarih 
ve 813/184 numaralı tezkerede elçilik ve şehben
derliklerin müstahdemlerine verilen ücretler tev-
kifat çıktıktan sonra kendilerine verilecek miktar 

maksizin vize ecülmiş olmasa ve Hazine men* 
faatini en ziyade ve doğrudan doğruya iltizam 
ve muhafaza vazifesile mükellef olan MaKye 
vekâletinin de bu ücretlerden vergi kesilme?-
mesi yolunda tebligatta bulunması sebeplerife 
muhasebe müdürünün muamelei vakıası mazur 
görülmek iktiza eder. 

Ancak Divanın bu fıkrada mevzubâhs edi
len muamelei mahsubiyeyi kabul etmemek 
hususundaki kararı kanun ve usule mutabric 
ve gayri kabili münakaşa oldğu gifai tefdiyafci 
vakıadan dolayı bidayeten Divanca muhasebe 
müdürü hakkında zimmet hükmünü tazamnmn 
eden ilâm da Şûrayı devkt deavt dairesince 
tasdik edilmek suretile mesele kaayei muhker 
me halini almış bulunduğundanvazifesmt hüs
nü ifa ettiği kanaati hasıl olan muhasebe mü
dürünün bu zimmetinin Muhasebe* umamiye 
kanununun 133 üncü maddesi mucıiainee roalî 
müşavere encümenmin karariie terkini esbabına 
tevessül edilmesi encümence muvafıkt made-
let görülmüştür. 



üzerinden mahallerince kararlaştırılarak bunla
rın tevkifat ile beraber baliğine göre vekâletçe 
miktarı şehrileri tayin edilmiş olduğu ve o za
man Maliye vekâleti bunların kazanç vergisinden 
istisnaları hakkında tebligatta bulunduğu cihet
le ücretin tayini miktarı da o esasa göre yapıldı
ğı anlaşılıp bütçeye merbut kadroda tayin edilen 
azajmî miktarı ve tahsisat yekûnunu geçmemek 
üzere müstahdemlerden her birinin ücretlerini 
tayin salâhiyeti vekâlete bırakılmış olması
na göre bu azamî hadler dahilinde ücretin 
tezyidile farkının vaktile kesilmemiş olan tevki-
fattan mahsubunda kanuna muhalefet görüle
mediği bildirilmiş ve keyfiyet üçüncü dairece ve 
heyeti umumivece tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Vekâletçe mumailyehin ücretleri bidayeten ta
karrür ettirilmiş olduğu miktar üzerinden tesvi
ye ve mahsup edildikten sonra bütçe kanununda 
verilen salâhiyetlere istinaden tevkif edilmemiş 
olan kazanç vergilerinin temini mahsubu zımnın
da hizmet ifa edildikten sonra ücretlerin'v. t ey i 
di cihetine gidilmesi mukarrerata muvafık görü
lemediğinden mezkûr ita emri vize edilmeyerek 
vekâleti müşarileyhaya iade kılınmış ve keyfiye
tin üç aylrk raporlarla Meclisi Âliye arzı karar
laştırılmıştır. 

Mahsup ita emrinin Muhteviyatı 
Tarihi No. Lira K. F. M. 

13-IİÎ-933 422 3 227 96 Muhtelif 
Nevi Dairesi 
„_. Evkaf" 

6 — Aydın Evflkaf (müdürlüğünün kânunu
evvel 1932 sarfiyatını havi olarak Evkaf umıum 
müdürlüğü Muhasebe müdürlüğünce bittan-
zim vize olunmak üzere Divana gönderilen yu
karıda tarih ve numarasile muhteviyatı yazılı 
mahsup ita emrinin tetkikinde: 

Tekkeli mescit ile Dükkanönü camiinin 
28 - XI I -1932 tarihinden mayıs 1933 gayesine 
kadar elektrik bedeli olan 27 lira 50 kuruşun pe
şin olarak elektrikçi Hakkı Beye tediye edildiği 
görülmüş ve bütçeden yapılacak her hangi bir 
işe ait masrafın tediyesi işin hitam bulmasile 
kabil olacağına ve sene nihayet bulmakta olma
sına göre iş tamamen ifa edilmiş olacağından 
mezkûr camilerin mayıs 1933 gayesine kadar 
tenvir edilip edilmediği dairesinden istizah edil
miştir. 

6 — Bütçeden yapılacak her hangi bir işe 
ait masrafın tediyesi o işin hitam ve hizmetin 
temamen ifasile kabil olacağı gibi her hangi 
bir sebeple peşin tediyat icrası halindede bunun 
teminata raptı muktazi bulunduğu cihetle 
Divanca ihtiyar olunan sureti muamele muva
fık görülmüştür. 
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Alman cevaba merbut mahallinin tahriratın- ı 

da Tekkcli mescit için şehrî 'tiiaktuan .150 kuruş 
ve Dükkânönü camii için de ayda 400 ku
ruş hesabilc 5 ay üç günlük ceman 27 lira 50 ı 
kuruşun peşin verilmesi komisyonca karar al
tına alınmış ve tediye de bu suretle icra edil
miş ise de .mumaileyh Hakkı Efendi taahhü
dünü ifa etmeyerek cer yanı 1 - II -1933 tari
hinde katetmiş olmasına meibni istihkak harici ka
lan mebaliğin temini tahsili zımnında sulh mah
kemesine müracaat edildiği bildirilmiştir. 

Tekkeli mescitle Dükkânönü camiinin mayrs 
1933 gayesine kadar elektrikle tenvir bedeli olan 
27 lira 50 kuruşun peşin itası komisyon kararı 
iktizasından 'bulunmakta ise de hu gibi ahvalde 
ihalenin teminata rapten icrası müzayede ve mü
nakaşa kanunu ahkâmı iktizasından iken mevzu-
balıs meselede bu lâzımei kanun iyeye riayet edil
mediği ve hu yüzden mevzuibalıs 27 lira 50 ku
ruştan istihlâk edildiği anlaşılan elektrik cereyan 
bedeli olan yedi buçuk liradan mütebaki 20 li
ranın hiç bir istihkaka tekabül etmeksizin te
diye edilmiş bir para mahiyetinde kalmış bu
lunduğu cihetle işbu yirmi liranın kabul ve vi
zesine imkânı kanunî görülemediğinden lüzumu 
istirdadı Evkaf umum müdürlüğüne yazılmıştır. 

Mahsup ita emrinin Muhteviyatı 
Tarihi No. Lira K. F. M-

14-VII-032 35 7 66 86 721 1 
194 10 752 0 

Nevi Dairesi 

Maaş Millî Müdafaa 

7 — Eskişehir malmüdürlüğünün mayıs 932 
sarfiyatını havi olup Millî Müdafaa vekâleti 
hava ve deniz muhasebe müdürlüğünce bittan-
zim vize olunmak üzere Divana gönderilen tarih 
ve numarasile muhteviyatı yukarıda yazılı mah
sup ita emrinin tetkikinde: 

Eskişehir hava mektebinde tatbikat gör
mekte olan gedikli küçük zabitlerden terfi eden
lerin terfie hak kazandıkları tarih mebde ittihaz 
edilmek suretile maaşlarının tahakkuk ettiril
diği görülmüş ve mumaileyhim haklarında maaş 
kanunu hükmünün tatbik edilmemesi sebebi dai
resinden sorulmuştur. Alınan cevapta; mumai
leyhimin farkı maaşları maaş kanunu mucibince 
tahakkuk ettirilmeyip deniz ve hava gedikli kü
çük zabitan hakkındaki 1492 numaralı kanuna 

7 — Hususî kanunlarında sarih hüküm 
mevcut olmadığı takdirde bilûmum maaş 
zamlarının mebdei itasının 1108 numaralı 
maaş kanunu hükümlerine tevfikan tayini lâzım 
geleceğinden gedikli küçük zabitler hakkında 
da Divanı muhasebatça ittihaz olunan karara 
iştirak edilmiştir. 
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tevfikan tahakkuk ettirildiği denneyan lalnmıış* I 
tır. Filhakika 1492 numaralı kanım mucibince 
hava /gedikli 'kücüık zabitlere maaş ve zam ita 
edilmekte isede bunların terlilerinde verilecek 
zammı maaşın mebdei hakkında mezkûr kanu
nun sarih bir hükmü ihtiva etmemesi itibarile 
zammın itası keyfiyetinin ancak ahkâmı umu-
miyeyi muhtevi 1L08 numaralı maaş kanununa 
tatbiki muktazi bulunmuş ve bu itibarla on ba-
şılıktan gedikli çavuşluğa 23 şubat 931 tarihinde 
terfi eden tatbikat bölüğünde müstaıhdem ma
kinist İbrahim efendinin şubat 931 kıstelyevm 
maaşı olarak verilen 6 lira 76 kuruş ile mart ve 
nisan 931 maaşları meyanında fuzulen verilen 4 
lira 90 kuruşun ve baş çavuşluktan baş gedikliye 
terfileri yapılan hava mekteplerinde müstahdem 
Mithat, Raif ve Kadri efendilerin 194 lira 10 ku
ruş istihkakları meyanında kist maaşı olarak 
fuzulen tediye edilen 390 ar kuruştan 11 lira 36 
kuruşun kabul ve vizesine imkânı kanunî görü
lememiş ve keyfiyet Millî Müdafaa vekâleti ce-
1 il esine bildirilmiştir. j 

...>.. >&< ...... 



