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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSALARI 

A — Sabık zabıt hulâsası 

Zeytinciliğin ıslahile yabani zeytin ağaçlarının 
aşılattırıhnasma, 

ikinci kânun ve şubat 1939 ayları ücret ve maaş
larının tediye suretine dair kanun lâyihaları ve, 

3 kişinin ölüm cezasına çarptırılmalarına dair Ad
liye encümeni mazbatalarile, 

Atabarut ve Hasana aid Arzuhal encümeni maz
batası kabul edildi, 

Büyük Millet Meclisi 1938 yılı birinci ve ikinci 
teşrin aylarına aid mazbata okundu. 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bütçe ve cetvellerin bazılarile, 

Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe
sinde, 

Ve Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1938 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına, 

Millî Müdafaa vekâleti 1938 malî yılı bütçesinden 
münakale yapılmasına, , 

Askerî memurlar hakkındaki kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanuna bir madde eklenmesine, 

Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet sandığına, 
Cenaze nakline mahsus beynelmilel itilâfnameye 

iltihakımıza, 
Arazi vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiş-

Lâyihalar 
1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 

bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkmda kanun lâyihası (1/1202) 
(Bütçe encümenine). 

2 — Türkiye ile Almanya arasında imzalanan 
Kredi anlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(1/1201) (Hariciye ve Iktısad encümenlerine). 

Teklifler 
3 — İdare Heyetinin, Büyük (Millet Meclisi 1938 

malî yılı bütçesinin bazı fasıllarına tahsisat ilâvesine 
dair kanun teklifi (2/87) (Bütçe encümenine). 

tirümesine, 
1935 malî yılı sonuna kadar olan arazi vergisi ba

kayasının munzam kesir ve cezalarile birlikte affine, 
Hatay mebuslarının türk şimendiferlerinde bedava 

seyahat etmelerine, 
Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkındaki 

kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, 
Idarei umumiyei vilâyat kanununun bazı madde

lerinin tadili hakkındaki kanunun ikinci maddesinin 
değistirlmesne, 

istiklâl madalyası kanununa müzeyyel kanuna 
muvakkat bir madde eklenmesine, 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya 
kadar taahhüde girişilmesi hakkındaki kanuna bazı 
maddeler eklenmesine, 

Muvazene vergisi kanununun birinci maddesinin 
muaddel 5 nci fıkrasının değiştirilmesine ve 

Amortisman sandığına verilen 4,5 milyon liralık 
avansın tezyidine dair kanun lâyihaları müzakere ve 
kabul edildikten sonra cuma günü saat 14 te toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi 

Başkan Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Niğde Çoruh 

Cavid Oral Ali Zırh 

Mazbatalar 
4 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 

bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkmda kanun lâyihasile idare 
Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1938 malî yılı bütçe
sinin bazı fasıllarına tahsisat ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1202, 2/87) 
(Ruznameye). 

5 Giresun mebusu Hakkı Tarık Usun, damga 
resmi kanununun 11 nci maddesinin 74 ncü numara
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/79) (Ruzna
meye). . , ' , ; " 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B Î R Î N C I CELSE 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — M. Abdülhalik Renda 
KÂTIBLEİR : Naşid Uluğ (Kütahya), AH Zırh (Çoruh) 

<«•«-

BAŞKAN — Celse açılmıştır. Söz Başvekilindir. 

3 — BEYANAT 

1 — Başvekü Dr. Refik Saydamın beyanatı. 
(Başvekil Dr. Refik Saydam sürekli alkışlar 

arasında kürsüye geldi) 
Arkadaşlarım, 
Selefim Celâl Bayarm istifası üzerine teşkili 

bana tevdi Duyurulan kabineyi yüksek huzuru
nuza getiriyorum. 

Kabinenin programı, şimdiye kadar olduğu 
gibi, mensub olduğumuz Cumhuriyet Halk Par
tisinin programını tahakkuk ettirmek gayesine 
dayanmaktadır. 

Inküâb kanunlarının millî bünyede sarsıl
maz bir şekilde işlemesini ve adlî teşkilâtın de
vamlı inkişafını temin yolunda ittihaz edilmiş 
olan tedbirlerin tatbikma hassasiyetle devam 
etmek azmindeyiz. (Bravo sesleri). 

Müdafaa ilnıvvetlerimizin teslihat ve teçhi
zat proğrammm tahakkukuna devam edilecek, 
Millî Müdafaa kuvvetlerimizin harb icablarma 
göre yetiştirilmesi yolundaki mesaiye hız verile
cektir. (Alkışlar). 

Vatanda geniş mikyasta müstakir bir huzur 
ve sükûn temin etmek, vatandaşları anarşiden 
ve cebirden uzak bir emniyet havası içinde bu
lundurmak programımızın başmda gelir. (Bra
vo sesleri alkışlar). Rejimimizin Teşkilâtı esa
siye kanunu ile tesbit ettiği umdelerle müesses 
içtimaî nizammı korumak en mühim işimizdir. 
(Bravo sesleri), idare makinesinin muntazam 
ve bilgili bir surette işlemesini temin edecek 
çareleri dikkatle teemmül edeceğiz. Vazifelerin 
ehillerine tevdiine ve memurların terfi ve ter
fihlerinde adalet ve liyakatin esas tutulmasına 
dikkat edeceğiz. (Bravo sesleri alkışlar). 

Büyük bir itina ve dikkatle tesbit edilmiş ve 
uzun senelerin tecrübelerile memleketin menfa
atlerini en iyi bir şekilde koruduğu vazıh bir 
surette anlaşılmış bulunan dış politikamız, tut
tuğu yolda devam edecektir. Cumhuriyet Hükü
metinin şimdiye kadar yapmış olduğu taahhüd-
ler tam bir sadakatle ifa edileceği gibi, teessüs 
etmiş bulunan dostluklar da ananemizin icab et
tirdiği vefalı şekilde muhafaza ve tekâmül et

tirilecektir (Bravo sesleri, alkışlar). 
Maliyemizin ana prensibini, Cumhuriyet dev

rinin ilk olarak memleketimizde temin ve itina 
ile muhafaza ettiği hakikî ve samimî manası ile 
denk bütçe esası teşkil edecektir. Taahhüdlerimi-
ze olan sadakat, tediyelerimizdeki intizam sa
yesinde gittikçe artan Devlet itibarmm takviye
si bu esasm büyük bir hassasiyetle takibi ile müm
kün olabileceği kanaatindeyiz. Memleketimizin 
her sahada inkişaf ve umranma matuf mesai 
programlarımızı, bu sahaların her birindeki ih
tiyaçları süratle tahakkuk ettirecek şekilde ve 
malî bakımından sıkıntısız karşılanabilecek çer
çeveler içinde, tanzim etmek azmindeyiz. 

Umumî hizmetlerin ifasmı temin edecek va
ridat membalarını tanzim ederken istihsal ve va
tandaşların tediye kabiliyetlerini tazyik etmeme
ğe hassatan dikkat edeceğiz (Bravo sesleri, al
kışlar). Vergilerimizde daima mütekâmil ve va
tandaşlarla Devlet hukukunu ayni seviyede ko
ruyacak tarh ve tahsil usullerinde devamlı ısla
hatı tahakkuk ettirmek maliyemizin en başta ge
len iştigal mevzularından birini teşkil edecektir. 

Her vesile ile çiftçi ve köylü vatandaşlarımı
zın vergi yükünü tahfif ve köylerimizin iktisa-
den süratle kalkınmasını temin etmek ve hayat 
ucuzluğuna matuf tahfifleri iktisad kaidelerinin 
salim istikametlerinde mütemadiyen tahakkuk 
ettirmek en samimî, emellerimiz arasındadır 
(Bravo sesleri). Millî paramızın filî istikrarını 
korumak başlıca umdemizdir. 

Devlet bütçesinden verilen maaş ve ücretler
le Devlet sermayesile kurulmuş müesseselerdeki 
maaş ve ücretler arasmda ahenk tesisi ve bu es
nada bu müesseselerin salim bir surette işleme
sinin de temini, üzerinde ehemmiyetle tevak
kuf ettiğimiz bir mevzudur (Bravo sesleri). Bu 
gayeye matuf mesaiyi en kısa bir zamanda ta
hakkuk ettireceğiz. 

Memleketimizin maddî refahı ve iktisadî 
kalkınması ancak kültür seviyemizin bunlarla 
muvazi olarak yürümesile mümkün olacaktır ka-
naatmdayız. Türk çocuğunu daha ilk tahsil 
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yaşnıda iken mektebe alarak zekâ, istidad ve 
faaliyetine uygun bir silsile takib ettirmek 
memleketin ilim, sanat ve pratik hayat ve tek
nik faaliyet sahalarında görülen eleman ihtiya
cını onîarm yetişkin varlıklarile karşılamak ma
arif işlerinde tutacağımız esaslı yoldur. Bu yol
da emin yürüyebilmek için, ilk tahsili öğretmen 
ve eğitmenlerimizle vermeğe çalışmakta devam 
edeceğiz. Mevcud liseleri, keyfiyetçe olgunlaş
tırmak ve yüksek tahsil müesseselerini tam ha
zırlayıcı mektebler haline getirmek emelinde
yiz. Ankara, İstanbul üniversiteleri ile diğer 
yüksek tahsil mekteblerinin inkişaf lan yakın
dan takib edilecektir. Türk çocuğunun ahlâkı 
temiz, ruhça ve bedence sağlam, milletine, va
tanına, Cumhuriyete ve inkılâba sadık yetiştir
mek maarifimizin başlıca hedefidir (Bravo ses
leri, al&ışlar). Tarih ve dil inkılâbımızın milli 
ruhun doğuşuna ve kuvvetlenmesine verdiği hı
zı arttıracağız (Alkışlar). 

Demiryolu inşaatıCümhuriyet devrinin çiz
diği büyük program dairesinde devam ettirile
cektir. Demiryollanmızın iktisadî ve teknik 
esaslar dahilinde inkişafı için başlamış olan ha
rekete kuvvetle devam olunacaktır. 

Memleketin en .ziyade muhtaç olduğu ve ta
hakkuku halinde en yüksek ve feyizli neticeler 
vereceği tabiî bulunan su işlerine B. M. Meclisi
mizin gösterdiği büyük alâka sayesinde geniş bir 
plâna başlanmış olduğu malûmunuzdur. Bu me
saiye devam olunacaktır. 

Diğer nafıa ve amme hizmetleri üzerindeki 
çalışmalar da ayni hızla yürüyecektir. 

İktisadî sahadaki çalışmalarımız, istikameti
ni her işimizde olduğu gibi Parti programının 
ana hatlarından alacaktır. Devletçilik prensi
bine dayanan mevzularda faaliyetimiz ihtiyaçla
rı, ehemmiyetlerine ve bu baptaki imkânlara gö
re sıraya koyarak temin etmek ve Devletin ikti
sadî teşekküllerinin işlemelerini ve bunlarm üze
rindeki kontrolleri kuruluşlarındaki maksada 
cevab verecek şekilde ve şartların müsaadesi 
nisbetinde tekemmül ettirmek yolunu takib ede
cektir (Bravo sesleri, alkışlar). 

Toprak altı servetlerinin istismarım iktisadî 
kalkınma plânımızın bilhassa tediye muvazene
si bakımından Hazineye kuvvet verici ehemmi
yetli bir mevzu olarak telâkki etmekteyiz. 

Alelûmum ticarî mübadelelerde normal yol
ları takibe taraftar olmakla beraber ayni za
manda dünya iktisadî şartlarının icabı olarak 
karşılıklı menfaatler ve müsaadeler yolu ile te
diye bilançosunun mütevazin olmasma dikkat 
edeceğiz. 

Diğer taraftan mahsullerimizin dış piyasa
larda revaç ve itibarını arttırmak için mühim 
ihraç mallarımızın ıstandardlanması yolundaki 
faaliyetlere vüsat vermek kararındayız. 

Normal faaliyetlerüe memleketin iktisadî ni-
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zamma faydası olan hususî teşebbüslere kıymet 
ve kuvvet vereceğiz (Bravo sesleri). 

Cumhuriyetin teessüsündenbedi memlekette 
yepyeni bir devlet sıhhiyeciliği kurmak ve hal
kın hayatmı korumak gayesi ile takib edilen 
program dahilindeki çalışmalara devam oluna
caktır. Bu arada bilhassa tıbbî ve içtimaî yar
dım müesseselerinin ve sıhhî mücadele teşekkül
lerinin ihtiyaçlar ve imkânlar dahilinde inkişa
fına gayret edilecektir. 

Anayurda getirilen ırkdaşlarımızın refah ve 
saadetlerinin temini Hükümetin ehemmiyetle ta
kib edeceğin işlerdendir. Malî imkânlar nisbe
tinde bu gayenin tahakkukuna da çalışılacak
tır. 

Gümrük mevzularnı ve muamelelerini ıslah 
ve tanzime ve inhisarlarda malî olduğu kadar 
iktisadî ve sıhhî hedefleri de göz önünde tuta
rak rasyonel çalışmağa devam edeceğiz. Sert 
içkilere karşı makul tedbirlerle fennî ve içti
maî bir surette mücadele etmek emelindeyiz 
(Bravo sesleri). 

Ziraat işleri, üzerinde önemle, itina ile du
racağımız büyük davalarımızdan biridir. Çift
çinin emek ve vaktini kıymetlendirmek, istih
sal kudret ve kabiliyetini artırmak, kazancmı 
ve yaşama seviyesini yükseltmek ziraat prog
ramımızın esas ve gayeleridir. (Bravo sesleri). 

Ormancılık siyasetimizde halk ihtiyaçlarını 
daima ve basiretle göz önünde tutarak, koru
ma ve Devlet işletmesi ana prensiplerimizden
dir. 

Arkadaşlarım, 
Bütün bu arzettiklerim Hükümet faaliye

tinde göze çarpacak ana hatlardır. Bunlarm 
yanmda, millet hayatmm lüzum gösterdiği da
ha binbir mevzu vardır. Onları tafsil ederek 
sizi yoracak değilim. Sözüme başlarken işaret 
ettiğim gibi, biz 0. H. Partisinin programına 
sadık ve onun tahakkukuna çalışan insanlarız. 
Partimizin bize çizdiği hatlar dahilinde ve Türk 
milletinin refah ve saadetine matuf mesaide si
zin vereceğiniz direktifler dairesinde çalışma
larımızı tanzim ve inkişaf ettirmek gayesile bir
leşmiş, ideali ve birbirine itimadı tamam bir 
kabine olarak huzurunuza çıktığımız itikadın
dayız. Eğer, bizi bu vasıflarımızla Türk vata
nının ve milletinin yüksek maksadlarma hiz
met edecek kabiliyette ve kuvvette görüyorsa
nız itimad reylerinizle taltif ve takviye ediniz. 
(Hay hay sesleri, sürekli alkışlar). 

REFİK İNCE (Manisa) — Saym arkadaş
lar, Büyük Atamızm ebediyete kavuştuğu ta-
tihten beri geçen iki buçuk ay içerisinde Büyük 
Millet Meclisi huzuruna gelen ikinci bir Hükü
mete itimad reyi vermek karşısında bulunuyo
ruz. Bu vaziyet, düşman gözü ile ve dost gözü 
ile üzerinde tevakkuf edilecek bir mevzudur. 
Düşmanların, her hangi haricî bir membam, 
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nekadar samimî olursa olsun, zahiri halden ma
na çıkararak hükmedecekleri netice ne olursa 
ölsün, bizim onlara vereceğimiz cevab şu olacak
tır. Türkiye baştan aşağı muayyen bir idealin, 
Cumhuriyet Halk partisi idealinin sarsılmaz 
bir taraf darıdır ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi onun timsalidir. (Bravo sesleri). Büyük 
Millet Meclisi de, gene kendi arasından seçib bul
duğu şahıslarda temsil edilmiştir. Bizi temsil 
edenlerden ölene de yaşayana da Millî şef de
mişimdir ve onların gösterdikleri istikametler
de yürümek vazifei aslâyemizdir. Hükümet için 
Millî şeflerimizin gösterdiği zevata, doğrudan 
doğruya onun itimadmı haiz olduğu için, itimad 
etmeküğ'inüz, Millî şefimize karşı millî ve vicda
nî vazifemizdir. Halk partisinin icraî vazifeleri
ni bize vekâleten ifa edecek olan vekillerimizin 
simaları değişebilir. Fakat hiç bir zaman de
ğişmeyecek olan esas, programımızın esasıdır. 
Biz vekillerimizi, ihdas ve tatbik edecekleri 
yeni programdan dolayı değil, Zaten mevcud 
olan Halk partisi programının tatbikatı bakı
mından tedkik ve mukayese etmek vaziyetin-
deyiz. Bu bakımdandır ki, bizim nazarımızda 
vekillerin kuvvet membaı Büyük Millet Mec
lisidir. Büyük Millet Meclisi dahi, esas itiba-
rile Partimizin hürmetle karşıladığı bir nok
tada, kendisine verdiği direktif etrafmda top
lanmaktadır. (Bravo sesleri). O cihetten do
layıdır ki, bir defa siyasî noktai nazardan bu 
günkü Hükümete, aldığımız terbiyei siyasiye-
nin icabı olarak, itimad vaziyetinde bulundu
ğumuzu söylemek lâzımdır. Biz, bu kürsüden, 
falan veya filân Hükümetin, o Hükümeti teş
kil eden şu veya bu zevatm efaki icraatmı bir 
tenkid demagojisile küflendirecek bir terbiyei 
siyasiye adamları değiliz. Biz dostluğumuzu, 
daima irşad etmek suretile, yürekten gelen 
kardeşlik duyguları tahtı tesirinde, arkadaş
larımıza yardım etmek suretile, politikamızı an
cak samimiyetimizin verdiği telkine tâbi olarak 
tecelli ettiririz ve kendi yükselmemize ve baş
kalarını aşağıya indirmeğe doğru vesile teşkil 
eden demagojik tezahürlerin tecellisinden kendi
mizi masun bulunduracak vaziyetteyiz. îşte Ke-
malizmin demokrasi içinde, halkm işini halkla-
beraber görmek umdesini diğer umdelerden tef
rik eden fânk vasfı budur. O halde hiç şüb-
hesiz, hiç bir zaman varid olamıyacaktır. Halk 

•partisi denilen mevcudiyet bu şekilde devam 
edecek ve her hangi bir Hükümet, bidayette 
diğer Partilerde olduğu gibi, bizden ademi 
itimad reyi almak felâketine uğramıyacaktır. 
Bu, bizim kurduğumuz esaslı birlik ve nihayet 
nümunei siyaset bakımından böyledir. Biz 
evvelki îsmet İnönü, Celâl Bayar Hükümetle
rine olduğu gibi bu gün de Refik Saydam 
Hükümetine itimad etmek ve onlara yürekleri
mizden gelen samimî bağlılığımızı göstermek 
vaziyeti siyasiyesinde bulunuyoruz. Onun için 

ben onlara itimad reyi verirken, ayni itima
dın sizin kalplerinizde dahi bir noktai müşte
reke halinde toplandığını görmekteyim. Esas 
itibarile Hükümet erkânında tebeddül, hepi
mizin icraatına yakmdan şahid olduğumuz ar
kadaşlardan yeni bir camia getirmek şeklinde 
tecelli ettiği için bu Hükümetin programile da
ha evvelki Hükûmst programları arasmda fark 
görülmez. Bu, esas itibarile de Halk partisi 
programının çalışma tarzlarını gösteriyor. Bu 
günkü böyledir, dünkü de böyle idi. Yalnız 
bu vesile ile itimad reyi taleb eden arkadaşı
mızın Hükümetine belki bir çalışma vesilesi 
olur endişesile bir, iki ufak dilekte bulunmağı 
faydalı buldum. Vekâlet sandalyasmı eskiden 
beri işgal edenlerin mesaisine yakmdan vakıfız. 
Maarif meselesinde tanı beklediğimiz gibi Hü
kümetin beyanı benim söylemek isteyeceğim 
sözün can noktasını teşkil ediyordu. «Lisele
rimizi keyfiyetçe olgunlaştırmak» tâbirinde cid
den veciz bir mana vardır. DemekM liselerimiz
de tutulan metod, orta mekteblerdeki şu veya 
bu şekil, bu gün için Hükümetin üzerinde te
vakkuf ettiği mesele imiş, bunu hürmetle kar
şılarım. Ben bunu temenni edecektim. Şimdi 
kendilerine iltihak etmek suretile teşekkür edi
yorum. 

Yeni vekillerimizden bir tanesine daha tev
di ettiğimiz ziraat işi üzerinde, bilhassa saym 
Başvekilimin nazarı dikkatini celbederim. Bu 
gün mesai arkadaşı olarak intihab ettikleri zat, 
hepimizin tanıdığı ve zannederim ki 4 seneyi 
mütecaviz bir zaman faaliyetine şahid olduğu
muz bir arkadaştır. Bu bakımdan halkı çiftçi 
olan, mevcudiyeti çiftçilerin mahsulâtına daya
nan bir milletin en çok uğraşması lâzımgeldiği 
ve en az dahi tevakkuf etmesi tecviz olunmıya-
cak bir müessese olmak itibarile Ziraat vekâle
tinden azamî faaliyet bekleriz. Bu azamî faa
liyetin şamasmı yapmak bana düşmez. 

Burada esaslı olarak Saym Başvekilimizden 
rica edeceğimiz meselelerden bir tanesi, her 
zaman Atatürkün nutuklarmda, Hükümet nu
tuklarında mezvubahs edilen topraksızlara top
rak vermek, büyük çiftlikler meselesini, şu ve
ya bu işleri halletmenin zamanı artık gelmiştir. 
Topraksızları toprağa intizar etmek vaziyetin
den kurtarmak ve büyük arazisi bulunan kim
selerin elinden arazisi almmak endişelerine ni
hayet vermek, Saym Başvekilimizin zamanında 
en büyük bir ümid ve intizarla beklediğimiz 
bir faaliyet olduğunu söylemek vaziyetindeyim. 
Celâl Bayarm ilk Başvekilliği zamanında oku
duğu nutukta, Hükümet programında, memleke
tin ziraî bölümlere ayrılacağı şu veya bu suretle 
terakkiye mazhar kılınacağı yazılı idi. Bu yol
daki programı, her hangi Hükümet değişirse 
değişsin, tatbik etmek, Cumhuriyet Halk Parti
sinin hâkim olduğu zamanda, her Hükümetin 
diğerini tamamlaması zihniyetinin en veciz en 
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güzel bir ifadesi olacaktır. 

îktısad vekili arkadaşıma ben bahsedecekken, 
şimdi onun şefi olan Refik Saydamm yine Halk 
Fırkası namma bahsettikleri ve beni teşekkür 
mevkiine soktukları bir şey vardır, o da: Hal
kın mahsulâtını kıymetlendirmek ve halkı ucuz 
hayatla müteneim etmek yolundaki sözleridir. 
Alıcı ile satıcı arasındaki nisbet dörtte üç olan 
bir memlekette bu nisbetin büyüklüğünden şikâ
yet etmemek imkânı yoktur. Böyle bir devirde 
bunu izale edecek bir siyaseti yakın bir zamanda 
tahakkuk ettirmek, iktisadî bakımdan bu mem
lekete verilmesi istenen refahm başmda gelir de
nilse yeridir. 

Arkadaşlar; Refik Saydam arkadaşımın dün 
toplıyarak kendilerile hasbühal ettiği matbuat 
mensublarma söylediği bir mevzu üzerinde te
vakkuf etmek zarurî görüldü. Atatürkten başlı-
yarak İsmet înönüne, İsmet înönünden geçerek 
Celâl Bayara ve Refik Saydama gelinceye ka
dar bütün bu şefler matbuat hürriyetinin, mat
buat serbestisinin, matbuat vezaifinin umdesi 
olarak bir noktayı esas tuttular. Diyorlar ki, 
matbuat serbesttir amma biz de bu matbuatçı-
lardan, yazdıkları yazıların arkasında bilhassa 
menafii umnraıiyeyi kendi menafii hususiyelerine 
faik tutmalarını ve çıkardıkları gazete ile herke
sin efkârını tenvir veyahud hissiyatını tahrik 
yolunda işlettikleri dimağlarmm mükâfatı ola
rak ceblerine girecek olan parayı düşünmeleri
ni değil, kendilerinin amme hizmetlerine, Devlet 
ve millete nafi bir unsur olduklarını tasavvur 
etmelerini isteriz. 

Biz de milletin şu en yüksek kürsüsünden; 
üzerinde titrediğimiz haysiyet, şeref, namus, ah
lak ve bilhassa bütün bunların heyeti mecmuası
nın muhafızı ve bizzat mümessili olan Devlet 
menfaatleri üzerinde çok titiz davranmalarını 
Hükümetle ayni fikirde olarak onlara tavsiye 
etmek vaziyetindeyiz. (Bravo sesleri). 

Dekolte kadın resimlerinin gençler üzerinde
ki tahribatına meydan vermemelerini matbuat
tan dileriz. Matbuatı eşhas haysiyeti ile para 
kazanmaktan tenzih ederiz. 

Bir meselenin esasını Hükümetten öğrenmek 
vaziyeti varken o vesile ile şu veya bu zatin 
haysiyetile; oynamaktan matbuatı tenzih ederiz. 
Bununla beraber bu esaslar dahilinde matbuat
la birleştiğimiz takdirde, matbuat bizim memle
ketimizin her tabakasının, her ferdinin ve bütün 
Devleti idare edenlerin, Büyük Millet Meclisi
nin dahi en muhterem hocası olmak lâzmıgelir. 
Bundan hiç kimse müstağni kalamaz. Herkes 
buna muhtaçtır, Hükümet muhtaçtır, ferd 
muhtaçtır ve bunların faydaları hiç bir zaman 
inkâr edilemez. Binaenaleyh, matbuat bize bu 
bakımdan faideli olsun. Bir gazetenin üzerine 
almış olduğu yükün şahsî balamdan olduğu ka
dar millî bakımdan da faydası göz önünde bu
lunarak bunlara matbuat hürriyeti vermek ve 

bu matbuat hürriyeti sayesinde milleti faydalan
dırmak hususunda Hükümetin bilhassa dünkü 
beyanatını hürmetle selâmlarım. 

İşte arkadaşlar, Refik Saydam arkadaşımı
zın yegân yegân hepimizin kalbinde birer ihti
ram mevkii bulunan arkadaşlarile beraber teş
kil etmiş olduğu Hükümet, haddi zatmda bizim 
itimadlarımıza lâyik arkadaşlardır. Bu itima
dın dedikleri gibi günden güne gösterecekleri 
icraatla artacağı da şüphesizdir. Kendilerine 
kürsüden inerken cidden bütün heyetile beraber 
muvaffakiyetler temenni ederim. 

HÜSNÜ KİTABOI (Muğla) — Muhterem ar
kadaşlar, program hakkmda uzun boylu söz 
söylemek külfeti hiç birimiz için varid değil
dir. Refik İnce arkadaşımızın işaret ettikleri 
veçhile Parti hükümetinin tatbik edeceği şey 
bittabi onun programıdır. Fakat bu program 
öyle bir programdır ki, senelerden beri edinilen 
tecrübelerle millet ve memleket için en hayırlı 
olduğu tahakkuk etmiş olan esasları ihtiva et
mesi itibarile nihayet yalnız Partice değil bel
ki bütün milletçe kabul edilmiş bir program 
olduğu için tarafımızdan dahi tasvibi tabiî bu
lunmuştur. Bu söz biraz fazla gitti. (Gülme
ler). Ben burada, huzuru âlinize yalnız bir 
noktayı tebarüz ettirmek maksadile çıktım. 
Bilmünasebe temas ettiğim mevzu nasılsa sür-
çi lisana bais oldu. (Gülmeler). 

Arkadaşlar; hep biliriz ki, muasır cere
yanların tesirile bilhassa bizde Cumhuriyetin 
feyyaz tesirile Devlet cihazı gittikçe genişle
mektedir. Her memlekette bu cihazın munta
zam bir şekilde işlemesi ve en ziyade verimli 
olması günün en Önde gelen meselelerinden bi
ridir. Bu cihazın muntazam işlemesi ve verim
li olması, hiç şüphesiz ki, bunları muntazam 
işletebilir, metodla çalışabilir ehliyetli ellere 
tevdi etmek ve işleyişinde her hangi küçük bir 
arıza zuhur ederse buna karşı azamî titizlik 
göstermek ve hassasiyet ibraz etmekle kabil 
olur. Şimdi Türk talihinin saadetlerle meşhun 
olduğunun bir delilidir ki, gerek titizlikte ve 
gerek metodla çalışmakta en ziyade tearüf et
miş bir arkadaşımız Hükümet reisliğine getiril
miş ve bizden itimad taleb etmekte bulunmuş
tur. Muhterem Başvekilimiz senelerden beri 
Sıhhiye vekâletinde takib ve tatbik ettiği tar
zı mesai ile takdire lâyık muvaffakiyetler gös
termiştir. Ben bunu 1932 senesinde bütçe mü-
nasebetile söz söylerken yine tebarüz ettirmiş 
ve kendisinden bazı dileklerde bulunmuştum. 
Böyle bir zattan dilekte bulunmağı kendime 
zevk bilmiştim. İşte yalnız bu noktayı tebarüz 
ettirmek için huzuru âlinize çıktığımı tasrih 
ederim. Bu noktai nazardan biz burayı terke-
derken memleket işlerinin en güzel bir tarzda 
yürütüleceğine mutmain olarak gitmek fırsa
tını bize bahşeden Büyük Şefe şükran ve ta
zimlerimi sunarım. (Alkışlar, bravo sesleri). 
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HALÎL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlar, 

bütün faaliyet târzma şimdiye kadar şahid ol
duğumuz ve muntazam, muktasit ve ayni za
manda nezih iş görmek evsafı mümtazesini ta
şıyan Refik Saydam ve arkadaşlarına itimad 
vermek benim için bir zevktir. Yalnız Meclisin 
son gününü yaşamakta olduğumuz sırada ben 
de (Gülüşmeler, Meclisin son günü olur mu, 
Meclis müstakardır sesleri). Müsaade buyu
run. Bu kadar arkadaşları güldürmüş olmak ta 
bir zevktir. 

Evvelce söz söyleyen arkadaşlarım beni 
teşvik ettiler; memleketin dahilî ve haricî si
yaseti üzerindeki bazı mülâhazalarımı arzetmeği 
faydalı buldum. 

, Çiftçiyi kaldırmağı, memleketin hayatî ve 
en Önemli bir mevzuu olarak Hükümet te, Bü
yük Millet Meclisi de vazıülyed bulunuyor. 
Bu cihetten geçenlerde elime geçen bir istatis
tik üzerine, mühim bir mesele üzerine Hüküme
tin nazarı dikkatini celbetmeği bir vazife bili
rim. ö da köy bütçeleri. Ziraat vekâletinin neş
rettiği - Kongre naşriyatmdan bulunan mühim 
ve resmî broşürlerden birisinde köy bütçeleri
nin 20 666 000 küsur liraya baliğ olmuş oldu
ğunu gördüm. Hükümet, merkez, köylülerin yü
künü hafiflettirmek için gerek borç cebhesin-
den ve gerek vergi cebhesinden ve gerek köylü
lerin istihlâk mevaddinin rüsumunu indirmek 
cebhesinden bir çok şayanı şükran tedbirler al
makta iken köy bütçelerinin böyle 20 666 000 
küsur lira gibi muazzam bir rakamı bulması 
beni hakikaten hayrete düşürdü. Vilâyetler köy 
kalkınmasına başlamışlar ve bunu tahakkuk et
tirmek için de köylü üzerindeki yükü günden 
gime artırarak bu rakama vasıl olmuşlardır. 
Ben zannediyorum ki bu meselede işe biraz ters 
başlanmıştır. Köyü kaldırmak tabiatile köylüyü 
kaldırmak kadar önemli bir meseledir. Fakat 
ikisi birbirine bağlıdır. Köylüyü kaldırmak için 
tedbirler alırken o nisbetıte de köyü modernize 
etmek ve köy inşaatı bakrmmdan süsleme me
selesine de o nisbette devam etmek lâzrmgelir. 

Halbuki burada zannediyorum ki köylümü
zün bugünkü tahammülüne göre 20 milyon 600 
küsur bin lira köy bütçesi ile köyü kaldıralım 
derken bu, köylü bünyesini tahrib edecektir. 
Çünkü kendimin de gördüğüm ve işittiğime gö
re de bu rakamlarda en çok yer işgal eden kı
smı köy hizmetlerindeki memur maaşları ile 
köylerde yapılmakta olan inşaat kısmıdır. Ar
kadaşlar, buhran henüz zail olmamıştır. Köylü
müzün geliri, salâhiyettar komisyonlar tarafın
dan tesbit edilen mikdara göre, her çiftçi aile
sinin Türkiyede senelik geliri 120 - 150 lira ara
sındadır ki bu seviye üzerinde bu suretle bu yü
kün konulması zannederim ki doğru olmaz. Bir 
çiftçi ailesinin geliri aile efradı arasında tak
sim edilecek olursa efradm geliri çok iner. 
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Onun için Hükümetin bu mesele üzerinde ehem
miyetle nazarı dikkatini celbederim. Bu vaziye
ti tedkik buyursunlar, hakikaten köylü bünye
sini zarardide edecektir. Binaenaleyh yapılacak 
işleri, köylü ekonomisineı köylü yaşayışına ve 
köylü hayatma tesiri bakımmdan tedkik edib 
bu cereyan üzerinde esaslı tedbirler alsmlar. 

Sonra Refik ince arkadaşımız toprak tevzii 
meselesinden bahsettiler. Hakikaten bu mesele 
senelerdenberi söylenmiş ve artık Hükümetin 
katî bir surette buna bir şekil vermek zamanı 
gelmiş olduğuna ben de tamamile iştirak ede
rim. Çünkü bir defa orta ve büyük arazide bu 
sebebten teşebbüs ve imar faaliyeti durmuştur. 
Sonra orta ve büyük arazide itibarı selbetmiş-
tir ve bu arazinin mübadele kabiliyetini de tah-
did etmiştir. Memleketin istihsalât ve iktisadi
yatının ehemmiyeti noktasından çok mazarratlı 
bir vaziyette vardır. Onun için bu meselenin 
bir an evvel halledilmesi lâzrnı gelir. Yalnız 
ben çiftçi ve aynı zamanda çiftçilerin içerisin
de hayatının bir kısmmı geçirmiş bir arkadaşı
nız olmak srfatile bu mesele nasıl halledilebilir; 
Bunu da son bir mütalea olarak arzetmek iste
rim. Ben zannediyorum ki bu mesele evvelce de 
muhtelif mevzular münasebetile söylediğim gibi 
bu, bizim memlekette halli müşkül büyük ve 
muazzam bir mesele mahiyetinde değildir. Bu 
mesele, her memleketin iktisadî şartlarına ve 
her memleketin tarihinin hazırlamış olduğu 
hususî şartlara göre halledilir. 

Bazı memleketlerde ihtilâli tedbir olarak, ih
tilâl içinde, bazı memleketlerde ise normal vaziyet
te normal tedbirlerle halledilir. Rusyada ihtilâlle 
halledilmiştir. Çünkü Rusyada kanunu medeni
den yalnız 1500 kast istifade ederdi. % 90 m da 
mir sistemi dedikleri hukuku medeniyeden mah
rum toprağa merbut, toprakla beraber aimrr, 
satılır bir zümre idi. işte bu zümre, işi kendi 
lehlerine olarak bolşeviklikle halletmişlerdir. 

Fransada da ihtilâlle halledildi. Fransada da 
kiliseler, feodallar araziye hâkimdi. Bizde feodal-
lar yoktur. Halkm büyük bir kısmı araziye sa-
hib değildi. Binaenaleyh burada halledilecek 
olan mesele, elinde alâtı ve edevatı ziraiyesi 
mevcud toprağı yok veya çok az olan kimselerin 
adedi tesbit olunabilir. Bunlara arazi vermekten 

ibarettir. Meseleyi bu şekle soktuktan sonra önü
müzde halledilmesi mümkün olmayan mühim 
bir mesele mevcud değildir. 

Esasen Ziraat bankası köylünün 20 milyon 
liralık borcunu 15 sene ve % 3 faizle taksitlen-
dirmiştir ve bu, halka verilecek arazinin bir kıs
mı, Ziraat bankasmm bu ipotek ve tecili ara
sındadır. Bu borçları istibdal etmek suretile bu 
işin bir kısmı halledilir. Diğer kısmı da arazi ala
cak olanlarm uzun vade ile borçlarmı ödemesi ve 
çok emin bir surette ödemek üzere alanlara te
minat suretile bu mesele de zannederim bu su
retle hallolunabilir. Bu, tasavvur olunduğu gibi 
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uzun bir mesele değildir, kanaatindeyim. Bu hu
susta söyliyeceğim bundan ibarettir. Binaena
leyh arzetitiğim gibi Hükümete itimad vermekte 
tamamile arkadaşlara iştirak eder ve muvaffa
kiyetler dilerim. 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Aziz arka
daşlar; belideniz hiç izahat vermiyeceğim. Bir 
tek noktayı tebarüz ettirmek isterim. 

Çok iyi tanıdığımız ve çok güzel eserlerini 
gördüğümüz, çok kıymetli arkadaşımız Refik 
Saydamın tprogrammı büyük bir başarı ile yürü
teceğine kanaatim vardır. Hepimizin kanaati 
vardır. Parti programını bütün teferrüatile tat
bik edeceklerine halk için, halkla beraber çalı
şan Hükümetimizin hepsi şaşmadan, irkil
meden yüjsek idealimize doğru yürüyeceklerine 
halkm büiün dileklerini ve bütün ihtiyaçlarını 
tatmin edeceklerine kanaatim vardır. 

Bilhassa tek bir nokta üzerine kıymetli Re
fik saydam arkadaşımıza minnet ve şükranımı 
sunmak için kürsüye geldim. Programlarının 
en yüksek en kıymetli tarafı - benim nazarımda -
Millî Müolafaa kuvvetlerimizin memleketimizin 
müdafaası dostlarımızın dostluğu için en yük
sek derecelere çıkacağını vaid buyur
malarıdır f- Arkadaşlar, dünyada tarihin 
en yükse]c kahramanlık destanlarını ya
zan Türk milleti ilk iş olarak silâh 
kuvveti ve zaferi, kendi nefsine itimad, va
tanına hâkim; dostlarına sadık ve dünyada yük
sek sempatiye malik olması hakkıdır ve daima 
da buna mazhar olacaktır. Önümüzdeki yaz için 
her yerde [istifham işaretleri vardır. Bütün 
halkla temaslarımda daima bu suale maruz ka
lıyorum; ioranlara diyorum ki, ne korku var. 
Türkün mjakûs tahini yenen büyük kumandan 
bu milletin başmda duruyor. Dünyanm en yük
sek tarihini yazan Türk kanı, Türk, Türk ço
cuklarının damarlarında işliyor. Bütün bunları 
en yüksek şekilde teçhiz edecek ve işletecek, si
lâh işi azimle yürütülüyor ve yürütülecek. Bun
dan dolayı itimad, minnet ve şükranımı takdim 
ediyorum.; (Alkışlar). 

HAMDft ÜLKÜMEN (Trabzon) — Arkadaş
lar, ben Refik İncenin bir sözü üzerinde dura
cağım. Dediler ki; biz Başvekile itimad edece
ğiz. ihtimal ki sarih fikri bu değildir, fakat 
böyle bir telâkkiye müsaid olur diye arzediyo-

1 — B. M. Meclisi intihabının yenilenmesine 
dair Trabzon mebusu Hasan Saka ve üç arkada
şının takriH 

BAŞKAN — Hasan Saka ve arkadaşlarının 
bir takririt vardır, okuyacağız : 

rum, biz Parti programını tatbik etmek vazU 
fesile karşımıza çıkan Hükümetlere itimad be
yan etmek vaziyetindeyiz, dediler. Ben ve zan
nederim ki, hepiniz burada böyle bir vaziyet ta
nımayız. Her birimiz reylerimizi kullanmakta 
serbestiz. Biz Refik Saydama yalnız Parti prog
ramını tatbik edeceği için değil, Millî Şefin 
itimadını haiz olduğu için değil, kendisine ve 
heyetini teşkil eden bütün arkadaşlarına sar
sılmaz itimadımız olduğu için reylerimizi kulla
nacağız (Bravo sesleri ve alkışlar). 

REFİK İNCE (Manisa) — Müsaade buyu
rursanız buradan tavzih edeyim. 

BAŞKAN — Oradan söyleyiniz,. 
REPÎK ÎNOE (Manisa) — Orta yerde bir 

sürcü lisan olduysa affmızı rica ederim. Ben se-
nelerdenberi Refik Saydamm arkadaşryım. Se-
nelerdenberi her fırsattan istifade ederek onun 
Türkiye için her vekâlet için çalışma, intizam 
ve disiplin numunesi olduğunu söyİemiş, ifade 
etmiş adamım. Bu bakımdandır ki, gerek ken
disine gerek arkadaşlarına itimadımı bidayette 
söylemiştim. Sözümün nihayetinde bahsettiğim, 
söylediğim nokta milletin itimad reyini selbet-
mek, onun olmadığını ifade etmek için değil, 
zaten bu itimadımızı vereceğimizin ikinci deli
lidir. Aramızda zaten ihtilâf yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Rey
lerinizi istimale davet edeceğim. Herkes reyle
rini atarken kutuları sağma alsm, o suretle 
reylerini kullansın. 

( Reyler kutulara atıldı) 
Rey vermeyen var mı arkadaşlar? Rey topla

ma muamelesi bitmiştir. 
Neticei âravı okuyorum : 
Dr. Refik Savdamm teşkil ettiği tera Vekil

leri Heyetine itimad için reve iştirak eden ar
kadaş adedi C341) dir. Refik Savdam Hükü
metine ittifakla (341} reyle itimad beyan edil
miştir (Sürekli alkışlar). 

BAŞVEKİL Dr. REPÎK SAYDAM (İstan
bul) — Arkadaşlarım; gerek bendeniz ve ge
rek kabine arkadaşlarım hakkında gösterdiği
niz itimada arzı şükran ederiz. Her vazifemiz 
ve her isimizde bu itimadınızı muhafaza etmeğe 
ve ona lâvik olmağa çalışacağız (Alkışlar, Al
lah muvaffak etsin sesleri). 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Büyük Millet Meclisi intihabının yenilenme

sine karar verilmesini teklif eyleriz. 
Trabzon İstanbul 

Hasan Saka Dr. Refik Saydam 
Seyhan Erzurum 
H. Uran Dr. Fikri Tuzer 

4 — TAKRİRLER 
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BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

27-1-1939 C : 2 
Celseye yarım saat fasıla yeriyorum. 

Kapanma saati : 15,15 

Î K Î N C Î GELSE 
Açılma saati: 15,45 

BAŞKAN — Mustafa Abdülhalik Benda 
KÂTÎBLER — Naşid Uluğ (Kütahya), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Giresun mebusu Hakkı Tarik Usun; dam
ga resmi kanununun 11 nci maddesinin 74 ncü 
numarasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/79) [1] 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Geçen içti
ma yılmm son günlerinde Damga kanununda ya
pılmış bir tadil ile gazetelere yapıştırılacak ilân 
pullarının, o ilânların harflerini saydırmak su-
retile yapıştırılması suretinde bir şekil kabul 
edilmişti. Aylardanberi gazeteler bu kanunun 
tatbikinden mütevellid bir müşkülât için
de bulunuyorlar. Bu içtima yılmm başmda 
bunun tadilini teklif ettim. Bu kanun tek
lifi Hükümetle tam bir mutabakat halinde bir 
müzakere seyri geçirdi. Dün de Bütçe encüme
ninden çıktı, Heyeti ümumiyeye takdim edildi. 
Fakat basmağa vakit kalmadı. îki maddelik bir 
kanundur. Gazetelerin huzur içinde vazifelerini 
yapmaları arkadaşların da arzularıdır. Onun için 
iki, üç dakika içinde okunması pek mümkün olan 
bu kanun teklifimin ruznameye almarak müsta-
celen müzakeresini teklif ediyorum. (Kabul ses
leri). 

BAŞKAN — Bu lâyiha ruznamemizde yok
tur. Tabedilmemiştir. Bunun yalnız encümen maz
batası var. Ruznameye almması için Yüksek 
Heyetinizin reyine müracaat edeceğim. Şimdi 
ruznameye almarak müzakere edilmesini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın müstacelen ve ter cihan müzakere
sini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Müstacelen 
ve tercihan müzakeresi kabul edilmiştir. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Yeni seçimin icab ettirdiği masrafları 
yapabilmek için tahsisat isteyen bir kanun lâyi-

[1] 79 sayılı basmayazi zabtın sonundadır. 

hası geldi, Bütçe encümeninde tedkik edildi ve 
mazbatası hazırlandı. Fakat tabedilip tevzi edile
medi. Müsaade buyurursanız bunu da ruznameye 
alarak müzakeresini yapalım. 

BAŞKAN — Bütçe encümeni M. muharriri
nin teklifi veçhile hazırlanan mazbatanın ruz
nameye almmasmı reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Damga kanunu hakkındaki mazbata ve ka
nunu okutuyorum. 

