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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Üç kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair Ad
liye encümeni mazbatasile, 

istiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfa
tına dair kanun lâyihası, 

Ruznamede mevcud olan Devlet memurları aylık
larının tevhid ve teadülü hakkındaki kanunda deği
şiklik yapılmasına dair üç lâyihanın pazartesi günü 
müzakere edilmesi hakkındaki takrir, 

Ordu mensublarmın evlenmelerine dair kanun lâ

yihasının üç maddesi, 
Devlet denizyolları ve Devlet 

umum müdürlüklerinin teşkilât ve 
Millî müdafaa mükellefiyetine 

lan kabul edildikten sonra cuma 
üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib 
§. Günaltay Niğde 

C. Oral 

limanları işletme 
vazifelerine ve, 
dair kanun lâyiha-
günü toplanılmak 

Kâtib 
Gazianteb 
B. Kaleli 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — 1926 tarihli beynelmilel sıhhî mukavelename

nin tasdiki hakkındaki 3542 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası (1/167) (Hariciye ve Sıhhat ve içtimaî mu
avenet encümenlerine). 

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

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 

KÂTÎBLER : Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Kemal Ünal (İsparta) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Çinenin Alili an köyünden Bayraktaroğul-
larından Ahmedoğlu II alsan Çayın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/21) [1] 

BAŞKAN — Ölüm cezası hakkında Adliye 
encümeni mazbataları var, okunacak. 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyi âlinize arzedi-

yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

2 — Çinenin Kabataş köyünden Kıraliogut
larından Mustafaoğlu Ali Af sinin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/22) [2] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyi âlinize arzedi-

yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

[T] 1)2 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2J 53 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

3 — Kayserinin Hacılar nahiyesinden Me-
medoğlu Ahmed, Baktırın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/27) [1] 

(Mazbata okundu) 

BAŞKAN — Mazbatayı reyi âlinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

4 — Eylül : ikinci teşrin 1938 ylanna aid 
raporun sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri
yaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/52) [2] 

HİLMÎ ÇORUK (Kastamonu) — Muhasebei 
umumiye kanununun maddei mahsusasma tev
fikan Divanı muhasebat, Meclisi Âliye üç ayda 
bir rapor verir. Bu raporlar Divanı muhasebat 
encümenince tedkik edilir ve muvafık görülen
ler tasdik edilir veya başka türlü kararlar veri-

[ 11 54 sayılı basmayazı zabtın sonundadır 
2] 84 saydı basmayazı zabtın sonundadır. 
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lir. Bu gün müzakere ettiğimiz raporun 9 ncu 
fıkrasında bir hüküm vardır. Bu hüküm hak
kında encümenle benim aramda bir muhalefet 
hâsıl olduğundan bu muhalefeti Meclisi Âliye ar-
zetmek maksadile buraya çıktım. Mesele şudur; 
Mardin askerlik konağı hesab memurlarından bir 
zat ihtilas suçundan dolayı iki sene ağır hapse 
mahkûm olmuştur. Bu ceza kararını 7 nci kol
ordu askerî mahkemesi vermiş ve Divanı temyi
zi askerî tarafından da 1933 senesinde tasdik 
olunmuştur. Bundan başka feri ceza olarak 
kendisinin tekaüdlüğünün icrasma karar veril
miştir. 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd 
kanunu, böyle ağır hapis cezasile mahkûm olan
ların tekaüdlük hakkını ve tekaüd maaşını is-
kat eder, tekaüd maaşı kesilir. Bu suç işlendi
ği zaman 1286 tarihli ceza kanununun hüküm
leri cari olduğundan dolayı ve suç tarihinin ih
timal eski olmasından dolayı feri ceza olarak 
tekaüdlüğünün icrası meselesi dolayısile teka
üdlük muamelesinin yapılması için Temyizi as
keriye müracaat etmiş. Kendisine tekaüd maaşı 
tahsis edilmiş. 1683 numaralı askerî tekaüd 
kanununun 53 ncü muaddel maddesi 1932 
tarihinde mevkii meriyete geçmiş olduğun
dan böyle ağır hapisle mahkûm olanların 
tekaüd maaşı verilmez, diyor. Encümen ise, ka-
ziyei muhkeme haline gelmiştir, ortada bir ilâm 
vardır, binaenaleyh tekaüd maaşmm tahsisi 
lâzım gelir mütaleasmdadrr. 

Bir taraftan kanunun sarahati katiyesi kar
şısında tekaüd maaşmm verilmesi ve diğer ta
raftan da encümenin, bir ilâm vardır, ilâmm 
icra ve infazı lâzrm gelir demesi neticesinde 
ekseriyet, tekaüd maaşının itası mütaleasmı ka
bul etmiştir. 

Şahsî fikrime göre; tekaüd kanununun mad
deleri üzerinde, mahkemenin salâhiyeti kazaiye-
si olmasa gerektir. Mahkeme doğrudan doğru
ya ceza mahkemesidir. Temyizin de tasdik et
tiği bu İM sene ağır hapis mahkûmiyeti orta
dadır. Zaten iki sene filî cezaya mahkûm olan
lar orduda hizmet edemezler. Eski kanuna göre 
hüküm verildiği için bu hükmün de hangi mad
deye taallûk ettiği hakkında sarahat yoktur. 
Kabahat deniyor. Fakat bu, kabahat değildir. 
Eski kanuna nazaran doğrudan doğruya terhib 
cezasıdır. 

Şimdi, bu iki vaziyet karşısında ceza mah
kemesinin vermiş olduğu bir ilâm infaz edile
cektir, tekaüd gibi doğrudan doğruya ayrı bir 
kanuna tâbi olan bir hükmün ortadan kaldırıl
ması, mevzuata uygun olmasa gerektir. Bu zat 
iki sene hapis cezasmı çekmiştir, ordudan da 
ihraç edilmiştir, fakat tekaüdlüğünün yapılma
sı, deniyor. Tekaüd kanununda da bu sarahat 
olduğuna göre tekaüd maaşmı almaması lâzım 
gelir. Zannediyorum, mesele bir ihtisas mesele
sidir. Bunun bir kere de Adliye encümeninde 
tedkik olunmasını rica ediyorum. Bu meselede 

hem Hazinenin hukuku, hem de vatandaşın hu
kuku vardır. Bu hususta bazı mahkemelerin sa
lâhiyeti ne dereceye kadardır? Tekaüden ihracı 
demek, tekaüd kanununun ahkâmı umumiyesi 
dairesinde muamele yapılması demektir! Yoksa 
tekaüd kanunun maddelerile hüküm vermek de
mek değildir. Benim teklifim bir defada 9 ncu 
fıkra Adliye encümeninde müzakere edilsin. 
Onun için de bir takrir veriyorum. 

Gl. KİÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) 
— Encümen izahat versin. 

HÎLMÎ ÇORUK (Kastamonu) — Encümen 
reisi arkadaşımız rahatsızdır. Bendeniz encüme
nin noktai nazarmı arzediyorum. Karar, Divanı 
muhasebatta ve bizim encümende ekseriyetle 
verilmiştir. Tedkike lâyik bir mevzudur. Bir 
defa da Adliye encümeninde tedkik edilsin. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Kanun te
kaüd iken cürüm işleyenler hakkındadır. 

HtLMl ÇORUK (Devamla) — Bu zatm te
kaüd muamelesi yeni tekaüd kanununa göre ya
pılmıştır. Bu kanun mucibince maaş almakta
dır. Cürüm 1929 dadır. Hüküm tarihi 1933 te-
dir. 1934 te de ordudan ihracma karar veril
miştir. Meri olan tekaüd kanununun neşri tari
hi 1932 dir. Bunun için yapılan muamele yan
lıştır. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Riyasete 

izah ettiğim esbaba binaen 9 ncu fıkranm bir 
kerede Adliye encümenince de tedkikini teklif 
ederim. 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

(Muvafık sesleri). 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Bu fıkrayı Adliye encümenine havale ediyo
ruz. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Evvelâ maruzatı
mın encümen namma olmadığını arzedeyim. 

Malûmu âliniz Divanı muhasebat üç ayda bir 
gördüğü yolsuzluklar hakkmda Heyeti Celilenize 
malûmat arzediyor. Divanı muhasebat kanunu, 
gördüğü yolsuzluklar hakkmda rapor verir, 
der. Şimdiye kadar bu raporlar âmiri ita geldi, 
mesuliyeti takabbül etti, falan iş geldi, bunu biz 
Hükümetin noktai nazarma muvafık bulduk, ka
nundan bu manayi anladık, vize ettik, yahud 
etmedik, şeklinde oluyor. Bu işler bu şekilde 
Divanı muhasebat encümeninde tedkik edildik
ten sonra bir kararla Heyeti Celilenize gelir, üze
rinde müzakere açılmazsa bunlar kabul edilir. 

Evvelâ şunu söyleyeyim M, biz Divanı mu
hasebattan bunun daha fevkinde bir hizmet bek
liyoruz. Cidden Divanı muhasebat en yüksek 
bir murakabe heyetidir. Bunun için bize yal-
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nız gördüğü yolsuzlukları değil, hattâ kanun
larda yapılması lâzımgelen ıslâhatı, bazı kanun
ların tatbik ve icra sahasında mucib olduğu is-
rafatı Meclisin yegâne gözü olması itibarile gö
rerek, Meclisi ikaz edecek mütalealarda bulun
ması lâzımdır. Bütün kanunların tatbikatta al
dıkları şekillere ancak Divanı muhasebat rapor-
larile vâkıf oluyoruz. Binaenaleyh, büyük te
mennim, Divanı muhasebatın bundan sonra, bize 
kanun tadilâtını teklif ve kanunların tatbikat
taki sakatlıklarını göstererek bizi tenvir etmesi
dir. 

Bundan başka bir meselemiz daha vardır. O 
da Divanı muhasebatın aldığı bu kararlar, ar-
zettiğim şekilde Heyeti Oelilenizden geçtikten 
sonra bunlar tatbikatta Divanı muhasebat, Şû-
rayi devlet için hatta Hükümet makamatı için 
Meclis kararı gibi muamele görmektedir. Hal
buki bunlar Meclis karan değildir. Meclis ka
rarları ancak tefsir mahiyetinde izah edilebi
lir. Bu kararlar ;icra makamatınm bu husus
taki kararlar hakkmda, Divanı muhasebatça 
red veya kabul yolunda ittihaz edilmiş kararla
rın, Meclisçe tasvib veya reddini tazammun eder. 
Bunların emsali meseleler hakkında mabihüttat-
bik addedilmesi zarureti yoktur. Bu kararlar 
Divanı muhasebatı, Şûrayi devlet dairelerini ve 
icra makamlarını takyid etmez. Biz burada en 
küçük bir tefsir yaparken encümenlerde tedkik 
ediyor, ve heyeti umumiyede uzun uzadıya mü
zakere ediyoruz. Binaenaleyh iyice okumadığı
mız bu Divanı muhasebat raporlarını bir karar 
telâkki ederek mabihüttatbik görmemiz doğru 
olmaz. Onun için bendeniz bunlarm şümul ve 
mahiyetinin bir kerre de Teşkilâtı esasiye encü
meninde tedkik edilerek müstemir bir karar 
alınmasını teklif edeceğim. Bu hususta bir tak
rir veriyorum. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Divanı muhasebat 
kararlan meselesi hakkmda evvelce Büyük 
Meclisin verdiği bir karar vardır ve orada bu 
karar yalnız o meseleye münhasırdır diye tasrih 
edilmiştir. Bu hususta karar vardır. 