Sıra No 209 
Lüleburgazın Büyük Karıştıran küyünden Veli kızı Sadberkin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/410 numaralı Başve

kâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı 6/3866 

, B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu 320 doğumlu Sadberkin idamı hakkında Kırklareli 
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 30-XII-Q33 tarihli ve 431/314 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile 
buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. Muktazasının ifa ve neticenin işar buyurulma-
sını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni J - VI - 1934 

Karar No. 28 
Esas No. 3/410 

Yüksek Reisliğe 

Lüleburgazın Büyük Karıştıran köyünden 
Demir Kâhyayı taammütle öldüren Velioğlu kip
ti Salim ve iştiraki inzimam etmeksizin filin mey
dana gelmesine imkân bulunmayan ve bu sebeple 
hem fiil sayılan, öldürülen Demirin karısı Veli 
kızı 320 doğumlu Sadberk haklarında icra kılı
nan muhakeme neticesinde Kırklareli ağır ceza 
mahkemesince Sadberkin ölüm cezasile mahkûmi
yetine dair verilen kararın tasdikini ve müteakip 
kanunî muamelenin Meclisi Âlice ifasını muta-
zammın Temyiz mahkemesi ceza heyeti umumiye-
sinden sadır olan 12 - XII - 1933 tarih ve 76 sa
yılı karar Başvekâletin 2 - I - 1934 tarih ve 6/3866 
sayılı tezkeresile Adliye encümenine havale olun
makla mezkûr ilâm ve ilişik olarak gönderilen 

dosyadaki evrak okunarak icabı düşünüldü. 
Öldürülen Demir Kâhya, karısı Sadberkin 

kipti Salimle münasebetlerine vâkıf olmasından 
haysiyetini kıran bu halden kurtulmak için ge
çim medarı olan koyunlarını satıp paraya çevir
diği karısı tarafından hissedilmiş ve vücudunu 
ortadan kaldırarak parasını da elde etmek sure-
tile birleşmelerini temine karar vererek Demir 
Kâhya uykuda iken Salim içeri girip bıçakla 
kalbi üzerinden ses çıkarmasına meydan vermeden 
öldürdüğü ve Sadberkin de bu işte yukarıda ya
zılı şekilde iştiraki bulunduğundan hem fiil sayı
larak her ikisinin ölüm cezasına mahkûmiyetine 
ve ancak kipti Salimin fili işlediği zaman yirmi 
bir yaşını bitirmemiş olduğundan ölüm cezasına 



bedel yirmi dört sene ağır hapis cezasına -mah
kûmiyetine hükmolunduğu ilânım tetkikinden 
anlaşılmıştır. 

Sadberk hakkında hükmedilmiş olan ölüm ce
zasının hafil'l estirilmesi ve değiştirilmesini müs
tehzim bir sebep görülmediğinden Teşkilâtı esasi
ye kanununun 26 ncı maddesine göre mezkûr ce
zanın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti 

umumiyenin tasvibine arzına karar verilmişi ir. 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ad. E. R. M. M. Kâ. Aza 
Çorum Kocaeli Trabzon Antalya 
Münir Salâh ati in I Faydar 
Aza Aza Aza Aza 

Çanakkale Kocaeli Konya Antalya 
Osman Niyazi Eagvp Ş. Sırrı Numan 



Sıra No 215 
Ekiciden tutun alma hakkında 1/996 numaralı kanun lâyi
hası ve Gümrük ve İnhisarlar, İktisat ve Adliye encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 13-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/1217 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İktisat, Gümrük ve İnhisarlar vekilliklerince müştereken hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
12-V-934 toplanışında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ( Ekiciden tütün alma ) kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Ekiciden tütün alma kanunu esbabı mucibesi 
A - Lâyihanın esası 

1 — İskonto ve iskarta: 
Harpsonları vaziyetinden doğan anormal iskonto ve iskarta muamelesi, ekici tüccara sattığı 

tütünü teslim ederken tüccar, tarafından sikletten veya fietten tezilât talebi veya ayni kalitede 
bir partinin, bazan bir kısım balyelerinin bilâbedel de terki şartile, muhtelif fiat dereceli gurup
lara tefrik ettirilmesi suretile vaki olmaktadır. 

Bu muamelenin çiftçi bakımından ehemmiyet ve vehametini defaten takdir edebilmek için 
çiftçinin heman daima, satış ve teslim zamanlan arasında bazan iki ayı da geçen bir müddet 
bulunduğunu ve değer fiatle bağlandım zannederken, şu veya bu şekilde iskonto ve iskarta 
talebinden dolayı, vasatı fiatin büyük nisbette düştüğünü hatırlamak kâfidir. Bazı mıntakalarda 
bu tarzda yapılan iskonto ve iskarta nisbetinin, partinin yüzde yetmişini bulduğu da ilâveten 
düşünülürse, müstahsilin bu meselenin halline verdiği ehemmiyet ve bu istikametteki mesaiyi 
takipte gösterdiği alâka ve heyecanın derecesi kendiliğinden anlaşılır. İskonto ve iskarta meselesi 
Türkiye tütüncülüğünün, halen en mühim ve en müstacel meselelerinden biri halini almıştır. 
Tatbikatının alıcı, ve bizzat Türk tütüncülüğünün atisi ve menfaati noktasından ihtiva ettiği 
ehemmiyet te daha aşağı derecede değildir. 

Bu itibarla, iskonto ve iskarta tatbikatının önüne geçecek kararların müstacelen ittihazı 
zarurî görülmüş ve bunların temamen vaziyete ve ihtiyaca mutabık ve çiftçi alıcı ve memle
ket menfaatlerine ayni derecede uygun ve tütün istihsal ve ticaretinin iktisadî bünye ve muva
zenemizde işgal etmekte olduğu mühim mevkie nazaran tütün alım, satımını iğlâk veya herhangi 
müşkilâta düşürecek bir vaziyete meydan vermemesini temin için 15 nisan 1934 te Ankarada 
başlıca istihsal ve ihraç sahalarımız ekici ve alıcı mümessilleri, büyük alıcı kumpanyalar mu
rahhasları ve İnhisarlar ve Gümrükler vekâleti le Ziraat vekâleti mümessillerinden mürekkep 
olarak bir kongre de içtima ettirilmiştir. 

Lâyiha, tamamen serbest şekilde cereyanına itina edilmiş olan bu kongre münakaşaları netice-
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sinde ittifakla alınmış kararları ihtiva idiyor. 

Tütün tüccar eline geçtikten sonra, ihracat için işlenme tarzı ve balyalanması mevzu hari
cidir. Binnetice, milyonlarca ekiciyi müstefit edecek mahiyette bulunmasına mukabil tütün 
işlemeyi iş edinmiş olanları mutazarrır eder mahiyeti yoktur. 

Büyük Millet Meclisinde halen tetkik edilmekte olan tütün kanunu lâyihasile münasebatına 
gelince, gerek vekâlet gerek kongrece bu kanun lâyihası da, bir kere daha gözden geçirilmiş 
ve ekiciden tütün alma kanunu lâyihası esaslarını, bu lâyihayı ancak takviye ve ikmal edecek 
mahiyette olduğu kanaatine varılmıştır . Bu lâyihanın Büyük Millet meclisindeki lâyiha ile 
mezci teklif edilmemiş olmasının sebebi, mvzudaki hususiyet ve müstaceliyettir. 

B - İskonto ve ıskarta tatbikatına yoîvereıı Iıarpsonrası vaziyeti 
Bu vaziyet ana Hatiarile berveçhi ati hulâsa edilebilir: 
I — Türkiyenin, tütünün ilk bittiği yer olduğu iddiasına itiraz edenler bulunabilir. Çünkü 

tütün, her mıntaka ve her iklimde yetişebilen bir mahsuldür. Fakat Türkiye, Türk tütünü 
denilen en yüksek kalitenin menşei ve vatanı olmuştur, ve bu gün de bu nevi tütünlerin en 
uygun ve en geniş sahalarına, malik, en büyük müstahsildir. Türk tütünü umumî unvanı Yunan, 
Bulgar, sulunu ve bu gün ki Yugoslavya tütünlerinin bir kısmını da havi olan yüksek tütünle
rin umumî adıdır. Türkler, üç kıta üzerine yayılmış, vâsi imparatorluklarının her tarafında, 
tabiatte kaba ve iri yapraklı olan tütünleri yer yer tecrübe ederek bu günkü küçük yapraklı, 
kokulu ve ihtirak kabiliyetli asıl nevileri veren yerleri adım adım tesbit etmişler ve bu yer
lere müebbet bir şühret temin eylemişlerdir 

Dünyanın hiç bir tarafında, bu yerler haricinde, tabiat, toprak ve iklim imtizacına malik 
bir yer bulunmadığı gibi, Türk milleti kadar bu saıl ziraatte ehliyet ve kifayet gösterebilen 
bir millette çıkmamıştır. 

II — Yunan, Bulgar tütünlerini de şamil bu geniş manasile, Türk tütünleri piyasasında baş 
göstermiş olan buhran, bugünkü cihan buhranına pek çok takaddüm eder. 