(Bütçe encümeni mazbatası ve maddeleri 
okundu). 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) —Bir su
al soracağım. Burada mecmua diyorlar, benim 
bildiğim neşriyat ya gündelik olur ya mevkut 
olur. Mecmua kelimesi neyi gösterir, yevmi mi
dir, yoksa mevkut mudur? 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Maksad mevkut olandır. Mecmua tâbi
ri, damga resmi kanununda kullanıldığı ve tat
bikatta da bu manada almageldiği için bu ta
bir değiştirilmemiştir. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Mec
muanın yanma (Mevkut) un da ilâvesini tek
lif ederim. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, daha oraya 
gelmedik. Mazbatayı ve maddeleri okuttum. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Damga resmi kanununun tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 23 - V -1928 tarih ve 1324 sa
yılı damga resmi kanununun 3478 sayılı ka
nunun birinci maddesile değiştirilen on birin
ci maddesinin 74 ncü numarası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 
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74 - Gazetelere ve mecmualara dercolunan 

ilânlar: 
Kuruş 

20 santimetre murabbama kadar yer 
işgal eden ilânlardan 2 

20 santimetre murabbamdan yukarı 
yüz santimetre murabbama kadar yer 
işgal eden ilânlardan 5 

100 santimetre murabbamdan yukarı 
200 santimetre murabbama kadar yer 
işgal eden ilânlardan 10 

200 santimetre murabbamdan yukarı 
yer işgal eden ilânların tamamından 
her 200 santimetre murabbaı ve küsuru 
için 10 

Resmin hesabında gazete veya mecmua sa-
yıfasmda ilâna tahsis edilen ve gazete veya 
mecmuanın sütun çizgilerile ve bu çizgiler 
yoksa diğer ilânlarla tahdid edilmiş olan saba 
nazarı itibare almır. Bir gazete veya mecmu
anın bir sa^rfasma dercolunan ilânlar o sayıfa-
nm tamamını işgal etmemiş olsa bile mezkûr 
sayıfada başka ilân münderiç bulunmadıkça 
tam sayıfayi işgal etmiş addolunur. 

İlân mafhumuna yazı, resim, rakam veya 
sair şekil v | işaretlerin kâffesi ve etrafı çer
çeve ile çeviilmiş olan ilânlarda çerçeveler 
dahildir. 

Nüfusu 100 binden az olan yerlerde intişar 
eden gazetelere dercolunan ilânlardan yukan-
ki resimlerin yansı ve mecmualara dercolunan 
ilânlardan, mecmuanın neşredildiği mahalde 

etelerde ayni büyüklükteki ilân-
duğu resmin yansı almır. Nü-

e son nüfus sayımı esastır. 
nüshalardan almır. 
ER ETİLİ (Çanakkale) —- Bu 

leşinde bir yanlışlık oldu zanne-
•vkut veya gayrimevkut hepsi 

lıdır. Ben bir ilân gazetesi el
vermekten kaçabilirim. Mev-

vkut, mecmua içinde dahildir, 

münteşir 
larm tabi b 
füsun ta; 

Resim, 
ZİYA G 

mecmua me 
diyorum. 
resme tâbi 
karırım, r< 
kut, gayri 
böyle olmalı 

HAKKI 
hibi sıf atile 
mecmua keli 
daf ederek 
lardır. Ol 
Matbuat 
diye ayırmış 
ntevoud riaal 
hem ahenk o! 
tik. Yoksa 
mevkut 6 
mütesavvar 

fARIK US (Giresun) — Teklif sa-
rzedeyim : Okuduğumuz gazete ve 
îleri tamamen bu maksadı istih-

ıılmıştır. Daima mevkut olan-
zaten mutasavver değildir. 

tunu bunları gazete ve mecmua 
)lduğu için biz damga kanununda 

tabirinin Matbuat kanunu ile 
smı temin etmek için teklif et-

smualar da gazeteler de elbette 
Gayri mevkut ise elbette 

ldir. Kitab için damga kanu
nunda ayrıca i hükümler vardır. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Efen
dim, gazete kelimesini yalnız gündeliklere has
retmek davası vardır. Halbuki gazeteler dünya

nın her tarafmda gündelik olur, haftalık olur 
15 günlük olur. Gündelik olurda nevine göre 
siyasî olur veya olmaz. Onun için gündelik, veya 
mevkut gazeteler ve mecmualar demek lâzım
dır.'Meselâ haftada bir çıktığı için Karagöz 
gazetesine mecmua mı diyeceğiz? Bütün gazete
ler için böyledir. Binaenaleyh gündelik veya 
mevkut gazete ve mecmualar şeklinde yazılma
sını rica ederim. Çünkü yeni bir şekil çıkıyor, 
gündelik çıkmayan şey gazeta değil gibi oluyor. 
Meselâ Pariste çıkan fîjlüstrasiyon, tngütere-
de çıkan London Niyoz gibi neşriyata mecmua 
mı diyeceğiz? 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Eğer tav
zih maksadile bir kayıd ilâve edilecekse bu; ni
hayet olsa olsa mevkut veya gayri mevkut ol
malıdır, gündelik ve mevkut olmaz. Çünkü gün
delik te mevkut demektir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Maksad vergi meselesidir. Mevkut veya gayri 
mevkut ayırdığınız takdirde ben canım istediği 
zaman bir mecmua çıkarırım. Mecmua mı buyu
ruyorlar, ne derlerse desinler bu, vergiden af
folunmuş olur. (Gürültüler). Müsaade buyurun, 
biraz da biz söyliyelim. 

Binaenaleyh gazete satarak, reklam yaparak 
alemin parasmı alır ve Devlete vergi vermem. 
İşte buna mâni olmak için mevkut veya gayri 
mevkut reklam yapan, satış temin eden gazete
ler Devlete para vermelidir. Aksi takdirde Dev
let bundan kaybeder. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — (Mevkut 
veya gayri mevkut) gayet şümullü bir ibare 
olur. Bundan hiç bir şeyin kurtulmasına imkân 
yoktur. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı Takriri 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Maddeye (mevkut veya gayri mevkut ga

zete ve mecmuaların) fıkrasının ilâvesi sure-
tile teshinini rica ederim. 

Ordu 
A. İhsan Tokgöz 

BAŞKAN — Takriri reyi âlinize arzediyo-
rum. Nazarı dikkate alanlar... Almryanlar... Na
zarı dikkate alınmıştır. 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — (Mevkut veya gayri mevkut ga
zete ve mecmualar) demek lâzım gelir. Yani 
aynen bu ifadeyi oraya ilave etmeliyiz. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
MAZHAR MÜFİD KANSU (Denizli) — En

cümenin tadili veçhile... 
BAŞKAN — Encümenin tadili veçhile mad

deyi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Encümenin tadili veçhile kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 32 nci maddesi-
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nin 42 nci numarası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve bu maddeye yeniden 75, 76 ve 77 nci 
numaralar eklenmiştir: 

42 — Kayıba, zayiata, doğum ve ölüm ve hay-
rî işlere müteallik-olarak gazete ve mecmualara 
dercolunan ilânlar. 

75 — Bir matbuanın intişarını ve münderi-
catım okuyuculara bildirmek maksadile ve yal
nız bir defaya münhasır olmak üzere gazete ve 
mecmua idareleri tarafından bibliyografi şe
klinde yazılan yazılar (fiat ve tevzi yeri gösteril
miş olsun olmasm). 

76 — Cemiyetler kanununa göre teşekkül et
miş olan her nevi cemiyet ve kulüblerin kendile
rine aid bir iş için yapacakları toplantı ilânlari-
le, ticarî maksadlar haricinde her türlü içtimaî 
faaliyetlere müteallik toplantı ilânları. 

77 — îş ariyan şahıslara aid olarak gazete ve 
mecmualara dercedilen ilânlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabu ledenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabu ledenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum, 
kutular dolaştırılacaktır. 

2 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye ka
nununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve 
fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyi-
hasile İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1938 malî yılı bütçesinin bazı fasıllarına tahsisat 
ilâvesine dair kanun teklifi ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/1202, 2/87) [1] 

BAŞKAN — Ruznameye almması biraz ev
vel kabul edilen tahsisat lâyihasına aid Bütçe 
encümeni mazbatasile teklifi okutuyorum. 

(Mazbata ve teklif okundu). 
BAŞKAN — Lâyihayı okuttum. Heyeti umu-

miyesi hakkında mütalea var mı? Maddelere ge
çilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fev

kalâde tahsisat verilmesi hakkmda kanun 
MADDE 1 — 1938 malî yılı muvazenei umu

miye kanununa dahil bazı dairelerin ilişik cet
velde yazdı fasıllarına 863 400 lira munzam tah
sisat verilmiştir. 

[1] 80 sayüı basmayazı zabtın sonundadır. 

OETVEL 
F. Lira 

Büyük Millet Meclisi 
1 Riyaset tahsisatı, aza tah

sisatı, Divanı riyaset azası 
tazminatı, muvakkat tazmi
nat ve murakib ücreti hu
zuru 364 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

2 Aza harcırahı 399 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

Başvekâlet 
78 Tahsisatı mesture 100 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Mjaddeyi cetvelle beraber reyi

nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1938 malî yılı Dahiliye vekâ
leti bütçesinde (Mebus seçimi masrafı ) adile 
yeniden açılan 409 ncu fasla 50 000 lira fevka
lâde tahsisat verilmiştir 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
Ruznameye devam ediyoruz. 
3 — Mart : mayıs 1938 aylarına aid raporun 

sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti 
tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni maz
batası (3/558) [1] 

4 — Haziran : ağustos 1938 aylarına aid ra
porun sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riya
seti tezkeresi ve Divanı muhasebat enümeni maz
batası (3/566) [2] 

BAŞKAN — Bunlar bu gün tevzi edilmişler
dir, henüz müzakere zamanlan gelmemiştir, ge
çiyoruz. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz. 

[1] 77 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 78 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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5 — Yeknesak bir deniz balizajı sistemine 

mütedair anlaşmaya iltihakımız hakkında kanun . 
lâyihası ve Hariciye ve îktısad encümenleri maz
bataları (1/1155) [1] 

HARİCÎYE En. Rs. HASAN SAKA (Trab
zon) — Arkadaşlar, deniz seyrü seferlerinde 
kazaların vukuuna mâni olacak bir takım te-
dabire ve işaretlerin konmasına aid 1930 tari
hinde Lizbonda akdedilmiş beynelmilel bir 
mukavelenin - ki buna biz de iştirak etmiştik -
bilâhare Cemiyeti Akvamda 13 mayıs 1936 da 
yeniden tedkik edilerek bir mukavele akdedil
mişti. Şimdi bu ikinci mukaveleye bizim ilti
hakımız mevzubahistir. Lâyiha bundan ibaret
tir. Vaktile bunun müstacelen müzakeresini 
teklif etmedik. Halbuki bu gün Büyük Meclis 
tecdidi intihaba karar vermiş bulunuyor. Bu 
lâyihanın ikinci müzakeresi gelecek Meclise 
kalabilirdi, fakat o takdirde nizamname muci
bince lâyiha kadük olacaktır. Buna mahal ver
memek için müstaceliyetle müzakeresini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresini ka
bul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeknesak bir deniz balizajı sistemine müteda
ir 13 mayıs 1936 tarihli anlaşmaya iltihaka 

dair kanun 
MADDE 1 — Yeknesak bir deniz balizajı sis

temine mütedair Milletler Cemiyetince hazırla
nan 13 mayıs 1936 tarihli ve bu kanuna ekli an
laşma kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Hariciye ve îktısad vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
Evvelki kanuna rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Tahsisat kanununa rey vermeyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Deniz balizajı hakkındaki kanuna rey verme

yen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Neticei arayı arzediyorum: 
Damga resmi kanununun tadiline dair olan 

kanuna (306) arkadaş rey vermiştir. Muamele 
[1] 55 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

tamamdır. Kanun (306) reyle kabul edilmiştir. 
1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 

bağlı bazı daireler bütçelerine munzam ve fev
kalâde tahsisat verilmesine dair olan kanuna 
(302) arkadaş rey vermiştir. Muamele tamam
dır. Kanun (302) reyle kabul edilmiştir. 

Yeknesak bir deniz balizajı sistemine müte
dair anlaşmaya iştirakimiz hakkındaki kanuna 
(293) arkadaş rey vermiştir. Muamele tamam
dır. Kanun (293) reyle kabul edilmiştir. 

2 — Trabzon mebusu Hasan Saka ve üç ar
kadaşının, B. M. Meclisinin 3 nisan 1939 tarihine 
kadar tatiline dair takriri. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum: 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Bundan evvelki celsede intihabın yenilenme

sine karar vermiş olan B. M. Meclisinin ruz-
namesinde müzakere edilecek mühim bir madde 
kalmamış olmak itibarile nisanm üçüncü pazar
tesi günü fevkalâde içtimama başlamak üzere 
inikada nihayet verilmesini teklif eyleriz. 

İstanbul Trabzon Seyhan 
Dr. R. Saydam Hasan Saka Hilmi Uran 

Erzurum 
Dr. A. P. Tuzer 

BAŞKAN — Takriri reyi âlinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, intihabın yenilenme
sine ve inikada nihayet verilmesine dair ittihaz 
buyurduğunuz kararlarla bu gün B. M. Meclisi
nin beşinci içtima devresi sona eriyor. Bu dev
renin her içtima senesinde reisliğe seçmek su-
retile hakkımda göstermek lûtfunda bulundu
ğunuz büyük itimad ve teveccühün kıymetli ha
tırasını daima minnet ve şükranla muhafaza ede
ceğim. (Alkışlar). Bu büyük itimada ve her 
vakit gösterdiğiniz yüksek muzaherete istinaden 
nizamnamei Dahiliyi, bitaraflığı ve hiç bir ar
kadaşımı isteyerek incitmemeği göz önünde bu
lundurarak vazifemi ifaya çok dikkat ve itina 
sarfettim. Ancak bu dikkat ve itinama rağmen 
her hangi bir arkadaşımı incitmişsem (Asla 
sesleri) bunu istemiyerek ve vazife icabı oldu
ğuna itimad buyurarak af ile müsamaha gös
termenizi (istağfurullah sesleri) arkadaşların 
büyük lütufkârlıklarından dilerim. (Alkışlar). 

Çok aziz arkadaşlarım, bu gün sizleri uğur
larken her birinize ayrı ayn derin saygı ve sa
mimî sevgilerimi sunarak sıhhat ve selâmet ve 
muvaffakiyetler temenni ediyor, ittihaz buyur
duğunuz kararlar dairesinde nisanm üçüncü 
pazartesi günü toplanmak üzere Büyük Millet 
Meclisinin beşinci devresinin son inikadına ni
hayet veriyorum. (Sürekli alkışlar). 

Kapanma saati : 16, 30 
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Birinci celse 
Hükümetin programlı dinlendikten sonra Dr. Refik 

Saydam Hükümetine 341 reyle ve ittifakla itimad be-, 
yan edildi. 

Intihabm yenilenmesi hakkında verilen takrir itti
fakla kabul edilerek teneffüs için celse tatil olundu. 

ikinci celse 
Damga resmi kanununun tadiline, 
1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa dahil 

bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat 

verilmesine, 
Yeknesak bir deniz balizajı sistemine mütedair 

anlaşmaya iltihakımıza dair kanun lâyihaları müza
kere ve kabul edildi. 

Bilâhare kabul olunan takrir mucibince nisanm 
3 ncü pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Başkan Kâtib Kâtib 
M. A. Renda Kütahya Çoruh 

Naşid Uluğ Ali Zırh 

• m 

Dr. Refik Şaydamm teşkil ettiği tcra Vekilleri Heyetine verilen itimad reylerinin neticesi 
Aza adedi : 399 

Afyon Kardhisar 
Ali Çetinkaya 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Eşref Demire! 
Falih Rrfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşb 
Rifat Araz 
Şakir Krçacı 
Yahya Galib Kargı 

Beye iştirak e denler : 341 
Kabul edenler : 341 

Eeddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 57 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Antalya 

Cezmi Ercin 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
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Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayatla, 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
tsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dagdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 

i Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 

35 — 

Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger 
çeker 
Refet Canrtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yasın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 

i Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 

1 Hasan Cavid 



ihsan Kurtkan 
Çorum 

Ali Rqsa özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Bıza Yıldırma 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
Haydaıf Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kanan 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. îbrahim Tali ön
gören : 
General^ Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye töniz 
Rüştü Şekit 
Zeki Mlsud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatima Memik 
Faik Eiltakkıran 
Meedi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Aİtay 
Fuad Afralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Mrzincan 
Abdülhajk Fırat 
Aziz Saınih tlter 
Hikmet Işık 
Saffet; A|ffkan 

Erzurum 
Aziz Ak|ürek 
Dr. Sain| Ali Dilemre 
Fuad Silmen 
General jPertev Demir-
han 
General $eki Soydemir 
Nafi Atıif Kansu 
Nafiz Dukılu 
Nakrye Elgün 
Şükrü Koçak 

î î 28 27-3 
Eskişehir 

Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer . 

Gazi Anteb r 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
General İhsan Sökmem 
Hakkı Tank Us 
îsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket Öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Ilasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
öl. Kâzım Karabekir 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü ÂH ögel 
Taşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 
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İzmir 

Benal Anman 
Celâl Bayar 

j Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
îbrahim Grantay 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif îlden 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
; îbrahim Dıblan 
îbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin . 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzeî 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
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Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
îrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltınm 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Amiral Fahri Engin 
Dtr. Ajsnn Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevf ik Tannan 

Siird 
Hulki Aydın 
Naki Bekmen 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakin Veral 

Yusuf Kemal Tengirsenk 
Sivas 

Gl. Akif öztekin Er -
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztep« 

Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Ref et Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Berç Türker (İzinli) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Nazmi Topcoğlu 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

/ Beye iştirak 
Burdur 

H. Riza Soyak 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Kor. Gl. Naci Tınaz 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Hatice özgener (İzinli) 

Çoruh 
llyas Sami Muş 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Yusuf Başkaya 

etmeyenler ] 
Diyarbakır 

Tevfik Bilge (İzinli) 
Edirne 

Şeref Aykut (B]asta) 
Elâzığ 

Tahsin Berk (İzinli) 
Erzurum 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
İçel 

Hakkı Saydam 
İstanbul 

Ahmed Hamdi Denizmen 
(İzinli) 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
(İzinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 

General Refet Bele 
İzmir 

Hasan Âli Yücel (V.) 
Hüsnü Çakır (V.) 

Kastamonu 
Sami Erkman 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Ali Rıza Türel 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpiııar 
(Hasta) 
Ömer Dinç 

— 227 — 
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Trabzon 

Sırrı Day 
Urfa 

Ali Saib Ursavaş (İzinli) 
Behçet Günay (İzinli) 
Memed Emin Yurdakul 
(İzinli) 

Zonguldak 
Receb Zühtü Soyak (1-
zinli) 

Damga resmi kanununun tadiline dair kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

: 399 
306 

' 306 
: 0 

0 
92 

1 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Eşref Demire! 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rif at Araz 
Şakir Kınacı 

AMalya 
Gezmi Ercin 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
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Malatya 
İsmet İnönü (R. 0.) 

Mara§ 
Nuri Ural (İzinli) 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (İzinli) 

Niğde 
Dr. Abrayay» 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 

Selim Sırrı Tarcan 
(İzinli) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz (İzinli) 

Siird 
Memed Ali Kurdoğlu 
(Hasta) 

Sivas 
İsmail Mehmed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tokad 
Süreyya Çrenca 

/ Kabul 

Türkân örs 
Aydın 

Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Ala taş 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunç&r-
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

• Bâyazıd 
Halid Bayrak 

edenler ] 

Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Fethi Okyar 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

îiursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Patin Güvendiren 

Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Camtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
İhsan İturtkan 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
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Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
General Pertev Demir-
han 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakrye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
lstamat özdamar 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 

Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atrf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Benal Anman 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Greneral Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Grantay 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Resi d özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
UT. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Drblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 

I Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Uner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Süay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşdd Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

I Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 

I Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 

I Osman Taner 
Vasıf Çmay 

I Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
| Abdürrezzak Satana 

Dr. Rıza Levent, 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 

I İrfan Ferid Alpaya 

- 2 2 9 -



Rıza Erten 
Muğla 

Sadullah Güıı«y 
Şükrü Kaya -

Muş 
Hakkı Kılıcojglu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Cavid Oral, 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil îrdel]> 

Ordu 
Ahmed İhsan, Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 
Muhittin Balta, Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Amiral Fahri Ergin 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 

İ : 28 27-1 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Stvas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
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Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Rıfat Vardar 

Afyon Kdrahisar 
Ali Çetinkayş (V.) 
Berç Türker (îzmli) 
İzzet Akosmap 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankam 
Aka Gündüz i 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı M&y 
Müşfik Ayaşlt 
Yahya Galib ÎEargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcaö 

Aydın 
Dr. Mazhar Gfermen 
Nazmi Topeoğlu 

Balıkesir 
Enver Adakam 
Gl. Kâzım Özalp 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
ismet Eker 

Denizli 
General Şefik Tursan 
Yusuf Başkaya 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Hasan Rıza Soyak 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Kor Gl. Naci Tmaz 

Çanakkale 
Ahmed Ceyad Emre 

Çankırı 
Hatice özgener (İzinli) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Akif Akyüz 
•Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekm 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (Hasta) 
Şeref Ayifeut (İzinli) 

Elâzığ 
Fuad Ağrak (V.) 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
Saffet Ankan 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Talât Onay 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hlmi Denizmen 
(İzinli) 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
(İzinli) 
General Refet Bele 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Sami Erkman 

Kayseri 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 

Kırşehir 
Lûtfi Müf id özdeş 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Kâzım Gürel 
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Kütahya 

Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Ömer Dinç 

Malatya 
îsmet înönü (R. C.) 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Nuri Ural (îzinli) 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (îzinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
îsmail Çamaş 

Selim Sırrı Tarcan 
(îzinli) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz (îzinli) 

Siird 
Hulki Aydın 
Memed Ali Kurdoğlu 
(Hasta) 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 

Sivas 
îsmail Mehmed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tohad 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (îzinli) 
Behçet Günay (îzinli) 
Mehmed Emin Yurdakul 
(îzinli) 

Yozgad 
Sungur 

Zonguldak 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(îzinli) 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daireler bütçelerine munzam ve 
fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
îzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Eşref Demire! 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rif at Araz 

Az; i adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 302 

Kabul edenler : 302 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 96 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
\ Adnan Menderes 
Dr. BL Atalaş 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Hacim Çarıklı 

; Hayrettin Karan 

îsmail Hakkı Uzunçar. 
şık 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
îhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 

Fethi Okyar 
îsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Camtez 
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Sadettin Ferld Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

ÇanTmrı 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Eenda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
îhsan Kurtkan 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

EMzig 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çîyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fifat 
Aziz Samih titer 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürefc 

1 : 28 27-1 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
General Pertev Demir
li an 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir A'kkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inamkur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. R. Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzrm Karabekir 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 

1939 C : 2 
Sadettin TJraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
ibrahim Grantay 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkan 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
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Halid Mengı 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Amiral Fahri Engin 

Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Naki Bekmen 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

/ Reye iştira 

-1939 0 : 2 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sahiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 

etmeyenler ] 

Refik înce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

M araş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
îrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Berç Türker (İzinli) 
tzzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rrfkı Atay 
Müşfik Ayaşlı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Söfemen 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Dr. Maznar Germen 
Nazmi Topeoğlu 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
General Kâzım Özalp 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozuk (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Hasan Rıza Soyak 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Gor Gl. Naei Tınaz (V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Hatice özgener (İzinli) 
Hüseyin Cahid Yalçm 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asım Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 

Denizli 
General Şefik Tursan 
Haydar Rüştü öktem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (Hasta) 

Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Dav 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 

Şeref Aykut (İzinli) 
Elâzığ 

Fuad Ağralı (V.) 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
Saffet Ankan 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Talât Onay 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed H. Denizmen 
(İzinli) 
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Dr. Neeşt Ömer îrdelp 
(izinli) 
General Refet Bele 

tzmir 
Celâl Bayar 
Hüsnü Çakır (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 

Kayseri 
Nahid Kerven 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Rıza Türel 

i Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (izinli) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Ömer Dinç 

Malatya 
ismet inönü (R. C.) 
Osman Taner 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 

Maraş 
Nuri Ural (izinli) 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Naki Yücekök (izinli) 

• ^ — 

1 Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 

1 Ordu 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 
(izinli) 

' Samsun 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
General Naei Eldeniz 
(izinli) 

Siird 
Mehmed Ali Kurdoğlu 
(Hasta) 

Sivas 
ismail Mehmed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal BeyatJı 

Tokad 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(izinli) 
Behçet Günay (izinli) 
Mehmed Emin Yurdakul 
(izinli) 

Yuzgad 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühıtü Soyak 
(izinli) 

Yeknesak bir deniz balizajı sistemine mütedair anlaşmaya iltihakımız hak-

Afyon Karahisar 
Cemal Akçın 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktrn 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 

kmdaki karnına verilen reylerin neticesi 

(Kanun 
Aza adedi : 399 

Reye iştirak edenler : 293 
Kabul edenler : 293 

Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler : 105 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 

Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Rif at Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Hayrettin Karan 

kabul edilmiştir) 

ismail Hakkı Uzunçar-
şdı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav 
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Bilecik 

Dr. 61. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail HakkrUzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necini Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Eefet Canıtez 
Sadettin Fe*id Taky 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
îhsan Kurtkan 

Çorum 
Ali Rıza özene, 
Dr. Mustafa CanteMn 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
General Pertev Demir-
han 
General Zeki Soydemir 
Naf i Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Sadri Maksudi Arsal 
Gütnüşane 

Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inamkur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
AH Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. R. Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Ali ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Hamdi Aksoy 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Reşad MSmaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızridoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik'Aslan 
İbrahim Grantay 
Nuri Tamaç 

Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coskan 
Veled Izbudâk 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Drblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
General Ali Fuad C«J-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 
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Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttallb öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlm 
Hikmet Bayur 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Turgüd Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
trfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
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Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Küney 
Şükrü Kaya 

M us. 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdı Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Amiral Fahri Ergin 

Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
Hilmi Uran " 
ibrahim Mete 
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Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Naki Bekmen 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
ismail Hakkı Veral 

Yusuf Kemal T^ngirşenk 
Sivas 

Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Erguu 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 

Resai Erişken 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
I içimdi Ülküm en 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Aîır^ed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Berç Türker (İzinli) 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Hasan Rıza Soyak 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Kor Gl. Naci Tınaz (V.. 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Hatice özgener (izinli) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Asım Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Haydar Rüşıtü öktem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (izinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (Hasta) 
Şeref Aykut (izinli) 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Tahsin Berk ( izinl i 

Erzincan 
Saffet Ankan 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 
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Gazi Ânteb 
feemzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Br. Neşet Ömer Irdelp 
(izinli) 
General Refet Bele 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Hüsnü Çakır (V.) 

İsparta 
İbrahim Demiralay 

Kars 
FUSLÜ Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
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Sami Erkman 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 
Nahid Kerven 

Kırşehir 
Lûtfi Müf id özdeş 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (izinli) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Ömer Dinç 

Malatya 
ismet inönü (R. C.) 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Nuri Ural (izinli) 

1939 C : 2 
Mardin 

Osman Dinçer 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakkı Kılıeoğlu 
Naki Yüeekök (izinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 
(izinli) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
General Naci Eldeniz 
(izinli) 

Siird 
Mehmed Ali Kurtoğlu 
(Basta) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
ismail Mehmed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (izinli) 
Behçet Günay (izinli) 
Mehmed Emin Yurda
kul (izinli) 

Zonguldak 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(izinli) 
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S. Sayısı: 55 
Yeknesak bir deniz balizajı sistemine mütedair anlaşmaya 
iltihakımız hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 

encümenleri mazbataları (l/l 155) 

T. C. 
Başvekâlet 12 - XI - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/4596 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yeknesak bir deniz balizajı sistemine mütedair Milletler Cemiyetince hazırlanan 13 - V - 1936 
tarihli anlaşmaya iltihak edilmesi hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tince 21 - X - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Mueib sebebi er lâyihası 

Bu kere hazırlanan yeknesak bir deniz balizajı sistemine dair 13 - mayıs 1936 tarihli anlaşmaya 
iltihakı mutazammın kanun bilûmum devletlerin balizaj sistemlerinde esas olarak kullanılacak bir an
laşmaya iltihakımız gayesini gütmektedir. 

Beynelmilel bir uzlaşma ve bunun neticesinde beynelmilel bir balizaj birliği temin eden böyle bir 
anlaşmaya Cumhuriyet Hükümetimizin bigâne kalmaması, tabiî inkişaf seyrini takib etmekte olan 
denizciliğimizin istikbali bakımından bir zarurettir. 

Diğer taraftan beynelmilel trafiğe yer veren sahillerimizde tatbik ve tesis edegelmekte olduğu
muz balizaj sisteminde gözönünde tutulan esasat işbu anlaşma metninde musarrah esasatın ayni ol
makla bu kanunun kabulü Devlet bütçesi bakımından da bir külfet mevzuu teşkil etmemektedir. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 3 - XII - 1938 

Esas No. 1/1155 
Kurar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Yeknasak bir Deniz Balizajı sistemine müte
dair Milletler Cemiyetince hazırlanan 13 mayıs 
1936 tarihli anlaşmaya iltihak edilmesi hakkında 
Hariciye Vekilliğince hazırlanan ve Başvekâle
tin 12 ikinci teşrin 1938 tarihli ve ve 6/4596 sayılı 

tezkeresile Büyük Meclise sunulan kanun lâyi
hası ve esbabı mucibesi Encümenimize tevdi bu-
yurulmakla tedkik ve müzakere edilmiş ve aynen 
kabul olunmuştur. 

Havalesi veçhile iktısad encümenine tevdi bu-



yuruk^te üzere Yüksek katmıza sunulur. 
Hariciye H. Reisi M. M, Na. Kâtib 

Trabzon Kastamonu Kastamonu 
Hmcm Saka Şerif îldm Şerif İlden 

Niğde 
Kâmil îrdelp 

Erzurum 
P. Vermrhan 

Kars Kocaeli 
M. Akyüz S. Yiğit 

Bolu 
H. C. Çambel 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 
Esas No. 1/1155 
Karar No. 19 

16-1-1939 

Yüksek Eeisliğe 

Yeknasak bir deniz balizajı sistemine müteda
ir Milletler Cemiyetince hazırlanan 13 mayıs 1936 
tarihli anlaşmaya iltihak edilmesi hakkında Ha
riciye vekilliğmce hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 21 - X -1938 tarihinde Yüksek Mecli 
se STinıılmasına karar verilen kanun lâyihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası encümenimize hava
le edilmekle îktısad vekâleti Deniz nakliyatı 
umum müdürü hazır olduğu halde tedkik ve mü
zakere olundu: 

Sahillerde ve limanlardaki deniz işaretlerinin 
y^feıesaMığmı temine matuf olan bu anlaşma sa
hili bulunan hemen bütün medenî memleketler 
tarafından kabul edilmiş hükümler olup bundan 
evvel aynimevzua aid bulunan 1930 Lizbon muka
velesine de iştirak ederek deniz işaretlerimizi bu 
mukavelede tesbit edilen beynelmilel esaslara göre 
tamzim etmiş bulunduğumuzdan mezkûr mukave
lenin bir mütemmimi bulunan bu son anlaşmaya 

iştirakimiz de bu suretle zaruret kesbetmiş ve esa
sen takib etmekte olduğumuz usul ve sistem de 
bu mukavelelerin derpiş ettiği esaslara uygun ol
duğundan malî eebheden yeni bir külfetle de 
karşılaşmıyacağımıza göre encümenimiz mezkûr 
anlaşmanın kabulünü muvafık bulmuş ve Umumî 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunmaya karar vermiştir. 
Ik. E. Reisi 

izmir 
B. Köken 

İzmir 
Benal Anman 

Eskişehir 
Emin Sazak 

Ankara 
A. Ulus 

M. M. 
Giresun 

/. Sabuncu 
Kocaeli 

/. Dıblan 
Gazi Anteb 
B. Kaleli 
Maraş 

K. Kusun 
Gümüşane 

Edib Servet Tör 

Kâtib 
Niğde 

Dr. B. Ferid Talay 
İstanbul 
Y. Yazıcı 
Konya 
K. Okay 

Zonguldak 
E. Çakmakkaya 

(S. Sayısı: 55) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yeknesak bir deniz balizafa sistemine mütedak 
13 mayıs 1936 tarihM anlaşmaya iltihaka dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yeknesak bir deniz balizajı 
sistemine mütedair Milletler Cemiyetince hazır
lanan 13 mayıs 1936 tarihli ve bu kanuna ekli 
anlaşma kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Hariciye ve îktısad vekilleri memur
dur. 

26 - X -1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. B. Araş F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

8. Arıkan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Bana Tarkan F. Kurdoğlu 

ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DE&İŞTİRİŞİ 

Yeknesak bir deniz balizajı sistemine mütedair 
13 mayıs 1936 tarihli anlaşmaya iltihaka dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yeknesak bir deniz balizajı sis
temine mütedair Milletler Gemiyetinûe hazırla-
nan 13 mayıs 1936 terihli ve bu kanuna ekli an
laşma kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Hariciye ve Îktısad vekülarimemurdur. 
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YEKNESAK BİR DENÎZ BALÎZAJI SİSTEMİNE MÜTEDAİR ANLAŞMA 

Aşağıda imzası bulunanlar tarafından temsil edilen ve balizaje mütedair bazı kaidelerin tevhi
dini kararlaştırmış olan Âkid Hükümetler, aşağıdaki hususat hakkında anlaşmışlardır: 

Madde — 1 

1 - Âkid Hükümetler hududları dahilinde, salâhiyettar makamlar tarafından, bağlı kaidelerde ya
zılı maksadlar için, denizcilerin istimaline mahsus bir işaretleme sisteminin tatbik edildiği bütün 
hallerde, bu Hükümetlerden her biri, bu gibi makamat tarafından mevzuübahs maksadlar için, ancak 
mezkûr kaideler hükümlerine uygun tedabir ittihaz edilmesini teahhüd ederler. Bu tedabir mümkün 
mertebe kısa bir müddet içinde ve herhalde, halin icabına göre 5, 7 veya 9 maddelerde mezkûr arazi 
bakımından, işbu anlaşmanın meriyete duhulü tarihinden itibaren 10 yıllık bir devrenin hitamın
dan evvel ittihaz olunacaktır. 

2 - Yakarıda yazılı tedabirin tatbikini ikmal eden her Âkid Hükümet keyfiyeti Milletler cemi
yeti Umumî kâtibine bildirecektir; bu gibi ihbarnamelerin bir sureti Umumî kâtib tarafından di
ğer Âkid Hükümetlere tevdi edilecektir, 

3 - Her Âkid Hükümet, hududları dahilinde mezkûr tedbirlerin tatbikatına başlanması ve bun
ların ikmali arasında geçecek intikal devresini, bilhassa malî kudretinin hududu nazarı itibara 
alınmak üzere mümkün mertebe kısaltmağa gayret edecektir. 

Madde — 2 

1 - Bağlı kaideler hükümlerinden inhiraf, ancak mahallî şeraitin icabatı veya fevkalâde ahval do-
layisile ve bilhassa mezkûr kaideler tatbikatının seyrüseferi tehlikeye düşüreceği veya yapılan mas
raflar seyrüseferin ehemmiyet ve tabiatile mütenasib olmadığı ahvalde caizdir. 

2 - Her halde bu gibi inhiraflar, vaziyetin müsaadesi nisbetinde, mahdud bulunacak ve denizci
ler bunlardan usulü dairesinde haberdar edilecektir. 

3 - Bu inhiraflar mümkün mertebe, mezkrû kaidelerin diğer hükümleri mucibince alınan tedbirleri 
karıştırıcı mahiyette bulunmayacaktır. 

Madde — 3 

İşbu anlaşma, muhtelif memleketlerde balizaj ve ışıklama vezaifini deruhde etmiş makamat ile 
halk arasındaki münasebatı tanzim eden kanunî vaziyeti hiç bir şekilde tadil edici mahiyette te
lâkki edilmeyecektir. 

Madde — 4 

îngilizee ve fransızça metinlerinden her ikisi de muteber olan işbu anlaşma bu günün tarihini 
taşıyacak ve 12 mayıs 1937 (dahil) tarihine kadar, 6 ilâ 23 birinci teşrin 1930 tarihleri arasında Liz-
bonda toplanan balizaj sistemi ve sahillerin ışıklandırılması hususatının tevhidine mütedair konfe
ransa davetli veya iştirak etmiş bulunan her Hükümetin imzasına açık bulunacaktır. 

Madde — 5 

1 . Hükümetler, işbu anlaşmayı tasdika muallâk değilse yalnız imza ile, tasdik ile veya iltihak 
etmek suretile kabul edebilirler. 

2 - Tasdiknameler Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibine tevdi olunacak ve mezkûr Makam alâkalı 
bütün Hükümetleri bunların tesellümünden haberdar edecektir. , 

3 - Anlaşma, 10 Hükümetin katği kabulünü takib eden 90 ncı gün meriyete girecektir. 
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Madde — 6 

1 — işbu anlaşma, 13 mayıs 1937 tarihinden itibaren, 4. maddede mezkûr her hangi bir Hükümetin 
iltihakına açık bulunacaktır. 

2 — îltihaknameler Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibine tevdi edilecek ve bu makam alâkadar bü
tün Hükümetleri bunların tesellümünden haberdar edecektir. 

Madde — 7 

Beşinci maddenin istilzam eylediği veçhile anlaşmanın 10 Hükümet tarafından kabulünü müteakib 
vazedilecek her imza (tasdika muallâk değilse), veya verilecek her tasdikname veya iltihakname imza 
tarihinden veya tasdikname veya iltihaknamenin Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibliğince tesellümü 
tarihinden itibaren 90. ııcı gün meriyete girecektir. 

Madde — 8 

1 — İşbu anlaşma, 1. maddenin 2. fıkrasında mezkûr ihbar tarihinden itibaren beş senelik bir 
müddetin hitamını müteakib Âkid her hangi bir Hükümet tarafından fesholunabilir. Fesih keyfiye
ti Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibine tahriren bildirilecek ve bu makam, 4. maddede mezkûr bütün 
Hükümetleri haberdar edecektir. Keyfiyetin Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibince öğrenilmesi tari
hinden itibaren bir yıl sonra hükmünü icraya bağlayacak ^ve ancak bunu bildiren Hükümet için mu
teber olacaktır. 

2 — Âkid Hükümetlerden her biri işbu anlaşmanın meriyete girmesinden itibaren 15 yıllık bir müd
detin hitamında ve bunu takib edecek beşer senelik beher devre nihayetinde, anlaşmanın revizyonunu 
taleb edebilir. İşbu anlaşmanın revizyonu, yukarıda mezkûr 15 yıllık müddetin hitamından sonra, en 
az beş Hükümet tarafından taleb edilmek şartile, her zaman istenilebilir. 

3 — Ayrıca, teknik terakkıyatın işaret, ışık ve sesli işaretlerin mahiyet ve karakteristiklerinde hu
sule getirdiği ilerlemeden faydalanmakta işbu nizamnamenin mâni teşkil ettiği bütün ahvalde âkid 
Hükümetlerden her biri her zaman için merbut nizamnamenin revizyonunu taleb edebilir; şu ka
dar varki bu revizyon ancak işbu terakkiyattan istifade gayesini istihdaf edecek ve diğer Âkid Hü
kümetleri işbu nizamname ahkâmı mucibince kabul etmiş bulundukları sistemi değiştirmeğe mecbur 
kılmryacaktır. 

4 - İşbu anlaşma veya ona bağlı nizamnamenin revizyonu hakkındaki her taleb, alâkadar Âkid 
Hükümet veya Hükümetler tarafından tahriren Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibine bildirilecek ve 
bu makam vaziyeti Milletler Cemiyeti Konseyine arzedecektir. Bu talebin tâbi tutulacağı muamele 
hakkındaki karar Konsey tarafından verilecektir. 

Madde — 9 

1 - Her Âkid Hükümet imza, tasdik veya iltihak esnasında, işbu anlaşmayı kabul ederken müstem
lekelerinin, mahmi Devletlerinin, deniz aşırı arazisinin veya manda veya hâkimiyeti altındaki ara
zisinin tamamı veya herhangi bir bakımından hiç bir teahhüde girmediğini beyan edebilir; bu takdirde 
işbu anlaşma bu gibi beyanata mevzu teşkil eden herhangi arazi hakkında cari olmaz. 

2 - Her Âkid Hükümet bilâhare anlaşmanın, yukarıdaki fıkrada mezkûr beyanda geçen arazisi
nin bütününe veya bir kısmına tatbikini arzu ettiğini her zaman Milletler Cemiyeti Umumî Kâti
bine bildirilir ve bu takdirde anlaşma, bu ihbarın Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibi tarafından 
alınmasını takib eden 90 ncı günden sonra ihbarda derpiş olunan bütün arazide meriyete girer. 

3 - Her Âkid Hükümet, kaidelerin mezkûr arazide tatbikına dair ihbarname tarihinden itibaren 
beş sene sonra veya 8. maddede mezkûr fesih zamanında, işbu anlaşmanın müstemleke, mahmi Devlet, 
deniz aşırı arazi veya hâkimiyet veya mandası altınde bulunan arazisinin tamamı veya herhangi birinde 
meriyetten çıkmasını arzu ettiğini beyan edebilir ve bu takdirde anlaşma, keyfiyetin Milletler Cemi
yeti Umumî Kâtibi tarafından öğrenilmesi tarihinden bir sene sonra bu beyanda derpiş edilen ara-
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zide meriyetten çıkar. Böyle 'bir beyanın ademi mevcudiyeti halinde, anlaşmanın 8 nci madde muci
bince feshi, işbu maddede mevzubahs edilen her hangi arazide tatbikına halel getirmez. 

Madde — 10 

Âkid Hükümetlerden her biri işbu anlaşmanın kabulünü, 4 ncü maddede mezkûr Hükümetler
den bir veya bir kaçının kabulü veya bunların bir veya bir kaçının mezkûr anlaşmayı mevkii 
file koyması şartına talik edebilir. Bu ikinci ihtimal halinde, mevkii file koyma keyfiyetini ta
hakkuk etiniş. addettiği takdirde, Milletler Cemiyeti Kâtibi Umumisini vaziyetten haberdar ede
cektir. 

Madde — 11 

işbu anlaşma, meriyete girdiği tarihte Milletler Cemiyeti Umumî Kâtibliğince tescil edilecektir. 
Tasdikan lilmekal aşağıda imzası bulunanlar imzalarını işbu anlaşmaya vazetmişlerdir. 
13 mayıs 1936 tarihinde Hükümetlerin imzasına arzedilen ve Milletler Cemiyeti Umumî Kâtib-

liği arşivinde muhafaza edilerek musaddak örnekleri 4 ncü maddede yazılı bütün Hükümetlere 
gönderilecek olan tek nüsha olarak Cenevrede tanzim edilmiştir. 

Belçikaç; , 
Belçika; Hükümeti işbu anlaşmanın kabulünü ve Belçika Kongosu müstemlekelerinde tatbikini, 

mezkûr anlaşmanın Almanya, Büyük Britanya, Fransa ve Holanda tarafından kabul veya tatbikı
na talik ettiğini beyan eder. 

Maurice Bourquin 
Büyük ;Britanya ve Şimalî irlanda 

Müttehid Jaraliyeti: 
G. R. Warner 

işbu arüaşmayı tasdik şartile imzalarken Müttehid Kıraliyet Hükümetince kabulünü, mezkûr 
anlaşmanın Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç ve isveç tarafından kabulü veya tatbikı
na talik etjtiğimi beyan ederim. 

G. R. W. 
Hindistan: S. R. Zaman 
işbu anlaşmayı tasdik şartile imzalarken Hindistan Hükümetince kabulünü, mezkûr anlaşma

nın BüyüÜ Britanya ve Şimali'irlanda Müttehid Kıraliyeti Hükümetince kabulüne ve Birmanya-
ya tatbikına talik ettiğimi bundam maada imza mm ingiltere Kiralının hükmü altında olan bir 
Prens veya Şefe aid bulunan toprakları tazamun etmediğini beyan ederim. 

S. R. Zaman 'l 
Çin: 
işbu anlaşmayı tasdik şartile imzalarken Çin Hükümetince kabulünü, mezkûr anlaşmanın Al-

manamj Bt^rök Baritanya ve Şimalî irlanda Müttehid' Kıraliyeti; Danimarka, Fransa, italya, Nor-
\te§, ;Hokaada w lm&$ tarafından kabül: veya tatbikına talik ettiğimi beyan ederim. 

HQO Cki-Tsai 
Estony$: 
işbu «8$ş.şmasyı tasdik şartile imzalarken, Estonya Hükümetince kabulünü, mezkûr anlaşma-

nm Fialarfiya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri îttihadı ve Letonya tarafından kabul veya tat
bikına talik .ettiğimi beyan ederim. 

J. K&dar ' i , 
FizüaraŞssa: 
FûıîaaadpsRa Hakûmeti işbu anlaşmanın mevkii meriyete vazını, Baltrk denizine sahildar sair 

memlekettosfe M&wmq tarafından ayni zamanda mevkii meriyete konmasma veya tatbikına talik 
etmek hafetoa muhafaza eder. 

P. Hjett 
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Fransa: 
Tasdik Şartile. Hindi Çinî hariç olmak üzere, Fransa ve demiz aşırı müst«mlekâtı içini muteber

dir. Hindi Çinî için bu iltihak Çinin bu anlaşmaya muvafakat etmesile muteber olacaktır. 
Lagarde 

Letonya: J. Feldmans 
Fas Fransız Mahmi Devleti: Tasdik Şartile 

A. De Rouville 
Monako: Tasdik Şartile 

Xavier Raisin 
isveç: 
Riksdag'ın tasvibi üzerine S. M. isveç Kiralının tasdiki şartile. 

K. I. Westman 
Tunus Naibliği: Tasdik Şartile 

A. De RouvÜle 
Türkiye: Tasdik Şartile 

N. Sadak 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı: 
işbu anlaşmayı tasdik şartile imzalarken, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı Hükümetin

ce kabulünü, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Mütte-
hid Kıraliyeti, Japonya, Norveç ve Türkiye tarafından kabul veya tatbikına talik ettiğimi beyan 
ederim. 