BAŞKAN — Verilen takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebatın üç aylık raporlan üze
rine B. M. Meclisi umumî heyetince ittihaz 
edilmekte olan kararlann mahiyet ve şümulünün 
tayinini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Sırrı Day 

HÎLMÎ ÇORUK (Kastamonu) — Divanı mu
hasebat encümeni kararları, yalnız tek hâdisele
re münhasıdrr, umumî bir mahiyeti haiz değil
dir. 

BAŞKAN — Bu takririn raporla alâkası ikin
ci derecededir. Bunu ayn bir takrir addederek 
Riyasetçe Teşkilâtı esasiye encümenine tevdi 
ediyoruz. Raporun diğer fıkraları hakkmda mü-

talea ve itiraz yoktur. Raporun 9 ncu fıkra
sından maada diğerlerini reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Dokuzuncu fıkra
dan maadası kabul edilmiştir. 

5 — Millî saraylarla köşklerdeki eşya hakkm
da Meclis hesablarınm tedkiki encümeni mazba
tası (5/9) [1] 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Meclisçe ıttıla hâsıl olmuştur. 
6 — İstanbul Elektrik işleri umum müdür

lüğü ile Tramvay ve Tünel idaresi teşkilât ve 
tesisahni7i İstanbul Belediyesine devredilmesi
ne dair kanun lâyihası ve Nafia, Dahiliye, 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/117) [2] 

BAŞKAN — Birinci müzakeresi yapılacak 
maddelere geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hak
kmda mütalea var mı? 

ZtYA KARAMURSAL (İstanbul) — Arka
daşlar; hepinizin malûmu olduğu üzere İstan
bul, tabiatin bahşettiği binbir güzelliklere, tari
hî kıymetinin ve coğrafî vaziyetinin inzimam 
etmiş olması itibarile yurdun ve hattâ dünyanm 
en mutena ve müstesna şehirlerinden biridir. Se
nelerce sakıt Osmanlı Devletinin saltanat mer
kezi olmasma rağmen lâyık olduğu mertebede 
imarma muvaffak olunamamış olan bu güzel 
şehir, bir müddettenberi hepimizin ve hattâ her 
gelen seyyahm nazarma çarpacak kadar ihmale 
uğramıştır. Şehrin beledî hududu çok geniş ve 
masrafları da bittabi o nisbette fazla olduğun
dan bu gibi imara müteallik işleri kendi büt-
çesile temine imkân' olmadığını bir kaç sene 
evvel İstanbul mebusları arkadaşlarımızın bir 
kaçile şehir bütçesi üzerinde yaptığımız tedkik-
lerden anlamış ve bu gibi işlerin başarılabilmesi 
için yabancı memleketlerde olduğu gibi, tstan-
bulda da amme hizmetlerine aid olan müessese
lerin belediyeye mal edilmesi zarurî olduğuna 
kani olmuş idik. Bütün icraatında başka bir 

isabet tecelli eden yüksek Hükümetimizin bu cihe
ti nazarı dikkate alarak şimdiye kadar yabancı 
ellerde kalmış olan bu müesseseleri birer bi
rer millileştirerek belediyeye devir ve ibda etmek 
hususunda vaki olan lûtfu müsaadelerine değer
li yardrmlarmm inzimam etmiş olması saye
sindedir ki, bu gün şehrin bir çok yerlerinde 
göze çarpacak surette imar teşebbüslerinin 
devam etmekte olduğunu şükranla görüyo
ruz. Turizm noktasından da çok ehemmiyetli bir 
mevkide olan Istanbulunuza seyyah celbi, bu 
şehrin hayatıbir meselesidir. Bu imar hamlele
rinin binnetice bu güzel şehre daha fazla mik
yasta seyyah celbine medar olacağım tahmin 

[1] 112 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 110 sayılı basnilayazt zaptın sonundadır. 
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ediyorum. Yalnız bu esnada, gelecek seyyahla
rın medenî şartlar dahilinde ibate ve istirahat
larını temine medar olacak vasrtalarm temini 
lüzumunu burada işaret etmek isterim. Bu da 
temin edilecek olursa, tahmin ederim ki seyyah 
celbi noktasından îstanbula rekabet eden yerle
re istanbul bir müddet sonra tefevvuk etmek 
imkânmı elde edecek. Ve yine tahmin ederim ki, 
bu güzel şehriniz iktısaden yükselerek mümkün 
mertebe bir refah kaynağı olacaktır. Şimdi mü
zakere buyrulacak olan kanun lâyihası müna-
sebetile bu temenni ve maruzatımı serdederken 
güzel istanbul şehrine gösterilen alâkadan do
layı istanbul mebusu ve bu şehrin bir ferdi ol-
maklığmı itibarüe yüksek Hükümetimize derin 
şükran ve minnetlerimi arzetmeyi esaslı bir va
zife bilirim. 

FERİDUN FtKRl (Bingöl) — Muhterem 
arkadaşlar, Hükümetin elektriği, tramvayı ve 
tünel idaresini belediyeye devretmek hususunda 
gösterdiği alâka şayanı şükrandır. Meclisi âli de 
bittabi bu alâkaya iştirak ederek bu kanunu 
kabul edecektir. Yalnız bu kanun kabul olun
duktan sonra tatbiki itibarile, bu üç mühim mü
essese istanbul belediyesine devredilirken bil
hassa takib edilen maksadı aslî, halkm bu işten 
istifade etmesi keyfiyetidir. Yani bu devirden 
yalnız turizm ve sair emeller itibarile değil ayni 
zamanda halkm terfihi itibarile de istifade edi
lecektir. Halkm hayatını kolaylaştıracak bir 
takım adımların atılması, şimdiye kadar ihmale 
uğramış olan bir takım işlerin yaplıması lâzım
dır. Bilhassa bu noktanın ehemmiyetle nazarı 
dikkate alınarak tatbikatta, şimdiye kadar bü
tün büyük işlerde olduğu gibi, enerji ve cesaret
le bunu da filî sahaya koymak iktiza eder. is
tanbul şehrinde bilhassa tramvay vaziyeti şimdi
ye kadar can sıkacak şekilde idi. ilk defa hatı
rıma gelen bir noktayı arzedeceğim: Akşamla
rı halk işinin başından aynlıb evine avdet etme 
anma geldiği zaman hakikaten, mühim bir ha
yat meselesi olacak kadar, üzülüyor. Çünkü 
tramvaylarda yer bulmak ve binmek, evine ve 
İstirahatgâhına varabilmek, büyük bir külfete 
mütevakkıf oluyor. Belediyece bundan sonra 
bu gibi vaziyetlerin devam etmemesi ve istan
bul halkmı çok yakmdan alâkadar eden bu va
ziyetin önüne geçilmesi lâzımdır. Halkı bir an 
evvel istirahatgâhma sevketmek belediye için 
bir vazifedir. Bazı gazetelerde ve karikatürler
de de buna dair yazılar ve resimler görürsünüz. 
Geçenlerde bir karikatör gördüm. Tram -
vayda olan bir adam, tramvayda olmayan 
ve enine gitmekte olan bir adama, birader eve 
selâm söyle, biz yarm geliriz, denmekte idi. Ma
demki bu iş belediyemizin eline geçiyor. Bele
diye bununla varidat noktai nazarından değil, 
halkm istirahatini temin etmek noktai nazarın
dan meşgul olmalıdır. 

Sonra daha bir çok noktalar vardır. Tram

vaylarda ikinci mevki araba meselesi; tramvay
larda şimdiye kadar birinci mevki arabalar var
dı. Tabiatile bunadn fakir halk istifade edemi
yordu. Yağmurlarda, soğuk havalarda ikinci 
mevki araba gelecek diye bekleşib duruyordu. 
Tabiî bu vaziyet halk için güç bir keyfiyettir. 
Binaenaleyh bununla da alâkadar olmak ve bi
rinci nevi arabaların yerine ikinci nevi araba
lar ikame etmek, halkçı ve demokrat bir idare 
olduğumuz için, esas vazifemizdir, belediyenin de 
esas vazifelerinden biridir. 

Tek bilet meselesi; malûmu âlileri, öteden-
beri matbuatın yazdığı ve bizim düşündüğümüz 
tek bilet meselesi de mühimdir. Şimdiye kadar 
bir bilet akın bir kimsenin, her hangi bir nokta
dan başka bir hatta geçmek istediği zaman bile
tini değiştirmesi icab ederdi. Bunun da önüne 
geçmek lâzımdır. Mademki müessese bizim ol
muştur, istanbul belediyesi burada para kazan
mak fikrile değil, çalışkan bir şehir halkı için 
bunu bir kolaylık müessesesi haline getirmek 
esas fikrile hareket etmelidir. Milletin istanbul 
belediyesine yaptığı bu devrin maksadı aslisini 
ben böyle telâkki ediyorum. 

Sonra bilhassa Galata vaziyeti vardır. Galata 
epi mesai merkezlerinden biri olduğu halde ora
da halkm, bir çok eshabı mesalihin akşam üzer
leri saatlerce vasıta bekledikleri çok defa, esef
le görülen hallerdendir. Bunun için orada bazı 
tesisat yaparak ve Galatayı mebde ittihaz ederek 
yukarı taraflara doğru seferler ihdas etmek lâ
zımdır. 

Bir de biletlerin ucuzlatılması keyfiyeti var
dır. Filhakika bundan evvel biletler ucuzlatıl
dı. Meselâ Şişli tepesinden Beyazıda ikinci mev
ki araba ile 5 buçuk kuruşa gitmek gibi çok şa
yanı memnuniyet bir ucuzluk temin edildi. Bu 
ayni zamanda çok şayanı dikkattir. Eskiden Şiş
li tepesinden Beyazıd tepesine gitmek için hiç 
değilse 15 kuruş sarfetmek iktiza ediyordu. 
Bendenizce daha tenzil kabildir. Bilhassa kıta 
meselelerinde İslahat lâzımdır. İstanbul halkı 
ekseriyetle fakir olduğu için bu tenzilâta rağmen 
gene tramvaya binmekten çekinmektedir. Onun 
için Hükümetten şunu rica ederim ki, belediye
ye bu hususta katği bir direktif versinler ve bi
letlerin mümkün olduğu kadar ucuzlatılması es
babım temin etsinler. 

Bu suretle halk, tramvayların şirketten Hü
kümete ve Hükümetten belediyeye intikalinin 
tadmı kendi hayatmda, filen kesesinde tatsm. 

Sonra efendim, Üsküdar tramvayları mese
lesi vardır. Bu Üsküdar tramvayının da, istan
bul tramvayları gibi, belediyeye intikal etmesi 
meselesini ve bir elden idare edilib edilemeyece
ğini tedkik buyururlarsa isabetli bir iş olur. 

Tünel şirketine gelince; tünel şimdiye kadar 
tramvaya yardımcı bir vasıta olarak kullanılma-
yıb doğrudan doğruya bir menfaat vasıtası ola
rak kullanılıyordu. Birinci mevki için üç ku-
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ruş otuz para ve ikinci mevki için de yüz para 
almıyordu. Bu fiyatlar çok fahiştir. Onun için 
Hükümetten istirham ediyorum, bu tünel mües
sesesini de halkm nefine hadim bir hale ifrağ 
etsin. 