Balkan harbinden sonra Türkiye, tütün ziraatiie dünyada şöhret almış vilâyetlerinden bir 
kısmını, Yunanlılar, Bulgarlar lehine terke mecbur olmuştu. Bunlardan bilhassa birincilere 
terkedilmiş yerler arasında, diğerine metruk araziye nazaran fazla şöhreti haiz, bir iki saha da 
bulunmakta idi. O tarihe kadar, Yunan tütünü namı, eski Yunanistanın adî kalite aşağı tü
tünlerine alem olmuştur. 

Bulgar tütünü namı, milletler arası piyasada henüz yoktu. 
Yunanlılar, yeni vilâyetlerinin, müktesep tütün şöhretini istismar etmek istediler ve Türk 

milletinin bu ziraatte gösterdiği yüksek kabiliyetin eseri olarak bu kısım tütünlere verdiği Türk 
tütünü unvanını, Türkiye tütünleri lehine daima bir propogandaya hizmet etmemesi için şark 
tütününe kalp ve bu tabiri yaymaya çalışmakla işe başladılar. 

Umumî harbin infilâkı, Yunanlıları bu mesailerinde yarıda bıraktı. Harp seneleri, Türk 
tütünü sarfına alışmış memleketler için büyük ve devamlı mahrumiyet seneleri oldu. 

Cenubî Afrika da, Amerikada ve diğer muhtelif yerlerde bu tütünleri yetiştirebilmek 
için Harp devamınca yeniden sarf edilmiş mesai bir kerre daha muvaffakiyetsizlikle hitam 
buldu. 

III — Umumî harbin hitamı, her memlekette, harp senelerinin sürekli mahrumiyetini telâfiye 
koşan halkın, anormal nisbetlerde ziraî, sınaî maddeler taleplerini doğurmuştu. İhı meyanda 
Türk tütünleri hususî ve şiddetli bir taleple karşılaşmıştı. Hlbuki, Türklerle Yunanlılar ara
sında devam eden ınuhasemat, bu mahsulün istihsal piyasasında normal faaliyete imkan verme
mekte idi. 

Bulgarlarsa buğday istihsal sahalarından bir kısmını, Kumanya lehine gaybetmişler ve iktisadî 
muvazenelerini tesis için yeni bir ziraî faaliyet branşi anıyorlardı. Büyük alıcı şirketler, Bulga-
ristana müracaat ve köylülerine meccanen Türk tütün tohumu tevzi ederek, vâsi nisbette zeriyat 
yaptırdılar. 



— 3 — 
Türk tütünü yetiştirme ve işlemesinin , asıl şayi denen, büyük dikkat, bilgi ve itinaya 

muhtaç bir iş olmasına rağmen, o tarihe kadar bu tarzda ziraate aşina olmayan bulgarlar, rast-
gele her yere tohum atiyorlar ve rastgele işleyorlardı. İlk senelerde alıcı piyasanın büyük 
ihtiyacı ve boşluğu, bulgarları mütemadiyen zer sahalarını tevsia hizmet etmiş olmakla beraber 
mahsulün iş ve kalite noktasından inceliklerini pek aramaya imkân vermedi. 

Fakat, aralarındaki muhasematm hitamına mebni, Türk ve Yunanlıların da Milletler arasın
daki piyasada yeniden görünmeleri, kalite düşkünlüğü haricinde eyi işlenmemiş ve tam vaktinde 
toplanmamış, eyi kurutulmamış olmalarından dolayı dayanmak kabiliyeti olmayan bulgar tütün
lerinin son derece aşağı fietlerle satışa dökülmeleri zaruretini intaç etti ve bu suretle 1926 
senesi eylülünde,Türk tütünleri piyasasında fazla istihsalden mütevellit buhran başladı, ve bugün-
ki cihan buhranının infilâkı tarihi olan 1929 eylülüne kadar depresyon seyrinde devam etti. 

IV - Cihan buhranının, bilhasa ziraî ve iptidaî maddeler fiatlerinde büyük sukutlar vücude 
getirerek büyümesi ve yayılması, iştira kudrertleini her memlekette mütemadiyen azaltmakta 
olması, her memlekette alınmış millî iktisadı koruma tetbirleri neticeleri 1925 den müdevver 
vaziyete inzimam etti. 

Ucuzluk kaliteden önce isteniyor ve her memleket bu müşkül mücadelede hem en ucuz hem 
en yüksek mal vermek için, maliyet fietlerini düşürecek, fakat kaliteyi yükseltmesede bozma
yacak en vâsi rasyonalizasyon mesaisine kendilerini vermiş bulunuyorlardı. 

Sigara sanayiinde tütünler, sureti umumiyede şu üç grupa ayrılmakta idi: 
a) Nefis tütünler, bu kısım tütünleri yüzde 87 ye yakın kısmı bugünki Türkiye topraklarında 

yetişmekte idi mütebakisini, Yunanistan, Sovyet Rusyanın Sonum havalisi veriyordu. 
b) Kaliteli tütünler: bu nevi tütünlerin yüzde 5) si topraklarımızda çıkmakta idi mütebaki

sini Bulgaristan, Yunanistan, Sovyet Rusya ve yugoslavya yetiştiriyordu. 
c) Adî tütünler: her tarafta yetiştirilmekte idi. 
Eyi Türk Sigareti imalinin, Türk tütünlerinin itinalı ve bilgili şekilde harman yapılmasile 

kabil olmasına mukabil, adî tütünler için mevzubahs olmayan bu zaruret, fietierinin ucuzluğu 
her memlekette sigaret sanayiinin ya kartelleşmiş bir halde veya inhisar altında bulunması ve 
müşterilerin zevkine bunların hâkim bulunması bilhassa Amerikalıların teşkilâtlı ve vadeli satış
ları, ve muhtelif Avrupa kartellerini . ellerine almış bulunmaları, eyi tütün yetiştiren memle
ketlerin vaziyetini müşkilleştirdi. Çiftçiyi alıcı karşısında daha münkat vaziyete soktu. 

V - Müstahsilin teşkilâtsızlığı, finansman teşkilâtınm'zafı, hariçte tütün satış ve işleyiş ve ima-
lile meşgul Türklerin yokluğu, tütün satışlarında birinci derecede rol oynayan ekisper ve harman
cıların türklerden gayri milletlere mensup bulunmaları ve nihayet alıcılar tarafından yapılan 
kontratoların, bir cepheli olarak müstahsile, tahmil ettiği mükellefiyetlere mukabil, çiftçinin 
hukukunu da temin edecek mvzuat kifayetsizliği, bu umumî vaziyet ve şerait haricinde, 
Türkiye itibarile ayrıca müessir oluyordu. 

İskonto ve iskarta tatbikatı bu şerait dahilinde büyüdü ve yalnız çiftçi değil, alıcı ve Tür
kiye tütüncülüğünün de esas menfeatlerini tahdit eder bir mahiyet aldı. 

C - İlişik lâyihanın hedefi 
İlişik lâyihanın hedefi şudur: 
I - Alıcı ve satıcı ve memleketin yüksek menfaati arasında, tam, devamlı ve ahenkli bir 

itilâf tesis etmek. 
II - Ekici ve alıcının bu maksatla karşılıklı vazife ve mükellefiyetlerini tesbit etmek. 
III - Tütün, köylü ve alıcı bakımından, fuzuli masraflar ve zararlı göreneklerden uzaklaş

tırmak suretile maliyet fiatini düşürerek, kalitesini yükselterek satış ve ihracatını kolaylaştırıp 
tevsi etmek, 

IV — Türk tütünü nasıl ismini taşıdığı milletin eseri ve rakip ve alıcı memleketlerde kul
lanılan bu tütüne ait İstılahlar nasıl Türk lisanının malı ise, çiftçi ile ilk alıcı tüccar arasındaki 
safhaya ait işleme ve muamele şekillerinin de en rasyonel şekilde memleketimizde teessüs ve 
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takarrürüne hizmet etmek ve şark tütünü tabiri muvacehesinde, Türk tütünü tabirini en eyi 
işlenmiş ve en yüksek ve teminatlı tütünlerin unvanı olarak ayakta tutmak. 

İlişik lâyiha maddelerinin tesbitinde nazara alınmış mülâhazalar 
Bu mülahazalar berveçhi atidir: 
Lâyihanın asıl mevzuu olan iskarta ve iskonto meselesinin halli için, her şeyden evvel tü

tün alım satım muamelelerinde ihtilâfa ve dolayisile iskonto ve iskarta talebine yol açan sebep
leri ortadan kaldırmak lâzımdır. 

Filhakika bu ihtilaflar, tütünlerin denk haline getirilmeksizin ve tabiri diğerle henüz evsafı 
taayyün etmeden yapılmış satışlardan ve alım satım akitlerinin her iki taraf menfaatini koru
yacak kayitleri ihtiva etmemesinden ileri gelmektedir. 

Bunlardan birinci mahzurun izalesi için tütün denklerinin sureti ihzarı ve tütün denk haline 
sokulmadan satışının men edilmesi, ikinci mahzurun ortadan kaldırılması için de, tütün satış 
mukavelelerinde her iki taraf için riayeti mecburi ve hilâfına hareket memnu esasların tesbiti 
ve bunada rağmen zuhur edebilecek ihtilâfların hakem yolile haledilmesi esası kabul olun
muştur. Lâyihanın 1-7 maddeleri bu mülahazaların ifadesidir. 