Mazim Litvinoff 

Lahika 

NİZAMNAME 

Birinci fasıl 

TJmmm hükümler 

Madde — 1 

Tarifat 

Aşağıda yazılı balizaj kaideleri, fener, kule ve dubalarından gayri : 
a) Kabili seyrüsefer geçitlerin arzani hudud ve mihverlerini, 
b) Tabiî tehlikeleri 
c) Enkaz gibi sair maniaları, 
d) Karaya tekarrüb gibi denizciler için ehemmiyetli olan sair noktalan, 
Göstermeğe yarayan sabih ve sabit bütün alâmetlere racidir. 

Madde — 2 

Malizaj sistemleri 

Lateral ve Kardinal olmak üzere iki balizaj sistemi vardır. 
Lateral sistem umumiyetle sarahaten mahdud geçitlerde kullanılır; balizaj alâmetleri tehlikenin 

vaziyetini, bu tehlikeler civarında takib edilmesi iktiza eden rotaya göre gösterir. 
Kardinal sistem umumiyetle sahilin müteaddid ada, kaya ve topuklarla muhat bulunduğu yerde 
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ve keza açık denizdeki tehlikeleri göstermek için kullanılır. Bu sistemde alâmetin tehlikeden olan 

kerterizi (thakikî) en yakin aslî ciheti gösterir. 

Madde — 3 

Sistemlerin tahkikatı 

Ayni memlekette, mahallî ihtiyaçlar ve tercihe göre, sistemlerden biri veya diğeri veya her ikisi 
de kullanılabilir; şu şartla ki, bunların kullanıldıkları sahaların hududu seyrisef ain vesikalarında 
ve lüzumu halinde maksada uygun alâmetlerle vazıhan gösterilmiş bulunmalıdır : 

Madde — 4 

Alâmetlerin vasıflandırılması usulü 

Başlıca sabih alâmet tiplerinin vasıfları alâmetin ya gövdesinin üst kısmına veya alâmet üzerine 
tesbit edilen fevkani bir kısma verilen şekille gösterilir. 

Başlıca sabit alâmet tiplerinin vasıfları ya alâmetin gövdesine veya alâmet üzerine mevzu bir tepeli
ğe verilen şekille gösterilir. 

ikinci fasıl 

Lâteral, sistem 

Madde — 5 
Alâmetlerin mevkii 

Lâteral sistemde alâmetlerin mevkii prensib olarak, açık denizden gelen ve bir limana, nehre, 
halice veya sair deniz geçidine yaklaşan geminin takib ettiği umumî istikamete göre tayin olunur. 
Bu prensibin tatbikatı icabında seyrisefain vesikalarile izah olunacaktır. 

Madde — 6 

Başlıca alâmet tipleri 

Lâteral sistemde kullanılan başlıca alâmet tipleri mahrut, üstüvane, küre ve çubuk şekilleridir. 

Madde — 7 

Tepeliklerin şekilleri 

îşbu kaidelerde hususî hükümlere tâbi olan tepeliklere aşağıdaki şekiller verilir: 
Mahrut 
Üstüvane 
Küre 
Main 
Sencorç haçı 
(T) harfi 

Madde — 8 

Geçid hudutlarının gösterilmesi 

Bir geçidin iki tarafındaki alâmetler aşağıdaki gibi vasıflandırılır: 
A - Sancak alâmetleri: 
1 — Şekil: Mahrut veya çubuk. 
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2 — Renk: Siyah veya, mahrutî alâmetler vazı halinde tefrik edebilmek için, siyah ve beyaz 

satrançlı; çubuk şeklinde alâmetlerin ayrılabilmesi veya iyi görülebilmesi için üstleri beyaz ve 
altları siyah olarak tertibi muvafık olur. 

3 - Tepelik : (Varsa) Tepesi yukarıda siyah mahrut veya, tefrik edebilmek için ve fakat geçid 
medhalinde olmamak şartile main 

Çubuklarda, tepesi yukarıda mahrut şeklinde bir sepet kullanılabilir. 

B - İskele alâmetleri: 
1 - Şekil : Üstüvanî veya çubuk 
2 - Renk : Kırmızı veya üstüvanî alâmetlerin vazında bunların diğerlerinden tefrik edilebilme

leri için, kırmızı beyaz satrançlı, 
3 - Tepelik (Varsa)' : Kırmızı üstüvane veya, tefrik edilebilmeleri için ve geçid mahallinde ol

mamak şartile, (T) 
Çubuklarda tepesi aşağıda mahrut şeklinde sepet kullanılabilir. 

Not : Satrançlarda beyaz yerine sarı renk, tali geçidlerde (ana geçid kollan) kullanılabilir. 

' Hadde — 9 

Harf veya rakam vazı 

Bir geçidin iki tarafındaki alâmetlere harf veya rakam konulmak isterse, bunların deniz cihe
tinden başlaması ve tek rakamların sancakta, çiftlerin ise iskelede bulunması lâzımdır^ 

Madde — 10 

Işıklı alâmetler 

Bir geçidin iki tarafındaki alâmetlerin ışıklan ya renkleri veya, tercih edilen yerlerde, periyod-
ları veya renk ve periyottan mürekkeb bir kombinezonla aşağıdaki gibi tefrik olunur. 

A - Sancak ışıklan : 
Husuflu veya tek veya üç şimşekli beyaz; enkaz işaretlerinde kullanılanlardan (Madde 24) ol

mamak şartile, yeşil veya yukarıdaki evsafda olmak üzere beyaz ve yeşil ışıklar. 

B - İskele ışıklan : 
Dörde kadar istenilen adette şimşek ve husuf gösteren kırmızı ışıklar; iki veya dört şimşek 

veya husuf gösteren beyaz ışıklar veya yukardaki evsafı haiz kırmızı ve beyaz ışıklar. 

Not: Seri şimşekli ışıklar tek şimşekli ıtelâkki olunur. 

; : . • - • - . • . Madde — 11 i 

İnkısam veya iştirak alâmetleri 

Bir geçidi ikiye ayıran veya iki geçidi birleştire noktalardaki alâmetler aşağıdaki evsafta ola
caktır: 

1 - Şekil: Küre veya çubuk, 
2 - Renk: Ana geçid sağda veya her iki geçid aynı ehemmiyette ise kırmızı ve beyaz ufkî şerid-

ler; ana geçid solda ise siyah beyaz ufkî şeridler. 
3 - Tepelik (varsa): ^ 
a) Ana geçid sağda: 
Ayrılma: üstüvane 
Birleşme: (T) 
b) Ana geçid solda: 

Kırmızı renk 
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Ayrılma: Tepesi yukarda mahrut ) „. 
Birleşme: Kaidelerimden birleşik iki mahrut J 
c) Aynı ehemmiyette geçidler: 
Ayrılma: Küre ) Tr , 

' . _,• • . } Kırmızı renk 
Birleşme: Seneorç haçı j 
Not: İşaretin gövdesi kürevî değilse a, b ve c de mezkûr tepeliklerin hemen altına vaziyetin 

icabına göre kürevî diğer bir tepelik konulmalıdır. 
Işıklama: 
YukardaM alâmetlerin ışık evsafı, bunların birbirlerinden mümkün mertebe ayrılabilmesini temin 

etmelidir. Mamafi 10 neu maddede tarif edilen renklerden gayrisi kullânılamıyacağı gibi tatbik edi
len hiç bir renk veya peryod sistemi veya renk ve periyoddan mürekkeb kombinezon, işaretin hangi 
taraf da bırakılarak geçileeeği hakkında kararsızlık uyandıracak şekilde olmıyacaktır. 

Farklı evsafta ışık istimali mümkün olamazsa, ışıklar. 10 maddede mezkûr kaidelere uyduru
lacak ve komşu ışıklardan mümkün mertebe ayırd edilecektir. 

Madde — 12 

Geçid merkezi alâmetleri • 

Geçid merkezi alâmetleri derin suyu veya seyir suyunu göstermeğe yarar. Bunların her iki 
tarafından da geçilebilirse de tercihan iskelede bırakılmaları muvafıktır. 

Bu işaretler aşağıdaki gibidir: 
1 - Şekil : Mahrut, üstüvane ve küre gibi ana evsaftan mümkün mertebe farklı diğer her han

gi bir şekil, 
2 - Renk : Siyah beyaz veya kırmızı beyaz amudî şeridler, 
3 - Tepelik (varsa) : Tepesi yukarıda mahrut, üstüvane veya mahruttan gayri her hangi bir 

şekil, 
4 - Işık (varsa) : Geçid hududlarını gösteren mücavir alâmet ışıklarından mümkün mertebe 

farklı. 

Üçüncü fasıl 
Kardinal sistem 

Madde — 13 

Başlıca alâmet tipleri 

Kardinal sistemde kullanılan başlıca alâmet tipleri mahrut, üstüvane, kubbe, iğ ve sırıktır. 

Madde — 14 

Tepeliklerin şekilleri 

Tepelikler, tepesi yukarıda mahrut, tepesi aşağıda mahrut, kaidelerinden birleşik iki mahrut 
ve tepelerinden birleşik iki mahrut şeklinde tertib olunur. Mahrutların her halde birbirinden iyi
ce ayrılmış olması lâzımdır. 

Madde — 15 

Renkler 

Tehlikelerin işaretlenmesine mahsus renkler siyah veya kırmızı üzerine beyaz bandlardan iba
rettir. 
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Madde — 16 

Alâmetlerin rubular dahilinde inkısamı 

Yıldız, kıble, gün doğuşu ve batı rubuları, tehlikenin bulunduğu noktaya göre, poyraz, ke
şişleme, lodos ve karayel kerterizlerile tahdid olunur. 

Muhtelif rubulardaki tehlike alâmetleri aşağıdaki gibi tertib olunur. 

A - Yıldız rubu (Karayelden poyraza kadar) : 
1 - Şekil : Mahrutî veya çubuk 
2 - Tepelik (Varsa) : Tepesi yukarıda mahrut 
3 - Renk : Siyah ve ortasında geniş beyaz band 
4 - Işık (Varsa) : Tek adette husuf veya tereihan şimşekli beyaz 

B - Kıble rubu (Keşişlemeden lodosa kadar) : 
1 - Şekil : üstüvane veya çubuk 
2 - Tepelik (Varsa) : Tepesi aşağı mahrut 
3 - Renk : Kırmızı ve ortasında geniş beyaz band 
4 - Işık (Varsa) : Çift adette husuflu veya tercihen şimşekli beyaz veya tereihan kırmızı. 

C - Gün doğusu rubu (Poyrazdan keşişlemeye kadar) : 
1 - Şekil : Kubbe veya çubuk 
2 - Tepelik (Varsa) : Kaidelerinden birleşik iki mahrut 
3 - Renk : Üstü kırmızı altı beyaz 
4 - Işık (Varsa) : Tek adette husuflu veya tercihen şimşekli beyaz veya tereihan kırmızı 

D - Batı rubu (Lodostan karayele kadar) : 
1 - Şekil : î ğ veya çubuk 
2 - Tepelik (Varsa) : Tepelerinden birleşik iki mahrut 
3 - Renk : Üstü siyah altı beyaz 
4 - Işık (Varsa) : Çift adedde husuf veya tercihen şimşekli beyaz 

Not : a) istenilirse alâmet şekilleri iki tipe inhisar ettirilebilir; Bu takdirde yıldız ve gündoğusu 
rubularmda mahrut ve kıble ve batı rubularmda üstüvane şekilleri kullanılır. 

b) Yalnız çubuk şekli kullanıldığı takdirde, yıldız ve gündoğusu rubularmda renkleri aksine çe
virmek faydalı olur; bu takdirde yıldız ruhunda alâmetler beyaza boyanarak ortalarına geniş siyah 
band çekilir ve gündoğusu rubunda alâmetlerin üstü beyaz, altı kırmızı olarak boyanır. 

c) Seri şimşekli fenerler tek şimşekli itibar olunur. 

Dördüncü fasıl 

Her iki sistemde müşterek ve başka alâmetler 

Madde — 16 

Münf erid tehlike alâmetleri 

Tek alâmetle gösterilebilecek ve her iki tarafından geçilebilecek bir tehlikenin gösterilmesi için 
İmsusî bir alâmet kullanılmak istenirse, bu alâmetin aşağıdaki evsafı haiz olması icab eder. 

1 - Şekil : Küre veya çubuk. 
2 - Renk : Siyah ve kırınızı geniş ufkî bandlar, istenilirse bu bandlarm araşma ince beyaz bandlar 

konulabilir. 
<+ 3 - Tepelik (Varsa) : Tamamen siyah veya kırmızı veya yarısı siyah ve yansı kırmızı boyalı küre. 

4 - Işık (Varsa) : Beyaz veya kırmızı müteharrik. 
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Madde — 18 

Karaya yaklaşma almetleri 

Her hangi bir limana, nehre veya halice denizden doğru yakınlaşıldığını gösteren karaya yaklaş
ma alâmetleri aşağıdaki evsafda olacaktır. 

1 - Şekil : Geçid alâmetlerine mahsus kaidelerle tesbit olunan şekillerle karışmamak şartile ser
best. 

2 - Renk : 'Aimudî bandlar halinde siyah veya kırmızı - beyaz. 
3 - (Işık) : Varsa : Müteharrik. 

Madde — 19 

intikal alâmetleri 

Kardinal ve lâteral sistemler arasındaki intikali gösteren alâmetler aşağıdaki evsafda olacaktır: 
1 - Şekil : Geçid alâmetlerine mahsus kaidelerle tesbit olunan şekillerle karışmamak şartile ser

best, 
2 - Renk : Helezon! bandlar halinde siyah veya ikımıızı - beyaz. 

Madde — 20 

Karantina almetleri 

Karantina mevkilerini gösteren alâmetler aşağıdaki evsafda olacaktır. 
1 —' Şekil : Geçid alâmetlerine mahsus kaidelerle tesbit olunan şekillerle karışmamak şartile ser

best. . 
2 - Renk : San. ' . 

Madde — 21 

Nehir ağzı ve kanalizasyon menfezleri alâmetleri 

Bu alâmetler aşağıdaki evsafta olacaktır. 
1 - Şekil : Geçid alâmetlerine mahsus kaidelerle tesbit olunan şekillerle karışmamak şartile 

serbest. 
2 - Renk: Üstü sarı, altı siyah 
3 - Işık: Civardaki diğer ışıklı alâmetlerin evsafını göz önünde bulundurmak şartile serbest. 

Madde — 22 , 

Deniz, kara veya hava orduları manevra sahalarının işaretlenmesi 

Bu gibi sahaların tahdidine yarayan alâmetlerin evsafı aşağıdaki gibi olacaktır: 
1 - Şekil i Serbest. 
2 - Renk : Alâmetin amudî mihverinin üst nihayetinde kaim zaviyelerle tekatu ve su hattına kadar 

temadi ederek yukarıdan bakıldığına göre bir haçı temsil eden ve beyaz zemin üzerine resmolunan ile; 
mavi band; alâmetin üzerine, millî lisanda tehlikeli mmtakayı gösterir harfler de konulabilir (Meselâ 
îngilizcede «D. A.», Pransızeada «Z. D.», Türkçede«T. M.» ). 
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Beşinci fasıl 

Enkaz alâmetleri 

Madde — 23 
Umumî hükümler 

Enkaz hem lâteral, hem de kardinal sisteme göre işaretlenebilir. Her memlekette tatbik olunan sis 
tem beyaz sistemler seyrisefain vesikalarında gösterilecektir. 

Bir enkazm mevcudiyeti umumiyetle malûm olduktan sonra, denizcileri bu hususta haberdar et
mek şartile, bu enkaz, tabiî bir tehlike gibi işaretlenebilir. 

Enkaz alâmetleri yeşile boyanır. Enkaz alâmetleri üzerine, mümkün olduğu takdirde «W» harfi ve
ya, gemilerde olduğu gibi yer müsaitse «WRECK» kelimesinin veya «W» harfile millî lisanda enkaza 
tekabül eden kelime yazılır. Bu yazılar alâmetin her iki tarafına beyaz boya ile yazılır . 

Not : Enkaz alâmetleri üzerinde sadalı işaretler kullanıldığı takdirde bu işaretlerin o civardaki 
sadalı işaretlerle karışmamasına dikkat edilmelidir. 

Lateral sistemde enkaz alâmetleri 

Madde —24 

Enkaz şamandıraları [1] 

Bu alâmetlerin rengi; tepelikleri de dahil olmak üzere yeşildir. 

A - Alâmet sancakta birakılacaksa : 
1 - Şekil : Mahrut veya çubuk 
2 - Tepelik (Varsa) : Mahrut 
3 - Işık (Varsa) : Üç şimşekli yeşil 

B - Alâmet iskelede biraktlacaksa : 
1 - Şekil : Üstüvane veya çubuk 
2 - Tepelik (Varsa) : Üstüvane 
3 - Işık (Varsa) : İki şimşekli yeşdl 
Yukarıda A ve B de gösterilen alâmetlerin gövdeleri kaideye uygun değilse, alt kısımları, halin 

icabına göre, siyah veya kırmızıya boyanabilir. Ancak hâkim renk yeşil olacaktır. 

C - Alâmetin İver iki tarafımdan geçilebilirse : 
1 - Şekil : Küre veya çubuk 
2 - Tepelik (Varsa) : Küre 
3 - Işık (Varsa) : Işığm devamı zulmetten fazla olmak şartile tek husufta yeşil 
Her iki tarafından geçilebilecek enkaz ışıklı birden ziyade şamandıra ile gösterilmişse, ışıklar muh

telif husuf priyodlarile birbirinden ayırd edilebilir. Ancak ışıklar hakkında yukarıda mezkûr kai
deye her halde riayet olunacaktır. 

Mladde — 25 

Enkaz feneri dubaları [2] 

Fener dubalarının rengi yeşildir. 

[1] Sığ sulardaki enkazı göstermek üzere deniz dibine çaküan alâmetler bu kaidelere tâbidir. 
[2] Alâmet veya ışıklar doğrudan doğruya enkaz üaerine çekilecekse, yeşil renk gece ve gündü» 

kullanılacak ve alâmet veya ışıklar bu madde hükümlerine aykırı olmvyacakttr. 

( S. Sayısı : 55 ) 
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A - Duba sancakda birakilaeaksa: 
Amudî bir hat üzerine müretteb tepesi yukarda bir mahrut ve altında iki küre. 

B - Duba iskelede birakilacaksa: 
Amudî bir hat üzerinde tertib' olunmuş bir üstüvane ve altında bir küre. 

C - Duba her iki taraf da da birakılabilirse: 
Amudî ve birbirine muvazi iki hat üzerine müretteb alt alta ikişer küre. 
Alâmetler dubanın üst kısımlarından kurtulmuş olarak iyice görülebilecek şekilde çekilir. 
Alâmetler amudî olarak ve aralarında, küre alâmeti kutrunun bir buçuk mislinden az olmıyacak 

olan açık bir saha bulunmak suretile çekilir. 
C de gösterilen alâmetler arasındaki ufkî mesafe mümkün olduğu kadar fazla olacak ve hiç. bir 

halde alâmetler arasındaki amudî aralığın iki mislinden az olmıyacaktır. 
Dubalara sabit yeşil ışıklar çekilir; bu ışıklar aded ve tarzı tertib itibarile yukarda mezkûr alâ

metlere mütenazır olacaktır. 
Enkaz dubaları, demirli gemilerin nizamî fenerlerini taşımazlar. 
Sisli, puslu, karlı veya yağmurlu havalarda gaı'diyanlı fener dubalarında, varsa, 30 saniyeden az 

olmıyan aralıklarla aşağıda yazılı kampana işaretleri verilir. 
a) Duba sancakda birakilacaksa: 3 darba, 
b) Duba iskelede birakilacaksa: 2 darba,. 
c) Duba her iki taraf da birakilacaksa: 4 darba 

Not: S.adalı işaretler kampanadan gayri vesaitle verilirse civardaki sadalı işaretlerle karıştırıl-
mamasına dikkat edilmelidir. 

Kardinal sistemde enkaz alâmetleri 

Madde — 26 

Enkaz şamandıraları 

Enkaz alâmetleri ancak batı ve gün doğuşu dubalarına konulur; alâmetler aşağıdaki evsafı haiz 
olacaktır: 

A - GHin doğuşu rubu: 
1 - Şekil: Mahrut, kubbe veya çubuk. 
2 - Tepelik : Kaidelerinden birleşik iki mahrut. 
3 - Eenk: Yeşil. 
4 - Işık (varsa): Muayyen bir priyot zarfında dakikada en az kırk defa çakan ve muayyen bir zul

met fasılasını havi yeşil ışık. 

B - Batı rubu: 
1 - Şekil : Üstüvane, iğ veya çubuk. 
2 - Tepelik : Tepelerinden birleşik iki mahrut. 
3 - Eenk: Yeşil. 
4 - İşık (varsa) : Dakikada en az kırk şimşekli yeşil. 

Not : Kardinal sistem enkaz şamandıralarının lâteral sistem şamandıralarından tefrik edilmek için 
ister alâmet üzerinde isterse de yirmi sekizinci madde hükümlerine göre alâmetle irtibatlı olarak tepe
lik vazı mecburidir. 

Altmcı fasıl 

Madde — 27 

Tarif edilmeyen alâmetler 

Maksadı vazı bu kaidelerde zikredilmiyen alâmetler bu kaidelerle tayin edilen alâmetlerle karış-

( S. Sayısı : 55 ) 



— 15 — 
mayacak şekilde boyanır. Kampanalı ve düdüklü şamandıralar, mümkünse vaziyetlerine göre yukarıda
ki kaidelerle tayin olunan evsafı haiz olmalıdırlar. 

Denizcilerin takib edecekleri istikameti göstermek gibi maksadlarla konulan bazı sabit alâmetler, 
sabih alâmetlerden vazıhan tefrik edilebilecek şekilde vasıflandrnlmalıdır. 

Madde — 28 

Tepelikler 

Her hangi bir alâmet veya fevkani kısmı, tahribat veya sair fevkalâde ahval dolayısile sis
temindeki mevkii bakımından yukarıdaki kaidelerde tayin olunan ayırıcı şekle uymazsa, tami
rine veya tadiline talikan mütenazırı olan ayırıcı tepelikle teçhiz olunur. Ayni zamanda dcab 
eden tepeliği havi munzam bir alâmet te kullanılabilir. 

Yukarıdaki kaidelerde hilâfına hüküm konulmamışsa, tepelikler alâmet gövdesi için kullanı
lan ayırıcı rengin daha koyusuna boyanır. Tepelik yerine sepet kullanıldığı zaman bu hüküm 
mecburî olmaz. 

Müteaddid komşu alâmetlerin bulunduğu mevkilerde tefriki kolaylaştırmak maksadile, ayni 
alâmet üzerinde ayni şekilde munzam tepelikler veya kardinal sistemde batı ve gün doğuşu rubu-
larında kullanılan tepeliklerde ait mahrutun duble edilmesi caizdir. 

Madde — 29 

Sabit ışıklar 

Münhasıran bir geçidi göstermeye yarayan sabit ve sabih alâmetler üzerinde sabit ve bilhassa 
beyaz ışıkların kullanrlmasından mümkün mertebe kaçınılmalıdır. Ancak enkaz fener dubalarında 
kullanılacak ışıklar bu hükümden müstesna olup bunlar yirmi beşinci maddeye tâbi olacaklardır. 

Madde — 30 

Liman ışıkları 

Doğrudan doğruya denize açılan limanlar methalindeki haricî ve daimî tesisat üzerine konu
lan ve asıl vazifeleri geçidi göstermek olan ışıkların renk ve priyodu mümkün mertebe onuncu 
madde hükümlerine uygun olacaktır. Bu hüküm doğrudan doğruya denize açılmayan limanlarla -
mesul makam kanaatine göre mahalli ahvalin sair evsafı daha uygun telâkki ettiği limanlar içi
ne konulan ışıklara tatbik olunmaz. 

Bu madde hükümleri sabit sehbalara konulan ve balisaj sistemine dahil olmayan ışıklarla ka
rıştırılması mümkün bulunmayan ışıklara tatbik olunmaz. 

Madde — 3 1 

Renkli kıtali fenerler ve rehber fenerleri 

lateral balizaj sistemine dahil fenerlerde renkli kıtalar kullanıldığı takdirde, halin müsaadesi da
hilinde, renklerinin onuncu madde ahkâmına uygun olması tercih edilmelidir. Bu hususun amelî fay
dası olmayacağına hükmolunan hallerde renkler, münferid bir mıntaka için vazolunan katî bir ka
ideye göre intihab olunmalıdır ki, ahvalin müşabih olduğu yerlerde ayni renk kullanılabilsin. 

Her hangi bir rehber feneri veya müteaddid rehber fenerleri lateral sisteme dahil fener veya fe
nerlerden birile karşılaştırılabileceği ahvalde rehber fener veya fenerlerinin rengi yukarıdaki fıkra 
mucibince tesbit olunacak prensiblerden biri veya diğerine göre tayin olunur. 

( S . Sayısı : 55) 
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Madde —32 

Sabit fener sehpaları 

Lateral balizaj sistemine dahil fenerlere aid sabit sehpalar mümkün mertebe o fenerin mezkûr sis
temdeki mevkiine mütenazır rengine göre boyanacaktır. Mezkûr renk kuUaiıılmazsa bunun tam aksi 
olan renk de kullanılamayacaktır. 

( S. Sayısı : 55 ) 



S. Sayısı: 77 
Mart : mayıs 1938 aylarına aid raporun sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat 

encümeni mazbatası (3/558) 

T. C. 
Divam muhasebat 1 XI - 1938 

Sayı: U., H. 14Ö868J803 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanununun ahkâmma tevfikan Divanı muhasebatça-üç ayda bir tanzim 
ve Büyük Millet Meclisine takdimi icab eden raporlardan 1 mart 1938 - 31 mayıs 1938 üç aylık 
müddete aid raporun (15) fıkradan ibaret olduğu halde bu müddetlere aid ve takdimi mutad cet
vellerle birlikte ilişik olarak sunulduğunu derin saygılarımla arzeylerim. 

Di. M. Reisi 
8. Oran 



DÎVANI MUHASEBATIN MÜTALEASI 

Tarihi: 7-III-1938 
Karar: No. sı : 1175 

1 — Tekaüd muamelesinin Sıhhiye vekâletince 
musaddak maluliyet raporuna göre tashihini iste
yen Çiçekdağı üçüncü daire eski tahsildarı Hami-
din verdiği dilekçe üzerine beyanı mütalea talebi-
le Maliye vekâletine yazılan tezkereye alınan 
23 - II -1938 tarih ve 94621 - 4/6079 sayılı karşı
lıkta : 

Mumaileyh arzuhalinde malulen tekaüdlüğünü 
istediği halde tekaüdlük muamelesi maluliyet ah
kâmına göre yapılmayıp 26 sene hizmeti olduğu 
için hizmet müddeti üzerinden yapıldığını iddia 
etmekte olup dosyanın tedkikinde Hamidin 
13, - VI -1934 tarihli arzuhalile malulen tekaüdlü
ğünü istemesi üzerine maluliyet raporu Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletine gönderilmiş ve ya
pılan tedkikat neticesinde maluliyetin sabit gö
rülmesi üzerine müşarünileyh vekâletçe teka-
üd kanununun 43 ncü maddesine göre tasdik edil
miş ve bu tasdik muamelesini müteakib mumai
leyhin tahsis evrakı tescil edilmek üzere Divana 
gönderilmiş olup tahsis şubesince de yapılan ted
kikat neticesinde bu memurun 26 sene hizmeti 
olduğu görülmesi üzerine hem maluliyet ve hem 
de hizmet müddeti üzerinden tekaüdlüğünü iste
mek hakkına malik bulunan mumaileyhin bu 
haklardan birisinin tercih ettirilmesine lüzum gös
terilmiş ve bu lüzum üzerine keyfiyet defterdarlı
ğa yazılarak bilhassa şu cihetler tebarüz ettirilmiş 
olup Hamidin 26 sene hizmeti olduğu; malulen 
tekaüdlüğünün yapılmasında ısrar ediyorsa ken
disine maluliyet raporlarının Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletince tasdik edildiği tarihi takib 
eden 1 - VI -1935 tarihinden itibaren tekaüd ma
aşı bağlanacağı, eğer maluliyetinden sarfına-

2 — 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. Mu. Encümeni 23 - I - 1939 

Esas No. 3/558 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Mart - mayıs 1938 aylarma aid olub Divanı 
muhasebat reisliğinin 1 - XI - 1938 tarihli ve 
140868/2303 sayılı tezkeresile gönderilen üç ay
lık rapor Encümenimizce Divanı muhasebat reisi
nin huzuru ile tedkik olundu. Raporun fıkra
larına mütenazır olarak ittihaz olunan kararlar 
aşağıya yazılmış ve Umumî Heyete arzedilmek 
üzere sunulmuştur. 

1 — ilk istidası tarihinden itibaren yapılma
sını istediğini sarihen ve tahriren bildirmek sure-
tile malik olduğu iki haktan talebi ile tekaüdlü
ğünü tercih ve maluliyet üzerinden tekaüd hak
kını iskat eylemiş ve bunun üzerine de kendisi
ne ilk müraeaati tarihini takib eden ay başından 
itibaren müddeti hizmetine göre tekaüd maaşı 
bağlanmış ve muamele de bu suretle tekemmül et
miş olduğundan evvelce feragat eylediği bu hak
ka tekrar rücuunu kabul ve tadili muameleye ka
nunî bir sebeb görülmediğinden Divanca yapılan 
red muamelesi yerinde görülmüştür. 
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2âr edecek ve hizmet müddeti üzerinden tekaüd-
lüğünü isteyecek olursa bağlanacak tekaüd maa
şının mebdei 1 - VII -1934 tarihinden itiba- , 
ren tayin edileceği yani 11 ay evveline 
alınacağı ancak maluliyet üzerine bağla
nacak tekaüd maaşı son memuriyet maaşı 
olan 14 lira üzerinden ve hizmet müddetine gö
re bağlanacak tekaüd maaşı ise 14 liralık memu
riyet maaşını iki sene almadığı için bir evvel
ki memuriyet maaşı olan 12 lira üzerinden he-
sab olunacağı bildirilmek suretile mumaileyhin 
hukukuna müessir olan hükümler açıkça izah 
edilmiş ve bu tahrirata cevaben Kırşehir Defter
darlığından alınan yazıda mumaileyhin Kırşe-
hirden ayrıldığı için gönderilen tahriratın teb
liğ edilemediği bildirilmiş ise de aradan çok za
man geçmeden mumaileyh Ankarada vekâlete 
müracaatta bulunması üzerine keyfiyet kendi
sine anlatılmış olduğu ve bunun üzerine Hamid 
bir arzuhal vererek (maluliyet raporu 11 ay 
sonra tasdik edilmesine mebni tekaüdlüğünün 
intaç edilemediği gibi 27 aydan beri de açık 
maaşlarını alamadığından ve temadii intizara ta
kati kalmadığından naşi tekaüdlüğünün icrası
nı raporun taşdikından değil müracaatı olan 
13 - VI -1934 tarihinden itibaren icrasını) ve bu 
arzuhalin arkasına da (tekaüd muamelesinin su
reti intacını 12 - I I I -1936 tarihli istidasile de 
istirham ettiği veçhile 13 haziran 1934 tarihin
de ve hizmeti üzerinden neticeye raptını ve bun
dan ziyade tahammülü kalmadığını) bildirmesi 
üzerine maluliyet üzerinden maaş tahsis mua
melesinden sarfınazar edilerek kendisine hizmet 
müddeti üzerinden tekaüd maaşı bağlandığı ve 
bu defa ise son dileğinden sarfınazar ederek' 
maluliyet talebi üzerinden maaş bağlanmasını 
istemekte olduğundan ve halbuki mumaileyh 
malik bulunduğu iki haktan birisini tercih ede
rek arzu ve iradesini izhar etmiş ve bu arzu ve 
iradesine göre tahsis muamelesi ahakkuk ve 
37500 numaraya teseil edilmek suretile tekem
mül etmiş olmak itibarile işbu nükulü üzerine 
tekaüdlük muamelesinin tadiline imkân görüle
mediği bildirilmekte olup mülkiye tahsis şube
sinden yazılan müzekkerede vekâlet tezkeresinde 
de bildirildiği üzere mumaileyh bu kere son ka
rarından vazgeçerek tekaüdlüğünün maluliyet 
esası üzerinden yapılmasını istemekte ise de 
kendisine evvelce bütün netayiei izah edilerek 
malik olduğu iki haktan hangisini tercih edece-
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ği sorulmuş ve bu hususta arzusunu sarihan iz
har etmiş ve ona göre muamele yapılarak her 
veçhile tekemmül etmiş olduğundan bu muame
lenin tebdiline mahal ve icab bulunamıyaeağı 
yolunda mütalea serdedilmekte olduğu görüle
rek müddeiumuminin, yapılan muamelede tadil 
ve tebdili mucib bir cihet bulunmadığı hakkın
daki mütaleası da alındıktan sonra iabı müza
kere edildi: 

Azadan iki zat, müstedi ilk tekaüdlük tale
binde bulunduğu zaman filî hizmeti 25 seneden 
fazla olması itibarile talebile tekaüd edilmiş 
addedilse bile bu istidası üzerine cereyan eden 
muamele neticesinde sabit olduğuna göre bu ta
rihten itibaren tekaüd maaşının maluliyet üze
rinden tadili icab edeceği mütaleasında bulun
dular ise de; 

Dairesince müstediye bidayeten maluliyet 
üzerinden tahsis muamelesi yapılmış iken ilk 
istidasının müphem olması ve kendisinin de 
müddeti hizmeti itibarile hem arzusile ve hem 
de malulen tekaüdlüğünü istemeğe hakkı bulun
ması itibarile bu iki haktan hangisini tercih 
ve ihtiyar edeceği yolunda vaki istifsar üzeri
ne Maliye vekâletine vermiş olduğu 13 - I I I -1936 
tarihli arzuhalinde tekaüdlük muamelesinin hiz
meti üzerinden ve ilk istidası tarihinden itiba
ren yapılmasını istediğini sarihan ve tahriren 
bildirmek suretile malik olduğu iki haktan tale
bile tekaüdlüğüı tercih ve maluliyet üzerinden 
tekaüdlük hakknı ıskat eylemiş ve bunun üzeri
ne de kendisine ilk müraaat tarihini takib «eden 
ay başından itibaren ve müddeti hizmetine gö
re tekaüd maaşı bağlanmış ve muamele de bu 
suretle tekemmül etmiş olduğundan evvelce fe
ragat ettiği bir hakka tekrar rücuunu kabul ile 
tadili muameleye kanunî bir sebeb görülemedi
ğine ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âli
ye arzına ve müstediye de tebliğine Divanı mu
hasebat kanununun 73 ncü maddesi hükmüne 
müsteniden ekseriyetle karar verilmiştir. 

Tarihi : 23 - I I I - 1938 
Red takriri numarası : 129599/1010 
2 — Iktısad vekâleti muhasebe müdürlüğünce 

tanzim ve vize edilmek üzere Divana gönderilen 
mahsub ita emrinin tedkikinde : 

Bükreş ticaret ateşeliğinin haziran - eylül 
1937 gayesine kadar olan masrafları meyanında 
daktilo ve mütercim ücreti olarak bu dört aylık 

2 — Divanca tatbik edilen muamele musib 
rülmüştür. 
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müddet zarf mda her ay maktuan üç bin beş yüz ley 
verildiği, bedeli icar mukavelenamesinin de gele
cek seneye sari bulunduğu görülerek, daimî ma
hiyette istihdam edilen daktilo ve mütercimin 
1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 
5 nci maddesile ve bedeli icar hakkında gelecek 
seneye sari mukavele akdinin muhasebei umumi
ye kanunu ile veçhi telifi muhasebe müdürlüğün
den sorulmuştu. 

Türkofis Bükreş ticaret şubesi ateşeliğinden 
almıb gönderilen cevabda; Türkofis Bükreş şu
besinin kadrosunda yalnız bir ateşe mevcud olub 
daktilo ve mütercim kâtibliğinin de bir kişi ta
rafından yapılması, bilhassa dili bilinmeyen bir 
memlekette mümkün olmadığından bu vazifele
rin kadro dahilindeki müstahdemin ile yapılmasına 
imkân bulunmadığı, diğer taraftan yabancı bir 
memlekette ve yerli dilden başka yabancı dil 
bilmeyen yerli tacirlerle ve siyaset icabı yerli di
li kullanmak zaruretinde bulunulduğu cihetle bu 
memleketteki iç resmî ve gayriresmî mjohaberatın 
yerli lisanda yapılmasının çok faideli olacağı 
hakkındaki tecrübe neticesinde ve yukarıdaki fık
raya dayanarak daimî bir daktilo ve mütercim 
kâtibin tutulması muvafık görülmüş olduğu ve 
şube tarafından her ay maktuan verilen 3 500 
ley 19S7 malî senesi muvazenei umumiye kanu
nunun 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki ter-
tibden ödenmesi lâzımgeleceği gösterilmiş ve mu
hasebe müdürlüğünden verilen cevabda ise : 
(Muhasebei umumiye kanununun 52 nci maddesi 

sefarethane ve şehbenderhaneler için uzun müddet
le icar mukavelesi akdine cevaz vermekte olduğun
dan sefarethaneler nezdinde birer ticaret müşa
viri olan konseye ve ataşeler için de o suretle 
icar mukavelesi akdine cevaz verilmesi zarurî gö
rüldüğü) bayanile ita emrinin vizesinde İsrar 
edilmiş olmakla ikinci derecede yapılan tedki-
iKatta '. 

1) 1937 senesi muvazenei umumiye kanunu
nun 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında; fasıl nu
maraları ile unvanları bağlı (E) işaretli cetvelde 
münderiç masraf tertiblerinden idaresi zarurî 
görülen hizmetler için şehrî ücretli veya yevmi
yeli müstahdemler kullanılabilir, bunların kadro
ları îcra Vekilleri Heyeti kararile tatbik ve mü-
teakib yıl bütçesile Büyük Millet Meclisine tak
dim olunur, diye yazılı bulunmuş olub tahakkuk 
dairesinin istizaha verdiği cevab mündericatın-
dan Bükreş ticaret ateşeliğinde çalıştırılan ve 
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ücretleri Türkofis masraflarına müteallik 794/1 
tertibine mevzu tahsisattan tesviye olunan dakti
lo ve mütercimin bu hükme istinaden istihdam 
edilmiş oldukları ve îktısad vekâleti bütçesinin 
794/1 numaralı ve Türkofis ve haricî mümessil
likleri teşkilâtı ve umumî masrafları unvanlı fas
lının (E) cetveline dahil bulunduğu anlaşılma
sına binaen bunlar için de ayrıca icra Vekilleri 
Heyetinden karar istihsali muktazi bulunmuş ve 
böyle bir kararnamede ibraz edilmemiş olduğun
dan ibrazma talikan reddine; 

2) Mahsub ita emrine bağlı belgeler arasında 
bulunan mukavelename mucibince ateşe kommer-
siyal dairesi binasının 26 birinci teşrin 1937 den 
26 birinci teşrin 1938 tarihine kadar bir senelik 
kira bedelinin birinin 26 ikinci teşrin 1937 de 
diğerinin de haziran 1938 ayı içinde ödenmesi me
selesine gelince : 

Muhasebei umumiye kanununun 5£ nci mad-
desile verilen mezuniyet sefarethane ve şehbender-
hanelere münhasır bulunmuş olub bu mezuniyetin 
kiyas tarikile tevsii caiz olamayacağından bu bab-
daki mukavelenamenin tadili için Iktsaıd vekâle
tine iadesine ve 1937 senesinde verilmiş bulunan 
bedeli icarın vizesine Divanı muhasebat üçüncü 
dairesince karar verilmiş olmakla bu karar veç
hile muktezasının ifası ve bedeli icara aid ita em
rinin tefrikile Divana şevki zımnında mevzubahs 
ita emri îktısad vekâletine iade kılınmıştır. 

Karar tarihi : 24 - III - 1938 
Karar Numarası : 1181 
3 — Talebile tekaüdü 29 teşrinisani 1934 ta

rihinde âli tasdika iktiran edib 16 - XII - 1934 
tarihinde ilişiği kesilerek 9648 kuruş maaş bağ
lanmış olan Kuleli lisesi baştabibi kaymakam 
Nazmiye maluliyet maaşı tahsisine dair gönderi
len evrakın ikinci dairece tedkikinde: Adı geçe
nin 1933 senesi ilk baharında Elâzığ hastanesi 
baştabibi iken soğuk bir günde topçu alayından 
aldığı bir hayvanla, evinden hastaneye giderken 
attan düşme neticesi sakat kaldığı, vakayı haber 
alan 3 zabitin 1935 tarihli vesikasından anlaşılıb 
bu vaziyeti tekaüd tarihinden itibaren 551 nu
maralı terfih kanunu mucibince 6 nci dereceye 
uygun bulunduğu Sıhhat işleri dairesinden tasdik 
edilmiş olduğu beyanile muhassas maaşına malu
liyet farkile terfih zammmm eklendiği görülmüş 
ve attan düşme hâdisesi vazife esnasında değil 
vazifeye giderken vuku bulmuş olmasına göre 

3 — Vazifeye giderken yolda uğratılan arıza
ların vazife esnasında ve vazifesinden mümbais 
olarak kabulü ayrıca tedkike muhtaç bir keyfiyet 
olmakla beraber bu hâdisede bu cihet dahi tevsik 
edilmemiş olmakla Divanca ittihaz olunan karar 
muvafık görülmüştür. 
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vaziyeti 195 numaralı tefsir kararile ne suretle 
telif edildiği hakkmda yapılan istizaha muamelâ
tı zatiye dairesi Sıhhiye şubesi müdürlüğünden 
verilen cevapta: (1) 2771 sayılı dahilî hizmet, ka
nununun 6 ve 7 nci maddelerinde (hizmet ve vazi
fe) kelimeleri izah edilmiş olub 195 sayılı ka
nun tefsirinde yazılı (vazife esnasında) kaydı
nın da kanundaki tarife göre mutaleası icab et
mekte olub (gidiş ve geliş) gibi tefsir yapmağa 
imkân olmadığı (gidiş ve geliş) hizmetin icab 
ettirdiği bir iş olub (iş başmdan) farklı bulun- . 
madği; (2) Emekli tabib yarbay Nazmının has-
tahanedeki hizmeti yapmak üzere gidişte maruz 
kaldığı kaza neticesi husule gelen maluliyeti yu
karıda yazılı sebeble kanuna uygun görüldüğü 
bildirilmiş olub adı geçenin 1933 senesinde Elâ
zığ hastanesi baştabibi iken topçu alayından al
dığı bir hayvanla evinden hastahaneye gider
ken hayvandan düşme nesicesi sakat kaldığı şa-
hidleıtin kısmen sinıaa müstenid şahadetlerine 
istin ad etmekte olduğundan ve gerçi vazifeye gi
diş ve geliş esnasında vukua gelen kazanın vazife 

. icabı olarak kabulü zarurî görülmekte ise de su
nu taksir keyfiyeti de meçhul bulunmakta oldu

ğundan bu itibarla maluliyet maaşının kabulü doğ
ru olmadığına Umumî heyette kabili tedkik ol
mak üzere karar verilerek evrakı tahsisiyenin 
takrirle dairesine iade edilmesi üzerine Millî Mü
dafaa vekâletince işbu karara itiraz edilmekte ol
duğundan meselenin Umumî Heyetin 26 - X -1936 
tarihli toplantısında tedkikinde vakaya dair bazı 
zevat tarafından verilen vesaika nazaran kayma
kam Nazminin bidayeten Elâzığde ve muahha-
ran Gülhane hastanesinde tedavi edilmiş olduğu
na göre hastane kayıdlarında buna dair bir kaydi 
resmî mevcud olması lâzım geleceği gibi bu hasta
lık ve tedavi esnasında kendisine dairesince me
zuniyet ve hattâ yol masrafı da verilmiş olacağı 
ve bu itibarla sicil dosyasında buna dair ayrıca 
malûmat ve vesaik mevcud bulunacağı cihetle va-
kanm cereyan ve hastalığın devam eylediği anlar
daki kuyudat ve vesaiki resmiye ile tevsik edil- -
mek lâzımgelirken aradan zaman geçtikten sonra 
şehadet kabilinden alman vesaikle tevsiki cihetine 
gidilmesi sebebi anlaşılamadığından bu hususta 
bir karara varılmazdan evvel maluliyetin kaydı 
resmî ile tevsiki lüzumu kararlaştırılarak mukte-
zası ifa edilmek üzere tahsis dosyası Millî Müda
faa vekâletine gönderilmiş idi. Bu kere vekâleti 
müşarünileyhadan istenilen evrak gönderilmiş ol-
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makla tedkik ve Müddeiumumi Enver Arkunım 

ahiren gönderilen vesaik de maluliyetin vazife es
nasında ve vazifeden münbais bulunduğunu tev
sik eder mahiyette olmadığından tahsis muame
lesinin tebdil ve tadiline mahal olmadığı yolunda
ki mütaleası da alındıktan sonra icabı müzakere 
edildi. 