Sonra elektrik meselesi; hepimizin malûmu
dur ki, bu gün biz yalnız, elektrikten tenvirat 
itibarile istifade ediyoruz. Hükümet elektrik 
tarifesini biraz daha ucuzlatırsa - fennî deliller 
gösterilerek ucuzlatmanın kabil olmadığı iddia 
edilebilirse de bu, bendenizi hiç bir zaman tat
min etmez - Buna imkânlar arayarak beheme
hal ucuzlatılması temin edilmelidir - , bazı işler
de yapıldığı gibi, bu elektriğin fiyatlarını da 
ucuzlatarak, onun hizmetlerde de istifade edile-
cesk bir şekle konularak, yine elektriğin şirket
ten Hükümete ve Hükümetten eblediyeye inti
kalinin maddî eserlerinin halkın kesesinde tecelli 
ettirmesi lâzımdır. Onun için maruzatım heyeti 
umumiye itibarile, Meclisi Âli bu işin belediyeye 
devri kanununu kabul ederken, muhterem Hü
kümete lâzımgelen direktifleri vererek, beheme
hal bu devirde belediyenin, ahalinin doğrudan 
doğruya istifadesini temin etmesi maksadı hâ
sıl edilmelidir. Filhakika îstanbulun imarı mat
luptur. istanbul imar edilmelidir. Bendeniz de 
şahsen îstanbulun bir evlâdı olmak itibarile îs
tanbulun imarmı canu gönülden arzu ederim. 
Fakat her şeyden evvel düşünülecek şey orada 
çalışan bir fakir kütle vardır ki o fakir kütlenin 
ihtiyacatı ile alâkadar olunarak onları mümkün 
ise bir kuruş kazandırmak için Hükümetin bun
da azamî hassasiyet göstermesini rica ederim, 
bendenizin maruzatım budur. 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda başka söz isteyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel idareleri 
teşkilât ve tesisatmm İstanbul belediyesine 

devrine dair kanun 
MADDE 1 — İstanbul Elektrik, Tramvay ve 

Tünel şirketlerinin satın alınmasına dair muka
velenamelerin tasdiki hakkındaki kanunlarla 
bu kanunlara bağlı mukavelenameler mucibin
ce Hükümete intikal eden imtiyaz hakları ve ve
cibeler ve bilcümle tesisat ve mezkûr kanunlarla 
vücude getirilmiş olan teşekküller bütün hak, 
salâhiyet ve vecibelerile İstanbul belediyesine 
devredilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunla İstanbul belediye
sine devrolunan idareler « İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel işletmeleri umum müdürlü

ğü» adı ile kurulacak hükmî şahsiyeti haiz ve İs
tanbul belediye reisliğine bağlı bir umum mü
dürlük tarafından idare olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler. .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Umum müdürlüğün vazifeleri: 
A) Kendisine intikal eden menfaatleri isti

fa ve tahmil edilen vecibeleri ifa etmek, 
B) îstanbulun Rumeli ve Anadolu yakaları 

ile civarmda ve Adalarda elektrik kudreti tev
zi etmek üzere elektrik tesisatını ve elektrikli 
tramvay şebekesini ve tünel tesisatını ihtiyaca 
göre tanzim, ıslah, tadil ve tevsi etmek ve bu 
işler için muktazi gayrimenkulleri istimlâk et
mek ve işletmelerine hadim bütün muameleler 
ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görülürse 
troleybüs ve otobüs servisleri ihdas etmek sure-
tile münakalâtı temdid ve takviye etmektir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Halen tatbik edilmekte olan 
tarifelerin ve idare ve işletme ve tesise müteal
lik usul ve esaslarm icabma göre usulü dairesin
de tadil ve tebdiline Nafia vekili salahiyetlidir. 

Bu tarifeler haricinde ücretli veya meccani 
olarak hiç bir şahıs ve müesseseye elektrik ce
reyanı verilemez. 

İş veya mukavele icabı meccanen verilecek 
elektrik cereyanı tarife cedvellerinde gösterilir. 

HİLMİ ÇORUK (Mardin) — Devairi resmi-
yeye meccanen verilmiyecek midir? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Tarifesinde ne varsa ona göredir. 
Tarifelerde devairi resmiye için tenzilât vardır 
ve bu tarifeler daima Nafia vekâletinin muraka
besi altındadır. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Umum müdürlük, bu kanunda 
yazılı esaslara ve hususî hukuk hükümlerine gö
re idare olunur. Muameleleri; arttırma, eksiltme 
ve ihale ve muhasebei umumiye kanunlarma ve 
belediye muhasebe nizamnamesi hükümlerine tâ
bi değildir. 

Alım ve satım işleri, Dahiliye ve Nafia vekâ-
letlerince konulacak usullere göre idare edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Umum müdürlüğün idare ve 
işletme masraflarını ihtiva eden bütçelerile kad
roları Umum müdürlükçe hazırlanarak belediye 
meclisince tasdik olunur. Bunlardaki değişik
likler hakkmda da ayni muamele yapılır. 

Bütçelere mütenazır katği hesablarla birlikte 
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bilançolar, tedkik ve tasdik edilmek üzere sene I 
sonundan itibaren altı ay içinde belediye mecli
sine verilir. Belediye meclisinin tasdiki Umum 
müdürlüğün ibrasını da tazammun eder. Tram
vay için meccanen verilebilecek paso mikdan 
icab ve zarurete göre ve mikdan 300 zü geç
memek şartile her sene bütçesile birlikte bele
diye meclisince tesbit edilir. 

Belediye meclisi, umum müdürlüğün bilcümle 
muamelât ve hesabatmı tedkik ile mükellef ol
mak ve uhdelerinde başka hiç bir vazife bulun
mamak üzere mütehassıs iki zati her sene umum 
müdürlük murakibliğine tayin eder. Bunlarm 
aylıkları Umum müdürlük bütçesinden ödenmek 
üzere bu meclisçe tesbit edilir. Murakıbler mu
amelâta müdahale edemezler ve icra işlerile meş
gul olamazlar. 

Umum müdürlükçe hazırlanacak bütçe lâyi
haları ve tadilleri evvel emirde murakiblere tev
di edilir. Bu hususta murakibler tarafından ve
rilecek raporlar bu lâyihalara bağlanır. 

Murakibler bilûmum varidat ve sarfiyatın 
icrasından sonra evrakı müsbitesini senesi zar
fında ve zamanında tedkik ve bunlarm müesse
sesinin mevzuatına ve cari usullerine uygun 
olub olmadıklarını tesbit ve icabmda muamelâtı 
teftiş ile mükellef olub bilanço ve hesabı katği- | 
ler senenin hitamından itibaren üç ay zarfında I 
mum müdürlükçe kendilerine tevdi olunur. 

Bunlar üzerinde yapılacak tedkikat hulâsası
nı müşir raporlar sene zarf mda yapılan tedkik ve 
teftiş neticelerini de ihtiva etmek üzere Meclise 
sevkedilecek katği hesaba ve bilançoya bağlanır . 

Bilançoların birer sureti, bu hususta beledi
ye meclisinin ittihaz ettiği kararlarla birlikte 
Dahiliye ve Nafıa vekâletlerine gönderilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük-
sekü reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — istanbul Elektrik, tramvay 
ve tünel şirketlerinden ve bu işleri devir alan 
idarelerden alman menkul ve gayrimenkul em
val ve eşya, alât ve edevat ve sair kıymetlerin 
müfredatı itibarile ayrı ayrı birer defterleri tan
zim olunur. Bu emvalin kıymetleri yekûnları ve 
mevcud mütedavil sermayeleri bu müesseselerin 
sermayelerini ve bütün yekûnda umum müdür
lüğün sermayesini teşkil eder. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

HADDE 8 — Umum müdürlüğün istifa ede
ceği her türlü varidattan : 

A) İdare ve işletme ve sair bilûmum masraf
lar; 

B) Belediye hissesi; 
C) Mubayaa taksitleri karşılığı olarak Hazi

neye tevdi edilecek mebaliğ; 
D) 9 ncu maddede yazılı hisseler; | 
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E) Tecdid akçeleri; 
Çıkarıldıktan sonra geri kalan safi hasıla

tın % 10 u fevkalâde masraflar ile kâr ve zarar 
hesabında vukuu melhuz açığı karşılamak üzere 
ihtiyat akçesi olarak indirilir ve mütebakisi 
tesisatm ıslah ve tevsiine sarfolunur. Islâh ve 
tevsiat işleri tamamen bittikten sonra kalan me
baliğ İstanbul belediyesi bütçesinde açılacak fas
la irad kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MİADDE 9 — Tramvay ve tünel satm alma 
mukavele ve kanunları mucibince satm alma 
bedellerinden mahsubu yapılan sandıklar ser
mayeleri ile hususî sermayelerin 31 - XII -1938 
tarihindeki matlûb bakiyeleri % 5 faizle birlikte 
her sene elli bin liradan aşağı olmamak üzere 
umum müdürlük hasılatından ödenir. 

Umum müdürlük; bu kabîl Devlet müessese
leri memurları tekaüd sandıklarına dair olan hu
susî kanunlarla müessese ve memurlar için ka
bul edilen vecibe, hak ve menfaatleri geçmemek 
üzere kendi memurları için bir tekaüd sandığı 
teşkiline mezundur. Bu husus bir nizamname 
ile tesbit olunur. Yukarıda yazılı sandık serma-
yelerile hususî sermayelerin de bu işte sureti is
timali bu nizamnamede gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10 — Umum müdür, belediye rei
sinin inhası üzerine Dahiliye vekili tarafından 
tayin edilir. 

Aylık tutarı yüz lira ve daha yukarı olan 
daimî aylıklı memur ve müstahdemler umum mü
dürün teklifi ve belediye reisinin inhasile Dahili
ye vekili tarafmdan ve aylık tutarı bu mikdar-
dan aşağı olan daimî aylıklı memur ve müstah
demler umum müdürün inhasile belediye reisi 
tarafından tayin olunurlar. 

Mühendis, mimar ve fen memurları hakkmda 
2799 sayılı kanunun beşinci maddesi hükmü tat
bik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — İstanbul belediye reisliği, 
umum müdürlüğün fennî ve idarî işlerinde çalış
tırılmak ve hizmet müddetleri beş yılı geçmemek 
üzere lüzum görülecek yabancı mütehassısların 
celbine ve bunlarla mukaveleler akdine Dahiliye 
vekilinin muvafakatile salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-



1 : 24 9-6-1939 C : 1 
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka- I 
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Elektrik cereyanmm açıl
ması, kesilmesi veya ârıza hakkmda aboneler 
tarafından Umum müdürlüğe yapılacak müra
caatlar yazı ile olduğu takdirde de damga res
minden muaftır. 