Tütün ekicilerinin mahsullerini hariçten para tedarik etmeksizin yetiştirmeleri kabil olama-
yacaği anlaşılmış, fakat müstahsile ödünç para verenlerin bilahere mahsulün satışı esnasında, 
ekicilerin serbest hareketini takyit eden bazı şartlar mukabilinde ödünç vermeye razı oldukları 
görülmüştür. 

Bir taraftan ödünç verenlerin, bu suretle ekiciye dokunan yardımının mukabilini temin 
etmek, diğer taraftan da müstahsilin satış esnasındaki menfaati icaplarını korumak için, avans 
vermiş olanların, müsavi şerait dahilinde hakkı rüchanı esası kabul edilerek 9 uncu madde 
vücude getirilmiştir. 

Ticarî muamelelerde, sürat matlup olduğu kadar, ekicinin de mahsulünü satar satmez, bede
lini sürati mümkine ile elde edebilmesi zarurî olduğundan, ekicinin transfer muamelesinin 
iktiza ettirdiği merasimi ikmal ettiği tarihten itibaren alıcının 011 gün içinde satın aldığı 
malın bedelini ödemesi musip görülmüştür. 

Şu kadar ki bazı makbul şebeklerden dolayı muamele teahhür ettiği takdirde ahkâmı umıı-
miyemizin icabatı nazara alınarak 10 uncu madde o şekilde tanzim edilmiştir. 

11 inci maddenin, tütün satıcısını her hangi satıcıdan daha farklı muameleye tâbi tutmak 
vaziyetine hateme vermek maksadına matuf olduğu aşikârdır. 

12 inci madde gerek du kanunun tatbikatında, gerek tütüncülüğümüzün inkişafından 
mühim vazife alan eksperler ve faaliyetlerini nizam altına almak mülahazasile vekâletimizce 
vazolunmuştur. 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve İn. encümeni 27 -V-1934 

Karar No. 17 
Esas No. 1/996 

Yüksek Reisliğe 

İktisat ve Gümrük ve inhisarlar vekillikle- encümenimize havale buyurulan (Ekiciden tü-
rince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin tün alma) adlı kanun lâyihasile mucip sebepler 
12 - V -1934 tarihli toplanışında Yüksek Meclise mazbatası Gümrük ve inhisarlar vekili Rana Be-
sunulması kararlaştırılarak Başvekilliğin 13 - V- yefendile Hukuk müşaviri Baha ve İktisat ve-
1934 tarih ve 6/1217 sayılı tezkeresile gönderilip kâleti Türk ofis reisi Faik Beyler hazır oldukla-
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n halde müzakere ve tetkik olundu. 

Bu sene nisan ayında Ankarada, memleketin 
tütün yetiştiren mmtakalarmdan gelesi tütün eki-
cilerile tüccarlarından ve alâkadar vekâletler mü
messillerinden mürekkep olmak üzere toplanan tü
tün kongresinde ittihaz olunan kararlardan mül
hem olarak Hükümetçe hazırlanan bu kanun 
lâyihasının tedvini sebeplerini etraflıca izah 
eden esbabı mucibe mazbatasındaki mülâhaza ve 
mütalealar eneümenimizce de muvafık görüle
rek kanunun umumî heyeti kabul olunmuş ve 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci maddede geçen kalıp sözü, bazı tü
tün mıntaikalarında ekicinin tütünü hazırlanır
ken yaptığı ilk muameleyi ifade eder bir mana
da olduğu halde Ege mıntakasmda doğrudan 
doğruya kalıp halinde ihzar edilen denklere de
nilmekte olduğundan iltibasa mahal kalmamak 
üzere bu maddedeki dizi, demet sözlerinden son
ra gelen kalıp sözünden evvel (denk halinde ol
mayan) sözleri ilâve olunarak madde tadil edil
miştir. 

Beşinci maddedeki «His ve menfaatlerine ka
pılmayarak» cümlesi zait addedilerek kaldırıl
mış ve « yemin » sözü yerine « ant » denilmiştir. 

Yedinci maddedeki « küf, dara ve su çürü
ğünden mütevellit tenzilât müstesna» cümlesi tire 
içine alınmak suretile aynen kabul olunmuştur. 

Dokuzuncu maddenin mevzuu tütün kanunu
nun 38 inci maddesine girdiğinden kaldırılmış
tır. 

Onuncu madde, rüçhan hakkının ekici aleyhine 
bir tavik silâhı olarak kullanılmasına bir taraf
tan mâni olmak, diğer taraftan bu ticaretin hu
susiyetlerine uymuş bulunmak esbabı mucibesile 
tadil edilmiş ve 9 uncu madde olarak kabul olun
muştur. 

On birinci madde, ekicinin haklarını muhafaza 

ve maksada göre hükmün tavzihi düşünülmek 
üzere tadil ve 10 uncu madde olarak kabul olun
muştur. 

On ikinci madde, 11 inci madde olarak aynen 
kabul olunmuştur. 

On üçüncü madde, tütün eksperleri hakkın
da yapılacak talimatname için teklif olunan bir 
sene müddet kaydı lüzumsuz görülerek kaldırıl
mış ve 12 inci madde olarak kabul olunmuştur. 

On dördüncü madde de, talimatname hüküm
lerine muhalif hareketin bu kanunda ceza ile te
yidi muvafık olamayacağı mülâhazasile Hüküme
tin teklifi olan 13 üncü maddeye matuf kay it çı
karılmak suretile tadil edilmiş ve bu madde 13 
üncü madde olarak kabul olunmuştur. 

On beşinci madde, bu kanunun yeni bir kanım 
olması hasebile bu maddedeki hükmü tabiatilc ha
vi olduğu görülerek kaldırılmıştır. 

On altıncı madde, iki ayrı hükmü ihtiva etti
ği için, ayrılarak 14 üncü ve 15 inci madde ol
mak üzere tanzim olunmuştur. 

Bu kanunun 4 üncü maddesine göre yapılma
sı mecburî olan kontratipin ilişik numunesinde 
iskarta (ihrakıye) denk adedi sözlerinin kontra-
tiple yapılan muamelede yeri olmadığından kaldı
rılmıştır. 

Tadil olunan kanun lâyihasile ilişik evrak İk
tisat encümenine havale buyurulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 
G. î. E. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Ordu Afyon Karahisar 
İsmet A. Şevket Cemal 
Aza Aza Aza Aza 

Aydın Kırşehir Cebelibereket Çorum 
Fuat Şahin Serdar H. Basri Bekir 

Aza. Aza 
Samsun Cebelibereket 

Memet İbrahim 
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İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îkhsat encümeni 29 -V -1934 

Karar No. 23 
Esas No. 1/996 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 13 mayıs 1934 tarihli ve 6/1217 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sevkedilen 
ekiciden tütün alma kanunu lâyihası encümeni
mize havale edilmekle, iktisat vekâletinden Türk-
ofis reisi Faik Kurtoğlu ve Gümrük ve inhisarlar 
vekâletinden hukuk müşaviri Baha Beylerin hu
zuru ile tetkik ve müzakere adildi. 

Lâyiha, encümenimizden evvel Gümrük ve in
hisarlar encümeninde tetkik edilmiş olup, mü
zakere sırasında mezkûr encümenin tadilâtı dahi 
nazara alınmıştır. 

Memleketimizin çok mühim bir mahsulünü 
teşkil eden tütünün alım satımında şimdiye ka
dar büyük şikâyetleri doğuran sebepleri orta
dan kaldırmaya matuf olan bu lâyiha çok bü
yük bir ihtiyaca tekabül etmekte olup esasen 
lâyihanın hükümleri alıcı ve satıcı mümessille
rinden mürekkep kongrede her iki tarafın uzun 

Başvekâletin 13 mayıs 1934 tarih ve 6/1217 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise sevkolunan 
ekiciden tütün alma kanunu lâyihasile esbabı 
mucibe mazbatası ve Gümrük ve inhisarlar en-
cümenile iktisat encümeninin tadilleri ve esba
bı mucibe mazbataları encümenimize tevdi edil
mekle Türkofis reisi Faik Kurtoğlu ve Güm
rük ve inhisarlar vekâleti hukuk müşaviri Baha 
Beyler huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Ziraî istihsalâ timizin ve ihracat mallarımızın 
başında gelen tütünlerin alım satımında ekiciyi 
korumakla beraber alıcının haklarını da temin 
etmek maksadile kaleme alınan ıbu lâyihanın eki
ci ve alıcı mümessillerinden mürekkep kongre-

münakaşası neticesinde mutabık kaldıkları esa-
sata göre tanzim edilmiştir. 

Encümen maddelerin hükümlerini muhafaza 
etmiş, ancak tatbikatta daha kolay anlaşılabil
mesi)] i temin noktasından bazı tavzihat yapıl
mıştır. 