Elâzığ hastanesinden verilen ve bir sureti bu 
kere Millî Müdafaa vekâletinden Divana gönde
rilmiş olan 29 - V -1933 tarihli raporda mumai
leyh Yarbay Nazminin sol ayağında eski bir ned-
be üzerinde husule gelen cerhanm yedi aylık bir 
tedaviye rağmen kapanmamasına mebni tam te
şekküllü bir hastaneye izamı lüzumundan bahse
dilmekte ve Gülhane hastanesindeki tedavisine aid 
olarak Vekâlet sıhhat işleri müdürlüğünden teka-
üd şubesi müdürlüğüne yazılıp aynen Divana 
gönderilmiş olan müzekkerede de mumaileyhin 
Gülhane hastanesinde 11-VI-1933 de girmiş ve 
sol ayağmda Osteo periostit teşhisile 3 - IX -1933 
de hastaneden tekrar muayene kaydile ve dört 
ay hava tebdili raporile çıkmış olduğu gösterilmiş 
olup her iki vesikada da bu arızanın vazifesine 
giderken vaki bir sukuttan mütevellid olduğuna 
dair bir kayid bulunmamakta ve evvelce ibraz 
edilmiş olan vesaik ise şehadet mahiyetini geçme
mekle beraber vakaya bizzat şahid olmuş kimse
ler tarafından tanzim edilmiş olmayıp hâdiseyi 
naklen ifade etmekte bulunmuş ve kendisinin 
başhekimi bulunduğu bir hastane heyeti sıhhiyesi 
raporunun bile hâdisenin vazifeye giderken vaki 
bir sukuttan mütevellid olduğunu katği ve sa
rih bir surette ifade etmemesi ve kendisinin bu 
vakadan sonra Kuleli askerî lisesi başhekimliği
ne tayin edilerek 1934 senesi teşrinisanisine ka 
dar orada ifayı vazife ile o tarihte talebile te-
kaüdlüğünü istemiş bulunması iddia edilen malû-
liytin bilâhare hadis olduğuna delâlet etmekte 
bulunmuştur. 

Vazifeye giderken yolda uğranılan arızaların 
vazife esnasında ve vazifesinden münbais olarak 
kabulü ayrıca tedkika muhtaç bir keyfiyet olmak
la beraber bu hâdisede bu cihet dahi tevsik edile
memiş ye bu vaziyet karşısında mumaileyh Nazmi
ye evvelce muhassas maaşmm vazife malûlü ola
rak derece üzerinden tadiline imkânı kanunî gö
rülememiş olduğundan tahsis evrakının Millî Mü
dafaa vekâletine iadesine ve keyfiyetin üç aylık 
raporla Meclisi Âliye arzma Divanı muhasebat 
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kanununun 73 ncü maddesi hükmüne istinaden 
karar verilmiştir. 

Karar tarihi : 24 - 3 - 1938 
Karar numarası : 1181 
4 — Esnayı vazifede malûl olmasından do

layı 1 kânunuevvel 1931 tarihinden itibaren 650 
kuruş maaş tahsis edilmiş ise de 6 nci derece
den malûl olmasma nazaran 50 kuruşun tahsisi 
ve bu maaşına 600 kuruş tahsisatı fevkalâde ve 
mecmuuna göre % 10 zammile maaşının 715 
kuruş olarak tediyesi icab edeceğinden farkı 
olan 65 kuruşun da itası talebini mutazammm 
olarak malûl efrattan Salimoğlu Hikmet Yakut-
sel tarafından verilen dilekçe ile ledelistifsar 
Millî Müdafaa vekâletinden alınan ve Salim 
oğlu Yakutsel harb malûlü olmayıb vazife ma
lûlü bulunduğu ve maaşı 1 - 12 - 1931 tarihin
den tahsis edildiği ve 1683 numaralı tekaüd ka
nununun 32 nci maddesine tâbi olduğu cihetle 
6 nci dereceden olan maluliyet maaşı 650 kuruş 
olarak tahsis edildiği ve mikdarında yanlışlık 
olmadığını bildiren 12 mart 1938 tarih ve 958/ 
6958 sayılı tezkere ve askerî tahsis şubesinin 
mumaileyhin vazife esnasında kazaen yaralan
ma neticesi malûl kalmış olmasından ve bu ma
luliyetin 1683 sayılı kanunun neşrinden sonra 
1931 senesinde vukua gelmesinden dolayı adı ge
çen kanunun 8 nci maddesinin 3 ncü fıkrasile 
29 ve 32 "nci maddeleri mucibince dairesince 
1 kânunuevvel 1931 tarihinden itibaren bağla
nan 650 kuruş maaşı 30 kânunuevvel 1937 tari
hinde 54484 numaraya tescil edilmiş ve bu mu

amele kanuna tamamen uygun bulunmuş oldu
ğundan adı geçenin taleb ettiği veçhile 6 nci 
derece maluliyet maaşı olan 50 kuruşun tahsisi 
ve tahsisatı fevkalâde itası 1683 sayılı kanu
nun neşrinden evvel mülga tekaüd kanunlarının 
zamanı meriyetinde malûl kalmış olanlara, aid 
olub yeni kanunun 57 nci maddesi mucibince 
verilen % 10 zam ise yine 1. haziran 1930 dan 
evvel tekaüd edilmiş bulunanlara şamil olub 
muamele sahibi Hikmetin maluliyeti yeni ka
nunun meriyeti zamanına müsadif bulunmasına 
binaen bu kanun hükümlerine göre bağlanan 
maaşmm değiştirilmesine ve % 10 zam verilme
sine imkânı kanunî görülemediğine dair bulu
nan 22 - 3 - 1938 tarih ve 934/1099 sayılı mü
zekkeresi okunarak Müddei umumînin yapılan 
tahsis muamelesinde kanuna muhalif bir cihet 

4 — Maluliyetin 1683 numaralı kanunun me
riyeti zamanında vukua gelmiş ve müstediye bu 
kanunun 32 nci maddesi uyarmca maluliyet ma
aşı bağlanmış olmasına ıgöre evvelce yapılan mu
amelenin tadiline kanunî imkân bulunmadığından 
Divanca yapılan muamele yerinde görülmüştür. 

( S . Sayisı : 77) 



— .10 — 
olmadığından talebi vakiin reddi lâzım geleceği 
yolundaki mütaleası da alındıktan sonra icabı 
müzakere edildi. 

Şube müzekkeresinde de bertafsil yazılı ol
duğu üzere müstedi maaşmın eski hükümlere 
göre hegab edilib buna 1683 numaralı kanunun 
57 nûi maddesi mueibince % 10 zam yapılma
sını, istjeaaekte ise de maluliyeti 1931 senesinde 
yani 1683 numaralı kanunun zamanı meriyetin
de vnkıjia gelmiş ve kendisine yine mezkûr ka
nunun $2 nci maddesi hükmünce 650 kuruş ma
luliyet maaşı bağlanmış olub bu muamelede ise 
kanuna muhalif bir cihet bulunmamış olduğun
dan yapılmış olan tahsis muamelesinin tadiline 
imkân olmadığının ve keyfiyetin üç aylık rapor
la Meclisi Âliye arzedileceğinin kendisine teb
liğine Divanı muhasebat kanununun 73 ncü mad
desi hükmüne tevfikan ve müttefikan karar ve
rilmiştir. 

Tarihi : 28 - III - 1938 
Karar numarası : 1182 
5.— 800 kuruş maaşlı memur iken Avrupaya 

gönderilmesi üzerine orada geçen müddetin teka-
üdlük hesabında tahsil addile hizmet müddetle
rinden tenzil edilmiş olmasına itiraz ederek bu 
müddetin staj suretinde geçmiş olduğunu iddia ve 
tekaüd muamelesinin ona göre tashihi talebile 
Posta, telgraf umum müdürlüğü fen heyeti reisi 
Afodüllâtif tarafından verilen dilekçe ile Mül
kiye tahsis şufoeninden yazılan ve mumaileyhin 
800 kuruş mâafla fen kalemi kâtibi iken 15 ağus
tos 1326 tarihinde Parise izam kılındığı ve Pa-
riste bulunduğu müddetçe kendisine şehrî 350 
frank maaş verildiği sicillinde yazılı olmakla be
raber memuriyetinin uhdesinden kaldırıldığına 
dair de sicillinde bir kayid olmadığını ve avdetin
de 1 500 kuruş maaşla telgraf umuru fen müfet
tişliğin© tayin kılındığı ve diğer taraftan Avru
pada, bulunduğu müddetçe 800 kuruş memuriyet 
maaşının taksim edilerek iki memura tahsis edil
diği de sicillinde münderiç bulunduğu ve bu va
ziyet karsısında Avrupada geçen müddetin sataj 
mı, tahsil mi, addi lâzım geleceği kestirilemiye-
rek verilen müzekkere üzerine 3 ncü dairece it
tihaz olunan kararda kendisinin Avrupaya iza-
mmdari sonra 800 kuruş memuriyet maaşmın iki
ye taksim edilerek iki memura tevzi ve ita edil
miş ve şu halde artık uhdesinde memuriyet kal
mamış jlkdunmasma ve bu halde Avrupada bu-

5 — Tahsil için talebe sıfatile Avrupada ge
çirilen müddet memuriyet sıfatı uhdesinde baki 
olarak maaşla geçirilmiş staj mahiyetinde olma
dığından tahsilde geçen, müddetin 185 numaralı 
tefsir kararına göre filî hizmet addine imkân bu
lunmamış olmakla Divanca ihtiyar ve tatbik olu
nan muamele doğru görülmüştür. 
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İunduğu müddetçe kendisine verilmiş olan 350 I 
frangın ancak tahsisatı şehriye addedileceğine 
binaen uhdesinde memuriyet bulunmaksızın ve 
memuriyet maaşı almaksızın Avrupada geçen 
müddetin staj addile hizmeti filiye hesabına idha-
line cevaz görülemediğine karar verildiği ve bu 
suretle o müddetin tenzil edilerek tekaüd maaşı
nın tescil olunduğu anlaşılmış olub arzuhal sahi
bi bilhassa memuriyetine muhassas kadronun 
avdetine kadar muhafaza edilmiş olduğunu 
ileri sürerek daire kararına itiraz etmekte ol
duğunu ve maaşı da iki memura tevzi edilmiş 
olmasma rağmen memuriyetinin nezedildiğine 
dair sicilinde bir kayid olmadığı dairesince be
yan edilmiş olmasma ve mensub olduğu idare 
tarafından meslekî malûmatmm tevsii için Av-
rupaya izam edilmiş ve avdetinde yine mesleki 
dahilinde memuriyette devam eylemiş bulunma
sına nazaran iddiası şayanı nazar görülmüş ol
duğu cihetle talebi veçhile işinin Umumî He
yette tedkiki hakkındaki 23 - III - 1938 tarih 
ve 1167/177 sayılı müzekkere ve ledelistifsar 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünden 
alman ve; (1) Abdüllâtifin istidanamesile mer-
butatı mtatalea edilmiş ve beş parçadan ibaret 
olduğu halde geri gönderilmiş olduğu; (2) Mu
maileyhin vaziyeti tekaüd evrakmm Divana tev
dii sırasında bertafsil bildirildiği; (3) Üçüncü 
daire tarafından müttehaz karara itirazı havi 
bu istidanamesinde bahseylediği hususatın idare 
kuyudatına uygun ve varid görülmekte olduğunu 
bildiren 25 - I I I - 1938 tarih ve 1964 sayık tez
kere okunarak müddeiuronmİMn müstedinin uh
desinde memuriyet sıfatı baki olarak staj için 
gönderilmiş ve orada bulunduğu müddetçe de 
maaş almış olması itibarile bu suretle geçen müd
detin filî hizmet olarak kabulü lâzımgeleceği yo
lundaki mutaleası da almdrktan sonra icabı mü
zakere edildi. 
Azadan beş zat; gerek sicil kaydine ve gerek da

iresinin şube istizahına verdiği cevaba nazaran 
müstedinin Avrupaya izamından sonra memuri
yet maaşı diğer iki memura taksim ve tahsis edil
mekle beraber kendisinden memuriyet sıfatmm 
nezedilmiş olduğuna dair bir kayid ve malûmat 
olmamasına, ve Avrupada bulunduğu. müddetçe 
kendisine verilen para da bütçeye Avrupaya gön
derilecek talebe maaşatı namile mevzu tahsisattan 
verilmiş bulunmasına göre memuriyet sıfatı ba
ki olmak üzere maaş almak suretile stajda ge- | 
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çirmiş olduğu bu müddetin filî hizmet sayılması 
lâzımgeleeğei mütaleasında bulunmuşlar ise üe 
memuriyetine muhassas maaş başka memurlara 
tevzi ye tahsis edilmek suretile o memuriyet ne-
vamma lâğvedilmiş demek olacağından Avrupaya 
izamında memuriyet sıfatını muhafaza etmiş ol
duğunu kabule imkân görülmediği gibi bu ımüd-
det zarfmda kendisine verilen paraya o tarih
teki malî ıstılahlara göre maaş denilmiş olmakla 
beraber bu tahsisatın bütçedeki unvanı Avrupa
ya tahsil için gönderilecek talebeler maaşatı ol
ması ve kendisinin de Fransa Posta ve telgraf 
mektebi âlisinde tahsile gitmiş olduğu dairesince 
beyan edilmekte bulunması" hasebile Avrupada 
geçirdiği müddet uhdesinde memuriyet baki ol
duğu halde stajda geçirilmiş ohnayib talebe sıfa-
tile ve tahsilde geçmiş olduğundan filî hizmet 
addi ve binaenaleyh evvelce müttehaz kararın teb
dil ve tadili kabil olamayacağına ve keyfiyetin üç 
aylık raporla Meclisi Aliye arzına ve kendisine de 
bu suretle tebliğine Divanı muhasebat kanunu
nun 73 ncü maddesi hükmüne tevf ikan ve ekse
riyetle karar verilmiştir. 

Red takriri : Numarası : 133098/1738 

Tarihi : 9-V-1938 
6 — 209 kilo keten iplik mubayaası için Mil

lî Müdafaa vekâleti Hava müsteşarlığınca mü
teahhidi ile evvelce aktedilmiş olan 2 - II -1938 
tarihli mukavelenameye dercedilen keten iplik 
ve ip şartnamesinin tadiline dair olup Divana 
gönderilen zeyil mukavele ve buna bağlı evrak 
suretleri tedkik olundu: 

Keten iplik ve ip şartnamesinin işbu zeyil 
mukavele ile kaldırıldığı görülmüş ve bu mua
melenin zeyil mukaveleye bağlı, suretlerden Ha
va müsteşarlığınca yazılıp vekâlet yüksek ma
kamınca tasvib edilen 13 - III -1938 tarihli mu-
cibnamede; 

(2 - II -1938 günlü mukavele ile Nihad Tür-
mandan isatm alman keten ipliklerin gerek ilâ
nı, eksiltbıesi, gerek karar ve müteahhidine teb
liğ numuneye göre yapıldığı halde mukavele 
teksir edilirken evvelki senelere aid olan şartna
me yanlışlıkla dahil edilmiştir. 

Halen fabrikamızda kullandığımız ve numu
ne itihaz ettiğimiz iplikler bile bu şartları tat
min edemiyeceğinden mukavelenin birinci sa-
yıfasî orsasından üçüncü sayıfası ortasına kadar 

6 — Mukaveleye derci suretile müteahhidi ta
rafından ayaıen kabul ve imza edilmiş bulunan 
şartların zeyli mukavele ile de olsa tahakkuk da
irelerince doğrudan doğruya kaldırılması ilk mu
kaveleyi tadil mahiyetinde bulunması itibarile 
Divanca ittihaz olunan karar musib ve devairce 
tatbikatta bu gibi hususatm ehemmiyetle nazarı 
itibare alınması temenniye şayan görülmüştür. 
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olan 11 maddenin (keten iplik ve ip şartnamesi
nin) kaldırılmak ve bu malzemeyi mukavelenin 
üçüncü sayıfasmdaki tayyarede kullanılacak ip
likler listesinin ikinci maddesinde yazılı olduğu 
şekilde mühürlü numunesine göre olmak üzere 
örneği ilişik bir ek mukavele yapılması diye ya
zılı olmasına istinad ettirildiği anlaşılmış olmak
la ikinci derecede yapılan tedkikatta: 

Gerçi bidayeten yapılan açık eksiltmede mev-
zubahs ipliklerin dairesinde mevcud mühürlü 
numuneye ve bu numuneye merbut listeye göre 
alınacağı şart olarak gösterilmiş ve yapılan ilân
da da yalnız mikdarı gösterilerek evsafı zikredil
memiş ise de bilâhare mukavelenamenin tanzimile 
listede yazılı hususattan başka şubesinden veri
len fennî şartname unvanı altında alınacak ip
liklerin hikemî ve kimyevî evsafı ile şekli mua
yenesi ve sairesi hakkında ilâveten bazı şerait 
daha konulmuş olup bu şartlar hini ihalede ta
liplerin nazarı ıttılaına vazedilmemiş olsa dahi 
mukaveleye dercedilmiş ve . müteahhidi tarafın
dan da aynen kabul ve imza edilmiş bulunma
sı hasebile bilâhare ilâveten konulan şeraitin 
tahakkuk dairesince doğrudan doğruya zeyil mu
kavele ile kaldırılması şeraitin tadili mahiyetin
de bulunması hasebile doğru görülemediğinden 
zeyil mukavelenin reddine Üçüncü dairece ka
rar verilmiş olmakla bu hususa dair evrak Mil
lî Müdafaa vekâletine iade kılınmıştır. 

Tarihi : 14-IV-1938 
Karar numarası : 1187 
7 — Tapu teşkilât kanununun 1 nci muvak

kat maddesine müsteniden tasfiye suretile tekaü
de sevkedildiğini, 23 sene hizmeti varken 18 sene 
hesab olunduğunu, dairesine müracaat etmiş ise 
de 20 sene hizmeti olmadığı için millî mücadele 
zammınm ve maaşlı açıkların dahili hesab edil
mesine imkân olmadığı yolunda cevab verildiği
ni, Meclisi Âlinin 695 numaralı kararına nazaran 
tasfiye suretile tekaüde şevki halinde filî hizmeti 
on beş sene olunca bu zamların da nazarı itibare 
alınması alazım geleceğini beyan ile hakkında 
yapılan muamelenin tashihini taleb etmekte olan 
İnebolu tapu memurluğundan mütekaid Kâmil 
tarafından verilen dilekçe ile sebkeden işara ceva
ben Tapu umum müdürlüğünden alman ve filî 
hizmeti 20 seneyi doldurmadığından vekâlet em
rinde geçirdiği müddetlerle millî mücadele zam
mının nazarı itibare alınmadığını bildirmekte 

7 — 2936 numaralı kanunun 3 ncü ve memu
rin kanununun 77 nci veya 2919 numaralı kanu
nun 3 ncü maddeleri uyarınca tekaüde sevk edi
lenler hakkında 1683 numaralı kanunun 26 nci 
maddesi hükmünün tatbik edilebilmesi için yük
sek meclisin 695 sayılı kararma göre 20 sene filî 
hizmet ifası meşrut olub bu müddetler filen ik
mal edilmedikçe itibarî hizmetlerin nazarı itiba
ra alınmayacağı cihetle Divanca yapılan red mu
amelesi kanuna uygun görülmüştür. 
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olan 5 - r l l -1938 tarih ve 4131 - 1/1673 sayılı I 
tezkere ile mülkiye tahsis şubesinden yazılan ve | 
mumaileyhin tapu teşkilât kanunu mucibince 
15 - I I I -1937 tarihinde tasfiye suretile tekaüde 
sevkolunduğu ve bu tarihe kadar filî hizmeti 20 
seneden noksan olduğundan maaşlı açık müddet
lenle millî mücadele zammı nazarı itibare alın-
mryarak filî hizmeti üzerinden kendisine ikrami
ye tahakkuk ettirildiği ve o suretle tescil olundu
ğu anlaşılmış olup her ne kadar kendisinin mev-
zubahs ettiği 695 numaralı Meclisi Âli kararına 
nazaran tasfiye suretile tekaüde şevki halinde 
filî hizmet 15 sene olunca bu gibi maaşlı açıkla
rın nısfmm ve millî mücadele zammının nazarı 
itibare alınması icab ederse de bu karar 
9 - IV -1932 tarihli olup sicillen tekaüde sevko-
lunan memurlar hakkında 1683 numaralı kanu
nun 13 ncü maddesinin tatbik edildiği tarihlerde 
ittihaz edilmiş ve halbuki bundan sonra neşrolu
nan 10 - IV -1936 tarihli ve 2936 numaralı ka
nunun 3 ncü maddesile 1683 numaralı kanunun 
13 ncü maddesi tadil olunarak bu misillû 
memiurlar hakkında 26 ncı madde hükmünün 
tatbik olunacağı tesbit edilmiş ve 695 numaralı 
karara nazaran 26 ncı madde mucibince; tekaüd 
maaşına kesbi istihkak için 20 sene filî hizmet 
meşrut olub bu kadar filî hizmet olmayınca id
dia edilen itibarî hizmetlerin nazarı itibara alın
masına imkân bulunmamış ve mumaileyhin te
kaüde şevki da 2936 numaralı kanunun meriye
tinden sonra vuku bulmuş olduğundan iddiası 
yerinde görülememiş olduğunu bildiren 593* sa
yılı müzekkere okunarak müddei umuminin evvel
ce yapılmış olan muamelede tadili mucib bir ci
het olmadığı yolundaki mutaleası da almdıktan 
sonra icabı müzakere edildi. 

Azadan, iki zat; 2936 numaralı kanunun meri
yetinden sjmra tasfiye suretile yapılan tekaüd-
lük muamelelerinde de 20 sene filî hizmetin aran-, 
ması lâzımt geldiğine göre millî mücadele zammı 
tam ve maaşk açık müddetleri nısıf olarak da
hili hesab edilmek suretile istida sahibine maaş 
bağlanmasına imkân yok ise de maaşlı açık müd
detlerinin nısfı tekaüd maaşlarının tayini mik-
darmda hesaba katıldığına göre tekaüd maaşı 
mukabili verilen ikramiyelerde de bu nısfın na
zarı itibara alınarak ikramiye mikdarlarının tez
yidi cihetine gidilmesi muvafık olacağı mütalea-
sında bulundular ise de 2936 numaralı kanunun 
3 ncü maddesinde mülkî memurlardan sicillen 
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veya memurin kanununun 77 nci veya 2919 nu
maralı kanunun 3 ncü maddeleri mucibince te
kaüde sevkedilenler hakkında 1683 numaralı ka
nunun 26 nci maddesi hükmünün tatbiki yazılı 
olub bu madde mucibince de tekaüd maaşına 
kesbi istihkak için 20 sene hizmet meşrut bulun
muş oluduğuna ve maaşlı açık müddetleri ise iti
barî hizmetten madud olub Meclisi âlinin 695 
numaralı kararı muktezasmca bu 20 sene müddet 
filen ikmal edilmekdikçe nazarı itibara alınamı-
yacağnua göre ne millî mücadele zammının' ta
mamının ve ne de maaşlı açık müddetinin 
nısfının dahili hesab edilmemesi suretinde 
yapılan tahsis muamelesinin tadiline imikân 
görülmediğine ve keyfiyetin üç aylık raporla Mec
lisi Âliye arzına ve müstediye de bu yolda tebli
gat icrasma Divanı muhasebat kanununun 73 ncü 
maddesi hükmüne müsteniden ekseriyetle karar 
verildi. 

8 — 1683 numaralı kanunun 71 nci maddesi 
hükmünce 25 seneyi ikmal için müessir olacak 
filî hizmetlerle tekaüd maaşının hesabında itiba-
re alınacak müddetlerin bu kanunda yazılı olan
lardan ibaret bulunduğuna mebni müstedinin 
325 tarihli eski tekaüd kanununun meri bulun
duğu zamandaki vaziyetin o kanun hükümlerine 
göre mütalea edilemiyeceği maalindeki Divanı 
muhasebat mütaleası muvafık görülmüştür. An
cak 1683 numaralı kanunun 11 nci maddesi siten 
el çektirilerek sonradan meni muhakeme, ademi 
mesuliyet veya beraat kararı almış olanların açık
ta geçirdikleri müddetin mutlak surette filî hiz
met sayılacağını kabul etmiş olmasına mebni bu 
gibilerin işten el çektirildikleri tarihten vazife
ye başladıkları ve eski hükümlere göre azledil-
dikleri tarihe kadar geçmiş olan müddetleri ikiye 
ayırmak ve karar tarihinden evvel ve sonrakileri 
başka başka hükümlere tâbi tutmak caiz ©lamıya-
cağı cihetle bu müddetin temamının filî hizmet 
sayrlamsı lâzım geleceğinden Trabya posta tel
graf şefliğinden mütekaid Saidm tekaüd muame
lesinin bu esasa göre tadil ve tashihi kanuna uy
gun görülmüştür. 

8 — Anadolu kavağı memuru iken 7 teşrini-- ı 
sani 1328 tarihinden muvakkaten işten el çekti-
rildiği ve bilmuhakeme 17 kânunuevvel 1329 ta
rihinde beraet kararı aldığı ve bu karar üzerine 
memuriyetine iadesi lâzımıgelirken kanunun bu 
vecibesine riayet edilmeyerek 17 mart 1330 tari
hinde azlolundnğu. Devlet Şûrasına vaki olan | 
müracaati üzerine işten menedildiği tarihten azil j 
tarihine kadar nısıf maaş itasına karar verildiği i 
ve tekaüdlüğünde bu müddet dairesince filî hiz- j 
met hesabına alınmış iken ikinci dairece ittihaz 
olunan bir kararla işten men tarihinden beraet 
tarihine kadar olan müddet filî hizmet olarak ka
bul edilmiş ise de beraet tarihinden azil tarihine 
kadar olan müddetin nisfen kabul olunduğu ve 
bu suretle ikramiyeden mahrum kaldığı beyanile 
işten menedilmesi, beraeti, azlolunması 1683 sa
yılı kanunun meriyetinden evvel vaki olduğuna 
göre bu vaziyetlerin icabatını o zamanki hüküm
lere göre mütalea etmek ve binaenaleyh filî 
hizmet olarak kabul eylemek lâzrmgeleeeği beya
nile. işin Umumî Heyette tedkiki talebini havi. 
Tarabya posta ve telgraf şefliğinden mütekaid 
Said tarafından verilen arzuhal ile ledelistifsar 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü iade-
sile Nafıa vekâletinden alınan ve mumaileyh Ana
dolu kavağı memuru iken telgraf ücretlerini ke
tim ve ihtilas etmesinden dolayı 7 teşrinisani 
1328 tarihinde işten el çektirilerek indelmuhake- I 
me 17 kânunuevvel 1329 tarihinde beraet etmiş I 

( S . Sayısı : 77) 



ve beraet kararını müteakib 17 mart 1330 tari
hinde azledilmiş oluib beraet ettiği tarihten az-
lolunduğu tarihe kadar geçen üç ay 1 gün
lük müddetin yarısı 1683 numaralı teka-
üd kanununun 23 ncü maddesine tevfikan 
yalnız tekaüd maaşının hesabına ilâve edil
miş ve diğer yarısı hariç bırakılmış ise 
de hizmeti filiyesine ilâve olunmasına 
imkân görülememiş olduğu; bu cüzî müddet hiz
meti filiyesi meyanına alınabildiği takdirde otuz 
seneyi dolduracak ve bu suretle ikramiye almak 
hakkmı kazanabilecek olan mumaileyhin bahset
tiği hususatm tedkikine dair bulunan 2 - IV -1938 
tarih ve 2118 sayılı tezkere ile mülkiye tahsis şu
besinden yazılan ve tahsis dosyası tedkik olun
dukta mumaileyh hakkmda cereyan eden mua
melenin arzuhalinde hikâye edildiği gibi olduğit 
ve beraet tarihinden azil tarihine kadar olan müd
detin 3 ncü dairece ittihaz olunan karara müste
niden nısfen dahili hesab edildiği anlaşılmış olup 
zatî meseleye gelince, mumaileyhin işten mene-
dilmesi, beraeti, azli filhakika 1683 numaralı ka
nunun meriyetinden evvel vaki olmuş ise de bu 
kanunun 71 nci maddesinde « Bu kanunun 
meriyetinden sonra yapılacak tahsislerde müte-
kaddem zamana taallûk etse de 25 seneyi ikmal 
için müessir olacak filî hizmetler ve tekaüd maaşı
nın hesabmda itibare alınacak müddetler bu ka
nunda yazılı olanlardan ibarettir» diye muhar
rer olmasına göre mumaileyhin iddiasının varid 
görülemediğini mübeyyin olan müzekkere okuna
rak müddeiumuminin tadili muameleye mahal ol
madığı yolundaki mütaleası da alındıktan sonra 
icabı müzakere edildi. 

1683 numaralı kanunun 71 nci maddesi bu 
kanunun meriyetinden sonra yapılacak tahsisler
de evvelki zamana taallûk etse de 25 seneyi ikmal 
için müessir olacak filî hizmetlerle tekaüd maa
şının hesabında itibare alınacak müddetlerin bu 
kanunda yazılı olanlardan ibaret olacağını âmir 
bulunmasına mebni istida sahibinin 1325 tarihlî 
eski tekaüd kanununun meriyeti zamanındaki 
vaziyetin o kanun hükümlerine göre mütalea edil
mesi yolundaki iddiasının yerinde olmadığı müt-
tefikan kabul edildikten sonra esas iddianın ted
kikine geçildi. 

Azadan dört zat 1683 numaralı kanunun 11 
nci maddesi işten el çektirilerek bilâhare meni mu

hakeme veya beraet kararı almış olanların açık
ta geçirdikleri müddetin mutlak surette filî hiz-
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met sayılacağını kabul etmiş olmasına mebni bu 
gibilerin işten el çektirildikleri tarihten vazifeye 
başladıkları veya azledilkikleri tarihe kadar geç
miş olan müddeti ikiye ayırmak ve karar tarihin
den evvel ve sonrakileri başka başka hükümlere 
tâbi tutmak caiz olamryacağı cihetle bu müdde
tin tamamının filî hizmet sayılması lâzım gele
ceği mütaleasında bulundular ise de 1683 numa
ralı kanunun 11 nci maddesinde (Muhakeme olun
mak suretile açığa çıkarılanlar ile her ne suretle 
olursa olsun bilmuhakeme hapis ile cezalandırılan 
zabitler ve askerî ve mülkî bilûmum memurla-
rın açıkta geçirdikleri müddetlerle hapis müddet
leri tekaüde esas tutulan' hizmet müddetlerinden 
indirilir. Ancak aşağıda sayılanlar bu hükümden 
müstesnadır) denildikten sonra maddenin bu istis
naları gösteren müteakib fıkralarından A fıkrası 
«Muhakeme olunmak üzere açığa çıkarılanların 
meni muhakeme veya ademi mesuliyet veya bera-
etleri halinde açıkta geçirdikleri müddetler» şek
linde yazılı olup açıkta geçirilen bu müddetin 
müntehası sarihan gösterilmemiş olmakla bera
ber maddenin fıkrai asliyesinde açıkta geçirilen 
bu müddetlere mahkûmiyet suretile geçecek müd
detin de ayrıca ilâve edilmiş olmasma göre bu 
müddetlerin işten menedilmek suretile başlayıp 
meni muhakeme veya ademi mesuliyet veya be-
raet kararı almakla hitam bulacağı anlaşılmakta 
ve meni muhakeme, ad.mi mesuliyet veya beraet 
kararı alındıktan sonra eski hükümlere göre azil 
suretile ve mevzuatı hazıraya göre de vekâlet em

rine alınmak suretile maaşlı veya maaşsız bir müd
det daha açıkta kalmak mümkün olup bu müddet
lerin ise kanunun filî hizmet addettiği bu açık 
müddetine ilâvesine imkân görülememiş olduğun
dan istida sahibinin bilmuhakeme beraet kararı 
aldığı tarihten tekrar işe başladığı tarih ara
sında geçen müddetin yarısının tekaüdlük hesabın
da nazarı itibare alınmak suretile evvelce yapılmış 
olan tahsis muamelesinde mucibi tadil bir cihet 
görülmediğine ve keyfiyetin üç aylık raporla Mec

lisi Âliye arzına ve kendisine de bu suretle tebliği
ne Divanı muhasebat kanununun 73 ncü maddesi 
hükmüne müsteniden ekseriyetle karar verilmiştir. 

Tarihi : 28 - IV -1938 
Karar : 1190 
9 — Hizmet müddetinin noksan hesab edil

diğinden bahsile Elmalı Ağırceza reisi müteka-
id Mustafa Fevzi tarafından' verilen 11 - XII -

( S. Say] 

9 — Yapılan inceleme neticesinde, Divanı mu
hasebatça ittihaz olunan karar Encümenimizce 
de muvafık görülmüştür. 
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1937 tarihli dilekçe ile ledelistifsar Adliye ve- j 
kâletinden alınan 24 -1 -1938 tarih ve 14/10 sa- ı 
yılı tezkere ve mülkiye tahsis şubesinin 24 - IV -
1938 tarih ve 1585/192 sayılı müzekkeresi okun
du. • 

Arzuhalde; hizmet müddeti 27 sene 9 ay 
iken 27 sene 5 ay 3 gün olarak hesab edildi

ğinden ve İstiklâl mücadelesinden dolayı emsa
line 3 sene zam yapıldığı halde kendisine 1 
sene verildiğinden ve Siverek müretteb Cinayet 
reisliğinden ayrıldığı 1341 senesi temuzundan 
Elmalı Asliye mahkemesi reisliğini kabul eyle
diği 1 eylül 1930 talihine kadar dava vekâletin
de geçen 6 sene müddetin yarısı olan 3 sene
sinin de hizmetine ilâvesi lâzmıgelirken nazarı 
dikkate alınmadığından bahsile 1 sene noksan 
hesab edilen hizmetinden ve 2 sene İstiklâl mü
cadelesi zammından ve 3 sene de dava vekâle
tinde geçen müddetten dolayı ceman 6 senenin 
müddeti hizmetine ilâvesile tekaüd maaşının 
ona göre tashihini rica etmekte ve Şûrayi dev
lete vaki müracaatının tahsis muamelâtına va
ki itirazların tedkik mercii Divanı muhasebat 
Umumî heyeti olmak itibarile reddedildiği zik
redilmekte olup Adliye vekâletinden yazılan tez
kerede; mumaileyhin doğum tarihinin 1287 
(malî) bulunmasına ve 65 yaşını 13 - VII -1936 
tarihinde bitirmesine binaen resen tekaüdlük 
muamelesi yapılarak siciline nazaran tahakkuk 
eden hizmetine Millî mücadele zammı eklen
mek suretile 28 sene ve son maaşı olan, 55 lira 
üzerinden 1 - IX -1936 dan itibaren 75 lira 4 
kuruş tekaüd maaşı bağlanmış ve Divanca da 
38919 numara ile tescil edilmiş olduğu ve 2556 
sayılı hâkimler kanununun 71 nci maddesinde 
avukatlıkta geçen müddetin yarısının hâkim
lik ve müddeiumumilikte geçirmiş oldukları müd
dete zammolunacağı yazılı ise de bu hizmetin 
tekaüdlük hesabında nazara alınmasına imkân 
görülememekte ve millî Hükümet emrindeki hiz
metine mukabil yapılan Millî mücadele zammı 
da doğru bulunmuş olduğu bildirilmekte ve şu
be müzekkeresinde de tescil dosyasının tedki-
kinde Devlet hizmetine girdiği 1 kânunuevvel 
1314 tarihinden 65 yaşını doldurduğu 13 tem
muz 1936 tarihine kadar geçen 37 sene 7 ay 
13 gün müddetten 13 gün takvim farkı ve 10 se
ne 1 ay 25 gün maaşsız açıklan indirildikten 
sonra 27 sene 5 ay 5 gün filî hizmeti kaldığı ve 
Çanakkalenin istirdadından evvel buradaki ikin- | 
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-ci sınıf seyyar sulh hâkimliğinden ayrılmış ol- I 
mak ve Çanakkalenin işgal altında bulunduğu 
müddet için istiklâl harbi zammına istihkakı 
bulunmamak itibarile tabiî buradaki hizmetin
den dolayı zam hesab edilmediği gibi açıkta ge
çen zamanlardan dolayı da zam verilmemiş ve 
yalnız tekrar Babaeskide vazifeye başladığı 1 
kânunusani 1339 dan 12 şubat 1339 tarihine ka
dar 1 ay 12 gün İstiklâl harbi zammı yapılmış 
olduğu ve bu suretle 27 sene 6 ay 17 güne ba
liğ olan hizmeti vahide iblâğ olunarak 28 sene 
hizmet ve 55 lira son memuriyet maaşı üzerin
den 75 lira 4 kuruş tekaüd maaşı bağlandığı gö
rülmüş olup hizmet ve İstiklâl harbi zammı ni
hayet bir hesab işi olmak ve yapılan hesab da 
doğru bulunmak itibarile bu cihetten olan iti
razları varid olmadığı ve arzuhalde Şûrayı 
devlette olduğu bahsedilen evrakı müsbiteye 
müstenid müddeti hizmet cetveli bileelb tescil 
dosyasındaki sicil hulâsasile karşılaştırılarak 
yekdiğerine mutabık olduğu anlaşıldığı ve ar
zuhale nazaran kendisi filî hizmetin, Millî mü
cadele ve hizmetine ilâvesini taleb ettiği avu
katlık müddetinin nısfı ayrı ayrı nazara alına
rak her birinin ayrı ayrı vahide iblâğını iste
mekte olup halbuki küsurat altı aydan fazla bu
lunduğu takdirde hizmetinin seneye iblâğı key
fiyeti tekaüde esas olacak filî ve itibarî hi-
dematı mecmuuııa nazaran yapıldığına göre 
iddia edilen 27 sene 9 ay hizmetten do
layı 1 sene zam isteyerek bu hizmetin 28 
sene itibar edilip İstiklâl harbi ve sairenin 
de ona göre hizmetine ilâvesinin talebi de 
yerinde olmadığı, dava vakâletinde geçen müd
detten dolayı istenilen zamma gelince: iddia 
edilen bu zamdan 2556 sayılı Hâkimler kanunu
nun 71 nei maddesi bahsetmekte olub bu mad
de de; kanunun 3 ncü babına dahil olub bu bab 
tayin, terfi, tahvil, mezuniyet ve tekaüde aid L 
hükümleri ihtiva etmekte olub ayrıca fasıllara 
ayrılarak muavinlerle hâkimler ve müddei umu
milerin tayin, terfi ve tahvilleri birinci faslı, 
mezuniyet ve tekaüdlük ikinci faslı teşkil et
mekte ve hususî hükümler namı altında bu bab-
ta ayrıca bir de üçüncü fasıl ilâve edilmekte 
ve bahsi geçen 71 nci maddede ise hususî hü
kümler başlığını taşıyan üçüncü fasla dahil 
bulunmakta olduğuna göre mevzubahs mad
dede zikredilen zammın tekaüdlükle bir alâka 
ve münasebeti olmayacağını bildirmekte olduğu | 
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anlaşılmış olmakla müddei umumînin iddiayı 
vakide tadil kararını ^mucib bir cihet görülme
diği hakkındaki mütaleası da alındıktan sonra 
icabı müzakere edildi. 

Müstedi arzuhal münderecatına nazaran: 
1 - Filî hizmetinin noksan hesab edildiği; 
2 - Millî mücadele zammının 3 sene olarak 

hesaba alınması lâzım gel i rken! sene hesab edil
diği ; 

3 - Avukatlıkta geçirdiği 6 sene müddetin 
yarısının hizmet müddetine ilâve edilmediği: 

suretinde üç noktaya itiraz etmekte oldu
ğundan iddiaları birer birer tedkik ve mütalea 
edildi. 

Şube müzekkeresinde izah edildiği üzere 
müstedinin hizmet müddetinin hesabında bir 
yanlışlık ve noksanlık olmayıb bu kere istidası
na rapten gönderdiği vesaik münderecatı da 
tahsis dosyasındaki müddeti hizmet cetveli 
muhteviyatına muvafık bulunmuş ve hizmet 
müddetinin bir sene noksan hesab edilmiş ol
duğu hakkındaki iddiası filî hizmet ve millî 
mücadele zamlarının 6 aydan fazla küsuratının 
ayrı ayrı vahide iblâğ suretile hesablanması lâ
zım geleceği düşüncesine müstenid olub halbuki 
hizmet müddetinin 6 aydan fazla küsuratın bir ' 
seneye iblâğı suretile hesablanması tekaüde esas 
.olan filî ve itibarî hizmetler mecmuuna nazaran 
yapılmak icab ettiğine ve kendisi hakkında da 
bu yolda muamele yapıldığına göre bu iddiası 
yerinde olmadığı gibi işgal altında bulunan 
mahaller memurlarına buralarda bulundukları 
müddetler için millî mücadele zammı verilme
mekte olduğu ve açıkta geçen zaman içiü de bu 
zammın verilmeyeceği tabiî bulunduğu ve müs-
tediye millî mücadelenin devamı esnasında 
Babaeskide filen memur bulunduğu müddetin 
bir misli de millî mücadele zammı olarak hiz
met müddetine ilâve edilmiş olduğu cihetle millî 
mücadele zammının arttırılması hakkındaki ta
lebi de varid görülmemiştir. 

Dava vekâletinde geçirdiği müddetin yarı
sının hizmet müddetine ilâvesi hakkındaki 
3 ncü ve son iddiasına gelince: filhakika 2556 
numaralı Hâkimler kanununun 71 nci madde
sinde (Hâkimlik ve müddei umumilikten veya 
hâkimlik sınıfından sayılan vekâlet hizmetlerin
den avukatlık veya profesörlük hizmetine geç
tikten sonra yeniden hâkimlik veya müddei 
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umumilik sınıflarına ve yahud vekâlet hizmet- | 
lerine girenlerin o mesleklerde geçirdikleri | 
müddetlerin yansı hâkimlik ve müddei umu- i 
milikte geçirmiş oldukları müddete zammolu- i 
nur.) denilmekte ise de bu madde kanunun avu
katların ne suretle ve ne gibi evsaf ve şeraiti 
haiz olmak üzere hâkimlik sınıfına alınabilecek
lerini tayin ve tefrik eden kanunun 70 nci mad-
desile birlikte mütalea edilince bu maddenin 
kabul ettiği zammın ancak kıdem zammı ol
ması icab etmekte ve profesörlükte geçen hiz
met filî hizmet olması itibarile tamamı tekaüd-
lük hesabında sayıldığı halde 71 nci maddenin 
bu hizmetin de yansını hâkimlik ve müddei 
umumilikte geçmiş gibi kabul etmesi bu zammm 
ancak meslekte kıdeme matuf bulunduğunu gös- ' 
termekte ve esasen ayni kanunun 69 ncu mad
desinde hâkimler ve müddei umumilerle mua
vinler hakkında da 1683 numaralı askerî ve 
mülkî tekaüd kanunu hükümlerinin tatbik olu-

. nacağının sarahaten yazılmış olması 71 nci mad
dedeki zammın tekaüdlük hesabına müessir ol
maksızın terfi ve tayinde nazarı itibara alına
cak bir kıdem zammı olduğunu teyid etmekte 
bulunmuş ve Adliye vekâletinin dosyada mev-
cud tezkeresi münderecatına nazaran vekâleti 
müşarünileyhaca da ayni kanaatte bulunul
muş olduğundan bu noktadan da evvelce ya
pılmış olan tahsis muamelesinin tadilini mucib 
bir cihet görülememiştir. 

Keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye ar
zına ve bu suretle müstediye de tebliğine Divanı 
muhasebat kanununun 73 ncü maddesi hükmüne 
müsteniden ve müttefikan karar verilmiştir. 

Tarihi : 3 - V -1938 
Karar numarası : 1191 
10 — Yeşilköy hava makinist mektebi hekim

liğinden mütekaid ön yüzbaşı Hüseyin Taceddin 
imzasile verilen dilekçede maluliyetinden dolayı 
Millî Müdafaa vekâletince derece üzerinden ta
dil edilen maaşının ikinci dairenin 21 temmuz 
1937 tarihli kararile kabul edilmemiş olmasına 
binaen muamelenin 2514 sayılı kanunun 73 ncü 
maddesi mucibince Umumî, heyetçe tedkikı taleb 
edilmekte ve bu dilekçe de ikinci dairece ittihaz 
olunan kararda istiklâl harbinde zatülcenbe du
çar olarak malûl kaldığına dair ne resmî kayid ve 
ne de hâdise zamanına aid rapor ibraz edilmedi
ğinden şahadete müracaat suretile muamele ya-

• ( S. Sayısı : 77 ) 

10 — Müstedi Hüseyin Tacettin hakkında 
Divanca ihtiyar olunan muamele Yüksek Mec
lisin 195 ve 892 numaralı tefsir ve kararlarına 
uygun görülmüştür. 
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pıldığı ve bu yolda yapılan tevsikin 892 numaralı 
karar ve 195 numaralı tefsire uygun bulunma
makla beraber zatülcenb hastalığının istiklâl har
binden evvel sakıt Hükümet zamanında ve onun 
emrinde istihdam olunmakta iken vaki olduğu, 
1336 senesinde mülga Harbiye nezaretine verilen 
arzuhaldeki beyanat ve bu hastalıktan dolayı ve
rilen mezuniyetle sabit olduğu ve binaenaleyh, 
zatülcenbe vazife sırasında yakalanmış olsa bile 
551 numaralı kanuna bağlı emraz cetvelinin 45 
nei bendinde tadad olunan hastalığın ancak me-
şakı seferiyeden ileri gelmiş olması icab edib sa
kıt Hükümet emrinde istihdam edilmiş olmak iti-
barile meşakı seferiye mevzubahs olamayacağın
dan derece üzerinden yapılan muamelenin kabu
lüne imkân olmadığı beyan olunmuş ise de Hay
darpaşa hastanesi hariciye şubesinde ikmali ihti
sas için çalışmakta iken 1336 senesinde zatülcenb 
teşhisile 15 gün istirahat verilmesi, millî kuvvet
lere karşı teşkil olunan ikinci fırkaya tayin edil
miş olması üzerine sırf bu fırkaya gönderilme
mek için yapılan bir tertibden ileri geldiğini ve 
bu gibi hallerde hastalık bahane ederek ve
sika istihsal etmek o zamanki teamül 
icabından bulunduğuna dair resmî ve -
saikin dosyasında mevcud bulunduğunu ve 
istirahatin hitamında tekrar hastanede vazife 
görerek 1338 senesinde ihtisasını ikmal ederek 
Ajıadoluya iltihak ettiğini ve o sırada hastalık 
mevcud olsaydı tam teşekküllü bir heyeti sıhhiye 
tarafından muayene edilerek rapor verilmesi ve 
iki aj^dan aşağı olmamak üzere tebdili havaya 
şevki ve hitamında tekrar muayeneye tâbi tutul
ması icab ettiği halde böyle bir vaziyete maruz 
kalmadığını ve Anadoluya iltihakından sonra ver
diği beyannamelerde emrazı saireden neler geçir
diği hakkındaki suale karşı hakikati söylediğini 
ve bu ifadenin Millî Müdafaa vekâletince kabul 
edildiğini ve 195 numaralı tefsirin ve kanunun 
aradığı unsurların Millî Müdafaa vekâletinin mu-
cib müzekkeresinde etraflı ve açık bir surette izah 
olunduğunu ve 1338 senesinde 6 ncı Kolordu em
rinde 13 ncü seyyar hastanenin operatörü bulun
duğu sırada zatülcenbe tutulmuş iken kıtaatın 
taarruza geçeceği sırada âmirlerinden aldığı emir 
üzerine vazifesinden ayrılmadığını ve bu hasta
lığın sunu taksiri olmayarak meşakı seferiye ne
ticesi husule geldiğini ve vaka zamanına aid ra- \ 
por olmamasının hakkının iptalini icab ettirme- i ' 
yeeeğini ve ikinci daire kararına göre vaka za- ; 

( S. Sayrsı : 77 ) 
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manına aid rapor aranıldığı takdirde Millî Mü
dafaa vekâletinin 16 - XI - 1932 tarihli ve 731 
sayılı tevsik talimatnamesinin hikmeti vücudu 
kalmayacağını ve hareket esnasında rapor istihsal 
olunmasına imkân bulunmadığı için talimatna
menin tanzim edilmiş olduğunu ve 892 sayılı 
Meclisi ÂU kararının da hakkında tatbiki doğru 
olamıyaoağını beyan etmektedir. 