Umum müdürlüğün kazanç vergisi bu vergi- L 
ye tâbi kârmm yüzde on ikisi nisbetinde almır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo-
rum: Kabul buyuranlar... Kabul Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Umum müdürlüğün deruhde 
ettiği hizmetlerin ifasma muktazi arazi ve arsa
larla binalar, belediyelerce yapılacak istimlâk 
hakkmda kanun hükümlerine göre istimlâk olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo-
rum: Kabul buyuranlar... Kabul Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1 - I - 1944 tari
hine kadar tesisatm ıslah ve tevsii için celbedile-
cek her türlü malzeme, makine, alât ve edevat 
ve kablolar gümrük resminden muaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo-
rum: Kabul buyuranlar... Kabul Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Umum müdür
lüğün devren alacağı gayrimenkullerin devir 
ve tesciline aid muameleler ve evrak damga res
mine ve diğer resim ve harçlara tâbi değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo-
rum: Kabul buyuranlar... Kabul Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 3481 numaralı 
kanunla tesis edilen İstanbul Elektrik işleri 
umum müdürlüğü ve buna bağlı Tramvay ve Tü
nel muvakkat idareleri için mevcud kanunlarla 
Nafia vekâletine verilen vazife ve salâhiyetlerin 
devir neticesine kadar Münakalât vekâletince 
istimaline devam edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo-
rum: Kabul buyuranlar... Kabul Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — İstanbul Elek
trik, Tramvay ve Tünel idarelerine aid ve devir 
tarihinde mevcud bilûmum tesisat, nukud, ve 
evrak Münakalât vekâletince teşkil edilecek bir 
tasfiye heyeti tarafından idareye devir ve 
o tarihe kadar olan hesabat neticesi 3481 numa
ralı kanunda yazılı şekiller dairesinde tedkik 
olunur. Devre müteallik bilûmum sarfiyat bu 
kanunla teşkil edilen umum müdürlükçe ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo-
rum: Kabul buyuranlar... Kabul Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. | 

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo-
rum: Kabul buyuranlar... Kabul Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye, Nafia, Gümrük ve inhi
sarlar ve Münakalât vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo-
rum: Kabul buyuranlar... Kabul Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
7 — Türkiye - Amerika Ticaret anlaşmasının 

tasdiki hakkında kanun -lâyihası ve Hariciye ve 
İktısad encümenleri mazbataları (1/122) [İ] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini yüksek reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında 1 nisan 1939 tarihinde Ankarada 
imzalanan Ticaret anlaşmasının tasdikine dair 

kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame

rika Birleşik Devletleri arasında 1 nisan 1939 
tarihinde Ankarada imzalanan Ticaret anlaşma
sı 5 mayıs 1939 tarihinden itibaren meri olmak 
üzere kabul ve tasdik edilmitşir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmnnn icrasına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
8 — Vakıflar kanununun 32 nci maddesine 

bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Dahi
liye ve Adliye encümenleri mazbataları (1/24) 
[2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı? 

MALİYE E. KÂTÎBÎ KEMALETTÎN KAMU 
(Rize) — Efendim, tadili istenen kanun, 2762 
sayln vakıflar kanunudur. Bu kanun, müzakere 
ve kabulünden evvel Adliye ve Dahiliye ile be-

[1] 111 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 109 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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raber Maliye encümeninden de geçmiştir. Hal
buki tadilâta aid olan şimdiki kanun lâyihası 
Maliye encümeninden geçmemiştir. Maliye en
cümeni namına lâyihanın encümene tevdiini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Encümen istediğine göre lâyi
hanın Maliye encümenine tevdiini reyi âlinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Lâyiha encümene tevdi edilmiştir. 

9 —• Türkiye - Belçika arasında imza edilen 
iadei mücrimin muahedesinin tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye encümen
leri mazbataları (1/93) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı ara
sında 9 şubat 1938 tarihinde Brükselde imza 
edilen iadei mücrimin muahedesinin tasdiki 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Bel

çika Kırallığı arasında 9 şubat 1938 tarihinde 
Brükselde imza edilen iadei mücrimin muahe
desi kabul ve tasdik olunmuştur. 

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

[1] 113 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

•••>• mm> 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye ve Hariciye vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
10 — Türkiyeden Hataya ve .II at ay dan anava

tana sevkolunacak malların tâbi olacakları mua
mele ve bu iki bölge armındaki münakalâtın tan
zimi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe, Gümrük 
ve inhisarlar, îktısad ve Metliye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası (1/159) 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Arkadaşlar; ruznamenin 10 ncu mad
desindeki kanun lâyihasına sıra gelmiş bulunu
yor. Eğer arkadaşlarım muvafık görürlerse, 
ben bu kanun lâyihası müzakeresinin gelecek 
hafta cuma gününe bıraklrmasmı sizlerden rica 
edeceğim (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Hükümetçe bu lâyihanın gele
cek cumaya bırakılması isteniyor. Gelecek cuma
ya kalmasını kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
kalmamıştır. Pazartesi günü saat 15 de topla
nılmak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16 

m<wm •<—• 
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S. Sayısı: 52 
Çimenin Alihan köyünden Bayraktaroğullarından Ahmedoğlu 
Hasan Çayın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve

kâlet tezkeresi ve Adliye^encümeni mazbatası (3/21) 

T. C. ' " ~ ' " " " " " ~ . , _ • - . 
Başvekâlet 8 - XI - 1938 

Yazı iş. Müdürlüğü 
Sayı : 4/8222 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taammüden adam öldürmek maddesinden suçluBayraktaroğullarmdan Ahmedoğlu 1322 doğumlu 
Hasan Çayın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Aydın Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyişs 
mahkemesi Birinci Ceza Dairesile Ceza Heyeti umumiyesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye ka
nununun yirmi altmcı maddesi mucibince kanunî icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 4 - XI -
1938 tarihli ve Ceza iş. U. Md: 444/241 saydı tezkere ile gönderilmiş olan ilâmlar ve bu işe aid evrak 
hilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

C. Boyar 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 16 -V -1939 
Esas No. 3/21 
Karar No. 20 

Yüksek Reisliğe 

Kansı GHilizarı taammüdle öldürmekten suç- geçimsizlik olduğu ve Hasan Çaym bir defasm-
lu Çinenin Alihan köyünden Bayrakdaroğulla- da karısmı yaraladığı ve son günlerde de evden 
rmdan Ahmedoğlu 1322 doğumlu Hasan Çayın koğması üzerine kadmın eniştesi Ömere iltica et
olüm cezasına mahkûmiyeti hakkında Aydın tiği ve Ömerle birlikte boşanma davası açmak 
ağır ceza mahkemesince verilen kararm tasdi- üzere kasabaya gittiğini öğrenmiş olan Hasan 
kine dair Temyiz mahkemesi ceza umumî heye- Çayın, pusu kurub yolunu beklemek suretile 
tinden sadır olan 3 - X - 1938 tarih ve 278/300 ve tabanca ile Gülizarı öldürdüğü sabit görüle-
sayılı ilâm, müteakib kanunî muamelenin ifası rek ölüm cezasına mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 
için Başvekâletin 8 - XI - 1938 tarih ve 4/8222 Yapılan müzakere neticesinde Hasan Çaya 
saydı tezkeresile Adliye encümenine havale edil- hükmedilen ölüm cezasmm hafifleştirilmesini 
mekle mezkûr ilâm ve dava dosyası tedkik edil- ve değiştirilmesini müstelzim bir sebeb görüle-
di : mediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 

Hasan Çayla kansı Gülizar arasında Güliza- maddesi mucibince cezasının infazma karar ve
rin çocuk doğurmamasından dolayı ötedenberi rilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine ar-



— 2 — 
ema Encümence karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Rize 

Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen Saim Ali Dilem re 
Antalya Balşkesir Trabzon 

Numan Aksoy O. Niyazi Burcu 

Bingöl Erzincan Kayseri 
Feridun Fikri A. Fırat Suad H.Ürgühlü 

Konya Mardin 
G. Gültekin H. Menemcncioylu 

Rize Sinob 
. C. At ay 

Zonguldak 
F. A. Barutçu Şinasi Devrin 

ı ( S Sayısı : 52 ), 



S. Sayısı: 53 
Çinenin Kabataş köyünden Kır Alioğullarından Mustafaoğlu 
Ali Afşinin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ

let tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/22) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 4/6856 

9-7X-1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Çine kazasının Kabataş köyü Acısu mahallesinden Kır Alioğulla
rından Mustafaoğlu 1331 doğumlu Ali Afşinin ölüm cezasma çarptırılmasına dair Aydın Ağır ce
za mahkemesince ittihaz olunan karar Temyiz mahkemesince tasdik edilmiş olduğundan Yüksek 
Kamutayca kanunî ieabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 6 - IX -1938 tarihli ve 383/207 sayılı 
tezkere ile gönderilen evrak aynen bilece sunuldu. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 
C. Boyar 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/22 
Karar No. 17 

16 -V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Muğlanm Katrancı köyünden Memedoğlu 
Durmuşu parasma tamaan öldürmekten suçlu 
Çinenin Kabataş köyünden Kır Ali oğullarından 
Mnstafaoğlu 1331 doğumlu Ali Afşinin ölüm ce
zasına mahkûmiyeti hakkında Aydm Ağır ceza 
mahkemesince verilen kararm Temyiz mahkeme
si Birinci ceza dairesince tasdikma dair olan 
13 - V -1938 tarih ve 1215/1805 sayılı ilâm, mti-
teakib kanunî muamelenin ifası için Başvekâle
tin 9 - IX -1938 tarih ve 4/6856 sayılı tezkere-
sile Adliye encümenine havale edilmekle mez
kûr ilâm ve dava dosyası tedkik olundu: 

Ali Afşinin, Katrancı köyü istikametine gi
den seyyar satıcı Durmuşta fazla para bulundu
ğunu zannederek arkadaşı Mustafayı da yanma 

alıp önünde manifatura yüklü bir katırla yoluna 
devam eden Durmuşu elindeki tabancayı göğsü
ne sıkmak suretile öldürdüğü ve belinde bir bez 
içinde sanlı bulunan ve yirmi üç lira yetmij beş 
kuruştan ibaret olan parasmı aldığı sabit görü
lerek ölüm cezasma mahkûm edildiği ve suç or
tağı Mustaf anm da ayrıca cezalandırıldığı anla
şılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Ali Af siye hük
medilen ölüm cezasimm hafifleştirilmesini ve 
değiştirilmesini icab eden bir sebeb görülemedi
ğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı mad
desi mucibince bu cezanm infazma karar veril
mesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine arzı
na encümence ittifakla karar verildi. 



Yüksek Belslİğe sunulur. 
Ad. E. Reisi M. M. Kâtib 

Münir Çağıl Salâh Yargı Fudd Sirmen 
Antalya Balıkesir Bingöl 

Numan O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
Erzincan Kayseri Konya 

A. Fırat S.H.Ürgüplü G. Gültekin 

Mardin 

H. Menemenciğolu 
Sinob 

Cemil Atay 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 

S. Ali Dilemre 
Trafazon 

F. A. Barutçu 

tmmm 
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S. Sayısı: 54 
Kayserinin Hacılar nahiyesinden Memedoğlu Ahmed Baktı
rm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke

resi ve Adliye encümeni mazbatası (3/27) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 4/3751 

18 - 7 -1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Kayserinin Haeılar nahiyesinden Memedoğlu 1329 doğum
lu Ahmed Baktırın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Kayseri Ağır ceza ' mahkemesince veri
len ve Temyiz mahkemesi Ceza heyeti umumiyesi tarafından tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye ka
nununun yirmi altıncı maddesi mucibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilli
ğinden 16-V-1938 tarihli ve Ceza iş. U. Md. 240/140 sayılı tezkere ile gönderilen ilâm ve bu işe 
aid evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 
C. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/27 
Karar No. 16 

16 -V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Kayserinin Hacılar nahiyesinden îsmailoğlu 
Mustafayı rrzrna geçtikten sonra öldürmekten 
suçlu ayni nahiyeden Baktrroğullarrndan Me
medoğlu 1329 doğumlu Ahmied Baktırm ölüm 
cezasma mahkûmiyeti hakkmda Kayseri ağır 
ceza mahkemesince verilen kararm tasdikma 
dair Temyiz mahkemesi ceza umumî heyetinden 
sadır olan 4 - IV -1938 tarih ve «5/21 sayılı ilâm 
müteakib kanunî muamelenin ifası için Başve
kâletin 18 - V - 1938 tarih ve 4/3751 sayılı tez-
keresile Encümenimize havale edilmekle mez
kûr ilâm ile dava dosyası tedkik olundu. 