Havale mucibince Adliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

lık. E. reisi M. M. Kâ. Aza 
Edirne Ş. Karahisar Zonguldak 

Şak ir İsmail Hasan 

Aza Aza Aza Aza 
izmir Zonguldak Bolu Ankara 

M. Sadettin Ragtp Şükrü Eşref 

Aza Aza Aza Aza 
Bursa istanbul Bursa Gümüşane 

Dr. R. Ferit Alâettin Rüştü Edip Servet 

de kabul olunan esaslardan alındığı anlaşıl
mış ve lâyiha esas itibarile kabul olunmuştur. 

1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Ekici ile alıcı arasında çıkacak ihtilâfların 
hakemler marifetile halline dair hükümleri ihtiva 
eden 5 ve 6 neı maddeler, alım ve satım işine 
dair iki tarafın aktettikleri mukavelenin bu ka
nuna göre tatbik ve icrasından doğacak ihtilâf
lara münhasır olması lâzmıgelmesine, hiç akit 
yapılmadığı, akitte rıza bulunmadığı, ikrah bu
lunduğu» mukavelenin sahteliği gibi ihtilâfla
rın umumî hükümler dairesinde salahiyetli mah
kemede halledileceğine ve maksadın bundan iba-

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 6 -VI -1934 

Karar No. 46 
Esas No. 1/996 

Yüksek Reisliğe 
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ret olduğu da izah edilmesine binaen 5 inci 
maddenin birinci fıkrası bu esasa göre tadil 
edildiği gibi bir hakem heyeti teşkili için ticaret 
odasına ve bulunmayan yerlerde belediyeye mü
racaat şekli, karşı tarafa tebliğ lüzumu, hakem
lerin karar verme müddeti, kararlarını tefhim 
veya tebliğ mecburiyeti gibi tatbikatın zarurî 
icaplarından olup lâyihada yer bulmayan esas
lar da nazarı itibare alınarak diğer fıkralar da 
yeniden kaleme alınmıştır. 6 ncı madde ile de iti
raz müddeti hakkında bir hüküm konulmuş ve 
hakem kararlarının mahkeme ilâmları gibi ic
ra dairelerince infaz edilmesi lâzım bulunması
na göre bu kararların Sulh mahkemesince du
ruşma yapılmaksızın bir tarafın talebile tescilin 
yapılacağına dair bir fıkra ilâve olunmuş, gerek 
itiraz üzerine, gerek taraflardan birinin hakem 
seçmemesi veya hakemlerin müddeti içinde ka
rar vermemeleri dolayısile sulh hâkiminin reis
liği altında toplanacak hakem heyeti kararları
nın Sulh mahkemesi kalemlerinde kaydedilece
ğine nazaran ayrıca tescile tâbi tutulmamıştır. 

Hakem yolile halledilecek ihtilâflar bu kanu
nun ve bu kanuna bağlı örneğe göre aktedilecek 
mukavelenamelerin tatbik ve icrasından doğa
cak ihtilâflar olduğuna göre hakemlerin salâhi
yet hududunu tecavüz ederek hiç bir akit yapıl
madığı, sahtelik olması gibi ihtilâflara karar 
vermeleri halinde tescil yapılamayacağını gös
termek için de fıkraya kayitler ilâve edilmiştir. 

Bu kanuna göre ikici ile satıcı arasında alım 
ve satım mukavelesi yapıldıktan sonra alıcı 8 in

ci madde hükümlerine göre denkleri muayene 
ederek üzerine damga vurmak veya dengi dört 
tarafınlan iple bağlayıp kurşun mühür koymak 
suretile ekicinin müdahalesine imkân vermeye
cek şekilde tesfoit edileceğine göre küf, dara ve 
su çürüğünden başka her ne nam ile olursa ol
sun tenzilât yapılmaması esas maksat olduğun
dan ibu haller haricinde hakem kararile dahi ten
zilât yapılmasına imkân vermemek için 7 inci 
maddedeki « hakem heyeti kararı olmaksızın » 
kaydi ekseriyetle tayyedilmiştir. 

Lâyihanın diğer maddelerinde hükme mü
essir olmayan ibare ve kelime tashihleri yapıl
mıştır. 

Lâyiha hükmünün ekici ve satıcıların derle
me ve alım satım müddetlerinden evvel ıttılala-
nna arzedilmesi ve kanuna göre hazırlık yapma
larını temin için bir an evvel kanuniyet iktisap 
etmesi zarurî bulunduğundan tercihan ve müsta-
celen müzakeresini teklif eyleriz. 

Meclisin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek 
Reisliğe takdim olunur. 

Ad. En. Reisi Bu M. M. Kâtip 
Çorum Kayseri Trabzon 
Münir S. Aazmi 

Aza Aza Aza 
Antalya Edirne Çanakkale 
Haydar Şeref Osman Niyazi 

Aza Aza Aza Aza 
Erzincan Antalya Konya Tokat 

Abdülhak Numan T. Fikret Nâzım 



HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Ekiciden tütün alma kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Dizi, demet, kalıp veya her 
hangi şekilde olursa olsun denk haline konulma
dıkça, tütün alım satımı yapılamaz. 

MADDE 2 — Tütün ekicisi, mahsulünü denk 
yaparken, kırmti, son denilen güzleme, yanık, 
yeşil, çürük, hastalıklı, basık, ezik olanlarını, 
ayn ve görmezlerini ayrı denklere koymağa 
mecburdur. Bunlardan çürük, yanık, yeşil, kı
rmti olanlar İnhisarlar idaresince usul veçhile 
imha edilir. 

MADDE 3 — Tütün ekicisi, Samsunkârî 
denklerde: taban, kapak ve kafalıklarda ve Ru-
melikârî denklerde: direk ve kapaklarda, denk
lerin ihtiva ettiği elden gayrisini kullanamaz. 

MADDE 4 — Tütün ekici ve alıcıları arasın
daki alım - satım, bu kanuna ilişik kontratiple 
yapılır. Hususî şart veya anlaşmalar, bu kon-
tratipin umumî hükümlerine aykırı olmamak 
şartile eklenebilir. 

Kontratipler, gümrük ve inhisarlar vekâle
tince bastırılarak bedeli mukabili isteyenlere 
satılmak üzere tütün ekim ve satım sahalarına 
gönderilir. Ekici ile alıcı arasındaki alım - sa
tımlarda, bu basılı kontratiplerin kullanılması 
mecburidir. 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR ENCÜMENININ 
TADÎLÎ 

Ekiciden tütün alma kanunu 

MADDE 1 — Dizi, demet, denk halinde ol
mayan kalıp veya her hangi şekilde olursa ol
sun, denk haline konulmadıkça, tütün alım sa
tımı yapılamaz. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir . 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir . 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir . 

MADDE 5 — Tütün ekicisile alıcısı, arasmda 
tütün alım ve satımı veya nevilerinin tayininden 
doğacak ihtilâflar, taraflardan birinin ınüraca-
ati tarihinden itibaren 10 gün içinde o yerin 
ticaret ve sanayi odası, bulunmadığı takdirde 
belediyesi ve ekici ve alıcı taraflarından seçile
cek birer zatten mürekkep üç kişilik bir hakem 
heyeti marifetile halledilir. Hakemler tütüncü
lüğü bilir zatlerden olur ve o yerin ticaret ve 
sanayi odası veya belediyesi huzurunda doğru
sunu bildireceklerine ant içirilir. 

Oda veya belediyeler bu maksatla fevkalâde 
ve müstacel içtima akit ve heyetlerinden bir ve-

MADDE 5 — Tütün ekicisile, alıcısı arasında 
tütün alım, satımı veya nevilerinin tayininden 
doğacak ihtilâflar, taraflardan birinin müracaati 
tarihinden itibaren on gün içinde: o yerin tica
ret ve sanayi odası, bulunmadığı takdirde o ye
rin belediyesi ve ekici, ve alıcı taraflarından 
seçilecek birer zatten mürekkep üç kişilik bir ha
kem heyeti marifetile halledilir. Hakemlerin tü
tün işini bilir zatlerden olması ve o yer ticaret 
odası veya belediyesi huzurunda his ve menfaat
lerine kapılmayarak doğruyu tayin edeceklerine 
yemin etmeleri şarttır. Oda ve belediyeler bu 
maksatla fevkalâde ve müstacel içtima akt ve 



İKTISAT ENCÜMENININ TADÎLÎ 

Ekiciden tütün alma kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Ekici ile alıcı arasmda tütün 
alım satımı, ancak el el işlenmiş denk halinde 
yapılır. Denk haline konulmadan, dizi, demet 
gibi şekillerde alım, satım yasaktır. 

MADDE 2 — Tütün ekicileri, mahsullerini 
denk yaparken, kırıntı, son denilen güzleme, ya
nık, yeşil, çürük, hastalıklı, basık, ezik olanları
nı ayırmağa mecburdur. Bu nevi kusurlu tütün
ler, satılacak denklere karıştınlamaz. Bunları 
ekiciler bedelsiz olarak, İnhisarlar idaresine tes
lim ederler. Bedelsiz olarak İnhisarlar idaresine 
teslim edilmiş olan bu çeşit tütünler - inhisar 
mevzuu haricinde ziraî veya smaî maksatlar 
için tâli istihsalâtta kullanılmak imkânı elde 
edilinceye kadar - İnhisarlar idaresince usulü 
dairesinde imha edilir. 