Beyanı mütalea olunmak üzere dilekçenin leffile 
Millî Müdafaa vekâletine yazılan tezkereye alı
nan karşılıkta; (Beşinci dereceden maluliyetine 
dair yapılan tevsikin 892 sayılı karar ve 195 sa
yılı tefsire uygun olmadığından bahsile maaşının 
derece ile tadilinin kabulüne kanunen imkân ol
madığını ve 2514 sayılı Divani muhasebat ka
nununun 73 ncü madesi mucibince Umumî 
heyette kabili tedkik olmak üzere ikinci j 
dairece karar verildiği bildirilen emekli tabib ön ı 
yüzbaşı Hüseyin Taceddinin mezkûr karara iti- j 
razen vermiş olduğu 2 - IV -1938 tarihli dilekçesi 
tahsis evrakile birlikte bağlanarak sunulduğu ve 
keyfiyetin Umumî heyette tedkiki lüzumu) bildi- > 
rilmiş olup askerî tahsis şubesinden yazılan mü
zekkerede ; adı geçenin istiklâl harbinde hastalan
dığı tekaüdü sırasında ve kısmen bundan sonra 
tanzim edilmiş olan şehadet mahiyetindeki vesai- i 
ka istinad eylemekte olduğu gibi evrak arasında j 
bulunan vekâletin mucibe iktiran eden müzekke
resinde yazıldığı üzere Taceddinin filhakika 
26 - IV -1338 tarihinde 6 ncı kolordu 13 ncü sey
yar hastane operatörlüğüne tayin olunduğu kay-
de istinad eylemekte ise de yapılan araştırma ne
ticesinde bu vazifede bulunduğu esnada zatülcen- I 
be tutulduğuna dair vekâletçe bir kayid ve malû- ' 
mat olmadığı gibi mezkûr hastanenin 1337 senesi
ne aid kaydi bulunamamış ve 8 - VI -1338 tari
hinden 28 - I I -1339 tarihine kadar meveud olan 
defterlerde de ismi olmadığı bildirilmiş olduğu; 
mumaileyhin 26 - IV -1338 tarihinde seyyar has
taneye tayin edilmiş olmasına göre 1337 sene
sine aid defterde kaydi olmıyacağı tabiî olup 1338 
senesine aid kayıdların da 8- VI -1338 de meveud 
olduğu beyan olunmakta bulunduğundan şu hale 
nazaran tayin tarihinden 8 - VI -1338 tarihine 
kadar bir ay on iki günlük kayid bulunmamakla 
beraber seyyar olmasına göre bu müddet zarfında 
hastanenin gayri faal bulunmuş olması varid gö
rüldüğü gibi ne hastalandığı ve ne de tarihi kay-

"den tevsik edilememekte ve dilekçede hastalığına 
rağmen vazifesinden ayrılmadığını beyan eylemek-

( S. Sayısı : 77 ) 
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te ve başka bir hastanede tedavi edildiğinden 
bahsedilmemekte olmasına binaen bilfarz tayinini 
müteakib hastalanmış olsa dahi bu mühim hasta
lığın hasta kayid defterinin başladığı 8 - VI -1338 
tarihine kadar devamını ve bu itibarla tedavisine 
dair defterde kaydının bulunması lâzımgelece'ğini 
kabul etmek veyahud civar diğer bir müessesede 
tedavi edilmiş olmak zarureti de meydanda olup 
Meclisi Âlinin 892, 1004, 1035, 1038 nu
maralı kararlarile maluliyetin zamanı vu
kuuna aid aranılan raporu veya bir 
kaydi resmî bulunmadığı gibi maluliyetin de

receye tevafuk ettiği gösterilen 551 numaralı 
terfih kanununun 45 nci bendinde (kabili tak
dir veya tayin bilcümle istirdad haricinde ve 
ancak meşakı seferiyeden müteveİlid azayı te-
neffüsiyeaıin «hançere, reeteyn, plevra» yahud 
azayı hazmiyenin «ema, priton, ahşa ve saire» 
gayri faal - kapalı' - tederrünî) djye muharrer 
olub mumaileyhin bu maluliyeti harb esna
sına tesadüf etmeyib sakıt Hükümet zamanında 
müretteb olduğu ifade olunan zatülcenb hasta
lığından dolayı on beş gün istirahat aldığı SS& 
senesine ve yahud istiklâl harbinin hitamından 
sonraya müsadif bulunduğu • takdirde ise me
şakı seferiye mevzubahs olamıyaeağmdan ; ma
aşının derece üzerinden, tadiline imkân görüle
memekte olduğu, binaenaleyh maluliyet keyfi
yeti Millî Müdafaa vekâletinin 16 - II - 1932 ta
rih ve 731 numaralı talimatnamesi mucibince 
sırf şehadete istinad eylemekte olduğu bildiril
mekte olmakla müstedinin istanbul dördüncü 
Noterliğince tanzim edilmiş olan vekâletna-
mei resmî ile bu işi aid olduğu devair ve mü-
essesat nezdinde takib ve intaca vekil etmiş ol
duğu istanbul avukatlarından Mahmud Mahir 
Avanosun vaki taleb ve müracaati üzerine arzu
hal münderecatını tavzih ve teyid eden şifahî 
müdafaa ve beyanatı dinlendikten ve müddei 
umuminin gerek arzuhal mündere çatında ve ge
rek müdafaa sadedinde şifahen vaki beyanatta 
kararı sabıkı tadil ve tebdili mucib esbabı kanuni
ye görülemediğinden iddiayı vakiin reddi yolun
daki inütaleası da alındıktan sonra icabı mü
zakere adildi. 

1 -Mumaileyhin tekaüd maaşının derece 
üzerinden tadili hakkında Millî Müdafaa ve
kâleti Zat işleri dairesinden vekâlet makamına 
yazılan ve dosyada bulunan müzekkerede (ken
disinin mülga Harbiye nezaretine vermiş oldu- , 

( S. Sayısı : 77 ) 



— 25 — 
ğu ve şahsî dosyasında mevcud 15 eylül 1336 
tarihli istida ile bir aydan beri zatülcenbin 
devri nekahatinde bulunduğundan ve bünyevî 
zafiyeti olduğundan bahsile muayenesini iste
miş olduğu ve Sıhhiye dairesince de muayenesi 
yapılarak istidasının arkasma on beş gün is
tirahattan sonra Fırka heyeti sıhhiyesi ve ser-
tabibi vasıtasile muayenesinin icrasile raporları
nın Sıhhiye dairesine gönderilmesi) yazılmış olup 
bundan sonra muayene edildiğine dair bir ve
sika ve malûmat bulunmadığı yazılı olmasma 
göre bu günkü maluliyete sebeb olarak gösteri
len zatülcenb hastalığına iddia ettiği veçhile 
1338 senesindeki Harekâtı milliyeye iştiraki sı
rasında değil, o istidasında itiraf ettiği üzere 
1336 senesinde Istanbulda sakıt Hükümet em
rinde müstahdem iken tutulmuş olduğu anlaşıl
makta ve bu takdirde de vazife esnasında ve va
zifeden mümbais olması varid bulunmamaktadır. 

2 - İddiası veçhile hastalığın 1338 senesin
de Harekâtı milliyeye iştiraki sırasında nüksen 
veya yeniden zuhuru kabul edilse bile bu ci
het te hastane kayidleri veya o zaman tanzim 
edilmiş her hangi bir resmî evrakla tevsik edi-
lemiyerek o sıralarda o mmtakalarda bulunmuş 
bazı zevattan bilâhare alınmış olan şahadet ma
hiyetini geçemeyen ve bidayeten Millî Müdafaa 
vekâleti Sıhhiye dairesince mündericatı pek 
zayıf görülmüş ve fenne uygun bulunmamış oldu
ğundan dolayı kabul edilmediği halde bilâhare 
Taceddinin ikinci bir müracaatı üzerine dairei 
mezkûrece kabul edilmiş olduğu yine Zat işle
rinin dosyada mevcud müzekkeresinde yazılı 
bulunan vesaika istinad ettirilmiş olduğu gibi 
hastalığın vazife ile alâka ve irtibatı da tesbit 
edilememiştir. 

3 - 1341 senesinde intişar eden 551 numa
ralı terfih kanunundan sonra malûl zabitanın 
kendilerine terfih zammı da verilmek suretile 
malulen dahi istihdamları caiz ve vaki olduğu 
halde müstedi Taceddin 1338 senesinden 1934 
senesine kadar meslek ve vazifesine devam ede
rek bu müddet zarfında bir gûna maluliyet id
diasında bulunmamış ve ancak 1934 senesinde 
bilmuayene malulen tekaüde şevki üzerine bu 
maluliyetin vazife esnasında ve vazifeden müm
bais bulunduğu iddiasile tekaüdlüğünün dere
ce üzerinden maluliyete tashihen tadilini iste
miştir. 

(&' Sayısı:: İT) 
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31 mart 1934 tarih ve 195 numaralı tefsir 

kararında: 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd ka
nununun 28 ve 30 ncu maddelerindeki maluli
yetin zabitler ile askerî ve mülkî memurların 
kendi sunu taksirleri olmaksızın hini tekaüdlük-
lerinde mevcud olup vazife esnasında hadis ve 
vazifeden mümbais olarak duçar oldukları ma
luliyetler olacağı gösterilmiş olduğu gibi Diva
nın haziran - ağustos 1934 aylarına aid üç ay
lık raporu üzerine Meclisi Âlice ittihaz buyu-
rulan 892 numaralı kararın 15 nci fıkrasile de 
maluliyetin vazife esnasında ve vazife icabı ol
duğu hakkında zamanı vukuunda tanzim edil
miş olması lâzımgelen tabib raporile tevsiki lü
zumu kabul ve tasvib buyurulmuştur. 

Mumaileyh Taceddinin maluliyetinin suret 
ve zamanı vukuu Meclisi Âlinin bu iki kararı 
dairesinde tevsik edilememiş ve bu itibarla bu 
maluliyetin vazife esnasında ve vazifeden müm
bais bir maluliyet olarak kabulile kendisine ev
velce muhassas tekaüd maaşının derece üzerin
den tadiline kanunî imkân görülememiştir. 

Keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye 
arzına ve kendisine de bu suretle tebliğine ve 
Millî Müdafaa vekâletine de işarına Divanı mu
hasebat kanununun 73 ncü maddesi hükmüne 
müsteniden ve ekseriyetle karar verilmiştir: 

Azadan dört zat : Müstedinin sakıt Hükümet 
zamanındaki müracaat ve iddiası üzerine ken
disine Harbiye nezareti Sıhhiye dairesince sa
dece on beş günlük bir istirahat verilmiş ve bu 
müddetin hitamında da yine oradaki vazifesine 
devama başlamış olmasına göre hastalığın o ta
rihte başlamış olduğu katiyetle sabit olmadığı 
gibi ibraz edilen vesaik her ne kadar maluliye
tin zamanı vukuunda tanzim edilmemiş olmak
la beraber hastalığın zamanı vukuunda kendisi
ni tedavi ve ziyaret eden zevatın vermiş oldu
ğu vesikalar olup alelade bir şahadetten ziyade 
her hangi bir doktorun muayene ve tedavi et
miş olduğu bir hastasına bir müddet sonra ver
diği rapor mahiyetinde bulunduğundan vazi
yeti Meclisi Âlinin 195 ve 892 numaralı karar
ları ahkâmına uygun görülmekle kendisine ev
velce muhassas tekaüd maaşının derece üzerin
den tadili suretile dairesince yapılmış olan tah
sis muamelesinin kabul ve tescili muvafık olaca
ğı rey *ve mütaleasında bulunmuşlardır. 
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Tarihi : 5 - V - 1938" 
Sarar numarası : 1192 
11 — 70 lira maaşlı Trabzon adlî ihtisas ha

kimliğinden açık maaşı almakta iken 80 lira ma
aşlı Seyhan kadastro hâkimliğine tayin olunan 
ve bu memuriyette iken vaf at eden Caf erin yetim
lerine bağlanan maaşa aid evrakın ve bu me-
yanda müddeti hizmet cetvelinin tedkikinde ken
disinin 70 lira maaşlı hâkimlikte iki sene kalma
dan 80 liraya terfi edildiği görülmüş ve ledelis-
tizah Adliye vekâleti Zat işleri müdürlüğünden 
verilen eevabda; kendisinin teminatlı hâkimler
den bulunmasına mebni tam maaşla açıkta geçir
diği müddetin de terfi müddetinde nazarı iti-
bare alındığı bildirilmiş olduğundan 2556 sayılı 
hâkimler kanununun 79 ncu maddesile teminat 
kazanmış hâkimlere açıkta bulundukları müd
detçe tam maaş verilmek suretile memurini sai-
renin açık vaziyetlerine nazaran istisnaî bir şe
kil kabul edilmiş olmakla beraber bunların hu
kukî vaziyetlerinin kadro zaruretile yahud idarî 
her hangi bir sebeble açıkta kalan diğer memur
lardan farklı olmaması icab edeceği ve hâkim
ler kanununda bu hususta başkaca bir hüküm 
de mevcud bulunmadığı cihetle 1452 sayılı kanu
nun meriyetinden beri bu kanun hükümlerine gö
re terfie hak kazanmak için her derecede geçiril
mesi lâzımgelen müddetlerin bilfiil vazife başın
da bulunarak ikmali suretile devam edegelen tat
bikata muhalif olan bu hâdise hakkında 
2556 sayılı kanunun bu maddesi hükmü
nün bu suretle nazarı itibare alınmasın
daki memsek ve mütaleanın bildirilmesi Ad
liye vekâletine yazılarak alınan eevabda; 2556 
sayılı hâkimler kanununun 79 ncu maddesile üçün
cü sınıf hâkimliğin 7 nci derecesine geçmiş olan 
hâkimler hâkimlik teminatı kazanmakta ve A ben
di ile bir mahkemenin ilgası veya kadrosunun 
tenkisi sebeblerine müstenid olsa bile maaşların
dan mahrum edilemeyecekleri katiyetle ifa
de eden hükümlerile kabul edilmiş bulun
makta olduğundan müteveffanın adı geçen 
maddeye müsteniden tam hesabile maaş aldığı 

müddetin 70 lirada doldurulması icab eden hiz
met müddetinin hesabında nazara alınması icab 
ettiği bildirilmiş olduğundan 2556 sayılı hâkim
ler kanununun 79 ncu maddesile teminat kazan
mış hâkimlere kadro zaruretile veya idarî bir se
beble açıkta kaldıkları müddetçe tam aylık ve

l i — Divanı muhasebatça verilen karar 1452 
numaralı teadül kanununun 8 nci maddesine ta
mamen mutabık görülmüştür. 
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rilmek suretile istisnaî bir şekil kabul edilmiş I 
olmakla beraber bu müsaadenin nihayet bir nok
taya hasrile bu vaziyetin terfie müessir filî hiz
met addedilmemesi de varid görülmekte oldu
ğundan bu babda bir karara vanlmak üzere 
hâkimler kanunile teminat kazanmış hâkimlerin I 
kadro zaruretile veya idarî bir sebeble açıkta ka
lıp tam maaş almak suretile geçirdikleri müdde
tin 1452 numaralı kanunun 8 nei maddesi hük
münce terfie hak kazanmak için bir derecede 
bulunulması meşrut müddet sayılıp sayılmayaca
ğı hakkında lâhik olacak mütaleanın bildirilme
si Umumî heyet kararile Maliye vekâletine ya
zılmıştır. Cevaben alınan 3 - V -1938 tarih ve 
1323 - 309/2368 sayılı tezkerede memuriyetleri
nin ilgası dolayısile açıkta kalan memurlara ye
niden bir memuriyete tayinlerine kadar iki ay 
için tam maaş verildikten sonra hizmet müddet
lerine göre dörtte birden nısfa kadar açık maaşı 
verileceği 788 sayılı memurin kanununun 85 nci 
maddesinde gösterilmiş olduğu 2556 sayılı hâ
kimler kanununun 79 ncu maddesile de hâkimlik 
teminatını kazanmış olan hâkimlere mahkemele
rin ilgası takdirinde tam maaş verileceği tasrih 
edilmiş olduğu; binaenaleyh 2556 sayılı kanunun 
79 ncu maddesi mucibince hâkimlik teminatını 
kazanmış olan hâkimlere açıkta bulundukları müd
detçe verilen tam maaşın da açık maaşı olduğuna 
şüphe olmadığı; memuriyetleri ilga edilenlere 
verilecek açık maaşlarının kanunî nisbetlere göre 

hesabında; bu memurların memuriyetlerinin ilga
sından evvel bulundukları barem derecelerinin 
esas tutulması, bunların açık maaşı almak sureti
le geçirdikleri müddetin kendi barem derecelerin
de geçmiş sayılması için kanunî bir sebeb teşkil 
edemiyeceğinden hangi nisbet ve mikdarda açık 
maaşile olursa olsun açıkta geçirilen müddetin 
1452 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince ma
fevk derecelere terfi için barem derecelerinden 
birinde o derece maaşını filen almak suretile ge
çirilmesi meşrut olan müddete idhali caiz olma
dığından bu itibarla 70 lira maaşlı Trabzon adlî 
ihtisas hâkimliğinden açıkta kalmış olan Caferin 
80 lira maaşa terfiinde 70 lira üzerinden açık 
maaşı almak suretile geçirdiği müddetin nazarı 
itibara alınmaması icab edeceği bildirilmiş ol
makla icabı müzakere edildi. 

Azadan bir zat teadül kanununun 8 nci mad
desi terfi için bir derecede iki veya üç sene kal-
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mak esasını mutlak surette kabul etmiş olmasına 
mebni bunun bilfiil vazife başmda ve yahud lağvı 
memuriyet veya idarî bir zaruret dolayısile açık 
maaşı almak suretile geçmesi arasında bir fark 
bulunmaması ve binaenaleyh kısmen veya tama
men maaş almak suretile açıkta geçen müddet
lerin de maddei mezkûre hükmünce bir derecede 
doldurulması meşrut müddetlere katılması lâzım 
geleceği cihetle 2556 numaralı hâkimler kanunu 
mucibince tam maaşla açıkta geçirdiği müddet 
de dahili nesab edilmek suretile 70 liradan 80 

liralık Seyhan Kadastro hâkimliğine tayin kılın
mış ve bu vazifede iken ölmüş olan Caferin ye
timlerine 80 lira memuriyet maaşı üzerinden ya
pılmış olan yetim maaşının kabul ve tescili mu
vafık olacağı ınütaleasında bulundu ise de; 

1452 numaralı Tekaüd kanununun 8 nci mad
desi mucibince yukarı dereceye terfi için bir de
recede geçirilmesi iktiza eden iki veya üç sene. 
müddetin bilfiil vazife başında bulunmak suerti-
le geçirilmesi muktazi olub gerçi 2556 numaralı 
kanunun 79 ncu maddesile teminat kazanmış 
hâkimlere kadro zaruretüe veya idarî bir sebeble 
açıkta kaldıkları müddetçe tam maaş verilmek 
suretile istisnaî bir şekil kabul edilmiş olmakla 
beraber bu müsaade nihayet bu noktaya maksur 
olmak lâzım gelib bu suretle açıkta geçirilen 
müddetin filî hizmet addile 1452 numaralı tea- / 
dül kanununun 8 nci maddesile mafevk dereceye 
terfi için bir derecede bulunulması lâzım gelen 
iki veya üç seneye mahsubunun ancak bir ted
vin ile mümkün bulunacağı cihetle 70 lira maaşlı 
Trabzon adlî ihtisas hâkimliğinden açıkta kal
mış olan Caferin 70 lirada filen iki sene bulun
madan tayin edilmiş olduğu 80 lira maaşlı Sey
han Kadastro hâkimliğine keyfiyeti tayini tea
dül kanununun salifüzzikir 8 nci maddesi hük
müne uygun bulunmadığından yetimlerine bağ
lanacak maaşa bundan evvelki 70 lira maaşm 
esas tutulması lâzım geldiğinden tahsis muame
lesinin bu esasa göre tadil ve tashihi zımnında 
tahsis evrakının Tapu ve kadastro umum müdür
lüğüne iadesile beraber 2556 numaralı kanunun 
79 ncu maddesinin veçhi tatbikında bilâhara ih- • 
tilâfa mahal kalmamak üzere keyfiyetin Adliye 
vekâletine de işarına ve Maliye vekâletine de 
malûmat itasına ve üç aylık raporlarla da Meclisi 
âliye arzı keyfiyete ekseriyetle karar verilmiştir. 

(:S.^Sayısı: 77.) 



tarihi : 9 - V -1938 
Karar numarası : 1193 
12 — Balkan harbinde muhtelif yerlerinden 

yaralanma neticesi iltihabı kilyeye müptelâ olub 
9 haziran 1330 tarihinde tekaüdü icra kılınarak 
17 ağustos 1341 tarihinde yine bu hastalıktan ve
fat etmiş olan binbaşı Niyazinin; karısına yapı
lan zamma mesned olarak gösterilen mülga 11 
ağustos 325 tarihli tekaüd kanununun muaddel 
35 nci maddesinde (meydanı muharebede ve eş-
kiya müsadematında şehiden veya bir vazif ei res-
miyenin ifasından dolayı kendisinin bir gûna te-
kâsülü neticesi olmayarak kazaen vefat eden ve
ya mecruh olubda tedavi olunduğu sırada veya 
hasbelicab icra olunan ameliyei cerrahiye neti
cesinde ve sebebi vefatı malûm olmayarak muha
sarada vefat eden erkân, ümera ve zabitan ve 
zabit vekilleri ve mensubin ve memurin ve kete-
bei eklâmı askeriyenin eytam ve eramiline birin
ci derecede maluliyet maaşının yüzde yetmiş 
beşi ve darülherekâtta ve hizmet esnasında tesi-
ratı havaiye ve avarızı seferiyeden dolayı ve vak
t i hazerde bir vazifei askeriyenin ifası sırasında 
hastalanıb da bunun neticesi olarak vefat eden
lere birinci derece maluliyet maaşının yüzde alt
mış beşi verilir) denilmekte olub metnindeki (er
kân, ümera »ve zabitan ve zabit vekilleri) kay
dında da anlaşılacağı üzere bu maddeden istifa
de edecek yetimlerin zevç, baba ve evlâdlannın 
muvazzaf ve müstahdem iken vefat etmiş olma
ları lâzımgelmekte ve ezcümle yine bu maddenin 
2 nci fıkrasına mütenazır olan 1683 sayılı kanu
nun 46 nci maddesi hakkındaki Büyük Millet 
Meclisinin 966 numaralı kararında (askerî ve 

mülkî tekaüd kanununun 46 nci madedsi vefatla
rında zabit ve askerî memur olanların yetim
lerine tahsis edilecek maaş mikdarına aid olduğu 
ve mütekaiden ölenlerin yetimlerinin bu madde 
içine alınmasına maddenin sarahatinin 
cevaz vermediği görülmüş olduğundan 
madednin tefsirden müstağni bulunduğu ) 
gösterilmiş olması da bu mütaleayı teyid 
eylemekte bulunduğundan tekaüdünden uzun 
seneler geçtikten sonra ölerek ailesine tahsis 
edilmiş olan maaşının bu maddeye tevfikan ta
diline imkânı kanunî görülemediğinden evrakm 
ikinci dairece reddedilmesine itirazen Rahime 
imzasile verilen ve 9 haziran 1330 tarihinde te
kaüd edilerek 17 ağustos 1341 tarihinde vefat 
ıeden kocasnm 1328 senesinde Karaağaç muhare-

12 — ölmüş kocası binbaşı Niyaziye sağlığın
da teveccüh etmeyen bir hakkın kendisine itası 
talebinde bulunan Rahime hakkında Divanca ih
tiyar olunduğu bu fıkrada yazılı sureti muamele 
encümenimizee de kanuna uygun görülmüştür. 
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besinde kurşunla yaralanma neticesi iltihabı kil-
yeden Vefat ettiği beyanile mukaddema ecelile 
vefat edenler misüllü bağlanan maaşın mülga 
11 ağustos 1325 tarihli kanunun şüheda ailesine 
bağlanan maaşa aid 35 nci maddeye tevfikan 
tadilen tahsisi taleb edilmekte olan 24 mart 
1938 tarihli dilekçe ile ledelistifsar Millî Mü
dafaa vekâletinden alman ve binbaşı Niyazinin 
15 nci alay ikinci tabur kumandanı iken 17 teş
rinievvel 1328 tarihinde Karaağaç muharebe
sinde taburu sevkederken beş muhtelif yerin
den yaralandığı ve birinci merminin dahilde ka
larak iltihabı kilyeye sebebiyet verdiği ve ölü
mün de iltihabı kilyeden ileri geldiği ve 35, 
36 nci maddelerini muaddil 1 nisan 1334 tarihli 
kanunun tarif ettiği şekilde yaralanan ve uzun 
müddet devam eden tedavi sırasında vefat eden 
mumaileyhin ölüm vaziyetini gösteren raporu
nun Sıhhiye dairesince tasdik edildiği ve teka-
üdlüğünün de ahvali sıhhiyesine binaen talebile 
yapıldığı cihetle yetimleri maaşınm tadil edil
diği bildirilmekte olan 18 - 4 - 1938 tarih ve 
11444/1539 sayılı tezkere ve askerî tahsis şube
sinden yazılan ve mumaileyhin vaziyeti ve aile
ye maaşın sureti tahsisi 6 teşrinisani 1937 tari
hinde yazılan müzekkerede tafsilen bildirilmiş 
ve dairesince tadilen yapılan tahsis muamelesi 
ikinci daire kararile reddedilmiş olub bu defa 
muamelenin yeniden tedkiki hakkında verilen 
dilekçeye ve Millî Müdafaa vekâletinin işarma 
nazaran evvelki mütaleaya ilâve edilecek bir cihet 
görülmemekle beraber Elmalı malmüdürü Me-
med Rüştünün tahsise itirazmı mutazammm 
istidası üzerine Umumî Heyetçe ittihaz olunan 
kânunusani 1935 tarihli kararda (2514 numaralı 
Divanı muhasebat kanununun 73 ncü maddesi 
müracaat müddeti hakkmda bir hüküm vazet-
memiş ise de kanunun neşrinden sonra yapı
lan tahsisler ile daha evvel yapılmış olub salâ-
hiyetdar makamata kanunî şekil ve miad daire
sinde itirazen müracaat edilmiş iken katiyet 
kesbetmemiş ve aidiyet kararile evrakı Divana 
devredilmiş tahsis mesaili hakkmda Divana ni
haî bir karar itasrna salâhiyet verilmiş olması 
ve kanunun neşrinden evvel Şûrayi devlet ka
nunu ahkâmına tevfikan 60 gün zarfmda müra
caat etmeyenlerin Şûraya müracaatleri halinde 
müruru zaman noktasından davalarının reddi 
icab edeceğinden bu suretle sakıt olan haklar 
üzerinde Divanm tedkikat icra ederek tadil ve-
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ya tasdik suretinde karar ittihaz edememesi 
tabiî bulunmuş ve itiraz olunan tahsis meselesi 
de 1338 senesine aid olub o tarihden beri Şû
rayı devlete itiraz edilmesi lâzım gelirken mü
racaat edilmemiş olmasma göre müruru zaman 
noktasından hak iddiası sükut etmiş olduğu) 
bildirilmiş ve muamele sahibi binbaşı Niyazi ka
rısı Rahimenin vaziyeti de buna mümasil bu
lunmuş olduğuna dair bulunan müzekkere oku
narak Müddei umuminin Meclisi Âlinin 966 nu
maralı kararı muvacehesinde bu maaşm tadi
line imkân olmadığı yolundaki mütaleası da 
alındıktan sonra icabı müzakere edildi: 

istida sahibinin zevci binbaşı Niyazi filhaki
ka Balkan harbinde muhtelif yerlerinden yara
lanma neticesi iltihabı kilyeye müptelâ olub 
9 haziran 1330 tarihinde tekaüdü icra ve 17 
ağustos 1341 tarihinde yine bu hastalıktan ve
fat etmiş ise de dairesince bu kere aile maaşma 
yapılmak istenilen zamma mesned olarak gös
terilen mülga 11 ağustos 325 tarihli tekaüd ka
nununun muaddel 35 nci maddesinde (meyda
nı muharebede veya eşkiya müsadematmda şe-
hiden veya bir vazifei resmiyenin ifasından do
layı kendisinin bir gûna tekâsülü neticesi olmı-
yarak kazaen vefat eden veya mecruh olupta te
davi olunduğu sırada veya hasbelicab icra olunan 
ameliyei cerrahiye neticesinde ve sebebi vefatı 
malûm olmıyarak muhasarada vefat eden erkân, 
ümera ve zabitan ve zabit vekilleri ve mensubin 
ve memurin ve ketebei aklâmı askeriyenin eytam 
ve eramiline birinci derecede maluliyet maaşı
nın yüzde yetmiş beşi ve darülharekâtta ve hiz
met esnaşmda tesiratı havaiye ve avarızı seferiye-
den dolayı ve vakti hazerde bir vazifei askeriye
nin ifası sırasında hastalanıpta bunun neticesi 
olarak vefat edenlere birinci derece maluliyet ma-

aşmm yüzde altmış beşi verilir) denilmekte olup 
maddei kanuniyenin metnindeki (erkân, ümera 
ve zabitan ve zabit vekilleri... ilâh) kaydından da 
anlaşılacağı üzere bu maddeden istifade edecek 
olan yetimlerin, murislerinin muvazzaf ve müs
tahdem iken vefat etmiş olması lâzım gelmekte 
ve yine maddenin ikinci fıkrasının tamamen mü
tenazırı bulunan 1683 numaralı kanunun 46 nci 
maddesi hakkında Meclisi Âlice ittihaz buyurulan 
966 numaralı kararda (askerî ve mülkî tekaüd 
kanununun 46 nci maddesi vefatlarında zabit ve 
askerî memur olanlarıri yetimlerine tahsis edile
cek maaş mikdarma aid olup mütekaiden ölenle-
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rin yetimlerinin bu madde içine alınmasına mad
denin sarahatinin cevaz vermediği) gösterilmiş 
olması da bu kanaati teyid eylemekte bulunmuş 
olduğundan 1328 senesinde Balkan harbinde al
dığı kurşun yarası neticesi iltihabı kilyeye duçar 
olmakla beraber 9 haziran 1330 tarihinde tekaüd 
olarak 17 ağustos 1341 tarihine kadar yani yara
landığı tarihten itibaren 13 ve tekaüd olduktan iti
baren de 11 sene yaşadıktan sonra mütekaiden 
ölen Binbaşı Niyazi zevcesi Rahimeye evvelce mu-
hassas yetim maaşının eski tekaüd kanununun 
salifüzzikir muaddel 35 nci maddesi hükmüne isti
naden tadiline imkânı kanunî görülemediğine ve 
keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye arzına 
ve müstediye de tebliğine Divanı muhasebat ka
nununun 73 ncü maddesi hükmüne tevfikan ve 
müttefikan karar verilmiştir. 

Tarihi : 9 - V -1938 
Karar numarası : 1193 
13 — Vakıflar umum müdürlüğü hukuk mü

şavir muavini Şakir Yalnızın muvakkat memuri
yet harcırahına aid olarak Vakıflar umum mü
dürlüğünden vize iiçn gönderilen ita emirlerinin 
birinci dairece tedkikı neticesi : 

Mumaileyhin Bolvadinde hususî idare ile Va
kıflar idaresi arasında tahaddüs eden ihtilâf 
dolayısile görülmesi iktiza eden davanm mahke
me günü olarak bildirilen 29 - XI I - 1937 tari
hinde Bolvadine gittiği ve asıl muhakeme günü
nün 30 - XI I - 1937 tarihine tayin edilmiş oldu
ğu anlaşılmakla geceyi geçirmek üzere Bolvadin-
den Afyona azimet ve tekrar Bolvadine avdet su-
retile 35 lira otomobil ücreti tahakkuk ettirildiği 
görülerek Bolvadinin bir kaza merkezi olması ha-
sebile geceyi orada geçirmeyib Afyona azimet ve 
avdetindeki sebeb ve zaruretin beyanı ve bu bab-
daki müstenidatın iraesi hakkındaki istizah mü
zekkeresine hukuk müşavirliğinden alınıb gönde
rilen karşılıkta; mahkeme gününün yanlış bildi
rilmiş olması sebebile birinci defaki gidişite dava 
evrakı tedkik edilmiş ve Bolvadinde yatacak bir 
yer olmadığı için tekrar Afyona dönülmüş ol
duğu Bolvadin bir kaza merkezi olmasına rağ
men merkezde bir otel olmaması ve muavin Şa-
kirin hususî muarefesi münasebetile misafir ola
bileceğini düşündüğü Bolvadin kaymakamı Fey
zinin de o zamanlarda mezunen îzmirde bulun
ması sebebile Afyona avdet ve tekrar Bolvadin-
deki mahlcemcde isbatı vücud etmek ıstırarında 

13 — Divanca ittihaz olunan karar harcıraü 
kararnamesi hükümlerine uygun görülmüştür. 
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kaldığı mumaileyhin ifadesinden anlaşılmıştır, 
denilerek ita emrinin vizesinde ısrar edildiği an
laşılmakla ikinci derecede yapılan tedkikat neti
cesinde : Muvakkat memuriyetlerle bir tarafa 
gönderilenler indelicab kasaba ve köylerde de va
zife görmekle mükellef olub esasen kendisine tev
di edilen bir davanın avukatlığını ifa etmek üze
re kazaya daha evvel giderek dava dosyalarını 
tedkik ve müdafaasını ihzar etmesi lâzım-
gelen hukuk müşavir muavini Şakirin me
muriyeti muvakkate mahalline tesadüfen bir 
gün evvel gitmesi vazifesinin icablanna da
ha uygun bir vaziyet temin etmiş olmakla 
beraber Bolvadinde geceliyecek bir yer bulun
mamasından dolayı Afyona dönerek tekrar ka
zaya avdet etmesi hususunda hiç bir zaruret 
ve mazeret te mutasavver olamıyacağından ge
rek bu babda fuzulen tahakkuk ettirilen oto
mobil ücretinin ve gerekse Bolvadin kazasının 
tiren güzergâhına altı, yedi kilometre mesafede 
bulunan Çay istasyonuna kadar seyahatin mu
ayyen tarifeli nakil vasıtasile ve Çay istasyo
nundan kaza merkezine kadar istasyonda mev-
cud ve mutad vesaitle icrası lâzımgelirken mu
maileyhe Afyondan Bolvadine kadar otomobil 
ücreti verilmesi caiz olamıyacağı ve seyahatin 
işbu mesafe arasında otomobille icrasını zarurî 
kılacak bir sebeb ve zaruretin mevcudiyeti de 
dermeyan ve tevsik edilmemiş bulunması dola-
yısile yapılacak tahakkukun hakikî mikdara ir-
caına talikan bu babdaki sarfiyatın takrirle red
dine karar verilmesi üzerine Vakıflar umum 
müdürlüğünden gönderilen ve hâdisenin tallûk 
etmekte olduğu davanın Afyon Vakıflar idaresi 
ile Bolvadin Hususî muhasebeler idaresi arasın
da mütekevvin olması itibarile muavin Şakirin 
hâdiseyi iptidaen Afyon Vakıflar idaresinde ted
kik etmesi ve ondan sonra da Bolvadine gitme
si icab etmiş ve 29 - XII -1937 günü otomobil 
ile Afyondan Bolvadine giden mumaileyhin 
Bolvadinde mahkeme dosyalarını. okuduktan 
sonra Bolvadin kaymakamlığının 30 - IV -1938 
tarihli ve 450 numaralı yazısında da tesbit edil
diği veçhile Bolvadinde yatacak bir yerin bu
lunmaması sebebile Afyona avdet ıstırarında 
kaldığı anlaşılmış olup nadir bir tesadüf eseri 
olan şu hal vaziyetin hakikî mahiyetine mües
sir olamıyacağına göre hâdisenin tekrar tedki-
kile icabının temin ve tesbitine müsaade iste
nilmekte olan 6 - V -1938 tarih ve 10539/301 

( S. Sayısı : 77) 



sayılı tezkere okunarak icabı müzakere edildi: 
Mumaileyh Şakir Yalnızın Afyonda tevak

kufla tedkikat yapmak mecburiyetinde bulun
ması ve tiren saatlerinin ayni günde azimete 
imkân verememesi gibi sebeblerle Afyondan Bol-
vadine otomobil ile azimeti kabul edilebilirse de 
dava günü gidip işini bitirerek ayni günde av
deti mümkün bulunduğu gibi her hangi bir 
zaruretle bir gece orada kalmak icab ettiği tak
dirde de diğer memurların bu gibi ahvalde yap 
tıkları gibi mahallin en büyük mülkiye memu
ru veya belediye reisi vasıtasile yatacak bir yer 
temini de kabil ve müteamel iken bu şekli ihti
yar ile Bolvadine azimetten sonra bir gece ora
da kalmayıp Afyona avdetle ertesi günü tekrar 
otomobille Bolvadine gidip gelmesi hiç bir za
ruret ve mecburiyete atfedilemiyeceğinden bu 
suretle fuzulen tediye edilmiş olan 35 lira oto
mobil ücretinin kabul ve mahsubuna imkân gö
rülemediğinin cevaben Evkaf umum müdürlü
ğüne işarına ve evrakı sarfiye ve teferruatının 
da leffen iadesine karar verilmiştir. 

Tarihi : 16 - V . 1938 
Karar numarası : 1194 
14 — 1 ağustos 1935 tarihinden itibaren 41 

lira 76 kuruş maaşla tekaüde sevkedilib Divanca 
239 numara ile tescil edildiği ve îzmirin Yunan
lılar tarafından işgal edildiği 14 ağustos 1336 
tarihinde vazifeden menedilib mezkûr mahallin 
tekrar istirdadı olan 9 eylül 1338 tarihine kadar 
esiri harb bir halde düşman tarafından cebren 
îzmirde alıkonularak istirdadı müteakib tekrar 
vazifei asliyesine avdet ettiğini ve bu iki tarih 
arasındaki müddete aid maaşlarını muvazenei 
umumiye memurları misillû asıl maaşınm tam ve 
fevkalâde tahsisatının yarrm olarak verildiğini 
ve mezkûr iki tarih arasmda geçen müddet 1683 
numaralı tekaüd kanununun 23 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasına tevfikan hesab edilmek lâzımge-
1 irken son fıkrası tatbik edilmek suretile tahsis 
muamelesi yapıldığını söyleyerek maaşınm tashi-
hen tahsisile mağduriyetten vikayesi talebini ha
vi izmir muhasebei hususiye memurluğundan 
mütekaid Raif tarafından verilen dilekçe ile le-
delistifsar Dahiliye vekâletinden alman ve îzmir 
hususî muhasebe memurluğundan mütekaid Rai-
fin filî hizmeti hesab edilirken îzmirin işgali üze
rine filen vazife görmediği halde verilen maaşın 
1683 numaralı kanunun 23 ncü maddesinin son 

14 — Düşman tarafından muayyen mahaller
de ve daimî nezaret altında bulundurulan kimse
lere esir denilebilib bu vaziyette olmayanlar hak
kında 1683 numaralı kanunun 23 ncü maddesi 
hükmünün mahalli tatbiki bulunmadığından i z 
mir hususî muhasebe memurluğundan mütekaid 
Raifin tadil talebinin reddine mütedair ve bu 
fıkrada muharrer Divan kararı mevzuata muva
fık görülmütşür. 
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fıkrasına göre hesab edilmesi keyfiyetinde bir 
yanlışlık olmadığı yazılı bulunan 28 - IV - 1938 
tarih ve 4049 sayılı tezkere ve mülkiye tahsis şu
besinden yazılan ve vuku bulan taleb üzerine 
infikâkini takib eden 1 ağustos 1935 ten itibaren 
41 lira 76 kuruş tekaüd maaşı yapıldığı ve îzmi-
rin işgali üzerine 1 teşrinisani 1336 dan 8 eylül 
1338 tarihine kadar olan müddet için asıl maaş 
tam ve fevkalâde tahsisat yarım olarak verildiği 
hizmet cetvelinde yazılı bulunduğundan bu müd
det maaşlı açrk meyanına alınarak 1683 numa
ralı tekaüd kanununun 23 ncü maddesinin 
son fıkrasına tevfikan nısfen kabul edilib 
nısfı diğeri nazarı itibare alınmadığı gö
rülmüş olub mumaileyhin , Izmirin işgalile is
tirdadı arasında burada kalışını esiri 
harb bir halde düşman tarafından cebren 
alıkonulmasından münbais bir keyfiyet olarak 'ka
bul edip bu müddetin iki kat olarak hesab edilme
sini takib eylemekte ise de ancak düşman tara
fından muayyen mahallerde daimî nezaret altın
da bulundurulan kimselere esir denilebilip mu
maileyhin bu veçhile esaretini isbat edecek bir 
vesika ibraz etmemiş bulunmasına göre vaziyeti 
hakkında Heyeti umumiyece 19 mayıs 1932 ta
rihinde karar verilen Ordu mektubçusu tbrahim 
Fehmiden farklı görülememiş ve ibrahim Fehmi-
nin de aynen sahibi arzuhal Raif gibi Kırkkilise-
de geçirdiği müddet esaret olarak kabul edilme
miş olduğundan mevzubahs müddetin iki kat ola
rak sayılmasına imkân olmadığı; ancak bu müd
det zarfında kendisine asıl maaşı tam ve tahsisatı 
yarım olarak verilip filen bir hizmet sebketme-
miş olduğuna göre mezkûr müddet maaşlı açık 
olarak kabul edilerek tekaüd maaşı ona göre he
sab edilmiş ve dairesince de mütalea edildiği veç
hile muamelede bir yanlışlık görülmediğine dair 
bulunan müzekkere okunarak müddeiumuminin 
müstedinin izmir işgali müddetince orada geçir
diği müddetin esaret addile maaşının bu esasa 
göre tadiline imkân olmadığı yolundaki mütaleası 
da alındıktan sonra icabı müzakere edildi. 

istida sahibinin taleb ve iddiası Izmirin işga
lile istirdadı arasında burada kalışı düşman tara
fından cebren alıkonulmasından münbais bir 
keyfiyet olduğu cihetle bu müddetteki vaziyetin 

harb esiri addile bu suretle geçen müddetin iki 
kat sayılmasından ibaret olup gerek şube müzek
keresinde izah olunduğu ve gerek dairesince de 
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mütalea edildiği veçhile düşman tarafından mu- | 
ayyen mahallerde ve daimî nezaret altında bulun- ' 
durulan kimselere esir denebilip arzuhal sahibi j 
îzmir muhasibi hususiye memurluğundan müte- j 
kaid Raif ise bu suretle esaretini isbat edecek 
vesaik ibraz edememiş bulunmasına mebni bu 
müddetin 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd 
kanununun 23 neü maddesinin (harb mevkiin

de vazife ifa eyleyen, düşmana esir düşen ve ih
tiyat zabiti olarak seferberliğe iştirak, eyleyen me
murların harb, esaret ve seferberliğe iştirak müd
detleri iki kat sayılarak bir katı filî hizmete ve 
diğeri tekaüd maaşlarının hesabında hizmet müd
detlerine zammolunur) fıkrası mucibince iki kat 
sayılmasına imkân görülmemiş ve kendisi bu müd
det zarfında asıl maaşını tam ve tahsisatını yarım 
olarak alıp filen bir hizmet de ifa etmemiş olması
na mebni ayni maddenin (mazuliyet veya. açık 
maaşı almak suretile geçirilen müddetin nısfı yal
nız tekaüd maaşının hesabında itibare almıp di
ğer nısfı hesaba alınmaz) diye yazılı bulunan son 
fıkrası hükmünce bu müddetin yarısı tekaüdlük 
hesabına katılmak suretile kendisine tekaüd maa
şı bağlanmış olduğundan hakkında yapılan mua
melede kanuna muhalif bir cihet bulunmamış ol 
duğuna ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi 
Âliye arzma ve kendisine de bu suretle malûmat 
verilmesine Divanı muhasebat kanununun 73 
ncü maddesi hükmüne tevfikan ve müttefike n 
karar verilmiştir. 