Ahmed Baktırın şehirden köylerine dönmek

te olan on iki yaşındaki îsmailoğlu Mustafayı 
dağ yoluna götürdüğü ve orada zorla rrzma 
geçtikten sonra bu suçunu gizlemek için çocuğu 
donunun uçkuru ile boğub öldürdüğü ve cesedi 
kayalar araşma gömdüğü icra kılman mahkeme 
neticesinde sabit görülerek ölüm cezasma mah
kûm edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Ahmed Baktıra 
hükmedilen ölüm cezasının değiştirilmesini ve 
hafifleştirilmesini icab eden bir sebeb görüleme
diğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince bu cezanın infazma karar 
verilmesi hususunun Umumî heyetin tasvibine 



arzma Encümence ittifakla karar verilmiştir. 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. R. M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Rize 

Münir Çağıl' Salâh yargı F. Sirmen 
Antalya Balıkesir Bingöl 
Nutıum O. Niyazi Burcu F. Fikri 

Erzincan Kayseri Konya 
A. Fırat Smd E. Ürgüplü G. Gültekin 

Mardin Rize Sinob 
//. Menemencioğlu Dr. Saim Ali C. Atay 

Trabzon Zonguldak 
F. A. Barutçu Şiımsi Devrin 
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S. Sayısı: 84 
Eylül : ikinci teşrin 1938 aylarına aid raporun sunulduğuna 
dair divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı muha

sebat encümeni mazbatası (3/52) 

T.C.. 
Divanı muhasebat 7-I-1939 

V.U2U3 
Say%: H.32 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanunu ahkâmına tevfikan Divanı muhasebatça üç ayda bir tanzim ve Büyük 
Millet Meclisine takdim edilmesi icab eden raporlardan eylül - T. sani 1938 ayların aid üç aylık ve 
on üç fıkradan ibaret raporun bir aded cetvelle birlikte ilişik olarak sunulduğunu derin saygılarımla 
arzeylerim. 

D. M. Reisi 
S. Oran 



Divanı muhasebatın mütaleası 

Umumî heyet kararı 
Tarihi : 15 - IX -1938 

No. 1209 
1 — Mudurnu hususî muhasebe 3 neü daire 

tahsildarlığından mütekaid Mustafa Tekin tara
fından verilen ve 65 yaşını ikmal etmesinden do
layı mecburen tekaüde sevkedildiğini ve müddeti 
hizmetinin 18 sene 10 aydan ibaret olmasına meb-
ni 19 sene üzerinden ikramiye verilib mücadelei 
milliyeye iştirak müddetinn ki kat olarak hesab 
edilmemiş olduğundan mağdur edildiğini bilbe-
yan keyfiyetin tedkikile millî mücadeleye iştirak 
müddeti için birer maaş nisbetinde daha ikra
miye verilmesi 65 yaşını ikmal etmesinden dolayı 
mecburen tekaüde sevkedildiği için maaş tahsisi 
talebini havi bulunan arzuhal ile Maliye vekâle
tinin; mumaileyhin 1 ağustos 1934 tarihinden 
31 mayıs 1937 tarihine kadar 18 sene 10 ay hiz
metine mukabil 1683 numaralı tekaüd kanununun 
26 ncı maddesi mucibince 19 sene üzerinden 931 
lira ikramiye tahakkuk ettirildiğini, müddeti 
hizmet 20 seneden noksan olduğundan 695 sayılr 
kararın 14 ncü fıkrası mucibince millî mücadele 
zammından istifade ettirilmediğini bildiren 
2 - VIII - 1938 tarih ve 24884 sayılı tezkeresi ve 
mülkiye tahsis şubesinin; Mustafa Tekinin 1288 
doğumlu olub 65 yaşını ikmal etmezden mukad
dem malulen tekaüde şevkini taleb eylemesi üze
rine mayıs 1937 gayesinde vazifesinden ayrıldığı 
ve maluliyetinin Sıhhiye vekâletince 1683 kanu
nun 43 ncü maddesine temas ettirilmesi üzerine 
1 ağustos 1334 tarihinden 31 mayıs 1937 gayesi
ne kadar bilâfasıla seibkeden 18 sene 10 ay filî 

2 — 
I Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. li. M. M. 
Divanı Mu. enrihmmi 26 - T - 1939 

Esas No. 3/r>2 
Karar No. 9 

Yüksek Ke is I iğe 

Eylül - 2 nci teşrin 1938 aylarına aid olub 
Divanı muhasebat reisliğinin 7 - T - 1939 tarihli 
ve 142443/32 sayılı tezkeresile gönderilmiş ve 
Divanı muhasebat encümenine havale edilmiş 
iken Meclis intihabının yenilenmesi kararı dola-
yisile tedkik ve intaç kılmamamış ve bu suretle 
hükümsüz kalmış olub ahiren tekrar müzakeresi 
istenilmiş bulunan üc aylık rapor encümenimiz-
ce Divanı muhasebat reisinin huzurile tedkik 
olundu. "Raporun fıkraların M, mütenazır olarak 
ittihaz olunan kararlar aşağıya, yazılmış ve Umu
mî Heyete ar/edilmek üzere sunulmuştur. 

1 — İtibarî zamların nerelerde ve ne gibi 
ahvalde nazarı itibara alınacağı 1683 numaralı 
tekaüd kanununda tasrih edilmiş ve bunun hari
cinde mezkûr kanunda zikrorunan hizmetler, filî 
hizmete matuf bulunmuş olduğundan Divanca 
yapılan muamele kanuna uygun görülmüştür. 

( S. fSayısı : 84 ) 



hizmeti 19 seneye iblâğ edilerek mezkûr kanunun 
26 ncı maddesi mucibince son memuriyet maaşı
nın 14 liradan ibaret, olmasına mebni emsali ha
sılı olan 49 liranın 19 gene hizmetine zarbı sure -
tile 931 lira dairesince tahakkuk ve tescil edil
diği ve istidasına nazaran mumaileyh 23 nisan 
1336 tarihinden 23 ağustos 1339 tarihine kadar 
millî mücadele zammının iki kat olarak sayıla
rak tekaüd maaşı tahsisi lâzımgeleceğinden işinin 
Divanı muhasebat kanununun 73 ncü maddesi 
mucibince Umumî Heyetçe tedkikini taleb et
mekte olub halbuki ( talebile tekaüd edilecekler 
için filen 25 ve tekaüd kanununun 43 ve 26 ncı 
maddeleri mucibince maluliyet ve tahdidi sin do-
layısile tekaüd maaşına kesbi istihkak için 20 se
ne filî hizmet lâzım olub bu müddetler filen 
ikmal edilmemiş ise itibarî hizmetler « harb ve 
millî mücadele zamları » nazan dikkate alınmaya
cağı ) Divanı muhasebat umumî heyetince karar 
altına alınmış ve Meclisi Âlice de 695 numaralı 
kararla kabul edilmiş olmakla yapılan muamelede 
bir yanlışlık olmadığı yolundaki 1 - IX -1938 ta
rihli müzekkeresi okunarak müddeiumumi Enver 
Arkunun tadili muameleye mahal olmadığı yo
lundaki mütaleası da alındıktan sonra icabı mü
zakere edildi. 

Talebile tekaüd edilecekler için filen 25 ve 
tekaüd kanununun 43 ve 26 ncı maddeleri mu
cibince maluliyet ve tahdidi sin dolayısile te
kaüd maaşına kesbi istihkak için 20 sene filî hiz
met lâzım olub bu müddetler filen ikmal edil
memiş ise harb ve millî mücadele zamları gibi 
itibarî hizmetlerin nazarı dikkate alınmayacağı 
Divanın üç aylık raporları üzerine Meclisi Âlice 
695 numaralı kararla kabul ye tesbit buyurul-
ınuş olmasma ve 65 yaşını ikmal sebebile tekaüde 
sevıkedilmiş olan müstediye de 18 sene 10 ay filî 
hizmetine mukabil 19 sene hesabile ikramiye ve-

x rilmek suretile alâkası kesilmiş olub hizmet müd
detinin hesabında millî mücadele zammının na
zarı itibare alınmaması tabiî ve zarurî bulunma
sına mebni yapılan muamelede kanuna uygun
suzluk olmadığına ve keyfiyetin üç aylık raporla 
Meclisi Âliye arzına ve müstediye de bu suretle 
tebliğine 2514 numaralı Divanı muhasebat kanu
nunun 73 ncü maddesi hükmüne müsteniden VP 
müütefikan karar "eritmiştir. 

£ ( S. Sayısı 



Umumî heyet karart 
No. : 1209 

Tarihi : 15 - IX - 1938 
2 — Afyon Karahisar inhisarlar müdürlü

ğünde müstahdem ön yüzbaşılıktan nıüteküid 
Sezai Uygun imzasile Afyon, valiliğine verilib 
mezkûr vilâyet tarafından Divana gönderilen ar
zuhalde; maluliyetine binaen 336 senesinde be
şinci dereceden tahsis edilen 1133 kuruş tekaüd 
maaşının azlığından bahsile tezyidine dair 338 
senesinde verdiği arzuhal üzerine maaşının art
tırılması icab ederken evvelce bağlanan maaşın
da 10 kuruş fazlalık ıgörüldüğü beyanile bu mik-
dann tenzili cihetine gidilmekle beraber fazla 
mehuzunun da istirdad edildiği ve hini tekaü
dünde dahili hesab edilmiyen İtalya harb zam
mının da nazarı itibare alınmak suretile yeniden 
yapılacak hesab neticesinde maaşının arttırılma
sı hakkında 937 senesinde verdiği diğer bir ar
zuhal üzerine de maaşından tekrar 50 kuruş ten
zil olunarak bundan mütevellid fazla mehuzunun 
da tahsili cihetine gidildiği ve halbuki mülga 
11 ağustos 1325 tarihli kanunun 26 ncı maddesi 
mucibince bağlanacak maaşının 1309 kuruş ol
ması lâzım gelib bu yanlışlığın tashihi hakkında 
Millî Müdafaa vekâletine vaki müracaatına da 
yapılan muamelenin kanunî olduğu beyanile ce-
vab verildiği cihetle iddiasına nazaran tahsisi 
icab eden mikdar ile halen almakta olduğu maaş 
arasındaki farkın itası için karar ittihazı iste
nilmekte olub beyanı mütalea olunmak üzere 
Millî Müdafaa vekâletine yazılan tezkereye alı
nan karşılıkta; ön yüzbaşı Sezai, ayni mesele 
hakkında Devlet şûrasına da idarî dava açmış ve 
bu davaya karşı Devlet şûrasına yazdan 22-1V-
1938 tarih ve 1781 sayılı müdafaanamenin bir 
.örneği gönderilmiş ve Devlet şûrasından bu dava 
neticesine dair vekâlete henüz bir karar tebliğ 
edilmemiş olduğu ve adı ıgeçene dair istenüen 
mütaleanın bağlı müdafaanamede yazılı bulun
duğu bildirilmiş ve vekâleti müşarünileyhadan 
Devlet şûrasına yazılan mevzuubahis müdafaa
namede (davacı emekli ön yüzbaşı Sezai 2 teşri
nisani 1336 tarihinde beşinci dereceden tekaüd 
edildiğini ve 33 sene 3 ay 4 günden ibaret bütün 
hizmetine göre 325 tarihli tekaüd kanununun 
13 ve 26 ncı maddelerine dayanarak 866 kuruş 
tekaüd maaşı ve beşinci dereceden 866 kuruşun 
% ellisi olan 433 kurusun maluliyet maaşı ola
rak ilâvesile tekaüd maaşı mecmuunun 1299 ku-

2 —- 1325 tarihli askerî tekaüd kanununun, 
26 ncı maddesinin seldi tatbikma dair Meclisi 