MADDE 3 — Hükümetin şekli aynen 

MADDE 4 — Tütün ekici ve alıcıları arasın
daki alım satım bu, kanuna ilişik örneğe göre 
Gümrük ve inhisarlar vekâletince bastırılıp 5 
kuruşa satılacak mukavelelerle yapılır. Bu ka
nun hükümlerine aykm olmamak şartile muka
veleye hususî şartlar eklenebilir. 

MADDE 5 — Tütün ekicisile alıcısı arasm
da, tütün alım satım veya nevilerinin tayinin
den doğacak bilûmum ihtilâflar, taraflardan bi
rinin müracaati tarihinden itibaren, on gün 
içinde o yerin ticaret ve sanayi odası, bulunma
dığı takdirde belediyesi ve ekici ve alıcı tarafla
rından seçilecek birer zatten mürekkep, üç ki
şilik bir hakem heyeti marifetile halledilir. Ha
kemler, tütüncülüğü bilir zatlerden olur ve o 
yer ticaret ve sanayi odası ve bulunmayan yer
lerde belediyesi huzurunda doğruyu bildirecek
lerine yemin ettirilir. 

Oda ve belediyeler bu maksatla fevkalâde ve 

9 — 
ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ekiciden tütün alma kanunu lâyihası 

MADDE 1 — İktisat encümeninin teklifi ay
nen 

MADDE 2 — İktisat encümeninin teklifi ay
nen 

MADDE 3 — İktisat encümeninin teklifi ay
nen 

MADDE 4 — İktisat encümeninin teklifi ay
nen 

MADDE 5 — Tütün ekicisi ile alıcısı arasm
da alım, satım mukavelenamesinin bu kanuna 
göre tatbik ve icrasından doğacak bütün ihti
lâflar hakemler marifetile hallolunur. 

Bunun için davacı taraf o yerin ticaret oda
sına, yok ise belediyesine yazı ile müracaat ede
rek tahkim istediğini ve hakemini bildirir. Ti
caret odası veya belediye bu müracaati derhal 
diğer tarafa bildirerek üç gün içinde hakemini 
seçmesini ister ve kendisi de bir hakem seçerek 
her üçünü doğruyu tayin edeceklerine yemin 
ettirir. 

Hakemler, tütün işlerini bilir kimselerden 
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heyetlerinden bir veya bir kaç kimseyi gerek ye
min kabulü, gerek hakem seçimi için tevkil ede
bilirler. 

MADDE 6 — Taraflardan biri, 5 inci mad
dede yazılı hakem heyeti tarafından verilmiş ve 
tebliğ olunmuş karara razi olmadığı, veya bir ta
raf hakem tayininden imtina ettiği veyahutta 
hakemlerin tayini veya karar vermesi için tes-
bit edilmiş olan on gün müddet geçmiş bulundu
ğu takdirde, şikâyetçi taraf en yakm sulh hâki
mine yeniden hesap olunacak on gün içinde 
müracaat eder. Sulh hâkimi, taraflardan 
biri hakem tayininden imtina ettiği ahvalde o 
taraf namma da resen bir hakem tayin ederek 
kendilerini bu defa hakem sıfatile reisliği al
tında toplar ve bu heyet meseleyi tetkik ve mü
racaat tarihinden itibaren on gün içinde karar
larını vermeğe mecburdur. Hakemlerin beşinci 
maddedeki yemin ve bilgi şartlarını haiz olma
ları şarttır. Bu heyetin vereceği kararlar katî 
olup itiraz ve temyizi kabil değildir. Tahkim 
masrafları haksız çıkan tarafça ödenir. 

MADDE 7 — Hakem heyeti kararı olmaksı
zın, iskonto veya iskarta veya diğer namlarla 
fiat veya siklet tenzili veya bedelsiz alınacak 
kısım tefriki, küf, dara ve su çürüğünden müte
vellit tenzilât müstesna, her iki taraf için yasak
tır. Aykırı hareket edenlerden, tenzilât fiata 
müteallikse bunun ve sıklete veya bedelsiz terke 
müteallikse tenzil edilen miktar kıymetinin on 
misli ağır para cezası almır. Tekerrürü halinde 
bu ceza iki misli hiikmolunur. 

G. t. E. 

ya bir kaç kimseyi gerek ant kabulü, gerek ha
kem seçimi için tevkil edebilirler. 

MADDE 6 
edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen kabul 

MADDE 7 — Hakem heyeti kararı olmaksı
zın, iskonto veya iskarta veya diğer namlarla 
fiat veya sıklet tenzili veya bedelsiz alınacak kı
sım tefriki - küf, dara ve su çürüğünden mü
tevellit tenzilât müstesna - her iki taraf için 
yasaktır. Aykırı hareket edenlerden, tenzilât 
fiate müteallik ise, bunun ve siklete veya bedel
siz terke müteallik ise tenzil edilen mürtar kıy
metinin on misli ağır para cezası alınır. Teker
rürü halinde bu ceza iki misli hüikmolunur. 
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müstacel içtima akit veya heyetlerinden bir ve
ya bir kaç kimseyi gerek yemin verdirmesi ve 
gerek hakem seçimi için tevkil edebilirler. 

MADDE 6 — Taraflardan biri, 5 inci mad
dede yazdı hakem heyeti tarafından verilmiş ve 
tebliğ olunmuş karara razı olmadığı veya bir 
taraf hakem tayininden imtina ettiği veyahutta 
hakemlerin tayini ve karar vermeleri için tesbit 
edilmiş olan on gün müddet geçmiş bulunduğu 
takdirde şikâyetçi taraf, yeniden hesaplanacak 
on gün içinde en yakm sulh hâkimine müracaat 
eder. Sulh hâkimi, taraflardan biri hakem tayi
ninden imtina etmişse o taraf namına da resen 
ve sulh hâkimi sıfatile bir hakem tayin ederek 
heyeti tamamladıktan sonra, müşterek hakem sı
fatile kendilerini reisliği altına toplar. 

Bu heyet, meseleyi tetkik eder ve müracaat 
tarihinden itibaren on gün içinde kararlarını 
verir. Bu heyete dahil olacak alıcı ve ekici ha
kemlerinin de 5 inci maddedeki yemin ve bilgi 
şartlarını haiz olmaları lâzımdır. 

Bu heyetin vereceği kararlar katî olup iti
razı ve temyizi kabil değildir. Tahkim masraf
ları, hr.ksız çıkan tarafça ödenir. 

MADDE 7 — Hakem heyeti kararı olmak
sızın, küf, dara ve su çürüğünden mütevellit 
tenzilât müstesna olmak üzere, iskonto veya ıs
karta veya diğer namlarla fiat veya sıklet ten
zili veya bedelsiz alınacak kısım tefriki, her 
iki taraf için yasaktır. 

Aykın hareket edenlerden, tenzilât fiate mü-
teallikse bunun, ve sıklet veya bedelsiz terke mü- i 
teallikse tenzil edilen miktar kıymetinin on 
misli ağır para cezası hükmolunur. Tekerrürü I 

Ad. E. 

olur. Hakemler yemin verildiği günden itibaren 
beş gün içinde kararım verir ve iki tarafa tef
him eder. Tefhim edilemeyen kararlar tarafla
rın zatine veya kanunî ikametgâhına üç gün 
içinde tebliğ olunur. 

Oda ve belediye encümeni bu maksatla fev
kalâde ve müstacel içtima akit veya azalarından 
bir veya bir kaç kimseyi gerek yemin verme, 
gerek hakem seçme için tevkil edebilir. 

MADDE 6 — Hakem kararına tefhim veya 
tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde sulh 
hâkimine müracaatle itiraz edilebileceği gibi ha
kemler gününde karar vermemelerinden veya 
bir tarafın müddetinde hakemini seçmemesin
den dolayı da Sulh mahkemesine müracaat olu
nabilir. 

Sulh hâkimi tarafından biri hakem tayin
den imtina etmiş ise o taraf namına da resen 
bir hakem tayin ederek ve müddeti içinde karar 
verilmemiş ise tarafların hakemlerini çağırarak 
ve itiraz halinde yeni hakem tayin etmelerini 
emrederek ve seçmedikleri halde resen seçerek 
reisliği altmda heyeti toplar bu heyete dahil 
olacak alıcı ve ekici hakemlerinin 5 inci mad
dede yazılı yemin ve bilgi şartlarını haiz olma
ları lâzımdır. 

Heyet müracaat tarihinden itibaren 10 gün 
içinde kararını verir. Bu kararlar kabili itiraz 
ve temyiz değildir. 

Bu kanuna göre hakemler marifetile halli lâ-
zımgelen işler hakkmda hakemler tarafından 
verilip müddeti içinde itiraz edilmeyen kararla
rın taraflardan birinin müracaati üzerine du
ruşma yapılmaksızın sulh mahkemesince tescili
ne karar verilir. 

Hakem ücretleri ve diğer masraflar haksız 
çıkan tarafça ödenir. 

MADDE 7 — Küf, dara ve su çürüğünden 
ileri gelen azaltmalardan başka iskonto veya is-
karta veya diğer namlarla bedel veya sıklet ve
ya bedelsiz alınacak kısım ayrılması her iki ta
raf için yasaktır. 