Tarihi : 26 - V - 1938 
Karar numarası: 1197 
15 — Amasya defterdarlığından mütekaid Ali 

Eıza Şarın muhassas tekaüd maaşına itirazını 
havi dilekçesi üzerine mülkiye tahsis şubesinden 
yazılan ve aynen (Sebkeden işara cevaben Mali
ye vekâletinden gelen 'iki kıta tezkere ile muma
ileyhin dilekçesi mutalea olundu: Arzuhalde; 
yapılan tahsis muamelesine 6 madde ile itiraz 
edilmekte olub Maliye vekâletince de bunun her 
birine ayarı ayn cevab verilmekte olub kendi 
itirazı, Maliye vekâletfinin cevabı ve yapılan mu
ameleyi gösteren tahsis dosyası tedkik olunduk
ta : 1 - Arzuhalinde; tevellüdü rumî 300, hicrî 
301 olduğu arzuhaline bağlı nüfus tezkeresi, mül
ga Maliye nezaretinden aldığı tereümei hal vara
kası, Maliye vekâletinin Amasya vilâyeti vasrta-
sile tebliğ eylediği emri, eski ve yeni harflerle 
yazılı iki kıta sicil cüzdanı ve hüviyet vesikasile 

15 -— Yajnlan tedkikatta Amasya defterdar
lığından mütekaid Ali Riza Sarın tekaüd maaşı
nın tadiline dair olan talebin reddi hakkında Di
vanı muhasebatça ittihaz olunduğu bu fıkrada 
muharrer karar yerinde görülmüştür. 

Di. Mu. E. Reisi 
Niğde 

Faik Soylu 
Çorum 

N. R. Yıldırım 
Kayseri 

F. Güpgüp 
Maraş 

M. Erten 

M. M. 
Trabzon 

Mitat Aydın 
İstanbul 

H. Gürsoy 
Kırşehir 

H. Börekçi 
Muğla 

H. Kitabet 

Kâtib 
Mardin 

Hilmi Çoruk 
Kastamonu 

Nuri T amaç 
Konya 

M. Halid tiner 
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sabit iken tahsis evrakına bağlanan nüfus tezke- I 
resi suretine sehven 301 tarihi yazılarak 300 ta
rihi yazılmamış olduğundan 19 yaşını ikmal iti-
barile ilk memuriyetinden 1 sene 3 günlük hiz
metinin nazarı itibara alınmadığı iddia edilmek- | 
te olub buna mukabil Maliye vekâletinden gelen I 
birinci tezkerede; sicilinde bulunan nüfus tezke
resi tasdikli suretine, ıtercümei haline, diğer mü-
teaddid vesikalarına nazaran doğum tarihi Priş-
tine 301 olduğu, evvelce bu tarih hicrî kabul edil- I 
mek suretile sicilinde bulunan bu tarihin yanına 
300 malî diye yazıldığı anlaşıldığı, Devlet şûra
sının 7 kânunuevvel 1329 tarihli ve 1412 numa
ralı kararına nazaran taşrada doğmuş olanla- I 
rın ellerindeki vesikalarda yazılı tek doğum ta
rihinin rumî olarak kabul edilmesi lâzım geldiği 
ve kendisi de taşrada doğmuş olduğu sicilindeki 
nüfus tezkeresi suretinde tevellüdü tek olarak 
301 yazılı olduğu ve Şûra kararı mucibince 
301 malî doğumlu olarak muameleye tâbi 
tutulduğu bildirilmesi üzerine arzuhal sa
hibinin doğum tarihinin 301 hicrî ve 
300 malî olduğunu iddia etmekte bulunduğu 
bunu tevsik için arzuhaline raptettiği 11 mayıs 
1329 tarihli mülga sicilli ahval müdüriyeti umu-
miyesinden verilmiş eski harflerle yazılı tercü-
mei hal varakasında « 1301 senei hicriyesinde 
«1301» Piriştine kasabasında tevellüd eylediği 
nüfus tezkerei osmanisi sureti musaddakasında ı 
muharrerdir» diye yazılı olduğu gibi yine bu 
varakada bu kaydin vesikası olan nüfus tezkere
sinin sureti musaddakasının sicilinde mahfuz ol
duğu münderiç olduğu halde vekâletin cevabında 
doğum tarihinin Priştine 1301 olduğu bildiril
mekte olduğundan 11 mayıs 1329 tarihli vesikada 
bahsolunan nüfus tezkeresi sureti musaddakası
nın örneğinin irsalilc beraber vekâlet tezkeresin
de bahsolunan bu vesikaya muhalif bulunan id
diaya aid vesaik suretlerinin de gönderilmesi hu
susunda tekrar vekâlete yazılmış ve bu kerre bu
na gelen cevabda; yeniden yapılan tedkikat ne
ticesinde mumaileyhin sicillinde mevcud vesika
lardan A - 30 şubat 1330 ve 16 şubat 1326 tarih- I 
li tercümei hal varakasında « 302 senesi şehri ra
mazanı şerifin 4 ncü gününe müsadif 5 haziran 
1301 tarihinde Priştine kasabasında doğduğu » 
yazılı olduğu; B - Sureti gönderilen 29 Zilhicce 
1323 ve 11 şubat 1321 tarihli nüfus tezkeresi su- I 
retinde 1301 tarihinde Priştinede doğduğu yazılı 
bulunduğu; C - 28 ağustos 1322 tarihli diğer bir | 
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tereümei hal varakasında « 1302 şehri ramazanı 
şerifin 4 ncü güne müsadif 5 haziran 301 tarihin
de Priştinede doğduğu; D - 9 receb 1320, 28 ey
lül 1318 tarihli iki kıta mekteb şehadetnamesinde 
doğum tarihi 1301 olarak gösterilmiştir denil
dikten sonra diğer taraftan Maarif vekâletinden 
devredilen sicil suretinde ve aşağıda yazılı vesi
kalarda ise doğum tarihinin yukariki malûmata 
mübayin olduğu söylenmekte ve bu vesikalardan 
A - Maarif vekâletinden gönderilen sicil sure
tinde doğum tarihi 1300 - 1301 olarak yazılıdır. 

B - 3 kânunuevvel 1322 tarihli sicil hulâsa
sında « 1301 senei hicriyesinde Prişti
nede tevellüd ettiği nüfus tezkeresin -
de yazılıdır » denilmektedir . Ancak bu 
sicil hulâsasında 1301 hicrî 1300 malî 
olarak gösterilen doğum tarihinin kaç tarihli 
nüfus tezkeresine istinad ettiği gösterilme
miştir. Maarif vekâletinden devredilen sicil 
suretinde» 1301 hicrî 1300 malî doğum tarihinin 
vesaikin cinsi sütununda bu tarihin 11 şubat 
1321 tarihli nüfus tezkeresi tasdikli suretine 
göre yazıldığı gösterilmiştir. Halbuki 11 şubat 
1321 tarihli nüfus tezkeresi tasdikli suretinde 
doğum tarihi yalnız (301 Priştine) diye yazılı
dır. Denilmekte ve netice olarak mülga Devlet 
şûrası kararına göre Istanbula nazaran taşrada 
tek tarihin rumî olarak kabul edilmesi lâzım 
olduğu, vaktile Maarif vekâletince sicilline do
ğum tarihinin yanlış yazıldığı anlaşıldığı, sicil
linde mevcud nüfus tezkeresi suretinin de bunu 
gösterdiği binaenaleyh tahsis muamelesinin doğ
ru olduğu bildirilmektedir. Mumaileyhin tah
sis dosyası tedkik olundukta 14 nisan 319 ta
rihinde maaşlı olarak hizmete girdiği, 24 ni
san 1320 tarihinde bu memuriyetten istifa ede
rek ayrıldığı ve tekrar 27 mart 1321 tarihinde 
tayin olunduğu ve müddeti hizmet cetvelile 
tekaüd .maaşı tahsis dosyasına rapedilmiş olan 
23 - 3 - 1935 tarihli nüfus tezkeresi suretinde 
doğum 1301 gösterilmesine mebni bu tarihe na
zaran 14 nisan 319 tarihinden 320 tarihine ka
dar olan hizmetinin nazarı itibara alınmamış ol
duğu anlaşılmıştır. İddiasına ve Maliye vekâ
letinin cevablarına ve kendisi tarafından ibraz 
olunub merbut bulunan vesaika nazaran doğum 
tarihinin ne suretle kabul edilmesi lâzım gele
ceğinin Heyeti Umumiyece karar altına alın
ması; 2 Arzuhalin ikinci maddesinde Afyon vi
lâyeti îdare heyetinden yeniden aldığı mazba-
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tada gösterildiği üzere Meclisi idare başkâtibli-
ğinde bulunduğu sırada ayni zamanda sanayi 
mektebi muallimliğinde bulunmuş olduğu, Mec
lisi idare başkâtibliğinden istifa ettiği zaman 
muallimlik uhdesinde kaldığı, maarif başkâtib-
liğine tayin tarihi 12 - 1 1935, Meclisi idare baş
kâtibliğinden istifası 12 - II - 1334 olduğu, 
İdare heyeti mazbatasında bu kere sara-

rahaten yazdı olduğu üzere sanayi mek
tebi muallimliğine 23 - 4 - 1334 tarihinde 
500 kuruş maaşla tayin olunub 1335 
senesi malî bütçesile maaşına 200 kuruş 

zammedilerek mektebin ilgası üzerine 335 malî senesi 
şuabatı nihayetinde muallimlikten çekildiği si
cil nizamnamesi mucibince beyanname ile tevsik 
ve beyannameye göre idare heyetinden mazbata 
aldığma göre 340 senesine kadar malî sene 
martından başlayarak şubat sonuna kadar devam 
ettiği cihetle sicildeki işine mübaşeret've infikâk 
tarihleri bu tarihe göre heb malî sene itibarle 
yazılmış olduğundan ve yalnız Hükümeti sakı
ta zamanında 13 günlük takvim farkı kaldırılmış 
ve bu da müddeti hizmetinden tenzil edilmiş 
iken müddeti hizmet cetvelinde yazılı tarihlerin 
bu esasa göre hesab edilmemesi ve bu cetvelde 
hiç bir kayde ve kanunî vesikaya istinad etti
rilmeden bazı tashihat yapılmış olması yüzünden 
meclisi idare başkâtibliğinden istifa tarihile ma
arif başkitabetine tayin tarihi arasında tam bir 
sene bir ay 28 gün yani idare başkâtibliğinden ay
rılmış olmasına rağmen bu müddet zarfında mu
allimlikte istihdam olunduğu tevsik edilmiş iken 
Maliye vekâletince bu müddet yalnız bir ay ka
bul edilmek suretile filî hizmetinden bir sene 
28 gün noksan hesab edildiği iddia edilmekte 
olub vekâletçe buna karşı verilen cevabda; «adı 
geçen Afyon Karahisar meclisi idare bşakâtibi 
iken ayrıca sanayi mektebi tarih ve coğrafya 
muallimliğinde bulunmuş ve bir aralık başkita-
betten ayrılarak uhdesinde yalnız muallimlik va
zifesi kalmıştır. Sonra tekrar başkitabet vazife
sine başlamış bu sefer de muallimlikten ayrılmış
tır. Yani 1 - IV - 1334 tarihinden 12 - XI -1334 
tarihine kadar meclisi idare başkitabetinde bu
lunmuş ve bu mey anda 23 - IV - 1334 tarihinden 
12 - X I - 1334 tarihine kadar tarih ve coğrafya 
muallimliği vazifesini birlikte görmüştür. 12 -
X I - 1334 tarihinde başkitabetten ayrılmış mu
allimlik hizmeti şubat 1335 sonuna kadar devam , 

( S. Sayısı.: 77 ) 



etmiştir. Başkitabetten ayrıldıktan sonra mual
limlik hizmeti devam ettiğinden bu müddet ta-
mamile filî hizmet meyanma idhal edilmiştir. 
Bundan sonra da başkitabet hizmeti devam etmiş
tir. Tahsis evrakı meyanmdaM hesab müzekke
resinin tedkikinden anlaşıldığına göre iddiası veç
hile hizmetinden tenzilât yapılamamıştır. Mazba
tasında gösterilen tarihler aynen kabul edilmiş
tir» denilmiştir. Tahsis evrakı tedikk olundukta; 
filhakika Maliye vekâleti tezkeresinde beyan 
edildiği üzere muamele yapıldığı ve müddeti 
hizmet cetvelinde l-IV-1334 tarihinden 12 - XI -
1334 tarihine kadar meclisi idare başkâtibi olarak 
gösterilmekle beraber bu müddet için de 23-IV-
1334 tarihinde uhdesine muallimlik verildiği ve 
12 - XI -1334 tarihinde meclisi idare başkâtip
liğinden infikâk etmekle beraber muallimliği
nin devam ettiği ve bu muallimliğin şubat 1335 
gayesinde hitam bulduğu ancak bunun,hitamın
dan evvel 12 - XI -1335 tarihinde Maarif baş-
kâtibliğine tayin olunduğu ve Maarif başkâ-
tibliğinde 15 - VII -1336 tarihine kadar devam 
ettiği gösterilmiş ve bu suretle tekaüd hesabın
da l - I V - 1 3 3 4 tarihinden 15-VII-1336 tarihi
ne kadar arada hiç açık bulunmadığı anlaşılmış
tır. Muallimlikten ayrıldığı tarih şubat 1335 
gayesi olmayıpta bütçe senesi itibarile şubat 
1336 tarihinde olsa 15 - VII -1336 tarihine ka
dar fasılasız memuriyet kabul edildiğine göre 
neticeye tesir yapmaz. Bu itibarla bu noktada
ki iddiası varid değildir. 3 - Arzuhalin üçüncü 
maddesinde Hükümeti milliyenin bidayeti teşek
külünden sulhun akdine kadar orduda bilfiil 
ihtiyat zabiti olarak muhtelif vazifelerde kısmı 
sani mümeyyizi üniformasile çalıştığı ve istik
lâl harb zammının zabitan gibi beş sene üze
rinden hesab edilmesi lâzımğeldiği halde sivil 
memurlar gibi üç sene üç ay dokuz gün hesab 
edilerek bu suretle bir sene sekiz ay 21 günlük 
zamdan mahrum bırakıldığı beyan edilmekte 
ölüp buna karşı Maliye vekâletince verilen ce-
vabda mumaileyhin mülkiye memuru olarak 
Millî mücadeleye iştirak ettiğinden kendisine 
vona göre zam verildiği, kanunun 15 nci mad
desi mucibince verilen beş senelik zam umumî 
harbe iştirak eden zabitana aid olduğu, Ali 
Rıza Umumî harb zammile Millî mücadele zam
mını birbirine karıştırmıştır. Kendisi bu zam
ma müstehak değildir. Çünkü Umumî harbe 
zabit olarak iştirak etmemiştir, denilmiştir. Tah-

CS.Ş*yna:77) 



— 42 — 
sis dosyası tedkik olundukta; kendisine Millî I • 
mücadeleden dolayı dairesince mülkiye memu
ru misillû üç sene üç ay dokuz gün zam ta
hakkuk ettirilmiş ve şubece de tedkikinde •[-" 
kendisinin 23 nisan 1336 dan 15 - VII -1336 tari
hine kadar Karahisar maarif başkâtibi ve 
8-VIII-1336 tarihinden 14- IX-1336 tarihine 
kadar Maliye vekâleti muhassasatı zatiye kâtibi 
olduğu ve 15 eylül 1336 dan seferberliğin hitamı 
olan 23 - VİII -1339 tarihine kadar Millî Müda-
faa vekâletinde kısmısani mümeyyizi olduğu gö
rülmesi üzerine mülkiye hizmetleri mukabili 
bir misli olarak dört ay ve askerî hizmeti muka
bili bu hizmetin mecmuu olan iki sene on bir ay 
dokuz güne mukabil 15 nci madde mucibince ib

lâğ suretile üçer sene zam kabul edildiği ve daire
since yapılan zam ile kabul edilmesi lâzım gelen 
zam arasında 21 gün fark olup hesaba müessir ol
madığı ve binaenaleyh bu noktadan vekâletin mü-
taleası varid olmamakla beraber neticeye müessir 
bir yanlışlık olmadığı ve fakat millî mücadelenin 
bidayetinden nihayetine kadar mensubini askeri
yeden olarak bu mücadeleye iştirak etmiş olma
yıp, ancak 14 eylûll336 tarihinden itibaren men
subini askeriye meyanına girdiğinden kendisinin 
iddiası da yerinde olmadığı ve hesabda yanlışlık 
bulunmadığı; 4 - Arzuhalin dördüncü maddesi se
kizinci kolordunun Erzincanda bulunduğu 23 ha
ziran 1341 tarihinden 5 haziran 1929 tarihine ka-M 
dar sekizinci kolordu muhasebecilikte bulunduğu, 
kolordunun Tokada nakline kadar geçen hizmet 
müddetile Erzurum defterdarlığında bulunduğu 
1 - II -1934 tarihinden 8 - X -1936 tarihine ka
dar geçen müddetler için şark zammı yapılmadığı 
beyan edilmekte olup buna karşı Maliye vekâle
tince kendisinin kolordu muhasibi mesullüğünde 
23-VI-1341 tarihinden 5-VI-1929 tarihine 
kadar bulunduğu ve ancak uzaklık zammının 
1 - VI -1927 den muteber olduğu ve kendisinin bti 
tarihte Erzincanda iken iki senei kâmile olma- j 
dığından 8-VI-1928 den kolordunun uzaklık 
mmtakası haricinde bulunan Tokada kaldırılmış t 
olduğundan bu hizmetinden dolayı uzaklık zam- T 
mına mtistehak olamıyacağı ve sonradan Erzurum 
defterdarlığına tayin kılınmış ise de 3 - II -1934 
tarihinden 5 - X -1935 tarihine kadar geçen müd
det keza iki seneyi bulmadığından bu müddete 
aid zam yapılmadığı ve .kanunun şekil vö 
metnine itibar edildiği takdirde iki senei kâmile-
den noksan müddetin ikmal edileceği ve 
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yeniden bu mahallere memur edilenlerin zamma 
istihkak kesbetmesi için yeniden iki senelik müd
deti doldurması icab edeceği neticesi çıkarılabile
ceği gibi bir kaç defa bu mahallere giden ve 
iki seneyi doldurmamakla beraber fasılalı şe
kilde dört beş seneye baliğ olan hizmetlerin de 
hiç nazarı itibare alınmaması muhik olamayaca
ğı ve keyfiyetin tefsiren halli muvafık olacağı 
düşünülmekte olduğu bildirilmiş ve tahsis 
evrakmm tedkifoinde kendisine uzaklık 
zammı yaplımamış olduğu anlaşılmış olüb 
bu bahiste memurin kanununun 37 nci mad
desinde iki senei kâmileye kadar bir sene 
kıdem zammolunur diye yazılı olub bu iki se
nei kâmilenin bir defada ikmal edilmesi i cab 
edeceğine ve fasılalı surette ikmali halinde na
zarı itibare alınmayacağına dair bir kayid bu
lunmamasına ve vazn kanunun bu mahallerde 
iki sene hizmet edenlerin terfihini istihdaf 
ettiği aşikâr olmasına (göre müddeinin bu zam
ma istihkakı varid görülmekte bulunduğu 5 - Ar
zuhalin beşinci maddesinde Balkan harbi dolayı-
sile Kümeliden Istanbula geldiğinde Maliye mu
hasebe kaleminde çalışarak kararname veçhile ve 
nisbeti muayyene dahilinde maaş almış olub bu 
suretle geçen müddetleri Devlet şûrası ve Divanı 
muhasebat kararlarile, filî hizmet olarak kabul 
edildiği halde kendisinin tekaüd hesabında bu 
müddetin nısıf olarak dahil edilmesine itiraz edil
mekte olub buna karşı vekâletçe bu müddetin nı
sıf olarak sayıldığı ve tamamının bilfiil hizmet 
sayılmasına kanunen imkân olmadığı bildirilmiş 
ve tahsis dosyasında da filhakika bu yolda mu
amele yapıldığı anlaşılmıştır. Memaliki meşgule 
memurları meyanında maaş alanların bu suretle 
geçirdikleri müddet olbabdaki Meclisi Âli kararı 
mucibince nısfen dahili hesab edilmekte olub 
mumaileyhin de bu suretle maaş almış olmasına 
göre hakkında yapılan muamelede yanlışlık 
görülememiş ve bu müddet zarfmda kad
ro fevkinde ve muavenet mahiyetinde Maliye 
muhasebesinde çalışmış olmasının da bu vazi
yeti değiştiremiyeceği; 6 - . Arzuhalin altıncı 
maddesinde maruzatına göre tedkikat yapılın
ca filî hizmetinin 30 seneden fazla olduğu an

laşılacağından tekaüd maaşının tashihile beraber 
ikramiyesinin de verilmesi için karar ittihazı 
taleb edilmekte olup vekâletçe buna karşı da 
filî hizmeti 30 seneden noksan olduğundan ik
ramiye verilemiyeceği bildirilmektedir. Tahsis 
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dosyasında doğumu 301 (malî) kabul edilmek 
suretile filî hizmeti 28 sene 3 ay 29 gündür. 
Doğumu 300 (malî) kabul olunursa bu sebeb-
den dolayı bu müddete bir sene 11 gün zammı 
lâzımgelir. Bu suretle filî hizmeti 29 sene 4 
ay 10 güne baliğ olur. Binaenaleyh bununla 30 
sene filî hizmet ikmal edilemez. İkinci iddi
asının varid olmadığı arzolunmuştu. Binaen
aleyh bu iddiadan dolayı filî hizmetinin artma
sı mevzubahs olamaz. Üçüncü, dördüncü iddi
aları filî hizmete taallûk etmez. Beşinci iddiası 
kabul olunursa filî hizmete altı ay 23 gün da
ha zammı lâzımgelir ve bu halde 30 sene filî 
hizmeti tamamlanır. Ancak bu iddiası da varid 
görülememekte olduğundan talebi veçhile işinin 
Umumî heyetçe tedkikine müsaade buyurulma-
sı) diye yazılı bulunan 19 - V -1938 tarih ve 
3671 sayılı müzekkere okunarak müddeiumumi 
de hazır olduğu halde mesele tedkik ve icabı 
müzakere edildi: 

Müstedi kendisine tahsis edilen tekaüd ma
aşına altı noktadan itiraz etmekte olduğundan 
bu cihetler birer birer tedkik edildi: 

1 - Doğum tarihi rumî 300 ve hicrî 301 ol
duğu halde 300 tarihini hicrî olarak nazara al
mak suretile hizmet müddetinden tenzil edilen 
l sene 11 günlük müddetin hizmet müddetine 
ilâvesini istemektedir. Bu hususta cereyan eden 
müzakere neticesinde azadan üç zat; şube mü
zekkeresinde tafsilâtı yazılı olduğu üzere müs-
t edinin ibraz eylediği vesaikin bir kısmı iddiası 
veçhile doğum tarihinin 300 rumî olduğunu te-
yid etmekte bulunduğundan evvelce hizmet 
müddetinden tenzil edilmiş olan ve bilfiil Dev
let hizmetinde geçirmiş olduğu 1 sene 11 günün 
hizmet müddetine ilâvesi madelet ve hakkaniye
te uygun olacağı mütaleasında bulundular ise de 
mumaileyhin müddeti hizmet cetveline bağlı 
nüfus tezkeresi suretinde doğum tarihi 1301 ola
rak gösterilmiş olmasına mebni tahsis muamele
si bu nüfus tezkeresindeki doğum tarihine isti-
nad ettirilmiş ve kendisinin bu kere ibraz eyle
diği vesaik münderecatı ise yekdiğerini nakız 
bulunmak itibarile bu hususta kanaat husulüne 
gayrikâfi bulunmuş olduğundan bu talebin ter
vicine imkân görülmediği ekseriyetle; 

2 - Şube müzekkeresinde bertafsil yazılı 
olduğu üzere muallimlikte geçirdiği zamanın 
kısmı azamî uhdesinde memuriyet bulunduğu 
müddete müsadif olmak itibarile bu kısım esa-
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sen hizmet müddetine dahil bulunduğu gibi mec- I 
lisi idare başkâtibliğinden ayrılıp Maarif baş-
kitabetine tayin edildiği tarihe kadar arada ge
çen müddet zarfında uhdesinde yalnız muallim
lik kalmış olmasına rağmen bu iki vazife ara
sında müddeti hizmet cetvelinde bir fasıla mev-
cud olmamasına göre muallimlikte geçen müd
detin de tamamen hizmet müddetine ilâve edil
miş olduğu anlaşılmasına mebni bu husustaki 

. iddiasının varid olmadığı; 
3 - Şube müzekkeresinde izah edilmiş ol

duğu üzere müstedı 23 nisan 1336 dan 15 - IX -
1336 tarihine kadar mülkiye hizmetlerinde bu
lunmuş olduğundan bu müddetin bir misli ola
rak dört ay; 15-IX-1336 dan seferberliğin 
hitamı olan 23-VIII-1339 tarihine kadar Millî 
Müdafaa vekâletinde kısmı sani mümeyyizliğin
de geçirdiği iki sene 11 ay 9 güne mukabil 1683 
numaralı kanunun 15 ni maddesi muibince ib
lâğ suretile üç sene zam kabul edilmiş ve kendi
si Millî mücadelenin bidayetinden nihayetine 
kadar Millî mücadeleye iştirak etmiş olmayıp 
bilâhare mensubini askeriye meyanına girmiş 
olduğu gibi gerçi dairesince yapılan zam ile ya
pılması lâzınıgelen mikdar arasında 21 gün bir 
fark görülüyorsa da bunun da hizmet müddeti
nin arttırılmasına müessir olamryacağı cihetle 
bu husus hakkındaki iddiasının da yerinde ol-
madığn 

4 - MJüddeiumumî Maliye vekletinin noktai 
nazarına iştirak ile memurin kanununun 37 nci 
maddesile kabul edilen Uzaklık zammma müste-
hak olmak için iki senei kâmile o mmtakalarda 
bulunmuş olmak lâzım gelip muhtelif fasılalarla 
bu mahallerde vaki memuriyetlerin tevhiden na
zara aimması tefsir mevzuu olduğu mütaleasmda 
ve azadan bir zat da bu noktai nazara iştirak ile 
müstedinin bu vazifelerde fasılalarla geçirdiği 
müddetlerin bittevhid kendisine uzaklık zammı 
verilmesi muvafık olmryacağı reyinde bulunmuş 
ise de maddei kanuniyede iki senei kâmile için 
bir seneye kadar kıdem zammı verilir denilmiş 
olup bu ki senenin bir defada ikmal edilmesi 

icab deceğine ve fasıla ile ikmali halinde* nazarı 
itibare alrnmryacağma dair bir kayid bulunmadı
ğına mebni müstedinin bu zamma istihkakı olaca
ğı ekseriyetle; 

5 - Memalüri meşgule memurları meyanmda 
maaş alanların bu suretle geçirdikleri müddetin 
tekaüdlük hesabında yarısının nazara alınması | 
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ölbabdaki Meclisi Ali kararı iktizasından bulun
muş ve müstedi hakkında da o yolda muamele 
yapılmış olduğundan müstedinin bu misillû ma
aş almakta iken kadro fevkinde ve muavenet ma
hiyetinde maliye muhasebesinde çalışmış olması 
vaziyeti değiştiremiyeceğinden bu husustaki tale
binin de isafına imkân olmadığı; 

9 - Müstedinin filî hizmeti 28 sene 3 ay 29 
gün olmasma göre ve doğum tarihinin rumî ad-
dile buna bir sene 11 günün ilâvesine imkân gö
rülemediği gibi muallimlikte mesbuk hizmeti de 
bu 28 sene 3 ay 29 güne dahil bulunmasına ve 
uzaklık zammı ise itibarî bir zam olup filî hizmete 
ilâve edileıhiyeceğine göre hizmeti filiyesi 30 se
neye baliğ olamayan mumaileyhe ikramiye itası
nın gayri mümkün bulunduğu; 

Keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye ar-
zile beraber kendisine de tebliği Divanı muhase
bat kanununun 73 ncü maddesi hükmüne müste

niden kararlaştırılmıştır. 

* • « 
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S. Sayısı:78 
Haziran: ağustos 1938 aylarına aid raporun sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat Riyasati tezkeresi ve Divanı muha

sebat encümeni mazbatası (3/566) 

T.C. 
Divanı muhasebat , 14 - XII - 1938 
Sayı : U. 141455 

E. 2878 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanunu ahkâmma tevfikan Divanı muhasebatça her üç ayda bir tanzim ve 
Büyük Millet Meclisine takdim edilmesi icab eden raporlardan haziran 1938 - ağustos 1938 üç aylık 
müddete aid ve sekiz fıkradan ibaret raporun takdimi mutad cetvellerle birlikte ilişik olarak sunuldu
ğunu derin saygılarımla arzeylerim. 

D. M. Reisi 
8. Oran 



Divanı muhasebatın mütaleası 

Heyeti umumiye kararı 
Tarihi : 2 - VI - 1938 

No. 1198 
1 — 2996 numaralı Maliye teşkilât kanunu

nun muvakkat 2 nci maddesine müsteniden iş 
başmda veya açıkta iken memuriyetle alâkaları 
kesilmiş olmasından dolayı 1683 numaralı kanu
nun 26 nci maddesi mucibince hizmet müddetle
rine göre maaş tahsis olunan veya ikramiye ta
hakkuk ettirilen yedi memura aid olarak Maliye 
vekâleti Zat işleri müdürlüğünce tanzim edilib 
tescil için Divana gönderilen tahsis bordrolarına 
bağlı evrakın üçüncü dairece tedkikinde : 

Bunların haklarında inzibat komisyonunca 
ittihaz olunan kararın vekâlet makamının tasvi
bine iktiranından sonra bu kararın alâkadar ma
kamlara tebliği ile bu memurların vazifeden ay
rıldıkları veya açık maaşlarının katedildiği tari
he kadar geçen müddetlerin de hesaba idhal edi
lerek maaş tahsisi veya ikramiye tahakkuk et
tirildiği ve açık maaşı alırken haklarında katı 
alâka kararı verilenlerin bu kararın vekâlet ma
kamınca tasvibi tarihinden sonra aldıkları açık 
maaşlarının zimmet kaydedilmemekte olduğu gö
rülerek tasfiye kararlarının alâkadarlara tebliğ 
ile tekemmül edeceğine dair bir sarahat mevcud 
olmamasına göre tasfiye muamelelerinde salâ-
hiyettar olanların ittihaz edecekleri karar tarihi
nin tekaüd muamelesinde esas ittihazı Divanı 
muhasebat Umumî heyetinin 13 - IV - 1931 ta
rihli kararı icabından olub bu keyfiyet mümasil 
bir mesele dolayısile ve Divanı muhasebatın mart, 
mayıs 1934 üç aylık raporları üzerine Meclisi 
Âlinin 862 numaralı kararile de kabul buyurul-
muş ve gerçi bu karar memurin kanununun tas
fiyeye müteallik hükmü hakkında ittihaz olun-
muşise de o hüküm ile 2996 numaralı kanunun 

3 — 
I Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. Mu. Encümeni 23-1-1939 

Esas No. 3/566 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

j Haziran - ağustos 1938 aylarına aid olup 
| Divanı muhasebat reisliğinin 14 - XII -1938 ta

rihli ve 141455/2878 sayılı tezkeresile gönderilen 
üç aylık rapor encümenimizce Divanı muhase
bat reisinin huzurile tedkik olundu: 

Raporun fıkralarına mütenazır olarak itti
haz olunan kararlar aşağıda yazılmış ve Umu
mî heyete arzedilmek üzere sunulmuştur: 

1 — 862 numaralı kararda da yazılı oldu
ğu veçhile tasfiye kararlarının tekemmüllü için 
- tasfiye hükümlerinin taallûk ettiği kanunlarda 
hilâfına sarahat olmadıkça - tebliğ meşrut olma
dığından ve tekaüd kanununun üçüncü madde
sine göre de tasfiyeye tâbi tutulan bir memu
run tekaüdlük muamelesinin tasfiye kararı
nın salahiyetli makamın tasd|kına iktiran etti
ği tarihte tekemmül etmesi lâzımgeldiğinden 
tasdik tarihinin tekaüdlüge esas ittihazı ve tas
dik tarihinden sonraki hizmetlerin tekaüdlük 
müddetine idhal edilmemesi ve tekaüd kanunu
nun 8 nci maddesine göre de bunlardan müs
tahdem olanların tekaüd maaşlarının tasfiye 
kararlarının kendilerine tebliği ile alâkalarının 
katı ve açıkta bulunanların tekaüd maaşlarının 
mezkûr kararın tasdiki tarihini takib eden ay 
başından itibaren verilmesi ve açıkta bulunan
lar tasfiye tarihinden sonra açık maaşı almış
lar ise bu maaşların da istirdad edilmesi lâzım-
geldiğine karar verilmiştir. 
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muvakkat ikinci maddesi arasında bu noktada bir 
fark mevcud olmadığından bahsile bu karara na
zaran iş başında iken alâkalan kesilmesine İsrar 
verilenlerin vazifeden ayrıldıkları tarihe kadar 
bilfiil hizmet mukabili aldıkları maaşların istir
dadına mahal olamayacağı tabiî ise de açık ma
aşı alırken alâkaları kesilenlere bu yoldaki kararın 
vekâletçe tasvibi tarihinden sonra verilmiş olan 
açık maaşlarının zimmet kaydi ve her iki surette 
alkaları kesilmiş olanların da hizmetlerinin de 
kararın tasdik tarihine kadar kabul edilmesi ica-
bederken bu yolda muamele yapılmaması sebe
binin beyanı hakkında yazılan istizah müzekkere
sine cevaben memurin kanununun muvakkat mad
desi hükmüne göre ittihaz olunan tasfiye karar
ları ile 2996 numaralı kanunun muvakkat ikinci 
madedsi mucibince verilen tasfiye kararları ara
sında fark bulunduğu, birincisi : 

inzibat komisyonundan sadır olan kararlar
dır ki, bu kararların memurin kanununun 57 nci 
madedsi mucibince tasdika muhtaç olmaksızın lâ-
zimülicra olduğu, bu itibarla nisan 1931 tarihli 
karara tevfikan vaktile tasfiye edilen memurla
rın tekaüd maaşlarının tahsis mebdeinin tasfiye 
kararı tarihine göre tayin edilmesi lâzım gelmiş 
ise de ikincisinde katı alâka salâhiyeti bu komis

yonlara verilmeyip bu salâhiyetin komisyon kara
rını almak şartile Maliye vekiline verildiği ve bu 
noktadan memuriyetle alâka kesilmek kararının 
idarî bir karar olduğu, bütün idarî kararların 
alâkadarlara tebliğ tarihine kadar aldıkları me
muriyet ve açık maaşlarının 166 numaralı tefsir 
kararına nazaran istirdad edilmemesi lâzım gele
ceği beyan ve yapılan tahsislerin tescilinde ısrar 
edilmiş olmakla ikinci derecede' yapılan tedkikat 
neticesinde: 

Memurin.kanununun tasfiyeye müteallik mu
vakkat maddesinde tasfiye kararlarının inzibat 
komisyonlarınca ittihaz olunacağına dair bir ka-
yid olmamasına göre bu kanuna müsteniden ya
pılacak tasfiyeler doğrudan doğruya memurların 
mensub olduğu vekâletlere bırakılmış demek olup 
nitekim tatbikatta da bu yolda muamele yapılmış 
ve gerçi bazı vekâletlerde tasfiye muameleleri in

zibat komisyonlarından ve bazılarında hususî su
rette teşkil olunan tasfiye komisyonlarından geçi
rilmiş ise de; kanunda bir hüküm olmadığına göre 
bu komisyonların kararlarmm istişare mahiyetin
de kabul ve mütaleası zarurî bulunmuş olduğun
dan bu vaziyete nazaran memurin kanununa göre 
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yapılan tasfiyeler idarî mahiyette olduğu gibi 
2996 numaralı kanunda tasfiye hakkı inzibat ko
misyonlarından geçirilmek şartile vekâlet makar 
mma bırakılmış olmak ve bu vaziyette tasfiye mu
amelesi vekâlet makamının tasvib ve tasdikma ik
tiran etmedikçe tekemmül edememek itibarile yi
ne idarî mahiyette kalmış bulunduğundan her iki 
hükme göre yapılan tasfiyelerin yekdiğerinden 
farklı olmadığı ve memurin kanununun muvakkat 
maddesine göre yapılmış olan tasfiyelerin kara
rın ittihazile tekemmül edeceği ve binaenaleyh alâ
kadar memur hakkında karar ittihazından itiba
ren tasfiye hükümlerinin tatbiki lâzım geleceği 
Meclisi Âlinin 862 numaralı kararının ikinci fık-
rasile kabul edilmiş olduğuna göre 2996 numaralı 
kanuna göre yapılan tasfiyelerin de vekâlet ma
kamının mucibile tekemmül edeceği ve esasen her 
iki tasfiyenin neticesi tekaüdlük olup tekaüd mu
amelesi ise 1683 numaralı kanunun üçüncü mad
desinin son fıkrası ve Meclisi Âlice müttehaz 695 
numaralı kararın 6 ncı fıkrası mucibince vekâlet 
makamının tasdikile tamam olacağı cihetle gerek 
müstahdem ve gerek maaşlı olarak açıkta iken tas
fiyeye .tâbi tutulanların hizmetleri, tasfiyeleri 
hakkındaki kararın mucib tarihine kadar hesab 
edilmek ve müstahdem olanların bu tarihten son
ra vazifeden inf ikâklerine kadar geçen müddet zar
fında bilfiil hizmet mukabili aldıkları maaşların 
istirdadı cihetine gidilemyeceği tabiî ise de açık 
maaşı alırken tasfiye edilenlerin mucib tarihinden 
sonraki aylar için açık maaşı verilmiş ise zim
met kaydolunmak ve birincilere vazifeden 
infikâklerini, ikincilere mucib tarihini takib eden 
ay başından itibaren tekaüd maaşı bağlanmak 
lâzım geleceğinden bu esasa muhalif olarak ya
pılan tahakkukların tescili mümkün olamıyaca-
ğmdan takrirle reddedilmesi üzerine işbu karara 
itirazen Maliye vekâletinden alınan ve 2996 sa
yılı kanunun muvakkat ikinci maddesine istina
den alâka kesmek idarî bir muamele olub bütün 
idarî mukarrerat ve muameleler alâkadara teb
liğ ile tekemmül edeceğine binaen bu vaziyette 
bulunan ve memuriyetle alâkasınnı kesildiği teb
liğ edilinceye kadar filen vazife gören bir memu
run memuriyetinin uhdesinde baki olduğunu 
kabul etmek zarurî olduğundan ve gerçi açıkda 
iken bahse mevzuu muvakkat ikinci maddeye 
istinaden alâkası kesilenler hakkında Divanın 
işarı veçhile muamele ifası icab ederse de; 1683 
sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 8 nci 
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maddesinin birinci fıkrasında zabitlerle mülkî 
ve askerî memurlardan müstahdem iken tekaüdü 
icra edilenlere vazifelerine nihayet verilib maaş
larının katını takib eden ay başından itibaren 
tekaüd maaşı verileceği yazılı olduğuna ve alâ
kası kesilenlerin vazifelerine de ancak bu husus
taki emrin tebliğinden itibaren nihayet verildi
ğine göre, bu tarihe kadar maaş almak suretile 
geçirdikleri hizmet müddetlerinin 185 sayılı tef
sire istinaden tekaüdlüklerinde sayılması ve ken
dilerine buna göre tekaüd maaşı tahsis veya ik
ramiye tahakkuk ettirilmesi lâzım gelmekte ol
duğundan bahsile keyfiyetin bir kerre de umu
mî heyette müzakere edilerek bu husustaki mü-
taleasmın bildirilmesi talebine dair bulunan 
25 - V - 1938 tarih ve 13229/26/2841 sayılı tez
kere okunarak heyette hazır bulunan müddeiumu
mi Enver Arkun tasfiye muamelesi tekaüde sevk 
mahiyetinde bulunduğu cihetle tasfiye karannm 
tasdika iktiran ettiği tarihin tekaüd muamelesi
ne esas ittihazı icab edeceği ve bu itibarla üçün
cü dairece ittihaz olunan karara müsteniden vaki 
olan red muamelesinin doğru olduğu mütalea-
smda bulunmakla icabı müzakere edildi. 

Tasfiye muamelesi binnetice tekaüdlüğe mün
cer olmakla tekaüde sevk mahiyetinde bulundu
ğundan bu tasfiyenin neticesi olarak yapılan te
kaüd muamelesine de, tasfiye kararının salâhi-
yettar makamın tasdikine iktiran ettiği tarihin 
esas ittihaz edilmesi lâzım geleceği ve Maliye 
vekâleti tezkeresinde 1683 numaralı kanunun 
bahsedilen 8 nci maddesi tekaüd maaşının hangi 
tarihden itibaren bağlanması icab edeceğini ifa
de etmekte olub kanunun üçüncü maddesi teka-
üdlüğün hangi makamların tasdikile icra edile
ceğini göstermek itibarile tasdik tarihinde teka-
üdlük tekemmül etmiş ve o memura mütekaid 
vasfı izafe edilmiş olub bunun alâkadara tebli
ğine ihtiyaç bulunmadığı ve tatbikatta da bu 
suretle muamele ifa kılınmakta olduğu cihetle 
daire kararında olduğu veçhile tasfiye tarihinin 
tekaüdlüğe esas ittihazile o tarihten sonraki 
«hizmetlerin tekaüd müddetine idhal edilmemesi 
ve müstahdem bulunanların tekaüd maaşlarının 
tasfiye karannm kendilerine tebliğile alâkaları
nın kat ve açıkta bulunanların da mezkûr kara-
rm tasdiki tarihini takib eden ay ihtidasından iti
baren tahsis ve bunlardan açıkta iken tekaüd 
edilenlerin de tasfiye tarihinden sonra aldıkları 
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açık maaşlarının Meclisi Âlinin 862 numaralı ka
rarına istinaden borç olarak gösterilmesi mevzua
ta muvafık bulunmuş olmakla keyfiyetin üç aylık 
rapora dercile Meclisi Âliye arzı ve Maliye vekâ
letine de o suretle cevab itası 2514 numaralı Di
vanı muhasebat kanununun 73 ncü maddesi mu
cibince ekseriyetle kararlaştırıldı. 

Azadan üç zat tasfiye kararlarının alâkadar
lara tebliği zarurî bulunduğu ve bu karar kendi
lerine tebliğ edilinceye değin memuriyetleri uhde
lerinde bulunup memur sıfat ve salâhiyetile ifayı 
vazife ettikleri cihetle tebliğ tarihine kadarla hiz
metlerinin dahili hesab edilmesi ve açıkta bulu
nanların da ancak o tarihte memuriyetle alâkaları 
katedilmiş demek olacağından ve Meclisi Âlinin 
862 numaralı kararı memurin kanununun muvak
kat maddelerine göre yapılmış olan bir tasfiye 
muamelesi münasebetile ittihaz edilmiş bulundu
ğundan o tarihe kadarki hizmetlerinin nısıf ola
rak kabulü icab edeceği ve binaenaleyh iki karar 
arasındaki zaman için aldıkları açık maaşlarının 
istirdadına mahal bulunmadığı mütleasile akalli-
yette kalmışlardır. 