âliden sadır olan Ü67 numaralı kararın altıncı 
bendine uygun olarak yapıldığı anlaşılan tahsis 
muamelesinin tadiline mahal yok ise de İtalya 
harb zammı olarak evvelce dairesince dahili he
sab edilmeyen bir sene iyin tekaüd maaşına ilâ
vesi icab eden 3107 numaralı kanun hükümlerine 
tevfikan müracaatını takib eden ay başından iti
baren zammedildiği anlaşdan 13 kuruşun, mez
kûr harb zammının dahili hesab edilmemesi key
fiyetinin dairesince tekaüd maaşının tahsisinde 
yapılmış maddî bir hata telâkkisile, tekaüd maaşı
nın mebdei tahsisinden itibaren kabulü encüme-
nimizce muvafık görülmüştür. 
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iniş olması lazım geldiğini beyan ederek bu pa
ranın birikmişlerinin de verilmesini istemekte ol
duğundan dosyası üzerine yapılan incelemeğe 
nazaran beşinci dereceden malulen tekaüd edilen 
bu subayın filî ve itibarî hizmetlerinin yekûnu 
33 sene 6 ay 29 gün olub bu müddete göre ve 
tekaüd olduğu tarihdeki 1300 kuruş rütbe maa
şı üzerinden bahsi geçen kanunun 13 ncü madde
si mucibince hesab edilen tekaüd maaşı iddiasın
dan daha yukarı olmak üzere ahiren 873 kuruş 
bağlanmış ve 26 ncı maddenin tatbik şekline dair 
8 - VI - 1929 tarih ve 516 sayılı Yüksek Kamu
tayın kararma tevfikan maaşı olan 1300 kuruş 
ile 873 kuruş tekaüd maaşa arasındaki 427 kuru
şun beşinci dereceye göre yüzde ellisi olan 213 
kuruş tekaüd maaşına eklenmek suretile tekaüd 
maaşının mecmuu 1086 kuruş olarak tesbit edil
miş ve 1325 senesindenberi derece ile yapılan tah
sisler dahi bu esas dairesinde yapılmış ve adı ge
çenin 1086 kuruş olarak tesbitv ve tahsis edilen 
maaşının kanuna mutabakatı da Divanı muha
sebatça tedkik ve 53132 numraya tescil edildiği ve 
bu itibarla dileğinin ve iddiasının varid olmadığı) 
cevabının verildiği görülmüş ve askerî tahsis 
şubesinden yazılan müzekkerede de; mumaileyhin 
3255 numaralı kanun mucibince terfih zammının 
bir misli arttırılması hakkında Millî Müdafaa ve
kâletine vaki müracaati üzerine harb zamlarile 
birlikte 32 sene 6 ay 29 gün hizmetine nazaran 
1073 kuruş maaşla tekaüdünün icrası lâzım gelir
ken almakta olduğu maaşın 1123 kuruş olduğu 
görülerek tekaüdü olan 2 T. evvel 1336 tarihinden 
itibaren maaşından 50 kuruşun tenzil edildiği ve 
evvelce dahili hesab edilmediği anlaşılan bir se
ne İtalya harbinden dolayı da 3107 numaralı ka
nun mucibince müracaatını takib eden 1 ağustos 
1937 den itibaren 13 kuruşun ilâvesile aslî maaşı
nın 1086 kuruşa ve 551 numaralı kanun mucibin
ce almakta olduğu 25 lira terfih zammına 3255 
numaralı kanunun neşri olan 24 haziran 1937 den 
itibaren 25 liranın daha ilâvesile terfih zammının 
da elli liraya iblâğ olunduğu ve itirazını teşkil 
eden maaşı aslinin sureti tahsisi hakkındaki mu
amelenin mülga 11 ağustos 1325 tarihli kanunun 
26 ncı maddesine tamamen uygun olduğu ve 
kanuna aykırı bir muamele bulunmadığı anlaşıl
mış olduğu; mumaileyhin bağlanan maluliyet 
maaşının noksan olduğu hakkındaki iddiası varid 
olmadığı; çünkü maluliyet maaşlarının sureti he
sabı hakkındaki mülga 11 ağustos 1325 tarihli 
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tekaüd ve istifa kanununun 26 neı maddesinde 
( derecatı sitteden birile malûl olan 
erkân, ümera, zabitan ve mensubini askeriyeye 
müddeti hizmetine göre tahsis olunacak tekaüd 
maaşı üzerine müşür, birinci ferik ve ferik müd
deti hizmeti 45, mirliva, miralay, kaymakam, 
binbaşı ve zabitan 40 sene ve ketebeı aklâmı aske
riye memuriyeini ile bilcümle mensubini askeri
ye rütbei askeriye maaşlarına muadil olarak müd
deti maaşının yüzde doksanı zammile birinci yüz
de sekseni zammile ikinci derece maluli
yet maaşı tayin ve tahsis edilir) diye muharrer 
ise de 21 kânunuevvel 1325 tarihinde mülga Şû-
rayi devlet Tanzimat dairesince bazı esbabı 
mucibe zikrolunduktan sonra tekaüd kanununun 
lâyiha halindeki şeklinden bahsedilerek aynen 
(lâyihai kanuniyenin maluliyet maaşının sureti 
tahsisine dair olan 26 nseı maddesinin bir fıkrasın
da (malûl olan erkân, ümera ve zabitan ve men
subini askeriyeye müddeti hizmetine göre tahsis 
olunacak tekaüd maaşı üzerine müddeti hizmetini 
40 seneye iblâğ edecek) kaydi her nasılsa dercedil-
memiş ve mutlak olarak muamele ifa edildiği tak
dirde bu gibilere memuriyet maaşlarının hemen 
bir buçuk misli derecesinde maaş tahsisi gibi ka-
vaidi umumiyei kanuniye ile nakabili telif bir 
muamele ifası icab edip bu da gayri caiz bulun
muş olduğundan bilûmum malûlin maaşatı hak
kında mütaleai mesrude veçhile ifayı muamele 
olunması lâzım geleceği karar altına alın
mış olup 1325 senesinden 1683 sayılı 
yeni tekaüd kanununun meriyete girdiği 
1 haziran 1930 tarihine kadar geçen müddet zar
fında derece ile malûl olanlara mülga Şûrayi dev
letin bu kararında bahsedilen « müddeti hizmeti 
40 seneye iblâğ edecek» kaydi nazarı dikkate alı
narak muamele ifa kılınmış olmakla beraber bu 
fıkra ile maddenin tamamlandığı, maluliyet ma
aşlarının sureti hesabını gösteren ve ayni mahi
yet arzeden 1683 sayılı tekaüd kanunuun 30 ncu 
madedsinin tarzı tahririne nazaran yapılacak su
reti hesabla da tayin edilmiş bulunmakta olduğu; 
maaşının noksan olduğunu iddia eden muamele 
sahibinin maddei aslinin matbu şeklinde mevcud 
olmayan ve bilâhare mülga şûrayi Devlet tanzi-
mat dairesi kararile eklenen bu fıkradan malû
matı olmadığı anlaşılmakla beraber esasen aske
rî malûllerin terfihine dair olan 551 numaralı 
kanunun 7 nei maddesinin tefsirine mahal olmadı
ğı hakkındaki Meclisi Âlinin 516 numaralı kara-
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rile 26 ncı madde münasebetile kânunuevvel 
1935 «- mayıs 1936 aylarma aid Divanı muhase
bat raporları üzerine yine Meclisi Âlice ittihaz 
buyurulan 967 numaralı kararın altıncı bendinde 
(1325 tarihli mülga askerî tekaüd ve istifa ka
nununun 26 ncı maddesine ve o zamanki ahkâma 
göre mercii tefsir olan mülga Şûrayi devletçe bu 
foabda müttehaz karara uygun olarak altıncı de
rece üzerinden malulen tekaüdü icra kılınmış 
olan Binbaşı Rahminin bu karar hilâfına maa
şının arttırılması ve bu suretle katğileşmiş tahsis 
muamelesinin bozulması doğru olmayacağına dair 
Divanca verilen karar yerinde görülmüştür ) de
nilmiş olmakla da meselede mucibi hal bir cihet 
kalmamış olduğundan mülga muhassasatı zatiye 
idaresince her nasılsa fazla tahakkuk ettirilib 23 
eylül 1937 tarihinde 53 152 numaraya tashihan 
tescil edilen maaşı hakkında yapılacak bir mua
mele olmadığının kendisine tebliği icab ederse de 
muamelenin 2514 numaralı Divanı muhasebat 
kanununun 73 ncü maddesi mucibince Heyeti 
umumiyede tedkiki taleb edilmekte olduğundan 
muktazasının tayini; icab edeceği beyan edilmiş 
olmakla müddei umumî Enver Ajrkunun müstedi 
hakkmda yapılmış olan muamelede tashih ve ta
dili mucib bir cihet bulunmadığı yolundaki mü
talâası da alındıktan sonra icabı müzakere edildi. 

Şube müzekkeresinde bertafsil izah edilmiş ol
duğu üzere müstedinin tekaüd olduğu tarihte 
meri bulunan 1325 tarihli tekaüd kanunu muci
bince müstahak olduğu maaş 1073 kuruş olmak 
lâzımgelirken yanlış hesabla ve elli kuruş fazla-
sile 1123 kuruş bağlanmış ve ahiren terfih zam
mının tezyidi hakkında vaki müracaatı sırasında 
bu yanlışlık görülerek maaşından 50 kuruş ten
zil ve evvelce dahili hesab edilmediği anlaşılan 
bir sene italya harbi zammı olarak da 3107 nu
maralı kanun hükümlerine uygun olarak, müra
caatını takib eden ay başından itibaren maaşına 
13 kuruş zam ve maaşın bidayeti tahsisi olan 2 
teşrinisani 1336 tarihinden itibaren fazla veril
miş olan 50 kuruşun da istirdadına tevessül edil
miştir. 

Mjüstedi istidasında 11 ağustos 1325 tarihli 
kanunun 26 ncı maddesi mucibince maaşının 1309 
kuruş olması lâzımgeldiğini iddia ve yanlışlığın 
tashihini taleb etmekte ve bu talebinde de sali-
füzzikir26 ncı maddenin kanundaki yazılmış şek
line istinad etmektedir. Halbuki, şube müzekke
resinde izah edilmiş olduğu üzere kanunun hini 
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tabmda noksan yazılmış olan 26 ncı maddedeki bu 
yanlışlığın mülga Şûrayi devlet tanzimat daire
sinin 12 kânunuevvel 1325 tarihli kararile ikmal 
ve o tarihten 1683 numaralı kanunun meriyetine 
kadar bu suretle imal ve tatbik edilmiş ve bu şek
li muamele Divan raporları münasebetile Meclisi 
Âlice de tasvib ve kabul buyurulmuş olduğundan 
hakkında Mîllî Müdafaa vekâletince yapılmış olan 
muamelede kanuna uygunsuzluk bulunmadığına 
ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye arzı
na ve müstediye de bu suretle tebliğine Divanı 
muhasebat kanununun 73 ncü maddesi hükmüne 
müsteniden ve müttefikan karar verilmiştir. 