Aykın hareket edenlerden azaltma bedele 
müteallik ise bunun ve sıklet veya bedelsiz 
terke müteallik ise indirilen miktar diğerinin 
beş katmdan on katına kadar ağır para cezası 
hükmolunur. Tekerrürü halinde bu ceza iki 
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MADDE 8 — Fiat kararlaştırılıp satış tamam 
olduktan sonra, satılan denklar, İzmir mmtaka-
smda, tüccar tarafından yüzlerine damga vu
rulmak, diğer mıntakalarda; buna imkân yoksa 
denk dört tarafından iple bağlanıp mühürlen
mek suretile tesbit olunur. 

MADDE 9 — İnhisarlar idaresi ambarına in
dirilen tütünlar, satılmışsa, içlerinde ecnebi mad
deler bulunup bulunmadığı anlaşılmak üzere 
mezkûr idare tarafından muayene olunur. 

MADDE 8 
edilmiştir. 

G. t. E. 

Hükümetin teklifi aynen kabul 

MADDE 9 — Gerek inhisarlar idaresi gerek 
sair alıcılar tarafından, tütün ekicilerine avans 
ve saire nam ve suretlerile para verilebilir. Bu 
şekilde verilen para avansı verene müsavi şart 
ve fiat dahilinde ve bu kanun dairesinde alış için 
rüçhan hakkı verir. 

Rüçhan hakkına malik olan, fiat ve şartların 
kendisine bildirildiği andan itibaren en geç 24 
saat içinde kabulünü bildirmez ise bu hakkı dü
şer. i 

MADDE 10 — G-erek inhisarlar idaresi, ge
rek sair alıcılar tarafından tütün ekicilerine 
ancak ilişik kontratip esasları dahilinde avans 
ve sair namlarla para verilebilir. Bu esaslar hilâ
fına şartlar muteber değildir. Bu şekilde verilen 
para, parayı verene, müsavi fiat ve şartlar da
hilinde alışta rüçhan bahşeder. 

MADDE 11 — Ekici tütününü, İnhisarlar 
idaresi ambarına getirip kanun dairesinde trans
fer muamelesini hazırlar Bu muamelenin bitiril
diği tarihten itibaren, alıcı on gün içinde bedeli
ni ödeyip tütününü tesellüm etmeye mecburdur. 
Makbul sebepler olmaksızın, tesellümden imti-

MADDE 10 — Ekici tütününü inhisarlar ida
resi ambarına getirip kanun dairesinde transfer 
muamelesini hazırlar. Bu muamelenin bitirildi
ği alıcıya bildirildiği tarihten itibaren alıcı, on 
gün içinde bedelini ödeyip tütünü tesellüm et
meğe mecburdur. Mücbir sebepler olmaksızın, 
ödemeden veya tesellümden imtina ederse, eki
cinin bu kanunda yazılı tahkim yolile, satış ye
kûn bedelinin yarısı kadar da tazminat istemeğe 
hakkı vardır. 

MADDE 11 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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halinde bu ceza iki misli biçilir. 

MADDE 8 — Hükümetin şekli aynen. 

MADDE 9 — Gerek inhisarlar idaresi, ge
rek diğer alıcılar tarafından, tütün ekicilerine, 
tarladaki veya toplanmış tütünleri karşılığı, 
avans ve saire nam ve suretlerile para verile
bilir. Bu şekilde verilmiş para, parayı verene mü
savi fiat ve şart dahilinde ve bu kanun daire
sinde, alış için rüçhan hakkı verir. Rüçhan hak
kına malik olan taraf, fiat ve şartın kanunî 
ikamet yerine bildirildiği andan itibaren, ekici 
ve rüçhan sahibi alıcı ayni kasabada bulunu
yorlarsa tebliğ anında, başka başka kasabalarda 
bulunuyorlarsa 24 saat içinde kabulünü bildir
mezse bu hakkını düşürmüş olur. 

Şu kadar ki, bu baptaki mukavelenin bir su
reti, ekicinin cüzdanını aldığı inhisarlar şubesi
ne de verilmiş ise, devir muamelesinden evvel 
veya devir muamelesi anında peşin para aldığı 
zate veya müessese veya hesabına, almış olduğu 
para miktarını evvel emirde ödemek veya ahar 
suretle tesviye için muvafakatnamesini ibraz 
etmekle mükellef tutulur. 

MADDE 10 — Ekici tütününü, İnhisarlar 
idaresi ambarına getirip kanun dairesinde devir 
muamelesini hazırlar. Bu muamelenin bitirildi
ği alıcıya bildirildiği tarihten itibaren alıcı, on 
gün içinde bedelini ödeyip tütününü tesellüm 
etmeğe mecburdur. Mücbir sebepler olmaksızın 
ödemekten veya tesellümden imtina ederse, eki
cinin bu kanunda yazılı tahkim yolile, satış ye
kûn bedelinin yansı kadar da tazminat isteme
ğe hakkı vardır. 

MADDE 11 — Tütün, usulü dairesinde haciz 
veya rehin edilmiş veya bu kanunun 9 uncu 
maddesi son fıkrası veçhile ekici peşin almış ol
duğu parayı geri vermiş veya tehir ve talik 
için alâkadarın muvafakatini isbat edememiş 
bulunmadıkça, ekicinin Devlet veya belediye da-

Ad. E. 

kat olarak verilir. 

MADDE 8 — Fiat kararlaştırılıp, satış ta
mam olduktan sonra denkler, tüccar tarafından 
izmir mmtakasında yüzlerine damga vurulmak 
diğer nnntakalarda buna imkân yoksa denk dört 
taraftan iple bağlanıp mühürlenmek suretüe tes-
bit olunur. , ı 

MADDE 9 — Gerek inhisar idaresi gerek 
diğer alıcılar tarafından, tütün ekicilerine, tar
ladaki veya toplanmış tütünleri karşılığı avans 
ve saire nam ve suretlerile para verilebilir. Bu 
şekilde verilmiş para, parayı verene müsavi fiat 
ve şart dahilinde ve bu kanun dairesinde, alış 
için rüçhan hakkı verliri. 

Rüçhan hakkına malik olan fiat ve şartın 
kendisine veya ikametgâhına bildirildiği andan 
itibaren ekici ve rühçan sahibi alıcı ayni kasaba
da bulunurlarsa tebliğ anında, başka başka ka
sabalarda bulunuyorlarsa yirmi dört saat içinde 
kabulünü bildirmezse bu hakkını düşürmüş olur. 

Şu kadar ki bu baptaki mukavelenin bir su
reti ekicinin cüzdanım aldığı inhisarlar şubesi
ne de verilmiş ise, devir muamelesinden evvel 
veya devir muamelesi anında peşin para aldığı 
zate veya müesseseye veya hesabına, almış ol
duğu parayı evvelemirde ödemek veya ahar 
suretle tesviye için muvafakatnamesini ibraz 
etmekle mükellef tutulur. 

MADDE 10 — Ekici tütününü, İnhisarlar 
idaresi ambarına getirip kanun dairesinde devir 
muamelesini hazırlar. Bu muamelenin bitirildi
ği alıcıya bildirildiği tarihten itibaren alıcı, 
on gün içinde bedelini ödeyip tütününü tesellüm 
etmeğe mecburdur. Mücbir sebepler olmaksızın, 
ödemeden veya tesellümden imtina ederse, ekici 
bu kanunda yazılı tahkim yolile bedeli ödeme
ğe ve tesellüme alıcmın cebrolunmasmı isteye
bilir. Ekici talep ederse hakem heyeti satış tuta-
rmın yarışma kadar da tazminat alınmasına ka
rar verebilir. 

MADDE 11 — İktisat encümeninin teklifi 
aynen 



Hü. 

na ederse, tütün bedelinin yansı nisbetinde taz
minat verir. 

MADDE 12 — Tütün usulü dairesinde haciz 
veya rehin edilmiş olmadıkça, ekicinin Devlet 
veya belediye daireleri veya diğer müessesata 
borçlu olup olmadığını tesbit vesilesile veya ka
nunu mahsusundaki şartlardan başka sebeplerle, 
transfer muamelesi geciktirilemez. 

MADDE 13 — Tütün eksperlerinin yetiştiril
me, vazife görme ve meslekî mesuliyetleri şekil
leri ve kimlerin eksper unvanı alabileceği, bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren en geç bir yıl 
içinde Gümrük ve inhisarlar vekâletince bir ta
limatname ile tebit olunur. 

MADDE 14 — Bu kanunun 1, 2, 3 üncü mad-
delerile, 13 üncü maddesinde musarrah talimat
name hilâfına hareket edenlerden 5 liradan 100 
liraya kadar ağır para cezası alınır ve tekrarı 
halinde bu ceza iki misli olarak hükmolunur. 

MADDE 15 — Bu kanuna muhalif olan ka
nun hükümleri mülgadır. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 ağustos 1934 tâ
rihinden muteber ve tatbikına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

12-V-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya Fuat Ali 
Ik. V. S. t M. V. G. I. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

14 — 
| G. î. E. 

MADDE 12 — Tütün eksperlerinin yetişti
rilme, vazife görme ve meslekî mesuliyetleri şe
killeri ve kimlerin eksper unvanı alabileceği 
Gümrük ve inhisarlar vekâletince bir talimatna
me ile tesbit olunur. 