Heyeti umumiye kararı 
Tarihi : 2 - VI - 1938 

No. 1198 
2 — 1683 numaralı kanunun meriyeti olan 

1 haziran 1930 tarihinde 45 yaşına varmamış zan-
nile kesilen maaşının, bilâhare ibraz eylediği nüfus 
kaydi suretine nazaran bu tarihte 45 yaşına vardı
ğını bittevsik iade dilediğini ve fakat maaşı ha
ziran 1930 da kesildiği halde müracaatını takib 
eden 1 teşrinisani 1935 tarihinden itibaren iade-
ten tahsis olunduğunu ve 1 haziran 1930 tarihi
nin mebdei tahsise esas olması lâzımgeleceğini ve 
nitekim bu vaziyette bulunan emsalinin maaşla
rının kesilmediğini zikrederek 1 haziran 1930 
dan teşrinievvel 1935 gayesine kadar olan istih
kakının tesviyesi talebini havi rüsumat müdü
riyeti muhasebe kalemi masarifat kâtibi Hasan 
kızı Sadiye imzasile verilen dilekçe ile ledelistif-
sar Gümrük ve inhisarlar vekâletinden alınan ve 
ölü Hasan kızı "Sadiyenin doğum tarihi 303, 301 
İstanbul olub 1683 sayılı kanunun meriyete gir
diği gün, malmüdürlükçe yaşı 45 den aşağı ol
duğu görüşüe kendisine iki buçuk senelik istih
kakı verilmiş olduğu ve 3107 sayılı kanuna gö
re, iadeten tahsis muamelelerinde müracaat ta
rihinin esas tutulması lâzımgelirse de Sadiyenin 
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2 — 1683 numaralı tekaüd kanununun me
riyet kesbettiği tarihte yaşı 45 den yukarı olan 
yetimlerin iki buçuk senelik maaşlarının defa
ten verilmesi sureti!e Hazine ile alâkalarının 
kesilmesi taleblerine müstenid olmak lâzımgelib 
halbuki bu maddede sözü geçen maaş sahibinin 
yaşının o tarihte 45 den yukarı olduğu ve bu 
yolda bir talebi de mesbuk olmadığı cihetle 
2,5 senelik maaşı verilmek suretile Hazine ile 
alâkasının kesilmesi yaşının yanlış hesabı şek
linde dairesince işlenmiş bir maddî hatadan ile
ri gelmiş olmasına ve maddî hataların ise 3107 
numaralı kanunun şümulü haricinde kalmasına 
binaen mumaileyhaya maaşının kesildiği tarih
ten itibaren yeniden maaş tahsisile defaten al
dığı paranın işlemiş ve işleyecek maaşlarından 
mahsubu lâzımgeldiğine karar verilmiştir. 
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malmüdürlükçe yapılan muamelede bir sunu tak
siri olmadığı ve müracaatının da 3107 numaralı 
kanunun neşrinden önoe bulunduğuna ve esasen 
de bu muamele bir tahsis işi olmayıp malmüdür
lükçe yapılan yanlışlığın tashihi mahiyetinde ol
duğuna göre aylığının kesildiği 1 - VI -1930 ta
rihinden itibaren bağlanmasının uygun olacağı bil
dirilmekte olan 5-V-1938 tarih ve 4828 sayılı 
tezkere ve Mülkiye tahsis şubesinden yazılan ve 
mumaileyhanın maaşı terkin edilip bu kere iade 
edildiğine göre tashih mahiyetinde olmadığı gibi 
esasen tashih ve tadil suretile muhassas maaşlara 
yapılacak zamların da 3107 numaralı kanun hük
müne tâbi olması lâzım geleceği Divanı muhase
bat Umumî Heyetinin 26 nisan 1937 tarihindeki 
içtimaında kararlaştırıldığına ve tahsis muamele
lerinin vekâletlerin mucibile tekemmül edeceği 
heyeti umumiyece takarrür etmiş oldup arzuhal 
sahibinin maaşının iadeten tahsisi de 3107 nu
maralı kanunun memuriyetinden sonra mucibe ik
tiran ettirildiğine nazaran hakkında 3107 numa
ralı kanun tatbiki zarurî olduğu gibi bu kanun
dan evvel müracaatta bulunmuş olması da sali-
fülârz esbabdan dolayı mezkûr kanunun şümulün
den hariç tutulması için bir sebeb olamayacağın
dan yapılan muamelede bir yanlışlık olmadığına 
dair bulunan 25 - IV -1938 tarih ve 1959/199 sa
yılı müzekkere ve azadan Yusuf Ziya Aslanın; 
iadeten tahsis, tekaüd kanununun 61 nci madde
sinde yazılı olduğu üzere sahihlerinin mütevali iki 
yoklamada ilmühaber ibraz etmemelerinden dola
yı kesilen maaşların yeniden bağlanmasına itlâk 
olunmuş ve bu muamele ise maaş veren memurla
ra hatasından mütevellid bir yanlışlığın tashihi 
olup maaş mikdarmı değiştiren tashihlerden de 
farklı bulunmuş olduğuna göre 3107 numaralı 
kanunun şümulü dahilinde telâkki edilip edilme

mesi bir içtihad mevzuu bulunduğundan işin Umu
mî heyetçe müzakeresinde bu cihetlerin de na
zarı itibare alınması yolundaki mütaleası da oku
narak heyette hazır bulunan Müddeiumumi En
ver Arkun muamelei vakıa maddî bir hatanın 
tashihi mahiyetinde olduğundan talebin kabulü 

mütaleasında bulunmakla icabı müzakere olundu: 
Azadan beş zat alâkadarın iki buçuk senelik 

maaşının defaten tesviyesile alâkasının kat 'i esna
sında, tevellüd tarihi ne idise bu gün de o olduğu 
ve binaenaleyh maaş sahibinin bu tarihi nazarı 
dikkate alarak maaşının devamı tediyesini talebe 
salâhiyettar bulunduğu halde bu müracaati o va-

( S. Sayısı : 



kit yapmayıp beş sene mürurundan sonra iddiada 
bulunması sebebile hakkmda 3107 numaralı ka
nun hükmüne tevfikan muamele ifasının doğru 
olduğu ve bu muamelede maddî hata keyfiyeti 
bulunmadığı cihetle talebinin reddi reyinde bu
lunmuşlar ise de 1683 numaralı tekaüd kanunu
nun hini neşrinde 45 yaşmda bulunan yetimlerin 
yetim maaşlarım almakta devam veya alâkaları
nın katmı taleb hususunda muhtar bulunmala
rına ve maaş sahibinin bu hakkı hıyarını alâka
sının kat'i yolunda istimal ettiğine dair bir taleb 
ve müracaatı iddia edilmemesine mebni maaşları
nın defaten tesviyesi hususunda alâkadar daire
nin hata eylediği anlaşılmakta ve bu da maddî 
bir hata mahiyetinde bulunmakta olduğundan ken
disine kat'i tarihinden itibaren yeniden maaş 
tahsisile defaten aldığı maaşlarının istihkakından 
mahsubu muvafık olduğuna ye müstedi ile Güm
rük ve inhisarlar vekâletine ve tahsis şubesine o 
suretle tebliğine 2514 numaralı Divanı muhasebat 
kanununun 73 ncü maddesi mucibince ekseriyetle 
karar verildi. 

Tarihi Nevi Muhteviyatı F. M. 

6 - / -1938 îta emri 5979 00 922/2 
3 —. Müteahhid İstanbul kauçuk ve kablo fab

rikası mümessili ve vekili Salâhattin Adilin 
9 ağustos 1935 ve 15 - I -1937 tarihli asıl ve zey
li mukaveleler mucibince beher kilometresi 69 
lira 93 kuruş fiatla Müdafaai milliye vekâletine 
vermeği tehhüd eylediği 8500 kilometre kablodan 
5700 kilometrenin muamele vergisi olub mezkûr 
9 ağustos 1935 tarihli mukavelenin 9 ncu mad
desine tevfikan Müdafaai milliye vekâletine aid 
iken müteahhid tarafından tediye edilmekle mü
teahhidi mumaileyhe iade edilmek üzere- tahak
kuk ettirilen 5979 lirayı muhtevi yukarıda tarih 
ve numarası yazılı ita emri tedkik ve mukavele-
lerile tatbik olundukta : 

Me>drûrt5979 liranın ita emrine merbut ev
raka nazaran mukavelenin akdi \ tarihinde 2430 
numariüı muamele vergisi, kanununun 5 nci mad
desinin (A) fıkrasına tevfikan îcra Vekilleri He
yetince tasdik ve neşredilmiş olan cetvellere göre 
mevaddı iptidaiye tenzilât paymm % 65 iken 
19 - XI - 1935 tarihinden itibaren % 50 ye indi
rilmesinden ve mukavelenin 9 ncu maddesinin 
son Mirasında (mukavelenin akdinden sonra ko
nacak mukaveleyi alâkadar eden vergilerin 

3 — Mevcud mukavelename yeniden konula
cak bir verginin Millî Müdafaa vekâletine aid 
olacağına dair hükmü muhtevi olup muamele 
vergisinin - mütehavvil bir vergi olması hase-
bile - arttırılması ise vergi ihdası demek olma
dığından vergi nisbetinin arttırılmasından mü~ 
tevellid farkın Millî Müdafaa vekâletince öden
mesi caiz olmıyacağına dair Divanı muhasebat
ça müttehaz karar muvafık görülmüştür. 
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vekâlete aid olacağı) yazılı bulunmasından I 
dolayı mevaddı iptidaiye tenzilât payı 
nisbetinin indirilmesile tezayüd eden ve 
Millî Müdafaa vekâletine aid olduğu halde mü-
teahhid tarafından tediye edilmiş olan 5 700 
kilometre kablonun % 15 muamele vergisinden 
ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

Bu verginin vekâlete aid olup olmıyacağı ve 
mevzubahs 5 700 kilometre kablonun asıl ve 
zeyli mukavelelere nazaran 1936 ve 1937 sene
lerinde teslim edilmiş olması lâzımgeldiğinden 
teslim tarihine göre verginin de seneleri bütçe
lerinden tahakkuk ettirilmesi ve tahakkuk etti
rilen verginin müteahhid tarafından Maliyeye 
teslim edildiğinin tevsiki hakkında yazılan iki 
kıta istizah varakasına cevaben Müdafaai Milli
ye Muhasebe müdürü tarafından gönderilen 
Harbiye dairesi riyasetinin 25 ve 30 mayıs 1938 
tarihli tezkerelerinde: 

1 - Mezkûr 5 700 kilometre kablo iki parti
de teslim edilen 5 712,5 kilometre meyanmda 
1936 ve 1937 senelerinde tesellüm edilmişse de 
muamele vergisinin müteahhid tarafından se
neleri içinde tesviye edilmiş ve bu kere veril
mekte olan para muhtelif senelerin tahakkuku 
değil bu sene içinde tahakkuk ettiği anlaşılan 
şahsa karşı bir borç bulunmuş olması itibarile 
ayrı ayrı senelere ayrılmasına lüzum görülme-
diği, 

2 - Fabrika bir sene zarfmda yaptığı bütün 
işlerin vergisini bir cetvel halinde ve sair bir 
çok vergiler meyanmda Maliye şubesine tesviye 
edip borçlarını kapatmakta olduğu bittahkik 
anlaşıldığından müteahhidin bu 5 979 lira için 
ayrıca vesika ibraz etmesine imkân olmamakla 
beraber bedel mukabili teslim eylediği 5 700 ı 
kilometre kablo ile bilâ bedel verdiği kablolar 
için Galata Maliye tahsil şubesine tediye etmiş 
olduğu 20 015 lira 75 kuruşluk yedi adet mua
mele vergisi makbuzunun berayi tedkik gönderil
diği, 

3 - Mukavelede .vergi kanunlarının tebdili 
mevzubahs değildir. Ancak vergilerin mukave
lenin akdindeki mikdardan artması veya yeni 
vergi konması mevzubahistir. 

Burada ise Galata tahakkuk memurluğunun 
ve Maliye vekâletinin tasdik eylediği veçhile 
vergi taahhüdün aktedildiği zamana nazaran ve 
kanuna müsteniden îcra Vekilleri Heyetinin ka
rarına tevfikan vergi niikdan artmıştır. Pazar- j • 
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lıkta bilûmum vergiler ince ince işlenerek ihale t 
en haddi asgariye indirilmesi düşünülerek yapıl
mıştır, denilerek tesbit edilmiş olan bu zam 
müteahhidin hakkı olduğu bildirilmiştir. 

İkinci derecede yapılan tedkikatta: 
îstanfeulda kauçuk ve kablo fabrikasile Millî 

Müdafaa vekâleti arasında teati edilmiş olan 
mkavelenamesinin 9 ncu maddesinin son fıkra
sında «mukavelenin akdinden sonra konulacak 
mukaveleyi alâkadar eden vergilerin , vekâlete 
aid olacağı» yazılı bulunmasına göre bu kay-
din Mili! Müdafaa vekâletince mukavelena
menin akid ve teatisi esnasında meri bulu
nan vergi kanunlarından başka atiyen hadis 
olacak her hangi bir verginin taahhüde mü
essir olabilmesi ihtimali derpiş edilerek va-
zolunduğu anlaşılmış ve esasen akdi mukavele 
esnasında hükmü meri bulunan 2430 numaralı 
muamele vergisi kanununun beşinci maddesinin 
sınaî müesseselere aid vergi matrahmı tayin 
eden (A) fıkrasında «sınaî müesseselerde vergi
ye tâbi her nevi muamelâtın satış kıymetidir.» 
bu kıymetten zarf veya kap bedeli indirilmez. 
Sınaî müesseselerde mamul eşyanm vergiye mat
rah olacak satış kıymeti her sene Maliye ve îk-
tisad vekâletlerince müştereken tertib ve İcra 
Vekilleri Heyetince tasdik ve ilân edilecek cet
velde mevaddı iptidaiye payı olarak gösterilen 
nisbetler dahilinde bir kalemde yapılacak ten
zilâttan sonra kalacak mikdardır» denilmek 
suretile metni kanunda matrahm her sene <mü-
tehavvil bir nisbet arzedeceği tasrih edilmiş ve 
müteahhid ise yapacağı teahhüdün taallûk ede
ceği senelere isabet edecek olan vergi mükelle
fiyetini mezkûr kanunun tayin ettiği hüküm
ler dairesinde ifa etmeyi kabul etmiş bulunma
sına ve taahhüdü takib eden seneler zarfındaki 
iktisadî şeraite göre mamul eşyanm mevaddı 
iptidaiye veya imal kıymetleri üzerinde husule 
gelecek temevvüclerin müteahhidin leh veya 
aleyhine bir fark husule getirebileceği bidaye-
ten malûm bir keyfiyet olub bu halin yeniden 
ihifas edilmiş bir vergi mahiyetinde telâkkisine 
de imkân görülememesine ve esas mesele bu 
suretle şayanı kabul olmayınca diğer aksamm 
artık tedkikına mahal olmadığına binaen bu 
babda tahakkuk ettirilen muamele vergisi far
kına müteallik sarfiyatı muhtevi ita emrinin 
iadesi hususuna birinci dairece kanar yerilmiş, 
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okluğundan bu hususa dair ita emri Millî Mü
dafaa vekâletine iade kılınmıştır. 

Heyeti umumiye karan 
Tarihi: 9 - VI - 1938 

No. : 1200 
4 — Emekli albay Ferid imzasile Millî Mü

dafaa vekâletine verilib tahsise itiraz olmak ha-
sebile 2514 numaralı kanunun 73 ncü maddesine 
tevfikan Umumî heyetçe tedkik edilmek üzere Di
vana gönderilen arzuhalde; 1933 senesinde kalb 
maluliyetinden dolayı tekaüde sevk edildikten 
sonra maaşının derece üzerinden tadili hakkında 
Millî Müdafaa vekâletince' yapılan muamelenin 
üçüncü daire kararile red edildiği ve esbabı 
red olarak kalb hastalığının romatizmadan müte-
vellid ve vazifeden omünbais olduğunun rapor ve 
kaydı resmî ile tevsik edilememesi ileri sürülmüş 
ise de dairenin bu karan adalete ve cereyanı mu
ameleye uygun olmadığı ve kalb hastalığının 
romatizmadan ileri geldiğinin Gülhane hastaha-
nesi raporunda mezkûr bulunduğu ve bu hasta
lığın vazifeden münbais olduğu 1337 senesinde 
ve İstiklâl harbinde kendisini vazifeye gönderen 
sahibi salâhiyet ve itimada şayan menzil müefttişi 
ve halen Trakya umumî müfettişi General Kâ
zım Dirik ile romatizmadan muztarib ve hasta 
iken vazifesine vekâlet eden menzil baş baytar 
vekili ve halen umuru baytariye dairesi reisi 
General Mustafa Kâmilin evrak arasında bulu
nan vesikalarından anlaşılacağı ve mağduriyet
ten vikaye edilmekliği hakkmda Devlet Şûrasına 
müracaat etmiş ise de işinin Divanı muhasebat 
kanunu mucibince umumî heyetçe tedkikinden 
sonra Devlet şûrasına müracaat hakkı baki kal
mak üzere müracaatının tecavüzü merci nokta
sından red edildiği cihetle dosyasının Divanı mu
hasebata sevkile maluliyetinin tescili taleb edil
mekte ve Millî Müdafaa vekâletinden gönderilen 
10- V - 1938 tarih ve 13218/1809 sayılı tezke
rede: 

Emekli baytar albay Fendin maluliyetini mu-
cib olan kalb hastalığının romatizmadan ileri gel
diği ve bunun da alınmış rapor veya kaydı resmî 
ile tevsik edilmemiş olması bakımından derece ile 
tadil edilen maaşmm tesciline imkân olmadığına 
dair üçüncü dairece verilen kararm 2514 sayılı 
kanununun 73 ncü maddesi veçhile umumî he
yette tedkik edilerek bîr karara rapt edilmesi 
istenilmekte olduğundan gereğinin yapılmak üze-

4 — Albay Feridin geçirdiği iddia olunan 
hastalıkların vazife icabı ve vazifeden mümbais 
olduğu anlaşılamadığı gibi vukuu zamanında 
tanzim edilmiş olan raporlara istinad etmeyen 
bu hastalıkların maluliyetle alâkası da sabit ol
madığından mumaileyhin maluliyetinin kabu
lüne imkân olmadığına dair Divanca verilmiş 
olan karar 195 numaralı tefsirle 892 numaralı 
karara uygun görülmüştür. 
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re t>u babdaki tahsis dosyasının gönderildiği; bil
dirilmekte ve askerî tahsis şubesinden yazılan 
6 - VI - 1938 tarih ve 1874/1924 sayılı müzek
kerede de mumaileyhin vaziyeti sıhhiyesini mü-
beyyin olarak Gülhane hastahanesi heyeti srîıhi-
yesince tanzim olunan 20 - V - 1933 tarihli ra-
parrdsUÛTC* daöresİBce «meveud arızaları faal 
hizmet görme kabiliyetini selb ettiğinden 1683 
mı,ıpftrB.tT fcannmiT» 31 nci maddesine göre teka
üdü. omusaddsktır» diye tasdik edilmesi üzerine 
1 - VIII. - 1938 tarihinden itibaren 157 lira 50 
kuruş maaşk tekaüdü icra ve bu maaşın 37922 
mjsaaraya teseü kılındığı ve ahiren ita eylediği 
12 - IV - 1936 tarifeli dilekçesinde 1337 senesin
de istiklâl harbinde Konyada iken duçar olduğu 
meşakı askeriyeden dolayı tekaüdünü mtucib 
olan kalb maluliyetine tutulmuş olduğundan 
bahisle maluliyet derecesinin tayin ve 
tesbitini taleb ettiği ve zat işleri dairesince dos
yasının tedki^inde Garbı Anadolu menzil müfet
tişliği başbaytarı iken Konya Hariciye hastanesi
nin 12 - XII - 1937 tarihli raporunda birinci za
man nefha ile muttasıf natemamiyet desamei ik-
liliye mevcud olmağla sabit hizmette istihdamı ve 
gülhane hastanesinin 21 - III - 1933 tarihli ra
porunda hitamında serirî ve hikemî muayenesi 
kaydile iki ay hava tebdili ve yine Gülhane has
tanesinden verilen 20 - V - 1933 tarihli raporun
da da üç ay istirahat ve tedaviye ihtiyacı olduğu 
yazılı olub bu üçüncü rapor üzerine yukarıda ar-
zolunduğu veçhile sıhhiye dairesince tekaüde 
şevki tasdik olunduğu ve son müracaatı üzerine 
Gülhane hastanesinden verilen 29 - I - 1937 ta
rihli raporda « Hasta kalb iğtişaşı geçirmiştir. 
Romatizma kuvvetli bir âmil olabilir » diye yazı
lı olduğu ve arzuhaline raptettiği şahadetname
lerden o zaman Garbî Anadolu menzil müfettişi 
ve halen Trakya umumî müfettişi General Kâ
zım Dirikin 10 - XI - 1934 tarihli vesikasında 
1337 yılı kânun aylarında hayvanların şevki es
nasında soğuk algınlığından mütevellid geçirdiği 
sürekli hastalığını bildiği, yine o zaman Garbî 
Ajnadolu menzil müfettişliği baştabib muavini ve 
sonra Kastamonu hastanesi baştabib *ve operatö
rü Faikin 22 - X - 1934 tarihli vesikasında Fe-
ridin şikâyeti nefes darlığı, kalb çarpıntısı ve 
hafif şekilde sol kola intişar eden 
Halifaks ağrıları idi» Muayenesinde 

ebJjerin birin<& zamanda intişarlı sistolik 
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bir mefha bulunduğunu hatırlıyorum, 
diye yazılı olduğu ve o zaman Konya ağır mec-
ruhin hastanesi ve halen Ankara numune has
tanesi sertabibi Nüzhetin 6 - V -1935 tarihli ve
sikasında Feridin Konyada zatürreeden hasta 
olarak tebdili hava raporu aldığını ve bu rapo
run hastane sıhhiye heyeti defterinde mukay-
yed bulunduğunu hatırladığını ve yine bu zatin 
22 - VI - 1936 tarihli ikinci vesikasında Feri
din had risyei kesirrülmafsala duçar olduğunu 
ve kalb arızasının bundan tevellüd ettiğini söy
lediği ve buraya kadar arzolunan vesaik Millî 
Müdafaa vekâleti Sıhhat işleri dairesince incele
nerek 8 - IV - 1937 tarihinde « Feridin 337 se
nesinde geçirdiği hastalık hakkmda Doktor Nüz
hetin 6 - V - 1935 tarihli vesikasında zatürree
den ve 22 - VI - 1936 tarihli ikinci vesikasında 
romatizmadan bahsedildiği, gerek bu zatin ge
rek Doktor Faikin verdiği şahsî raporlarla iş 
yapmak kanunen mümkün olmadığı, bunun için 
337 senesinde üç tabib tarafmda verilmiş, roma
tizma hastalığını gösteren rapor olmadıkça emek
li Feridin dileğinin yerine getirilmesi mümkün 
olmadığı yolunda karar verildiği ve bu ka
rarın Feride tebliğinden sonra mumaileyhin iti-
razen yeniden verdiği arzuhalinde beyanatına 
ve Baytar işleri dairesi reisi General Kamil Bay-
renin 7 - V - 1937 tarihli vesikasında Feridin 
337 yılında Konyada romatizmadan muztarib ola
rak vazife görmediğini ve kendisinin vekâlet 
etmek üzere cebheden gönderildiğini bildirmesi 
üzerine buna dayanılarak tevsik edilmesi bildi
rilmiş ve bu işara verilen cevabda; yalnız bir ve
sikaya ve CHilhane hastanesinin pek katği olma
yan tasdikine göre tevsikin yapılması zaif gö
rüldüğünden daha kuvvetli fennî kanaat ve 
mütalealan taleb edilmiş ve buna cevaben Sıh
hat işleri dairesinin yazısında « Albay Feridin 
dilekçesi okundu ve dosyası yeniden incelendi. 
Dosyasında mevcud ve son defa tuğgeneral Kâmi
lin verdiği vesikalara göre romatizma geçirdiği 
ve Gülhane hastanesinin raporuna göre de ro
matizmanın kendisinin tekaüdlüğünü mucib 
olan kalb hastalığının husulünde âmil olduğu an
laşılmakla buna göre tevsik işinin yapılması » 
bildirilmekle bu suretle tevsik edildiği ve bu
nun yine Sıhhat işleri dairesince Feridin te-
kaüd -tarihinden muteber olmak üzere beşinci 
dereceden terfihi ve 397 numaralı kanunun bi
rinci maddesinin (C) fıkrasına göre para mükâ-

( a Sav 
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fatına müstahık olduğu tasdik edildiği ve böy
lece vekâlet makamının tasvibine iktiran et
mekle tekaüd maaşının tahakkuk ettirildiği an
laşılmış ve bunun üzerine dairesine yazılan is-
tizahnamede Feridin 337 senesinde romatizma 
geçirdiği o zaman istihsal edilmiş bir rapor ve
ya kaydi resmî ile tevsik edilememekte ve ancak 
şuhud vesikalarile tesbit olunmakta bulunduğun
dan ve bu cihet kaydi resmî veya vaktinde 
alınmış raporlarla tevsik olunsa dahi ro
matizmanın 195 numaralı tefsir kararına na
zaran vazifeden mûmbais olduğu başkaca tev
sik olunmak zarurî olduğundan bahisle bu 
iki noksanına rağmen maaşının tadili cihetine 
gidilmesinin Meclisi Âlice müttehaz 1004 numa
ralı kararın 2 ve 6 ncı fıkralarına ve arzolunan 
tefsir kararına göre nasıl' mümkün görüldüğü
nün izahı taleb olunmuş ve buna verilen ce
vabda: 

Maluliyetinin esbabı mucibesi hakkındaki 
arzuhalile Sıhhat işleri dairesinin müdafaana-
mesinin, gönderildiği bildirilmiş olub bahsolu-
nan müdafaanamede zamanında verilmiş ol
makla beraber mevcud vesikaların bilhassa bun
ları verenlerin 337 senesinde bu vaka ile pek 
yakından alâkadar ve ezheri cihet şayanı iti-
mad olan zevat olması itibarile Feridin vazife 
icabı romatizmaya tutulmuş olduğuna kanaat 
husule getirdiği bildirilmiş ve bunun üzerine 
tekrar yazılan istizahnamede Feridin romatiz
ma geçirdiği ve buna vazifeden mümbais olarak 
tutulduğu şuhud vesikalarile tevsik edilmekte 
olduğundan bahsile bunlara nazaran maaşmm 
tadili mevcud kararlarla nasıl mümkün görüldü
ğünün izahı rica olunmuş iken verilen cevabda 
bu imkân izah edilmiyerek şehadetnamelerin 
kanaat bahşolduğu bildirilmiş olduğundan mu
amelenin Meclisi Âli kararlarile ne veçhile telif 
edilebileceğinin beyanına dair tekrar yapılan 
istizaha alınan cevabda da dairesinin müdafaa-
namesinin gönderildiği bildirilmiş ve Baydar şu
besi müdürlüğünün 10 - 8 - 1937 tarihli müda-
f aanamesinde zamanı vukuunda almmış vaki ra
porları tâbirinin hazar zamanına aid olduğu, se
fer zamanına şümulü olmadığı gibi tatbiki da 
mümkün olmadığı,, seferde hiç bir subay ileri
sini tahmin ederek uğrayacağı vaziyetleri tesbit 
ve vesaik tedarikini düşünmeyeceği, her hasta
lanan subaysa mutlaka hastaneye gönderilemi-
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yeceği, Albay Feridin vesaiki sıhhat işleri daire
since incelenerek 195 sayılı tefsir kararına ve 
şu vaziyete göre mumaileyhin kanuna uygun 
olduğu bildirilmiş olduğundan; 933 senesinde 
kalb arızasından dolayı tekaüde sevk edilmiş 
olan Albay Feridin hastalığı hakkındaki 22 -
10 - 1934, 10 - 11 - 1934 ve 6 - 5 - 1935 tarihli 
şehadetnamelerde bu arızanın romatizmadan 
mütevellid olduğuna dair bir kayid ve işaret ve 
bir iddia ve şahadet yok iken arzuhal tarihin
den sonra Doktor Nüzhetin verdiği ikinci vesi
kada romatizmadan bahsedilmiş, ve sıhhat işleri 
dairesince yapılan ilk tedkikte Doktor Nüzhetin 
birinci vesikasında zatürreden, ikincisinde roma
tizmadan bahsedilmiş olmasına işaret edildikten 
sonra gerek bu zatin ve gerek Doktor Faikin 
verdiği şahsî raporlarla iş yapmak kanunen 
mümkün olamıyacağı için 337 senesinde üç ta-
bib tarafından verilmiş romatizma hastalığını 
gösteren rapor olmadıkça Feridin dileğinin ye
rine getirilemiyeceği karar altına alınmış ve bil
âhare General Kâmilin verdiği vesikada Feri
din Konyada romatizmadan muztarib olarak va
zife görmediğini ve kendisinin ona vekâlet et
tiğini bildirmesi ve Gülhane hastahanesinden 
verilen 29 - 1 -1937 tarihli raporda: «hasta, kalb 
iğtişaşı geçirmiştir. Romatizma kuvvetli bir 
âmil olabilir » denilmesi üzerine yine tevsik ci
hetine gidilmeyerek daha kuvvetli fennî bir ka
naat ve mütalea taleb edilmişken tekrar yapılan 
tedkikat neticesinde evvelki vesikalara ve son de
fa General Kâmilin verdiği vesikaya ve Gülhane 
hastanesinin raporuna göre tevsik yapılarak ma
aşın tadili cihetine gidilmiş olub Gülhane hasta
nesinin 29 - I - 1937 tarihli raporu vaka zama
nında verilmiş olmadıktan başka esasen sarih ve 
katği bir mahiyette de olmadığına ve diğer vesa
ik de şahadetnamelerden ibaret bulunduğuna na
zaran Feridin maluliyetini mucib olan kalb has
talığının romatizmadan ve bunun da vazifeden 
mütevellid olduğu kaydi resmî veya zamanı vu
kuunda alınmış raporla tevsik edile -
memiş olduğuğundan maluliyeti 551 nu - -
maralı kanuna merbut emraz cetvelinin 
43 ncü bendine uygun görülememiş ve 195 nu
maralı tefsir kararile mümasil meseleler dolayı-
sile ve Divanı muhasebat raporları üzerine Mec
lisi Âlice ittihaz buyurulan 892 numaralı kara
rın 15 nci ve 1004 numaralı kararm iki ve 6 ncı 
fıkraları muvacehesinde tadil muamelesinin tes-

( S. Sayısı : 78 ) 
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çili cihetine gidilemeyeceği 18 - IV - 1937 tarihli 
müzekkere ile arzedilmiş ve bu mü
zekkere üzerine . mumaileyhin vaziyeti 
üçüncü dairece tedkik olunarak Albay 
Feridin maluliyetini mucib olan kalb hastalığı
nın romatizmadan tevellüd ettiği ve bunun da 
vazifeden münbais olduğu zamanında alınmış ra
por veya kaydi resmî ile tevsik edileme
miş olmakla tashihin tescili mümkün 
görülemediğine, 2514 numaralı Divanı mu
hasebat kanununun 73 ncü maddesi mucibince 
Umumî heyetçe kabili tetkik olmak üzere ka
rar verilmiş ve tahsis dosyası takrirle Millî Mü
dafaa vekâletine iade kılınmış olduğundan ve 
mumaileyhin Millî Müdafaa vekâletine itirazen 
verdiği arzuhalde bahsedilen Vesaik evvelce de 
aynen mevcud olmasına rağmen maluliyeti ka
bul edilemediği gibi mevzubahs maluliyetin ro
matizmadan husule geldiği ve bunun da 195 nu
maralı tefsir karan mucibince vazife esnasında 
hadis ve vazifeden mümbais bulunduğu hakkın
da başkaca vesaik ibraz edilememekte ve vekâ
letten yazılan tezkerede de bu hususa aid kaydi 
resminin mevcudiyetinden bahsedilmiyerek sa
dece takrirle iade edilen tahsis evrakı gönderi
lip vaziyetinin Umumî heyetçe tedkikı taleb edil
mekte olduğundan vaziyeti izah olunan muma
ileyh hakkında şubece başkaca beyanı mütale-
ayı müstelzim bir cihet görülemediği bildirilmiş 
olmakla Müddeiumumi Enver Arkun maluli
yetin vazife esnasında hadis ve vazifeden müm
bais bulunduğu, istinad kılınan evrak ve vesa
ikle sabit olamadığından bu husustaki iddianın 
reddi lâzımgeleceği mütaleasında bulunmakla 
icabı müzakere edildi: 

Askerî tahsis şubesince yazılan mütaleana-
mede tafsilen izah kılındığı üzere: 

1 - Baytar Albay Feridin, 12 - XII -1937 
tarihli raporda arızai kalbiyesi icabı sabit hiz
mette istihdamına ve 21 - III -1933 tarihli ra
porda iki ay hava tebdiline ve 20 - V -1933 ta
rihli raporda üç ay tedavi ve istirahatine lü
zum gösterilmiş ve bu üçüncü rapor üzerine 
tekaüdlüğü 1683 numaralı kanununun 31 nci 
maddesine göre icra kılınmış olup bu maluli
yetin vazifeden mütevellid olduğu o vakit mev
zubahs ve iddia edilmemiş iken bilâhare vaki 
olan miiracaati üzerine Gülhane hastanesinden 
verilen 29 -1 -1937 tarihli raporda: (Hasta, kal
bi iğtişaş geçirmiştir. Romatizma kuvvetli bir 



— 17 
âmil olabilir) denilmiş ise de bu rapordan da 
kalb arızasının vazifeden mütevellid olduğu an-
laşılamadığı gibi romatizmanın da bu maluliye
te âmil olduğu katği bir surette irae kılınma
mıştır. 

2 - Meclisi Âlinin 892 numaralı kararı veç
hile maluliyetin zamanı vukuunda tanzim edilmiş 
vesaikten olmayıp şahadet mahiyetinde olarak 
bilâhare istihsal ve ibraz' kılınan vesaikten: 

1 - Trakya Umumî müfettişi General Kâzım 
Dirik tarafından yazılan 10 - XI -1934 tarihli 
vesikada mumaileyhin 1337 yılı kânun aylarında 
hayvanların şevki esnasında soğuk algınlığın
dan mütevellid geçirdiği sürekli hastalığını bil
diği beyan kılınmış ise de bu vesika, maluliye
tinin bu hastalıkla alâkasını izah ve tevsik eder 
mahiyette görülmemiştir. 

2 - Garbi Anadolu menzil müfettişliği baş-
tabib muavini Operatör Faikin 22 - X -1934 
tarihli vesikasında (Feridin şikâyeti nefes dar
lığı, kalb çarpıntısı ve hafif şekilde sol kola 
intişar eden halfikas ağrıları olup muayenesin
de ebherin birinci zamanda intişarlı sistolik bir 
nefhası bulunduğunu hatırladığı) yazılı ise de 
bunun maluliyet ve vazife ile alâkası izah ve tev
sik kılınmamıştır. 

3 - O zaman Konya ağır mecruhin hastanesi 
sertabibi Nüzhetin 6 - V -1935 tarihli vesikasmda 
ise: 

Feridin Konyada zatürreden hasta olarak teb
dili hava raporu aldığını ve bu raporun hasta
ne sıhhiye defterinde mukayyed bulunduğunu ha
tırladığı beyan edilmiş ve bunun yine maluliyet
le alâkası ve vazife icabile olan münasebeti izah 
kılınmamış iken yine ayni zatın 22 - VI -1936 
tarihli ikinci vesikasmda Feridin had risyei ke-
sirülmafsala duçar olduğu ve kalb arızasının bun
dan tevellüd ettiği söylenilmiş ve iki vesika ara
sında birinde zatürreeden ve diğerinde had risyei 
kesirülmafsaldan bahsedilmek gibi görülen tezad 
Ve tenakus ile beraber ikincisinin zamanı vukuu-
nun ve bunun vazife ile alâkasının izah ve tevsik 
olunmadığı görlümüştür. Bu vesaik Millî Müda
faa vekâleti Sıhhiye dairesince de tedkik oluna
rak maluliyetin vazife icabı olduğunu isbata kâ
fi görülememiş iken, 

4 - Baytar işleri dairesi reisi General Kâmil 
Bayrenin 7 - V -1937 tarihli vesikasında Feridin 
1337 yılında Konyada romatizmadan muztarib | 
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olarak vazife görmediği ve kendisinin vekâlet et
mek üzere cepheden gönderildiği beyan edilmiş ol
makla1 Millî Müdafaa vekâletince bu vesikaya ve 
Gülhane hastanesinin marüzzikir 29 -1 -1937 ta
rihli raporuna istinaden beşinci derece üzerinden 
terfihi cihetine gidilerek tekaüd maaşının tadil 
ve terfih zammı tahakkuk ettirildiği ve fakat Di
vanca bu vesaikin kâfi görülemiyerek reddedildi
ği anlaşılmaktadır. 

Htyeti umumiyeye tedkiki talebile bu kere va
ki olan müracaatta ise evvelce bahsedilen vesa
ike zamimeten başka bir vesika ilâve ve ibraz 
edilmediği ve bunlar da Meclisi Âlinin 892 numa
ralı kararı veçhile hastalığın zamanı vukuunda 
tanzim kılmmış rapor mahiyetinde bulunmadığı 
ve maluliyetin saik ve sebebi hakkında katği bir 

tnütaleayı ihtiva etmediği gibi Faik Nüzhetin ver
diği vesikalarda olduğu veçhile tezad ve tenakus
lar da bulunduğu ve vekâletçe istinad edilen en 
son vesika dahi bir tabib raporu mahiyetinde bu
lunmadığı ve ayni zamanda raporlarda bahsedilen 
rahatsızlıkların maluliyetle derecei alâkası ve ge
rek bunların ve gerek maluliyetin vazife icabile 
derecei münasebeti sabit olamadığı cihetle gerek 
bu noktalar gerek maluliyetin vazife esnasında 
hadis ve vazifeden münbais olması lüzumu hak
kındaki 195 numaralı tefsir kararı ve maluliyetin 
zamanı vukuunda tanzim kılınmış vesaika istinadı 
hakkındaki 892 numaralı Meclisi Âli karan mu
vacehesinde Baytar Albay Feride derece üzerin
den maluliyet maaşı tahsisine imkân bulunmadı
ğına ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye 
arzına ve karar suretinin Millî Müdafaa vekâle-
tile mumaileyhe tebliğine 2514 numaralı Divanı 
muhasebat kanununun 73 ncü maddesi hükmüne 
tevfikan karar verilmiştir. 

Heyeti umumiye kararı 
Tarihi : 30 - VI -1938 

No. 1203 
5 — Kaymakamlıktan mütekaid Hilmi îltekin 

imzasile verilen 21 - IV - 1938 tarihli dilekçede 
evvelce muhassas tekaüd maaşma Büyük harb 
zammı yapılması hakkındaki son müracaatini ta-
kib eden 1 teşrinisani 1937 tarihinden itibaren 
250 kuruş zam iera kılınmış ise de bu zam için 
341 senesinde Eskişehir Askerlik şubesi reisliğine 
müracaat ederek mezkûr zammın harbe bilfiil iş
tirak edenlere verilib geri hizmette bulunanlara 
yapılmadığı beyanile cevab verildiği ve bundan 

5 — Müstödinin seferberliğe iştirak edenle
re harb zammı verilmesine mütedair olan 695 
numaralı kanunun neşrinden sonra ve 3107 nu
maralı kanunun neşrinden evvel mezkûr zam
dan istifade ettirilmesini taleb ettiği yolundaki 
iddiası kayden sabit olmadığından müraaeatı 
tarihinden itibaren mezkûr zamdan istifadesi 
lâzımgeldiğine dair Divanca verilmiş olan ka
rarın 3107 numaralı kanun hükümlerine uygun 
olduğuna karar verilmiştir. 
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başka 3107 numaralı kanunun yeni tahsis edile- I 
cek maaşlara aid olub evvelce tahsis edilmiş olan
lara şümulü olmadığı ve bu hususta tereddüd 
edildiği takdirde Büyük Millet Meclisinden tef
sir taleb edilerek mağduriyetten vücaye edilmesi 
ve bu suretle muamele ifası mümkün görüleme
diği takdirde 341 senesindeki müracatmın iki 
zatin vereceği vesaika istinaden kabulü lâzım-
geleceği beyan edilmekte ve ledelistifsar Millî 
Müdafaa vekâletinden alınan tezkerede yarbay 
Hilmi bu iş için Yüksek Arzuhal encümenine mü
racaat etmiş ve yazılan 2 - V - 1938 tarih ve 
13131/1788 sayılı cevab sureti bağlı olarak gön
derilmiştir, denilmekte ve Arzuhal encümenine 
yazılan tezkerede de « dilek sahibi emekli yarbay 
Hilmi îltekin beş sene Büyük harb zammı için 
341 yılında müracaat ettiğini ve bu hususta 937 
yılındaki son müracaati üzerine 3107 sayılı ka
nuna göre iki yüz elli kuruştan ibaret mezkûr 
zammın son müracaati tarihinden itibaren veril
diğini beyan ederek bu zammın tahsis mebdei-
nin düzeltilmesini istemekte olub Büyük harb 
zammı hakkında 341 yılında müracaatina dair 
dosyasında bir kayid ve malûmat bulunmayan 
bu zatin çözü geçen zamma müstahak olduğu ta
rihten itibaren beş sene içinde müracaati vaki 
olmadığı için 3107 sayılı kanunun birinci ve mu
vakkat maddelerinin sarih hükümlerine tevfi
kan ve Divanın 26 - IV - 1937 tarihli Umumî 
heyet karan mucibince müracaatını takib eden 
ay başı olan 1 - XI - 1937 tarihinden itibaren 
verilmiş olduğu ve bu itibarla dileğinin yeri
ne getirilmesine imkân olmadığı cevabının ve
rildiği görülmüş olub askerî tahsis şubesinin 
müzekkeresinde de; 15 şubat 1929 tarihinde te-
kaüd. edilib Büyük harbde hizmete alınarak aile 
erzak komisyonunda istihdamından dolayı mez
kûr harbden zam yapılmasını 26 - X - 1937 tarih
li arzuhalile taleb eden Hilmi tltekinin bu zam
ma aid Divanın 54433 numaralı tescil dosyası 
tedkik edilerek; Millî Müdafa vekâletinin tez
keresinde de beyan olunduğu üzere mumaileyhin 
341 senesinde müracaatına aid bir kaydi resmî 
veya arzuhali olmayıb ancak 26 - X - 1937 tarih
li arzuhali mevcud olduğu ve 3107 numaralı ka
nuna ve bu kanunun hükmünün tadil ve tashih
lere de teşmil eden umumî heyetin 26 - IV - 937 
tarihli kararına göre müracaatını takib eden 
1 teşrinisani 1937 tarihinden itibaren muhassas 
maaşına 250 kuruşun zammedildiği anlaşılmış | 
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olub İstanbul jandarma alayı açığında iken te
kaüde sevk edilen Teğmen Emin Arda hakkında 
Umumî Heyetçe ittihaz olunan mayıs 1938 ta
lihli kararda: Eminin gerek ciheti mülkiyede 
mesbuk filî hizmetinin ve gerek umumî harbe 
aid beş sene harb zamanının hini tekaüdünde 
hesabi anmamış olması tahakkuk dairesince müd
deti hizmet cetvelinin yanlış ve noksan tanzim 
edilmiş olması demek ohıb bu da mahiyeten bir 
hesab hatasından ibaret bulunmasına göre 3107 
numaralı kanunun hükümlerine tâbi olmaması 
ve binaenaleyh müstedinin talebi veçhile ya
pılan zammın maaşın mebdei tahsisinden itiba
ren verilmesi lâzım geleceği muharrer bulun
makta olduğundan bu karara göre harb zaman-
I r ı n m , Umumî Heyetin 26 - 4 - 1937 tarihli 
kararile tadil ve tashihlere de teşmil edilen 
3107 numaralı kanunun haricinde görülmesine 
binaen muamele sahibi Hilmi lltekin ile emsali
nin müstahak oldukları harb zamlarının da ha
tayı maddi addile 3107 numaralı kanunun tat
bik edilmiyerek müracaatlarını takib eden ay 
başından yapılan zam mebdenin tashihi icab 
ederse de harb zammı hakkındaki hükmü ihtiva 
eden mülga 11 ağustos 325 tarihli tekaüd kanu
nunun 5 nci maddesini müfessir mülga Şûrayi 
devletin 19 temmuz 335 tarihli kararında ( 
sefere iştirak edenlerin hidemata bu suretle 
zam icrasından maksadı kanunî meşak meza-
himi harba maruz olanlara mükâfatı maddiye 
temininden ibaret olmasına mebni Maliye neza
retinin tezkeresinde dahi tafsil ve beyan olun
duğu üzere seferberlik ilân olunan mahallerde 
bulunmuş olmak sefere iştirak mânasına alına-
mayıb maddeteyin mezkûreteyin ahkâmından 
tarihi meriyetleri itibari]e müddeti iştiraklerine 
maksur olmak üzere ancak sefere bilfiil iştirak 
edenlerin müstefid olmaları lâzım geleceği) ya
zılı bulunmasına binaen harbe bilfiil iştirak et
tiği kuyudu resmiye ile tahakkuk • etmiyenlere ' 
esasen tekaüd edildikleri tarihde bu zam yapıl
mamakta olduğundan bilâhara 31 kânunuevvel 
1341 tarihinde neşrolunan 695 numaralı kanuna 
seferberliğe iştirak kaydi konulmuş ve bunu mü-
teakib neşrolunan 1372 numaralı kanunla da 
harb zamlarının mebdei îtalya harbinin başlan
gıcı olan 15 eylül 327 tarihine kadar geri götü-. 
rülmüş olub bundan sonra neşrolunan 1620 nu
maralı kanunun muvakkat maddesile îtalya, 
Balkan ve harbi umumî zamlarının 31 kânunu-
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evvel 1341 tarihinden verilmesi kabul edilmiş 
olub şu hale nazaran 31 kânunuevvel 1341 tari-

r hinden evvel tekaüd olub da harbe bifiil iştirak 
etmiyenlere tekaüd tarihlerinde zam yapılama
makta olmasına göre bu zamların ilk tahsis 
tarihinde dahili hesab edilmemesinin hatayı 
maddî olarak kabulü muhtacı tedkik 
bulunduğundan bu vaziyete rağmen harb 

• zamlarının 3107 numaralı kanunun şümulü hari
cinde görüldüğü takdirde muamele sahibi Hilmi-
nin büyük hai'be bilfiil iştirak etmemesinden dolayı 
ilk tekaüdünde dahil edilmediği anlaşılan ve 
1 teşrinievvel 1937 tarihli müracaatını takib 
eden 1 teşrinisani 1937 tarihinden itibaren yapı
lan 250 kuruş harb zammı mebdeinin büyük 
harpte tekaüde irca edildiği 1 şubat 1335 tari
hine değil 1626 numaralı kanuna tevfikan an
cak 31 kânunuevvel 1341 tarihine tashihi icab 
ederse de Divanı muhasebat kanununun 73 ncü 
maddesi mucibince keyfiyetin umumî heyetçe 
tedkiki ile muktazasmın tayini istenilmekte ol
duğu anlaşılmış olmakla müddei umumî Enver 
Arkunun talebi vakiin isafa muhassas maaşın 
tadili mahiyetinde bulunmasına mebni 3107 nu
maralı kanun hükmüne tâbi olması lâzımgelece-
ği ve bu takdirde de yapılan muamelede bir 
yanlışlık olmadığı yolundaki mütaleası da alın
dıktan sonra icabı müzakere edildi. 