Umumî heyet karan 
Tarihi: 15- IX-1938 

No. 1209 
3 — îstanbulda Sirkecide Hocapaşa caddesin

de 24 numaralı evde ikamet eden alay imamlığın
dan mütekaid Ahmed Fahri imzasile verilen di
lekçede 1318 senesinde Gergükte bulunan Süvari 
34 ncü alayın ikinci bölüğüne duhul ederek 1324 
senesine kadar bilâ fasıla hizmet ettikten sonra 
tabur imamlığına terfi ettiğini ve bu hizmetinin 
istilâ dolayısile kaydı bulunmamasından dolayı 
tekaüdü sırasında müddeti hizmetinin tabur 
imamlığına terfi ettiği tarihten hesab edildiğini 
ve 1318 den 1324 senesine kadar zayi olan altı 
senelik hizmetinin kabulü Devlet şûrası kararma 
iktiran ettiği halde şahid ve vesikaların şayanı 
itimad görülememesi bahanesile kaydınm düzel
tilmesine imkân olmadığının ve esasen 1683 sayı
lı kanunun ikinci maddesinin 8 nci fıkrası muci
bince askerî memurların hizmetlerinin maaşa geç
tikleri tarihten itibar edileceği cihetle müracaa

tının isaf edilemiyeceğinm Millî Müdafaa vekâ
letinden bildirilmiş olduğunu bilbeyan işinin Di
vanca tedkikile bu hizmetinin kabulü talebinde 
bulunduğu; ve dilekçede bahsedilen Devlet şûrası 
kararmm gönderilmesi ve işi hakkında beyanı 
mütalea olunması için Millî Müdafaa vekâletine 
yazılan tezkereye alman karşılıkta; 

1 - 18 - VI - 1938 tarihli dilekçesile Divanı 
muhasebat reisliğine müracaat ederek tekaüd 
maaşı tahsis muamelesine itiraz eden Gergüklü 
beşinci smıf imam Ismailoğlu Âhmed 1683 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin (D) fıkrasına tevfikan 
28 eylül 1933 tarihinde tekaüde sevkedildiği; 

2 - Mevcud kuyudata göre bu imam talebei 
ulûmdan iken 21 kânunusani 1324 tarihinde 43 

3 — Tekaüd muamelesine karşı vaki olacak 
itirazın müddeti kanuniyesi zarfında icra edilme
miş olması hakkında Divanı muhasebatça serdo-
lunan mütalea yerinde olduğu gibi Şûrayi devlet 
kararı, iddia olunan hizmetlerin alelitlâk tescili 
merkezin de olmayıb bunlar hakkında ibraz edi
len ve edilecek olan vesaik ve şahadetler kabule 
şayan görülür ise kaydinin tashihi ile tekaüd mu
amelesinin ana göre ıslahı lâzım geleceğini ifade 
etmekte olmasına ve Millî Müdafaa vekâletince de 
bu baptaki şehadetler şayanı kabul görülmeyerek 
iddia edilen hizmet kabul edilmemiş bulunmasına 
mebni mevzubahs hizmetler şayanı kabul görül
meyerek iddia edilen hizmet kabul edilmemiş bu
lunmasına mebni mevzubahs hizmetler şayanı ka
bul bir surette tevsik edilmedikçe tekaüd maaşı
nın tadiline imkân olamayacağı kararlaştırıldı. 
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ncü alaym 4 ncü tabur imamlığına tensib ve tayin j 
edilmiş olduğundan müddeti hizmet cetvelindeki 
duhul tarihi 21 kânunusani 1324 olarak yazıl
mış ve tekaüd maaşı da ona göre yapılmış oldu-

3 - Sonradan kendisi bu duhul tarihine itiraz 
ederek 1318 senesinde tabur imamlığı için imtiha
na girdiğini ve 1 nisan 1320 tarihinde süvari 34 
ncü alaym ikinci bölüğünde asker olduğunu ve 
1324 senesinde terfii geldiğini ve duhul tarihinin 
ona göre düzeltilmesini dilemiş ve bunun için ku
yudatın tekrar tedkikine lüzum hâsıl olmuş ve as
kere duhulü hakkında bir kayıd ve malûmat var
sa bildirilmesi için İstanbul Askerî mahzen mü
dürlüğüne yazılmış ve alınan cevabda imam Ah-
medin kaydında işe girdiği günün 21 kânunu
sani 1324 ve 4 muharrem 1327 olarak yazıldığı 
1 nisan 1320 olduğuna dair hiç bir yazı görülme
diğinin bildirilmiş olduğu; 

4 - Alman bu malûmata istinaden duhulü
nün tashihine imkân olmadığı cevabı verilmiş ise 
de kendisi tekrar Devlet şûrasma müracaat etmiş 
ve durumu hakkında Devlet şûrasından vaki olan 
sorguya vekâlet makamından verilen cevab üzeri
ne birer örneği gönderilen kararlarm verilmiş ol
duğu; 

5 - İmam Ahmedin memleketinin millî hu-
dud haricinde kalması ve askerlik kayıdlarının da 
ziyaa uğraması ve mevcud olmaması dolayısile 
bu suretle duhulünün tesbitine imkân hâsıl olma
mış ve Devlet şûrasının» bir memurun kaydi 
tutulmamış veya zayi olmuş olduğu takdirde ifa
yı hizmet ettiği daire ve kalemde o vakit mevcud 
olan 3 zat tarafından tahtim ve mührü resmî 
ile tasdik edilmiş şehadetnamelerin kabulü ile 
tescili hakkındaki 8 mayıs 1327 tarihli mazbataya 
istinaden ibraz edeceği şayanı itimad şahidlerin 
şehadetine müracaat edilmiş ve gösterdiği şahid-
lerden bazısının süvari 34 ncü alayda kayidlerine 
rastlanmamış ve bazılarının da hiç bulunmamış 
olduğu; 

6 - Bu suretle de askere duhulünün tes-
biti mümkün olmamakla beraber esasen talebei 
ulûmdan iken 21 kânunusani 1324 tarihinde tabur 
imamlığına tayin edildiğine dair olan vesaikin 
şayanı kabul görülmemesine ve esasen 1683 sa
yılı kanunun ikinci maddesinin 8 nci fıkrası as
kerî memurların hizmeti askeriyelerinin maaşa 
geçdikleri tarihden itibar edilmesini âmir bulun
masına binaen yapılacak bir muamele olmadı-
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ğının bildirilmesi ve kendisine de tebligat yaptı- [ 
rılması için 3 - XII - 1937 tarih ve 22444 sayılı 
yazı ile İstanbul Kamutanlığma yazıldığı ve as
kere duhulü bir kaydi resmî ile ve kabule şayan 
vesaikle tesbit edilememiş olduğundan duhulü
nün düzeltilmesi için vaki olan müracaatları üze
rine hakkında bir muamele yapılmamış olduğu 
bildirilmekte olduğu ve tahsis şubesinden yazılan 
müzakerede de; mumaileyhin tekaüdüne aid 
tahsis evrakına bağlı safahatı askeriye cetvelinde 
talebei ulûmdan iken 21 kânunusani 324 tari
hinde tabur imamlığına tayin edildiği gös
terilmiş ve sicillen tekaüdü 28 eylül 1933 
tarihinde tasdiki Âliye iktiran eylemiş olması 
üzerine iki tarih arasındaki 24 sene 8 ay 7 gün 
filî hizmetinden 13 gün takvim farkının tenzi
linden sonra 13 sene itibarî zamlarla ve altı ay
dan fazla olan hizmetin seneye iblâğı suretile 38 
sene üzerinden ve kıtasından ilişiğinin katını ta-
kib eden 1 kânunusani 1934 tarihinde itibaren 
69 lira 92 kuruş maaşla tekaüdünün icra kılın
dığı anlaşılmış olduğu; tahsis işinin Divanca 
tedkikine dair verdiği bu dilekçesinde Devlet 
şûrasına da müracaatta bulunarak karar aldığı 
hakkındaki beyanatı üzerine Millî Müdafaa ve
kâletinden celbedilen iki karardan 31-111-1937 
tarihli kararda 2514 sayılı kanunun 73 ncü 
maddesine göre tekaüd maaşı tahsisine müteal
lik muameleye itiraz mercii Divanı muhasebat 
heyeti umumiyesi olduğundan verilen arzuhalin 
vazife noktasından reddi ve 10 - VII - 1937 ta
rihli kararda ise mumaileyhin iddia ettiği hiz
metine aid kayid bulunmadığı takdirde sicil ta
limatnamesinin 11 nci maddesi mucibince ibraz 
edilen ve edilecek olan vesika ve şahadetler ka
bule şayan görülürse davacının kaydinin tashihi 
ile tekaüd muamelesinin ana göre ıslahı lâzım-
geleceği beyan olunmakta; bulunduğu; muma
ileyhin 318 senesinden 324 senesine kadarki hiz
meti hakkında gösterdiği şahidlerin şahadetine 
müracaat olunarak bunlardan bazısının kayid-
lerine rastlanmadığı ve bazılarının da hiç bu
lunmadığı Millî Müdafaa vekâletinin bağlı tez
keresi ile bildirilmiş ve bundan dolayı iddia 
ettiği hizmetin tescil edilemediği anlaşılmış olub 
Devlet şûrası kararı hizmetin mutlak olarak ka
bulü tazammun etmeyib ibraz olunacak vesai
kin şayanı kabul görüldüğü surette tesciline aid 
bulunmuş ve gösterilen şuhudun şahadeti vekâ
letçe kabul edilecek mahiyette görülmemiş ol- | 
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masına binaen talebi kabul edilememiş olduğu; ve
kâletin tezkeresinin 6 neı fıkrasına gelince : te
kaüde istihkak tarihinin başlangıcını gösteren 
1683 sayılı kanunun ikinci maddesinin 8 nci 
fıkrasında ( mülkî ve askerî memurların 
maaşa geçtiği tarihten ... ) diye muharrer 
bulunmakta ise de mumaileyhin vaziyeti 
bu fıkraya değil mezkûr maddenin 4 ncü fıkra
sına temas etmekte ve bu fıkrada ise; ( kıtadan 
veyahud mülga Sanayi mektebinden yetişmiş olan 
subayların « 1455 numaralı kanunla askerî me
mur unvanını almış olan mensubin ve memurini 
askeriye dahildir » duhul tarihlerinden ) denil
mekte olduğu; askerî memurlar hakkındaki 1455 
numaralı kanunda tadad olunan memurlar as
kerî memur unvanını almış olub iddia ettiği gibi 
318 senesinde krtaya iltihak edib kıtada iken 324 
senesinde tabur imamlığına tayin edilmiş olsay
dı vaziyetinin 4 ncü fıkraya göre mütaleası icab 
ederdi. Halbuki kıta hizmeti kayden tesbit edile
mediği gibi gösterilen şuhudun şahadeti de şa
yanı kabul görülmemiş olmasma binaen bu me
sele üzerinde durulmağa lüzum görülemediği; 
Millî Müdafaa vekâletinin işarma nazaran iddia 
ettiği hizmetin kabulü mümkün görülememekle 
beraber 2514 numaralı Divanı muhasebat kanunu
nun neşrinden evvele aid itiralzann kanunî mi
adında Devlet şûrasına yapılması icab edib bu ka
bil eski muamelelere aid müracaatlerin mü
ruru zaman noktasından Divanca kabul ve 
tedkiki doğru olmadığı eylül - teşrini sani 1937 
tarihli Divan raporları üzerine Meclisi âlice it
tihaz buyurulan 1048 numaralı karar icabından 
bulunmakla keyfiyetin umumî heyetçe tedkikile 
muktazasının tayini istenilmekte olduğu anlaşıl
mış olmakla müddei umumî Enver Arkunun 

2514 numaralı Divanı muhasebat kanununun me
riyetinden evvele aid bulunan bu mesele için ka
nunî miyadı zarfında Devlet şûrasına müracaat 
edilmesi lâzımgelirken bunu yapmamak suretile 
itiraz hakkını iskat etmiş olduğundan iddiasının 
reddi lâzım geleceği yolundaki mütalaası da din
lendikten sonra icabı müzakere edildi. 