MADDE 13 — Bu kanunun 1, 2, 3, üncü mad
deleri hilâfına hareket edenlerden 5 liradan 100 
liraya kadar ağır para cezası alınır ve tekerrü
rü halinde bu ceza iki kat olarak hükmolunur. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 ağustos 1934 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 15 — Bu kanunun tatbikma icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
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ireleri veya diğer müesseselere borçlu olup ol
madığını tesbit için devir muamelesi geciktiri
lemez. İnhisar kanununun devre mâni hükümleri 
mahfuzdur. 

MADDE 12 — Tütün eksperlerinin yetişti
rilme, vazife görme, ve meslekî mesuliyetleri şe
killeri ve kimlerin eksper unvanım kullanabilip 
ne gibi hallerde kaybedecekleri bir nizamname 
ile tesbit olunur. 

MADDE 13 — Bu kanunun 1, 2 ve 3 üncü 
maddelerine aykın hareket edenler beş liradan 
yüz liraya kadar hafif para cezasma çarptırılır. 
Tekrar edenlere bu ceza iki kat olarak biçilir. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 ağustos 1934 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Ad. E. 

MADDE 12 — İktisat encümeninin teklifi 
aynen 

MADDE 13 — Bu kanunun 1, 2 ve 3 üncü 
maddelerine aykın hareket edenler beş liradan 
yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm 
edilirler. Tekerrürü halinde ceza iki kat olarak 
hükmolunur. 

MADDE 14 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 15 — Hükümetin teklifi aynen 
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[ Hükümetin d üncü maddesine bağlı örnek J 

Contrat - Type 

Bir taraftan aşağıda hulâsatan ekici ııamile zikrölunan kazasına tâbi 
köyü sakinlerinden ile diğer taraftan mukim olup hulâsatan alı
cı namile zikrölunan arasında aşağıdaki alım> satım mukavelesi aktolunmuştur. 

Ekici, Tütün inhisar idaresinin numaralı ve tarihli cüzdanı mucibince 
sahibi bulunduğu cins ve miktarı ve fiatı aşağıda gösterilen tütünü alıcıya satmıştır. 

Tütünler en çok tarihine kadar Tütün inhisar idaresi ambarına 
indirilip müşteriye usulü dairesinde transfer ve teslim olunacak. Bu müddet zarfında ekici tütün
leri hüsnü suretle muhafazaya ve ezik, basrk, gibi tütünün nefasetini ihlâl eden ahvale meydan ver
memeğe mecburdur. Müşteri transfer muamelesini ihzarı tarihinden itibaren en çok on gün zarfında 
tütünleri tesellüm edip bedelini tediye edecektir. 

Cins ve nevi - manipülasyon şekli - kilo denk - adedi - vasatı fiat - dara. 
Mahsul: 

Denk adedi - kilo fi ati. 
Görmez: 
Denk adedi - kilo fiati. 

Yukarıda gösterilen tütünlerin bedeline mahsuben alıcı tarafından ekiciye pey akçesi ola
rak lira verilmiştir. Teslim ve tesellüm sırasında denklerde küflü ve su çürüğü tütün bu
lunursa ekici küflü ve çürük tütünü denkten çıkaracak veyahut sikletten tenzil edilecek miktar 
hakkında alıcı ile anlaşacaklardır. Alıcı ile satıcı anlaşamadıkları takdirde hakeme müracaat 
ederler. 

işbu mukavele iki nüsha olarak tanzim ve teati edilmiştir. 
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[ İktisat encümeninin 4 üncü maddesine bağlı örnek J 

Fiati: Her yerde T. C. (Soğuk damga) 
5 kuruştur. Gümrük 

ve 
inhisarlar 
Vekâleti 

Ekiciden tütün alımmda kullanılması mecburî örnek - Mukavele 
Bu mukavele, ekiciye pey, avans ve saire namlarile mal karşılığı para verme 

işlerinde de kullanılabilir 
1 — Ekicinin: 2 — Alıcının: 

Adı ve sanı: Adı ve sanı: 
Adresi: Adresi: 

Bu alım satımdan doğan her nevi tepliga- Bu alım satımdan doğan her çeşit tebli-
tın, kendine yapılmış sayılacak kanunî ikamet gatın şahsına yapılmış sayılacağı kanunî ika-
yeri: met yeri: 

Yukarıda adı ve sanı yazılı ekici, İnhisarlar idaresinin numaralı ve 
tarihli cüzdanı mucibince sahibi bulunduğu tafsilâtı aşağıda gösterilen mahsulü 
tütününü, yokarıda adı sanı kayitli alıcıya satmış ve alıca da kabul etmiştir. Tütünler en geç 

tarihine kadar deki ambara indirilip, usulü dairesinde 
devir ve teslim olunacak ve bu-müddet zarfında ekici, tütünleri eyiçe muhafazaya ve ezik, 
basık gibi tütünün nefasetini bozacak hallere meydan vermeyecektir. Alıcı devir muamelesinin 
bitirildiği kendisine ve kabil olamazsa kanunî ikamet yerine bildirildiği tarihten itibaren en geç 
on gün içinde tütünleri tesellüm edip bedelini ödeyecektir. 

Satılan tütünün Denk Safi kilosunun fiati 
Cinsi, nevi, işleme şekli Adedi Darası Lira Kuruş 

Mahsulü: 

Görmez: 

Bu örnek; mukavele arkasında aynen yazılı kanun hükümlerine aykırı olmayacak hususî 
şartlar: 

Yukarıda gösterilen tütünler tarafından 
ekiciye olarak lira verilmiştir. Teslim ve tesellüm sırasında denk
lerde küflü veya su çüruklü tütün bulunursa, ekici bunları denklerden çıkaracak veya bu 
yüzden sıkletten düşülecek miktar hakkında alıcı ile anlaşacaktır. Bu hususta iki taraf anlaşa-
mazsa, bu mukavele arkasında yazılı kanunda gösterilmiş hakem yoluna müracaat edeceklerdir. 

Bu mukavele iki nüsha olarak tarihinde de tanzim ve iki 
tarafça muhteviyatı dinlenip anlaşıldıktan sonra imza ve teati olunmuştur. 

Şahitler: (Mahal ismi) (Tarih) 

(İmzalar) (İmzalar ) 





Sıra No 217 
İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve 
harcırahları hakkındaki kanunun I inci maddesini muaddil 
kanunun I inci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine 

dair 2/113 numaralı kanun teklifi ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

7-IH-1931 tarih ve 1757 sayılı kanunun birinci maddesinin son fıkrasının aşağıda yazıldığı 
şekilde tadilini arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri 
M. Ali t. Ferit 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 146 
Esas No. 2/113 

4-VI-1934 

Yüksek Reisliğe 

İdare heyetinin; Büyük Millet Meclisi azası
nın tahsisat ve harcırahları hakkındaki kanunun 
1 inci maddesini muaddil 1757 numaralı kanu
nun 1 inci maddesinin son fıkrasının değiştiril
mesine dair olup encümenimize havale Duyuru
lan kanun teklifi İdare Âmirlerinden Hal it Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve mütalea olundu. 

Teklif lâyihası esas itibarile eneümenimizce 
de muvafık görülerek bazı tadilâtla kabul edil
miştir. Müstacelen müzakere buyurulmak üzere 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
Reis vekili 
İsparta 

Mükerrem 
Çorum 
Mustafa 
Balıkesir 
Enver 
Manisa 

M. Turgut 

Edirne 
Eayik 

İzmir 
Kâzım 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Erzurum 
Aziz 

Kayseri 
A. Hilmi 

Sivas 
Rasim 

Bursa 
Dr. Galip 

Giresun 
Kâzım 

Kırklareli 
M. Nahit 

Yozgat 
S. Sim 
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IDABE HEYETİNİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — ölen mebusların 1683 sayılı ka
nun mucibince dul ve yetim maaşı tahsis oluna
bilecek mirasçılarına bir senelik tahsisatı tazmi
nat olarak verilir. Yirmi beş yaşım bitiren ve 
geçimi babası tarafından temin olunan kızlar bu 
tazminattan hisse alır. Yukanki fıkralarda ya
zılı maaş tahsis olunacak kimsesi olmayanların 
kanunî mirasçılarına bu tazminat verilir. Bu pa
ra borç için haczolunamaz. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

BÜTÇE ENCÜMEÎNİN TADİLİ 

1757 numaralı kanunun birinci maddesinin tadi
li hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Büyük Millet Meclisi azasının 
tahsisat ve harcırahları hakkındaki 1613 nu
maralı kanunun birinci maddesini tadil eden 
1757 numaralı kanunun birinci maddesinin son 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

ölen mebusların 1683 sayılı kanun mucibince 
dul ve yetim maaşına müstahak ailesi efradma 
müsavaten taksim edilmek üzere bir senelik tah
sisatları tazminat olarak verilir. 

Yirmi beş yaşım bitiren ve geçimi babası ta
rafından temin edilen kızlar dahi bu tazminat
tan müstahakkı maaş diğer evlâtlar gibi hisse
dar olurlar. Müteveffanın müstahakkı maaş 
kimsesi bulunmazsa bu tazminat kanunî miras
çılarına verilir. 

Bu tazminat borç için haczedilemez. 

MADDE 2 — Bu 
muteberdir. 

kanun nesri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 