Müstedinin harbi umuminin hitamını müte-
akib tekrar tekaüde ircaı tarihi olan 1335 sene
sinde cebhe gerisinde ifayı hizmet edenlere harb 
zammı verilmesi hakkında bir hüküm mevcud 
olmamasına göre o tarihde kendisine tahsis edi
len tekaüd maaşmın sureti hesabında bir yanlış
lık ve noksanlık mevcud olmayıp seferberliğe iş
tirak eden bilûmum zabitanın bu zamdan istifa
desi 31 kânunuevvel 1341 tarih ve 695 numaralı 
kanunla kabul edildiği ve bu tarihten sonra mü
racaatla maaşının tashihi talebinde bulunduğu 
de kaydı resmi ile tevsik edilemeyib 1341 sene
sinde vukuu iddia edilen ve şehadete istinad et
tirilen müracaata da geri hizmetinde bulunan
ların bu zamdan istifade edemiyecekleri cevbaı 
verildiği arzuhalde hikâye edilmesine göre 695 
numaralı kanunun neşrinden evvel vukuunu ka
bul etmek lâzım gelib bu takdirde ise bir kıyme
ti olamıyacağı ve ahiren vaki müracaatı ise 3107 
numaralı kanunun meriyetinden sonraya müsa-

** • dif bulunduğu cihetle hakkında bu kanun hü
kümlerinin tatbiki zaruri olduğuna ve binaen-
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aleyh yapılan muamelede kanunsuzluk görülme
diğine ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi 
âliye arzına ve müstediye de tebliğine Divanı 
muhasebat kanununun 73 ncü maddesi hükmüne 
müsteniden ve müttefikan karar verildi. 

Heyeti umumiye kararı 
Tarihi : 7 - VII -1938 

No. : 1205 
6 — Eski mabeyin kâtiblerinden Memed Tev-

fikoğlu 1322 doğumlu Hüseyin Naime iadeten 
ve hayat kay dile maaş tahsisini muhtevi olup. Ma
liye vekâleti Zat işleri müdürlüğünce tanzim edi
lerek tescili için Divana gönderilmiş olan evra
kın 3 ncü dairece tedkiki neticesinde: 

Mumaileyhe ölü pederinden dolayı 19 kânunu
evvel 1338 tarihinden itibaren bağlanan iki lira 
46 kuruş yetim maaşının ikmali sinni dolayısile 
19 - VI -1341 tarihinde kesilerek diğer yetimlere 
münakaleten zammolunduğu ve bu tarihten itiba
ren maaşının iadeten tahsisi için bir müracaatı 
sebketmediği ve 30 T. evvel 1932 de İstanbul 
3 ncü iera dairesi kâtibliğine namzed olarak ta
yin ve 30 - V -1933 tarihinde de asaleti tasdik 
olunarak ağustos 1934 sonunda maluliyetine bi
naen hizmet müddetine göre 40 lira ikramiye 
verilmek suretile alâkasının kesilmiş olduğu ve 
1935 senesinde bailâm vasisi bulunan anası tara
fından vukubulan müracaat üzerine Naimin pe
derinin vefatı tarihinden itibaren malûl bulun
duğunun tevsiki cihetine gidilerek evvelce ikmali 
sin hasebile kesilmiş olan maaşının raporunun 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tasdik 
edildiği 9 - I I I -1936 tarihini takib eden l-IV-1936 
dan itibaren iadeten ve hayat kaydile bağlandığı 
görülmüş olup Hüseyin Naimin 30 - X -1932 ta
rihinde İstanbul icra dairesi kâtibliğine tayin ol
duğu zaman tamussihha olduğunun tesbit edilmiş 
olması icab edeceği gibi bu vazifeden malulen te
kaüde sevkolunduğu zaman verilmiş olan 
13 - VIII -1934 tarihli raporda hastalığının bir se
ne evvel başladığı yazılı olduğu halde bu defa 
yetim maaşmm iadeten tahsisi için İstanbul emra
zı akliye ve asabiye hastanesinden istihsal eylediği 
4 - VI -1935 tarihli raporda hastalığının 1338 se

nesinden beri mevcud olduğu yazılı olmakla bera
ber bu husus fennî bir mütaleaya istinad ettiril-
mediği gibi bu babda bir vesika da ibraz edilme
miş bulunmasına göre maluliyetinin maaşının 
kesildiği tarihde mevcudiyeti kanaat verici bir şe-

6 — Mevcud raporlardan mumaileyhin ma
luliyetini intaç eden hastalığa pederinden ma
aş almakta iken musab olduğu anlaşıldığı gibi 
yine mezkûr raporlarda ifade edildiği veçhile 
bu hastalığın zaman zaman hafifleyerek hasta
da salâh asarı görünmesi hastalığın seyri ica
bından olup bu halin maluliyetin zevali şeklin
de telâkkisi icab etmeyeceğine pederinden ma
aş almakta iken malûl olanlara hayat kaydile 
maaş verilmesi 1683 numaralı tekaüd kanunu
nun 54 ncü maddesi icabından olduğuna göre 
mumaileyhin ikmali sin dolayısile kesilmiş olan 
maaşının kesildiği tarihten itibaren tahsisine 
karar verilmiştir. 
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kilde tevsik edilmemiş olduğundan tahsis olunan I 
maaşın tescili doğru olamayaeğından takrirle red
dedilmesi üzerine Eminönü malmûdürlügünün 
14 - Yi -1938 tarih ve 3941 sayılı tahriratile gön
derilen ve Bakırköy emrazı akliye ve asabiye has
tanesi sertabibliğine hitaben yazılmış olan 
6 - VI -1938 tarihli dilekçede; 3 - IX -1937 tari
hinde 1450 numara ile hastanede tedavi edilerek 
11 - V -1938 tarihinde çıkarıldığını bu hastalığın
dan evvel müteaddid kereler ayni hastanede te
davi altına alındığını; 4 haziran 1935 tarih ve 
935/2402 numara ile tanzim kılınan hastane heye
tinin raporu üzerine Maliye vekâleti ve Sıhhat şû
rası kendisine yetim maaşı tahsis etmiş ise de Di
vanın üçüncü dairesi raporun fennî müta-
leaya müstenid olmadığı ve binaberin 
hastane kuyudatının ihracile irsen malûl 
olduğunun heyeti sıhhiye tarafından bildi-
rilmedikçe maaşı tescil edilemeyeceğini bilbeyan 
o suretle heyeti sıhhiye raporu ile mezkûr rapora 
zeylen muktazasmın bildirilmesi talebinde bu
lunduğu anlaşılmış ve verilen raporda « sık, sık 
nükseden ve daima âmik bir melankoli şeklinde 
seyreden, cinneti manyayı inhitatile malûldür » 
denildikten sonra « 1338 senesindenberi uzun 
müddet dışarıda ve müteaddid defalar hastane
mizde tedavi altmda bulunmuştur. 

Şayi zatisile hayatını kazanamayıb aharın 
daimî surette muavenetine muhtaç olduğundan 
kaydi hayat şartile yetim maaşına muhtaçtır » 
denilmiş olub mülkiye tahsis şubesinden yazı
lan müzekkerede de, malmûdürlügünün işbu 
tahriratile gönderilen Naim imzalı arzuhal, ma
luliyetinin irsî olduğu ! evvelki raporda beyan 
edilmediği için Divanı muhasebatça yetim maaşı 
tescil edilmemiş olduğundan bahsile bu husu
sun bir zeyli raporla tevsiki talebini havi ola
rak Emrazı akliye ve asabiye hastanesi sertaba-
betine verilmiş olub kendisine maaş tahsisine 
mâni olarak kabul ve tesbit edilmiş esbabı 
mucibelere itirazı ve işin Divanı muhasebat ka
nununun 73 ncü maddesince temyizen tedkiki 
talebini muhtevi olmadığından Divanca bunun 
üzerine yapılacak bir muamele olmayacağı ci
hetle bu suretle cevab verilerek arzuhalin ia
desi diye yazılı bulunduğu görülmüş ve üçüncü 
dairece ittihaz olunan kararda da : Tahsis şube
since, arzuhal muhteviyatı işin Divanı muhase
bat kanununun 73 ncü maddesi mucibince 
umumî heyetçe tedkikini icab ettirecek şekilde | 
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olmadığı dermeyan edilmekte ise de arzuhalin ev- I 
velce 3 neü dairece ittihaz olunan kararla vaki 
olan redde itiraz için verildiği metninden anla
şılmakta olduğundan bu şekilde muameleye tâbi 
tutulması lâzımgeleeeği ve zat meseleye gelince 
bu defa ibraz edilen rapor evvelkinden farklı ol
mamak itibarile evvelce dairece müttehaz kara
rın tadilini icab ettirecek bir vaziyet görülme
mekle beraber muamele sahibince bu karara iti
raz edilmekte olduğunun işin Heyeti umumiye-
ee tedkiki icab edeceği beyan .edilmiş olduğundan 
dairece mütalea edildiği veçhile istidanın evvelce 
3 ncü dairece ittihaz olunan karara itirazen ve
rilmiş olduğu mündericatından anlaşılması hase-
bile işin 2514 numaralı Divanı muha
sebat kanununun 73 ncü maddesi mucibince umu
mî heyetçe müzakere ve karara raptı hususu ka
rarlaştırıldıktan ve müddeiumumi Enver Arku-
nun maluliyetin fasılalı olmakla beraber 1338 se-
nesindenberi devam eylediği tesbit edilmekte ol
masına göre esas itibarile yetim maaşının iadeten 
tahsisi lâzımgelmekte ise de memuriyette bulun
duğu ve hasta olmayıb iaşesini temin edebildiği 
zamanlar için bu maaşın verilmemesi lâzımgele
eeği yolundaki mütaleası da alındıktan sonra ica
bı müzakere edildi. 

Azadan beş zat, evraka merbut ve Bakırköy 
emrazı akliye hastanesi heyeti sıhhiyesinden ve
rilmiş olan rapora nazaran maluliyetin 1338 se-
nesindenberi devam etmekte ve fakat ara sıra 
hafiflemekte olduğu anlaşılmakta olduğundan 
kısa bir zamana münhasır bulunan memuriye
tinin de hastalığın hafiflediği zamanlara tesa
düf etmiş olduğu istidlal edilmekte olmasına ve 
bu vazifeden de malulen çıkarılmış olması has
talığın devam ve mevcudiyetine delâlet eylemek
te bulunmasına mebni müstedinin pederinden 
muhassas maaşın iadeten tahsisi muvafık olaca
ğı rey ve mütaleasmda bulundular ise de evvel
ce üçüncü dairece müttehaz kararda bertafsil 
izah edilmiş olduğu üzere müstediye pederinin 
vukuu vefatile 19 kânunuevvel 1338 tarihinde 
bağlanan yetim maaşı ikmali sin dolayısile 
19 - VI -1341 tarihinde kesilmiş ve bu tarihten 
sonra bir gûna müracaatta bulunmayarak 30 
teşrinievvel 1932 tarihinde İstanbul Üçüncü icra 
dairesine memur olup ağustos 1934 tarihine ka
dar orada ifayı vazife ile bu tarihte malulen te
kaüde sevkedilmiş ve o tarihte verilen raporda 
hastalığının bir sene evvel başladığı yazılı ol- | 
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masma göre maluliyetin ikmali sin ettiği tarih 
de mevcud olmayıp bilâhare tahaddüs ettiğini 
kabul etmek icab ettiği ve esasen Bakırköy em
razı akliye hastanesinden verilen raporlarda 
hastalığın 1338 senesinden beri mevcud olduğu 
yolundaki meşruhat fennî bir mütaleaya isti-
nad ettirilmediğiı gibi bu babda bir vesika da 
ibraz edilmemiş olduğu ve bu tarihten çok za
man sonra iki seneye yakm bir zaman memuri
yette istihdam edilmiş olması da maluliyetin 
bundan sonra tekevvün etmiş olduğu kanaatini 
vermekte olduğu cihetle maaşının kesildiği ta
rihte maluliyetinin mevcudiyetini kabul ile ma
aşın iadeten tahsisine imkân görülemediğine ve 
keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye arzı
na ve müstediye de bu suretle tebliğine Divanı 
muhasebat kanununun 73 ncü maddesi hükmüne 
müsteniden ekseriyetle karar verildi. 

Heyeti umumî karan 
Tarihi : 11 - VII - 1938 

No. 1206 
7 — Tekaüd maaşı tahsisinde hizmet müddeti

nin eksik hesab edildiğinden bahisle müracaatta 
bulunan Bursa asliye mahkemesi zabıt kâtibliğin-
den mütekaid Şükrü Uysalın bu babdaki 18 - IV -
193.8 tarihli arzuhalile sebkeden işara cevaben Ad
liye vekâletinden alman 20 - VI - 1938 tarih ve 
100/900 sayılı tezkere ve mülkiye tahsis şubesinin 
8 - VII -1938 tarihli müzekkeresinden arzuhalde; 
Bursa asliye mahkemesinde çalıştığı sırada 4 teş
rinisani 1936 tarihli arzuhalile tekaüdlüğünü is
tediği ve 1304 tarihinden itibaren Bursa mahke
mesi seriye zabıt kâtibliğinde aidatla geçen hiz-
metile beraber mecmuu hizmeti filen 45 sene ol
duğu halde bunun aidatla geçen 21 senesinin 
kabul edilmediği; aidatla çalıştığı 21 sene müd
det zarfmda o tarihteki talimata tevfikan aylık 
hasılat yekûnundan maktuan on lira ve mütea
kiben beşte bir ketebeye taksim edildikten sonra 
artan kısmı tekaüdiye olarak hazinede bırakılmak
ta olub fcayden ve hesaben sabit olan bu keyfi
yetin ızmara tahammülü olmayan bir hakikat 
olduğunu; şu halde aidatla geçen zamana aid 
tekaüdiye yekûnu bu günkü para farkı ile mü
him bir mikdara baliğ olacağına nazaran ortada 
kanunî bir mâni veya bir feragatname bulunma
mış iken bu 21 senelik müddet hesaba katılma
dığı takdirde tekaüd aidatı olarak kesilen paranm 
kendisine iadesi lâznngeleceği beyan ve keyfiye-

7 — 1683 numaralı kanunun 23 ve 71 nci 
maddeleri hükümlerine göre aidatla mesbuk hiz
metlerin filî hizmet meyanına idhaline imkân 
olmadığından bu esas dairesinde tahsis edilmiş 
olan tekaüd maaşının tadiline imkân olmadığı 
yolunda Divanca verilmiş olan karar mevcud 
hükümlere uygun görülmüştür. 

(S . Sayısı : 78) 
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tin Divanı muhasebat kanununun 73 ncü 
maddesi mucibince umumî heyetçe tedkik ve 
bir karara bağlanması taleb edilmekte olduğu; 

Adliye vekâletinden gelen karşılıkta : Muma
ileyhin 1287 doğumlu olub 65 yaşını 13 - VII -
1936 tarihinde ikmal etmesi üzerine bu tarihten • 
itibaren resen tekaüde sevkolunduğu ve Bursa es
ki seriye mahkemesi zabıt kitabetinde 1304 tari
hinden 1325 tarihine kadar aidatla müstahdem 
bulunmasına mebni bu hizmetleri nazara alınma
mak suretile maaşlı hizmete girdiği 8 mayıs 1326 
dan 13 - VII - 1936 tarihine kadar 26 sene iki ay 
altı gün hizmeti olub bundan 13 gün sene farkı 
çıkarıldıktan sonra 26 sene bir ay 23 gün hizmeti 
bulunduğu ve buna bir sene iki, ay bir gün millî 
mücadele zammı ilâve ve 27 sene üç ay 24 gün 
ve küsuratı altı aydan noksan bulunduğundan 
tayyedilerek 27 sene hizmeti üzerinden 18 lira 
36 kuruş tekaüd maaşı tahsis kılındığı ve bu ke
re Divana vaki itirazı üzerine keyfiyet bir ke
rede mahallinden sorulmuş ve gelen karşılığı bağ
lı tasdiknamede sözü geçen seriye kâtibliğinde 
aidatla çalıştığı teyid edilmiş olub şu vaziyete 
nazaran aidatla geçen hizmetinin kabulile mu-
hassas maaşının arttırılmasına imkân bulunma 
dığı bildirilmekte olduğu; 

Mülkiye tahsis şubesi müzekkeresinde de; Şük
rü Uzsalın tahsis dosyasında mevcud hizmet cet
velinde mumaileyhin aidatla geçen hizmeti gös
terilmemiş olub Vekâlet tezkeresinde bahsolundu-
ğu üzere 650 kuruş maaşlı Bursa mahkemesi se
riye zabıt kâtibliğinde 8 mayıs 1326 tarihinde işe 
başlamış ve son vazifesi olan zabıt kâtibliğin-
den 24 - XI I - 1936 tarihinde, ayrı l
mış olduğu; ancak 1287 doğumlu oldu
ğundan hizmeti 13 - VII - 1936 tarihine kadar 
hesab edilerek Millî mücadele zammının da ilâ-
vesile 27 sene üzerinden 1 - 1 -1937 tarihinden 
itibaren 18 lira 36 kuruş maaş bağlanmış oldu
ğu; mahallinden celbedilen tasdikname üç im
zalı bir şahadetname olup bunda adı geçenin 
14 mart 1304 tarihinden 12 kânunusani 1325 
tarihine kadar 250, 300, 400 kuruş aidatla ça
lıştığı ve aidattan artan kısmın tekaüdiye aidatı 
olarak Hazinei maliyeye teslim olunduğu hikâ
ye edilmekte olduğu; aidatla müstahdem iken 
tavzif olunan bazı memurların tekaüd ve ma-
zuliyet kanunlarından istifadeleri hakkındaki; 
8 mart 1332 tarihli kanunun birinci maddesin
de «ketebei seriye» yazılmış olup bu kanun 1683 

( S . S a y ı s ı : 78.) 
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numaralı kanunun 72 nci maddesile ilga edilmiş 
ve kânunuevvel 1930, mayıs 1931 Divanı mu
hasebat raporları üzerine Meclisi Âlice mütte-
haz 669 numaralı kararın 10 ncu fıkrasile 1683 
numaralı kanunun 71 nci maddesinde bu kanu
nun meriyetinden sonra yapılacak tahsislerde 
mütekaddim zamana taallûk etse de 25 seneyi 
ikmalde müessir olacak hizmetlerin bu kanunda 
yazılı olanlardan ibaret olduğu tasrih edilmiş 
bulunduğu esbabı mûcibesile kanunun birinci 
maddesine nazaran maaşla ifa edilmemiş olan 
hizmetlerin hizmeti filiyeden addine imkân ol
madığı kabul buyuralmuş oldı^undaıı arzuhal 
sahibinin itirafı .yerinde ̂ görahnemiş' olduğu §bil-
di-Fİhftefete < olmakla MMdeiumumî En,ver l ika 
mın evvelee yapıları tahsis -asuamelesiade muoi-
bi :*idil. bir <rihet olmadığı ^lundaâci miitalsası 
da. aliMbktan > sonra icabı mikakese edildi: 

••Şube müzekkeresinde hertaîisil izsh olundu
ğu '.üzence- istida'sahibinin? tahsis dosyasında mev-
cud müddeti hizmet eetvelhîde aidatla gexjen "hiz
met i gösterilmemiş olmakla berber bu; kere-
ibraz eylediği vesaike göre de 14 mart 304 ta
rihinden.12 kânunusani 325 tarihine kadar 250, 
3Ö0, 400 kuruş aidatla Bursa mahkemei şeriyesi 
zabıt kâtibliginde çalıştığı ve aidattan artan 
kısmı tekaüdatı aidiye olarak hazinei maliyeye 
teslim olunduğu ve aidaila-müstahdem iken "tav
zif olunan hffzr memurların tekaüd ve mazuli-
yet kaıamkcEmdan istifadeleri hakkındaki 
8 mart :382 rtariBli kanunda yazık memuriyetler 
arasında ketebei seriye de zikir ve tadad edil
miş ise de bu kanunun 1683 numaralı kanunun 
72 nci maddesile ilga edilmiş olduğu gibi tekaücf 
muamelesinde ne gibi hizmetlerin hizmeti filiye
den addolunacağı ve hangilerinin tekaüd ma
aşı hesabmda nazarı itibare almacağr tekaüd 
kanununun 23 ncü maddesinde gösterilmiş ve 
71 nci maddesinde de bu kanunun meriyetinden 
sonra yapılacak tahsislerde mütekaddim zama
na taallûk etse de 25 seneyi ikmal için mü
essif olacak filî hizmetler ve tekaüd maaşının 
hesabında itibare almacak müddetlerin bu 
kanunda yazılı olanlardan ibaret olacağı sa
rahaten gösterilmiş olduğu cihetle tekaüdlük 
muamelesi 1683 numaralı kanunun meriyeti za
manında yapılmış olan müstedinin hizmet müd
detinin hesabmda aidatla ınesbuk hizmetlerinin 
nazarı itibare almmasma imkânı kanunî olma
dığına ve binaenaleyh evvelce yapılmış olan tah-
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sis muamelesinin tebdil ve tadiline mahal gö
rülmediğine ve keyfiyetin Meclisi Âliye arzma 
ve kendisine de bu suretle tebliğine ve bu tebli
ğe aidatından terkettiğini iddia eylediği tev
kif at için de Maliye vekâletine müracaat ede
bileceğinin ilâvesine Divanı muhasebat kanunu
nun 73 ncü maddesi hükmüne müsteniden ve 
müttefikan karar verildi. 

Avans ilmühaberinin 
Tarihi No. Dairesi Lira K. 

24 - VI - 1938 1/7 Emniyet 50 
8 — Hastalanacak memur ailelerinin muaye

ne ve tedavileri için evlerine gidecek olan kabile 
Nuriye Temutanın zarurî masraflarına karşılık 
olmak üzere Emniyeti umumiye bütçesinin 439 
ncu muvakkat memuriyet harcırahı tertibinden 
verilmek üzere 50 lirayı muhtevi olarak daire-
sinoe bittanzim tasdik için Divana gönderilen va
sıflan yukarıda yazılı avans ilmühaberinin ted-
MMnde: 

îşbu avansm neye istinaden verilmek istenil
diği dairesinden sorularak alınan cevabnameye 
rapten gönderilen Emniyet umum müdürlüğü
nün 1 - VII - 1938 tarihli tezkeresinde kabilelik, 
emniyet teşkilâtına aid 3201 sayılı kanunla görü
len lüzum üzerine kadro meyanına alındığı ve mü
düriyete bağlı memur ailelerine aid doğum işle
rini intaç ve tedavilerini takible mükellef bulu
nan bu memurların vazifeleri itibarile her an 
vukuu melhuz bu gibi halat karşısında en kısa 
vasıtalardan hemen ve derhal istifade etmek su-
retile icaheden mahallere yetişmek mecburiyetin
de bulundukları ve bu itibarla nakil vasıtalarına 
verecekleri masarifi zaruriyenin ellerinde avans 
olarak bulundurulması keyfiyetinde ihmâlü 
gayri kabü mutlak ve mübrem bir ihtiyaç olduğu 
ve esasen bu avans yedlerinde bulunmadık
ça vazife görebilmelerine de imkân olamayacağı 
beyanile tasdikinde ısrar edildiği anlaşılmış ise de 
sözü geçen 3201 sayılı teşkilât kanununun 89 ncu 
maddesinde: 

(Hastalanan emniyet teşkilâtı mensubların-
dan ayakta ve evlerinde tedavileri kabul olunan
ların ilâç masrafları Emniyet umum müdürlüğü 
bütçesinden tesviye olunur, hastaneye sevkile te
davilerine lüzum gösterilenler Devlet hastaneleri-
le hususî idarelere ve belediyelere aid hastanelere 
yatırılır ve meccanen tedavi olunur) diye yazılı 

, 8 — 3201 numaralı emniyet teşkilâtı kanu
nunda emniyet memurları ailelerinin tedavi 
masraflarının emniyet bütçesinden verileceğine 
dair bir hüküm mevcud olmadığından emniyet 
memurları ailelerinin muayene ve tedavileri 
için evlerine gönderilecek kabileye zarurî mas
raf karşılığı olarak verilmek istenilen avansm 
kabulüne imkân olmadığı yolunda Divanca ve
rilen karar muvafık görülmüştür. ^ 

Di. Mu. En. Rs. M. M. Kâtib 
Niğde Trabzon Mardin 

Faik Soylu Mitat Aydın Hilmi Çoruh 
Çorum istanbul Kastamonu 

N. R. Yıldırım H. Ergin Nuri Tamaç 
Kayseri Kırşehir Konya 

F. Güpgüp H. Börekçi M. Halid Üner 
Maraş Muğla 

M. Erten H. Kitabet 

( S. Sayısı : 78 ) 
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olup memur ailelerine <îe mezkur madde ahkâmı
nın tatbik edilmesine imkân görülemediğinden bu 
husus için tanzim edilen avans ilmühaberinin red
dine birinci derece karar verildiğinden sözü geçen 
avans ilmühaberi Emniyet işleri umum müdürlü
ğüne iade kılınmıştır. 

» • - « 

,( S. Sayısı : ?8 ) 





S. Sayısı: 79 
Giresun mebusu Hakkı Tank Usun, Damga resmi kanunu
nun I I nci maddesinin 74 ncü numarasının değiştiril

mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/79) 

28 -XI -1938 

Damga resmi kanununun 11 nci maddesinde gazete ve mecmualara dercolunan ilânların tâbi ol
duğu maktu resmi gösteren 74 numaralı fıkra ilânları resme tâbi tutmak için küçükten büyüğe bir 
tasnif yolu ihtiyar etmiş, bu yüzden de bir ilânın bir satırında kaç harf olduğunun sayılması gibi 
bir kanun kaidesi vücud bulmuştur. İlânı alan için, basan için ve resminin doğru alınıb alınmadığını 
teftiş eden için de bundan çıkan tatbik güçlüğünü izah etmeyi zaid görürüm. Kanunun bu fıkrasını 
bu sebeble değiştirmek bir zaruret olmuştur. En tabiî ve kolay ölçü gazete ve mecmua
ların bir sayıfalık yazılarını bire, ikiye üçe katlamak ve bu ölçüleri dolduranları veya 
bunlardan taşanları birer, en küçük ölçüyü doldurmayanları da bir sınıf saymaktan ibarettir. Bu fıkra
nın geçen haziranda tadil olunmadan evvelki şekli de bu esasa bina edilmişti. Ancak bu resmin ada
letini ilândan alınan ücretle gösterdiği tenasühte aramak lâzım gelirken ve sayıfalık ilân ücretleri 
ise bu sayıfanın büyüklüğüne küçüklüğüne ve ilânneşreden gazete ve mecmuanın kendi ilân tarifesi
ne bağU bulunurken resmin sadece sayıfa mikyasına göre tayini bu esasın başlıca mahzurunu teşkil 
etmekteıür. 

Yukarıda arzettiğim sebeble hâsıl olan değiştirme zarureti bu sebebden dahi bir ıslah fırsatı addo
lunabilir. 

Maddenin bu fıkrasına aid olarak takdim ettiğim teklifte resmin mevzuunu tarif eden ibareler 
bu mütaleanın mahsulüdür. 

Resmin teklif imdeki mikdarma gelince: 
Bu mikdarın en yükseği haziran tadilinden evvelki rakkamların aynı olarak kabul olunmuş, şu 

kadar ki emsal fıkradaki tasnif üçlü iken, bu tasnif meri olan maddede olduğu gibi dörtlü bir tas
nif olarak ibka «dilmiştir ki bunlarda resmin nisbetindeki adalet Hazine lehine olan kıymetini mu
hafaza etmiş, fakat resmlin mükellef lehine tenzili mucib sebebile sevkedildiği halde tatbikatta gaze
telerin yüzde bin nisbetinde artan ve gazete, mecmua sahihlerin ilân verene rucu edemediğinden 
dolayı tahammül edilmez derecede ağırlaşan mükellefiyetleri - bilvesile bazı haksız noktalannn da 
islâhile - eski makul haddine irca edilmiş olacaktır. , 

Devletin bir nevi amme hizmeti saydığı bir mesleğin vikayesi maksadile arzolunan bu teklifimin 
müzakeresine müsaadelerini dilerim. 

^ _ Giresun mebusu 
Hakkı Tarih Us 

Eski 74 ncü fıkra 

Gazetelere ve mevkut risalelere dercolunan ilânlar: 
Bir gazete sayıfasını işgal edecek ilânlar 
Bir gazete sayıfasının yarısını işgal edecek ilânlar 
Daha küçük ınikyasda olan ilânlar 

(resim aslî nüshasından alınır) 

1 lira 
50 kuruş 

2 » ' 
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Bu gün meri olub tebdili istenen 74 ncü fıkra: 
Gazetelere ve mevkut risalelere dercolunan ilânlar: 
a) Küçük ilânlar (bir gazete sayıfasmın bir sütununda en çok 120 harfi geçmeyön ilânlar) 

2 kuruş ; 
b) Bir gazete sayıfasmın dörtte birine kadar yer işgal eden ilânlar (dörtte bir dahil 20 kuruş 
c) Bir gazete sayıfasmm dörtte birinden yarısına kadar' (dahil) yer işgal eden ilânlar 50 kuruş 
d) Bir gazete sayıfasmın yarısından fazlasmı işgal eden ilânlar 1 lîra 

< Mevkıit risalelere dercedilecek ilânlar bu resmin yarısına tâbidir. 
Resmin tayininde ilânı havi gazete veya mevkut risalenin sayıfası esastır. Resim aslî nüshadan 

alınır. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 2/79 
Karar No. 25 

25-1-1939 

Yüksek Reisliğe 

Damga resmi kanununun 11 nci maddesinin 
74 numajralı bendinin tadiline dair Giresun me
busu Hakkı Tarık Us tarafından Yüksek Reis
liğe sunulan kanun teklifi Encümenimize havale 
buyurulıjaakla teklif sahibi ile Maliye vekâleti va
ridat umum müdürü hazır oldukları halde okun
du ve görüşüldü :-

Teklif sahibinin yazılı ve şifahî izahatına na
zaran; mezkûr 74 numaralı bendin mevzuunu 
teşkil eden gazete ve mecmua ilân resimlerinden 
küçük ilânlar için harf mikdarr esas ittihazı, tat
bikatta gerek gazeteciler ve gerek teftişile muvaz
zaf memurlar için müşkülâtı mucib olduğu gibi 
120. harfe kadar iki kuruş olan resmin 121 harf
ten itibaren birden bire 20 kuruşa çıkarılmış bu-
lunmasınşEn gazete ve mecmua sahihleri için on 
misli derecesinde fazla bir resim tediyesine sebeb 
olduğundan esası tahfif maksadına müstenid 
bulunan m - VI - 1938 tarih ve 3478 sayılı ka
nundaki !bu maddeye aid yeni hükümlerin, işbu 
maksadı saslî hilâfına olarak gazete ve mecmua 
sahihlerimi yeni ve ağır külfetlere uğrattığı ve 
işbu tadil talebinin bundan mütevellid olduğu 
anlaşılmıştır. 

Keyfyeti tedkk eden Encümenimiz; izah edi
len sebebleri varid gördüğünden damga resmi 
için, küçük ilânlarda harf .esasının ve daha bü

yüklerinde gazetenin rubu, nısfı ve tamamı gi
bi esasların yerine umum ilânlar için santimetre 
murabbaı esasmın kabulünü şayanr tercih gör
müş ve binaenaleyh birinci maddeyi bu esasa 
göre yeniden yazmış olduğu gibi ilân sahasmm 
hesabında da bazı esaslar koymayı muvafık bul
duğundan birinci maddede bunları dahi beyan 
etmiştir. 

Teklif sahibinin muafiyete dair teklifleri dahi 
ekseriyet itibarile Encümenimizce şayanı kabul 
görülmüş ise de bunların 32 nci maddede yer al
ması icab ettiğinden ikinci madde işbu onaksadla 
yazılmıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sumjlur. 

Maliye E. Reisi • , M, M. 
Bayazıd Yozgad 
îh-sm Tav Emin Draman 

Bursa 
Dr. G. Kahraman 

Diyarbakır 
H. öniz 

İzmir 
Kâmil Dursun 

Van 
îbrahim 

Gümüşane 
Ş. Önder sev 

Manisa 
Takİr Hitit 

Mardin 
Ö. Dinçer 
Zonguldak 

8. Necati 

^Kâtib 
Seyhan 

Esma Nayman 
Malatya 

M. Nedim Zabçt 
Diyarbakır 

Zülfü Tigrel 
îçel 

E. îmnltur 

( S . Sayısı : 79) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.n.M.M. 
Bütçe encümeni ?, 
M. No. 55 ,1. 
Esas No. 2/79 

• 27-1-1939 

Yüksek Reisliğe 

Damga resmi kanununun 11 nei maddesinin 
74 ncü numarasının değiştirilmesi hakkındaki Gi
resun mebusu Hakkı Tarık Usun kanun teklifi 
Maliye encümeni mazbatasile birlikte encümenimi
ze verilmiş olmakla .teklif sahibi ite Maliye ve
kâleti namına Varidat umum müdürü hazır ol
dukları halde okundu ve konuşuldu. 

Damga resmi kanununa göre gazete ve mec
mualara basılan ilânlar kısmen harf hesabile 
kısmen de sahif e hesabile resme tâbi tutulmakta
dır. Bu usulün gerek teftiş edenlere ve gerekse 
mecmua ve gazete sahihlerine verdiği külfet nok
tasından ıslahı ve 120 harften 121 harfe geçince 
verginin iki kuruştan 20 kuruşa çıkması gibi mev-
cud bir nisbetsizliği de izalesi maksadile bu tek
lifin yapıldığı anlaşılmış Maliye encümeni ise bu 
usulü terkederek daha adilâne bir esas olmak üze
re ilânların işgal eylediği yerin santimetre hesa-
bilee tesbiti usulünü vazeylemiştir. 

Yapılan müzakere neticesinhe Maliye encüme
nince kabul edilen esas encümenimizee de yerinde 
görülmüş yalnız yazılış tarzına aid küçük bir de
ğişiklik yapılmak suretile mezkûr encümence ha
zırlanan metin aynen kabul edilmiştir. Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

R. V. M. M. 
Kayseri Trabzon 

F. Baysal R. Karadeniz 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

îstanbul 
F. öymen 

Kırklareli 
Ş. Ödül 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Ordu 
H. Yalman 

Çorum 
E. Sabrı Akgöl 

Kocaeli 
A. S. Akbaytuğan 

Mardin 
B. Erten 

Sivas 
R. Basara 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Malatya 
• M. Öker 

Muş 
Çitloğlu 
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GÎRESUN MEBUSU H» TAİRIK USUN 
KANUN TEKLÎFÎ 

MADDE 1 — Damga resmi kanununun 11 
hci maddesinin 74 ncü numarası şöyle değişti
rilmiştir : 

(Gazete ve mevkut mecmualara dercolunan 
ilânlardan, ilânı havi gazete veya mecmuanın 
mutad yazı sayıfasma bakılarak, ilânların eba
dına göre : 

a) Tam say ifayı doldurandan 1 lira 
b) Sayıfanm yarısını doldurandan 50 Kr. 
c) Sayıfanm dörtte biri doldurandan 20 » 
ç) Sayıfanm dörtte birinden küçük 

olandan 2 » 
Nüfusu 100 bini geçmeyen yerlerde çıkan 

gazetelere dercedilen ilânlar yukariki resimle
rin, umumiyetle mecmualara dercedilen ilân
ların resimleri de gazetelerinkinin yansına tâ
bidir. Bu resim aslî nüshadan almır. 

Matbua neşriyatı, kayib, ölüm, doğum ve 
toplantı haberlerini bildiren ve iş ve işçi arar 
yan yazüar ilân sayılmaz), 

28 ikinci teşrin 1938 
Giresun mebusu 
Hakkı Tarık Us 

4 — 
MALÎYE ENCÜMENİNİN DE&tŞTİRİŞİ 

Damga resmi kanımunun tadiline dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 1324 numaralı ve 23 - V -1938 
tarihli Damga resmi kanununun 11 nci madde
sinin 74 ncü numarası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

74 - Gazetelere ve mecmualara dercolunan 
ilânlar: 

Kuruş 

Yirmi santimetre murabbama kadar 
yer işgal eden ilânlardan 2 

Yirmi santimetre murabbamdan yu-
tkarı yüz santimetre murabbama kadar 
yer işgal eden ilânlardan 5 

Yüz santimetre murabbamdan yu
karı 200 santimetre murabbama kadar 
yer işgal eden ilânlardan 10 

iki yüz santimetre murabbamdan 
yukarı yer işgal eden ilânların tama
mından her 200 santimetre murabbaı ve 
küsuru için 10 

Resmin hesabında, gazete veya mecmua say
fasında ilâna tahsis edilen ve gazete veya mec
muanın sütun çizgilerile ve bu çizgiler yoksa 
diğer ilânlarla tahdid edilmiş olan saha nazarı 
itibare almır. Bir gazete veya mecmuanın bir 
sahifesinin basma dercolunan ilânlar o sahife- -
nin tamammı işgal etmemiş olsa bile mezkûr 
sahifede başka ilân .münderiç bulunmadıkça 
tam sahifeyi işgal etmiş addolunur. 

Hân mefhumuna yazı, resim, rakkam veya 
sair şekil ve işaretlerin kâffesi ve etrafı çerçeve 
ile çevrilmiş olan ilânlarda çerçeveler dahildir. 

Nüfusu 100 000 den az olan yerlerde intişar 
eden gazetelere dercolunan ilânlardan yuka-
rrki resimlerin yarısı ve mecmualara dercolunan 
ilânlardan, mecmuanın neşredildiği mahalde 
münteşir gazetelerde ayni büyüklükteki ilân
ların tâbi bulunduğu resmin yarısı almrr. Nü
fusun tayininde son nüfus sayımı esastır. 

Resim aslî nüshalardan almır. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 32 nci maddesi
nin 42 nci numarası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve bu maddeye yeniden 75, 76 ve 77 nci 

(S. Sayısı : 79) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞfŞTİRÎŞt I 

Damga resmi kanununun tâdiline -dair kanun 
lâyihası 

IfADDE 1 — 23 - V -1938 tarih ve 1324 sa
yılı damga resmi kanununun 3470 sayılı kanunun 
birinci maddesi ile değiştirilen on birinci maddesi
nin 74 ncü numarası aşağıdaki şekilde değiştiril- ı 
mistir: 

74 - Gazetelere ve mecmualara dercolunan i 
ilânlar: 

Kururş 

20 santimetre murâbbama kadar yer 
işgal eden ilânlardan 2 

20 santimetre murabbamdan yukarı 
100 santimetre murâbbama kadar yer 
işgal eden ilânlardan 5 

100 santimetre murabbamdan yukarı 
200 santimetre murâbbama kadar yer iş
gal eden ilânlardan 10 

200 santimetre murabbamdan yukarı 
yer işgal ehen ilânların tamamından I 
her 200 santimetre murabbaı ve küsuru 
isin 10 

Resmin hesabmda gazete veya mecmua sayfa
sında ilâna tahsis edilen ve gazete veya mecmua
nın sütun çizgilerile ve bu çizgiler yoksa diğer 
İlânlarla tahdid edilmiş olan saha nazarı itibare 
almır. Bir gazete veya mecmuanın bir sayfasma 
dercolunan ilânlar o sayfanm tamammı işgal et- | 
memiş olsa bile mezkûr sayfada başka ilân mün-
deriç bulunmadıkça tam sayfayı işgal etmiş ad
dolunur. 

îlân mefhumuna yazı, resim, rakam veya sair 
şekil ve işaretlerin kâffesi ve etrafı çerçeve ile 
çevrilmiş olan ilânlarda çerçeveler dahildir. 

Nüfusu 100 000 den az olan yerlerde intişar 
eden gazetelere dercolunan ilânlardan yukarıki 
resimlerin yarısı ve mecmualara dercolunan ilân
lardan, mecmuanm neşredildiği mahalde münte
şir gazetelerde ayni büyüklükteki ilânlarm tâbi 
bulunduğu resmin yarısı almrr. Nüfusun tayi
ninde son nüfus sayımı esastır. 

Besim, aslî nüshalardan almır. 

MADDE 2 — Maliye encümeninin 2 nci mad
desi aynen 

( S. Sayısı ; 79 ) 
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numaralar eklenmiştir. 

42 - Kayıba, zayiata, doğum ve ölüm ve hay
li işlere müteallik olarak gazete ve mecmualara 
deroolunan ilânlar. 

75 - Bir matbuanın intişarını ve mündereca-
tmı okuyuculara bildirmek maksadile ve yalnız 
bir defaya münhasır olmak üzere gazete ve mec
mua idareleri tarafından bibliyografi şeklin
de yazılan yazılar (fiat ve tevzi yeri gösterilmiş 
olsun olmasm). 

76 - Cemiyetler kanununa göre teşekkül et
miş olan her nevi cemiyet ve klüplerin kendile
rine aid bir iş için yapacakları toplantı ilân-
larileı ticarî maksadlar haricinde her türlü iç
timaî faaliyetlere müteallik toplantı ilânları. 

77 - îş arayan şahıslara aid olarak gazete ve 
mecmualara dercedüen ilânlar. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

Sayısı : 79 ) 
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MADDE 3 — Maliye encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 4 — Maliye encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen 

»>•<' 

% 

( S. Sayısı : 79 ) 





S. Sayısı: 80 
1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı 
daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkında kanun lâyihasile İdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1938 Malî yılı bütçesinin bazı fasıllarına tahsisat 

ilâvesinejdairrf kanun teklifi ve Bütçe 
encümeni mazbatası (I 1202,2/87) 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fev
kalâde tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası (1/1202) 

Başveklet , 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı : 6/450 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde. 
tahsisat verilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 26 - I - 1939 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mücib sebebler lâyihası 

Başvekâlet 
F. M. Lira 

78 100 000 İlâveten bu mikdar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Dahiliye vekâleti 
409 50 000 Yeni yapılacak mebus seçimi masrafları karşılığıdır. 

Cari sene bütçesi varidat fazlasmın yukarıda arzolunan ihtiyaçları karşılayacağı anlaşıldığından 
ilişik kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1938 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1938 malî yılı Başvekâlet bütçesinin 78 nci (Tahsisatı mesture) faslına 100 000 
lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — 1938 malî yılı Dahiliye (vekâleti bütçesinin sonunda (Mebus seçimi masrafı) adile 
açılan 409 ncu fasla 50 000 lira fevkalâde tohsisatkonulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir, 
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MAIp*3DjBS 4 — Bu kan«rıp hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş V. Ad. V. 
Dr. R. Baydam T. :F. Slay 

BKÎT. "Na.V. 
A. Çetinkaya 

M."M/vr 
N, Ttnaz 

îk. V, 
M. Çaikvr 

Da! V. 
Fay ıh öatfmft 
S. î. İM. V. 

Dr, H, ÂlaUş 

26 - 1 -1939 
Ha. V. Ma. V. 

Ş. Samcüğlu F. Ağmh 
G.'î. V. Zr. V. 

Bana Tenhan MıMm Erhmen 

îdâre Heyetinin, B. M. M. 1938 maiî yılı bütçesâaia bazı fasıllarına tahsisat ilâvesine dair 
kanun teklifi (2/87) 

Büyük Millet Meclisinin tecdidi intihabı takarrür etmiş olmasından dolayı altıncı intihab 
devresinin birinci fevkalâde toplantısında sarf ve istimal olunmak üzere lüzumu olan mebaliğ 
için Büyük Millet Meclisi bütçesinde bazı fasıl ve maddelerine zam ve ilâvesi icab eden tahsi
sata aid aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

idare Âmiri İdare Âmiri 
/ . F. Alpaya Dr. S. Vzel 

MADDE 1 — 1938 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci faslının birinci Riya
set tahsisatı maddesine 1 400, ikinci aza tahsisatı maddesine 279 300, üçüncü Divanı Riyaset 
azası tazminatı maddesine 3 660, dördüncü muvakkat tazminat maddesine 79 800, beşinci mu-
rakıb ücreti huzur maddesine 300 ve ikinci harcırah faslının birinci aza harcırahı maddesine 
399 000 lira tahsisat zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 —• Bu kanunun hükmü Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

(S.:£•&»,: 80) 



Bütçe encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 54 
Esas No. 1/1202 2/87 

27 -I - 1939 

Yüksek Reisliğe 

1938 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesi
nin bazı tertiblerine munzam tahsisat verilmesine 
dair îdare Heyetinin kanun teklifi ile bazı daire 
bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat veril
mesine dair Başvekâlet tezkeresi Encümenimize 
verilmiş olmakla Maliye vekili hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu: 

Yapılan müzakere neticesinde, bu lâyihaların 
yeniden yapılacak mebus seçimi münasebetile tah
sisata ihtiyaç hâsıl olması sebebile sevkedildiği 
ve 913 4100 lira raddesinde bir masraf ihtiyarını 
istilzam eden bu tahsisatın varidat f azlasile kar
şılanacağı dermeyan olunan mucib sebeblerden 
anlaşılmış olmakla- Encümenimizce aynen kabul 
edilmiş ve her ikisi birleştirilmek suretüe yeni-

den hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin 
tasvibine* konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

istanbul 
F. öymen 
Kırklareli ' 
Ş. Ödül 
Maraş 

A Tiridoğlu 
Ordu 

H, Yalman 

Reis V. 
Kayseri 

i''. Baysal 

Çorum 
"E. Sabrı Akgöl 

Kocaeli 
A. S. Akhayiuğan 

Mardin 
R. Erten 

Sivas 
R, Basara 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Diyarbakır 
R. Bekit 
Malatya 
M. Öker 
Muş 

Ş. Çiloğlu 
Trabzon 

Sırrı Day 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağ
lı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde 

tahsisat verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 1938 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa dahil bazı dairelerin ilişik cet
velde yazılı fasıllarına 863 400 lira munzam tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2 —1938 malî yılı Dahiliye vekâleti 
bütçesinde (Mebus seçimi masrafı) adile yeniden 

açılan 409 ncu fasla 50 000 lira fevkalâde tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

(S;Saym.::$Q). 
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CETVEL 

F. M. Muhassasatm nevi 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

1 1 Riyaset tahsisatı 
2 Aza tahsisatı 
3 Divanı Riyaset azası tazminatı 
4 Muvakkat tazminat 
5 Murakıb ücreti huzuru 

Lira 

1 400 
279 300 

3 600 
79 800 

300 

78 

1 Aza harcırahı 

Tahsisatı mesture 

Fasıl yekûnu 

BAŞVEKÂLET 

364 400 

399 000 

100 000 

YEKÛN 863 400 

• ı < • » • • 

(S . Sayisıj 80); 