Filhakika tekaüdlüğü 28 eylül 1933 tarihin
de Yüksek tasdika iktiran etmiş olan müstedinin 
2514 numaralı Divanı muhasebat kanununun me
riyeti tarihine kadar kanunî miadında Devlet 
şûrasına müracaat etmesi lâzım gelirken bunu 
yapmamış olmasına mebni Divanın eylül - 2 n-
ci teşrin 1937 üç aylık raporları üzerine Meclisi 
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âlice ittihaz buyurulan İ048 numaralı karar mu
cibince iddiayı vakiin müruru zaman noktasın
dan reddi lâzım gelmekle beraber şube müzekke
resinde bertafsil izah edilmiş olduğu üzere ken
disinin ahiren vaki müracaatı üzerine Devlet şû-
rasınca ittihaz olunan 10 - VII - 1937 tarihli ka
rarda müstedinin iddia ettiği hizmetine aid ka-
yıdlar bulunamadığı takdirde sicil talimatnamesi
nin 11 nci maddesi mucibince ibraz edilen ve edi
lecek olan vesaik ve şahadetler kabule şayan gö
rülürse davacının kaydının tashihi ile tekaüd mu
amelesinin ana göre ıslahı lâzım geleceği göste
rilmiş ve Millî Müdafaa vekâletince de bu bab-
daki şahadetler şayanı kabul görülmiyerek iddia 
edilen hizmet kabul edilmemiş olmasına mebni 
bu cihetle de divanca yapılacak bir muamele ol
madığına ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi 
âliye arzına ve bu suretle kendisine de tebliğine 
karar verilmiştir. 

Umumî heyet karan 
Tarihi 19 - IX -1938 

No. 1210 
4 — Pendikte Balıkçı eokağmda 37 numaralı 

evde oturan binbaşılıktan mütekaid Eıdib Yurd-
sever imzasile verilen ve iki sene İtalya ve beş 
sene Büyük harbden dolayı maaşına yapılan 280 
kuruş zammın mebdei 3107 numaralı kanuna tev
fikan müracaat tarihi olarak tayin olunmuş ise 
de bu kanun yeni tahsislere aid olub harb zam-
lannın vaktile yapılmaması hatayi maddiden 
ileri geldiği cihetle zamlara şamil olmayacağından 
mezkûr harblerden yapılan 280 kuruş zammın 
tekaüd tarihinden verilmesini ve yine hini teka
üdünde dahili hesab edilmeyen Yunan harbin
den dolayı da maaşına zam yapılması talebini 
havi bulunan arzuhal ile mumaileyhin tekaüd 
muamelesi Hükümeti sakıta zamanında yapılmış 
olmasına binaen tedkik edilmek üzere saf ahatı 
askeriye cetvelinin gönderilmesine ve isteği hak-
kındak mütaleanın bildirilmesine dair Milî Mü
dafaa vekâletine yazılan tezkereye alman 18 -
VIII - 1938 tarih ve 25297 sayılı karşılık ile as
kerî tahsis şubesinin 12 - IX -1938 tarihli müzek
keresi ve azadan Müeyyed Menemenoioğlunun 
mütaleası okundu. 

Millî Müdafaa vekâletinin tezkeresinde; Meh-
med Edibe verilen harb zamları 3107 sayılı ka
nunla buna aid Divan kararına göre verilmiş ol
duğu; ancak bu defa gönderilen hizmet cetveline 

4 —İtalya ve Yunan harb zamlarının tekaüd 
maaşının hini tahsisinde nazarı itibare alınmamış 
olması dairesince yapılmış bir hata telâkkisile bu 
zamların Divan kararında gösterilen tarihlerden 
ve umumî harb zammının da bu hususta kendisi
nin müracaat etmesi lâzımgelir iken müracaat 
etmemiş olması hasebile son müracaatini takib 
eden ay başından itibaren kabulü ve tekaüd ma
aşına ona göre zam icrası encümenimizce de mu
vafık görülmüştür. 
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göre bir sene Yunan harb zammının noksan ve
rildiği anlaşılmış olduğundan istediğinde verece
ği cevabı verilmiş olub tahsis şubesi müzekkere
sinde de; Hükümeti sakıtaca 2 nisan 1335 tari
hinde talebile 1028 kuruş maaşla tekaüdü icra 
kılınan mumaileyhin harb zamları mart 1938 ta
rihinde vaki müracaatı üzerine 3107 sayılı kanuna 
ve bu kanun münasebetile tadil ve tashihlere de 
teşmil olunan 26 nisan 1937 tarihli Umumî Heyet 
kararına tevfikan müracaatını takib eden 1 ni
san 1938 den itibaren iki sene italya ve beş sene 
Büyük harbden dolayı 280 kuruşun zammile ma
aşının 1308 kuruşa iblâğ olunduğu 55659 tescil 
numaralı dosyanın tedkikından anlaşılmış ol
duğu; vekâletten gönderilen safahatı askeriye 
cetvelinde İtalya harbinde bulunduğu kıtalar 
gösterilmemekle beraber 22 eylül 1327 den 5 teş
rinievvel 1328 tarihine kadar mezkûr harbe bilfiil 
iştirak ettiği yazılı olduğu; harbe bilfiil iştiraki 
gösterilmesinden dolayı 11 ağustos 1325 tarihli 
kanunun 5 nci maddesi mucibince mumaileyhin 
tekaüdü sırasında bu zamdan istihkakı olan 80 

kuruşun dahi maaşına dahil edilmesi lâzım gelir
ken her ne sebebden ise bunun hariç bırakıldığı 
ve tekaüdünden sonra Şûrayı devlete müracaat 
hakkı bulunduğu halde muamelenin Divana inti
kaline kadar zam yapılmadığına göre Şûrayı ,mü-
şarünileyhaya da müracaatta bulunmadığı anla
şılmakta olduğu; binaenaleyh Şûrayı devlete mü
racaat etmemesi hakkının sükutuna mâni olmadığı 
kabul edildiği takdirde bilfiil iştirakten dolayı hini 
tekaüdünde yapılması iuab eden zammın hesaba 
katılmamasının hatayı maddî olarak kabulü ve 
zam mebdeinin tekaüdü olan 2 nisan 1335 tarihi
ne tashihi zarurî olduğu; Yunan harb zammına 
gelince: Safahatı askeriye cetveline göre 1321 -
1313 Yunan habrine de bilfiil iştiraki muharrer 
bulunmasına binaen italya harb zammının vak-
tile yapılmaması ve bunun hakkında da Şûraya 
müracaatta bulunulmaması mâni görülmediği su
rette bu harbden dolayı henüz yapılmayan Yunan 
harb zammından isabet eden mikdarm da kezalik 
2 nisan 1335 den verilmesi icab etmekte olduğu; 
büyük harb zammı keyfiyetine gelince: Mül
ga 11 ağustos 1325 tarihli kanunun 5 nci mad
desinde seferde bulunmuş kaydına göre zam
dan istifade edebileceklerin harbe bilfiil iştiraki 
meşrut olup harbin seferberliğine iştirak edenle
rin zamdan müstefid olamıyâcaklan bu madde 
hakkında tefsiren ittihaz olunan mülga Şûrayi 
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devletin 19 temmuz 1335 tarihli kararı iktizasın
dan bulunmasına binaen bu karar dairesinde 
muamele ifa olunmakta iken muahhar en 31 kânu
nuevvel 1341 tarihinde neşrolunan 695 numara-
îı kanunla sefere iştirak edenlerin de zamdan isti
fadeleri temin edilmiş olduğu; mumaileyhin bü
yük harbe bilfiil iştirak etmemesi hasebile bu 
harbden mütevellid zamma tekaüd tarihinde müs
tahak bulunmamakta ise de 695 numaralı kanu
nun neşrile mezkûr harb zammının yapılması 
hakkında mart 1938 tarihine kadar müracaat et
memesinden dolayı meselede hatayı maddî bulun
mamakta ve 3107 numaralı kanuna ve tadil ve tas
hihlere de teşmil olunan umumî heyetin 26 nisan 
1937 tarihli kararına göre yapılan muamelenin 
değiştirilmesine bir sebeb görülememekte olduğu 
bildirilmekte ve aza mütaleasmda da; mumailey
hin harb zamları sefahati müzekkerede mevzu-
bahs edildiği veçhile İtalya ve Yunan harb zam
larının hatayı mddî telâkkisile teküd tarihinden 
ve harbi umumî zammının da tekaüdü tarihinde 
meri 11 ağustos 1325 tarihli kanunun beşinci mad
desine tevfikan bilfiil harbe iştirak etmediği ci
hetle verilmemiş olması hatayı maddî telâkkisine 
müsaid görülmediğinden bu zammın da 3107 
numaralı kanun mucibince müracaatını takib 
eden ay başından verilmesi muvafık görülmekte 
ise de Meclisi Âlinin 1048 numaralı kararı muva
cehesinde vaktile Şûrayi devlete müracaat edil
memesi hakkının sukutunu icab ettirecek mahi
yette görülmekte ise de bir kere de umumî heyet
çe müzakeresi mütaleasmda bulunulduğu anla
şılmış olmakla Müddeiumumi Enver Arkunun şu
bece teklif edildiği veçhile İtalya ve Yunan harb 
zamlarının maaşın mebdei tahsisinden ve büyük 
harb zammının da 3107 numaralı kanun hüküm

lerine tevfikan müracaatını takib eden ay başından 
itibaren maaşına zammı icab edeceği yolundaki 
mütaleası da alındıktan sonra icabı müzakere 
edildi. 

Evvel emirde tahsis muamelesinin 2514 nu
maralı kanunun meriyetinden çok zaman evvel te
kemmül etmiş olması ve o zamanki ahkâma göre 
bu babdaki itiraz ve şikâyetlerin alâkadarlar ta
rafından kanunî miyadı zarfında Devlet şûra
sına yapılması lâzım geldiği halde müstedinin 
o zaman böyle bir müracaatta bulunmaması sebe-
bile bu hakkının sukut etmiş olup olmıyacağı yo
lunda şubece ileri sürülen noktai nazar mütalea 
ve tedkik edilerek o zaman için Devlet şûrasmca 
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tedkik edilecek idarî bir ihtilâf mevzubahs olma- ! 
dığı ve alâkadaran için bu kere taleb ve müra
caatında bulunması hasebile ortada sukut hakkı 
ıcab ettirecek bir sebeb olmadığı kararlaştırıl
dıktan sonra esas meselenin müzakeresine geçildi. 

Azadan altı zat, mesele istida sahibinin hini ı 
tekaüdünde tekaüdlük hesabına katılmayan 
harb zammının bu kere hizmet müddetine ilâve
si suretile maaşının tashihan tadilinden ibaret 
olup tadil ve tashihlerin de 3107 numaralı ka
nun hükümlerine tâbi olacağı evvelce umumî 
heyetçe kararlaştırılmış ve müstedinin müra
caatı da mezkûr kanunun meriyetinden sonra 
vaki olmuş bulunmasına mebni maaşına zammı 
iktiza eden mıkdarın müracaatını takib eden ay 
başından itibaren maaşına ilâvesi suretile ya- | 
pılmış olan muamelenin değiştirilmesine mahal 
olmadığı mütaleasında bulundular ise de müs
tedinin safahati askeriye cetveline nazaran bil
fiil iştirak etmiş olduğu anlaşılan Yunan ve 
İtalyan harblerinden dolayı mülga 11 ağustos 
1325 tarihli tekaüd kanununun beşinci madde
si mucibince istifade etmesi lâzımgelen zamla
rın hini tekaüdünde hesablanmamış olması teka
üd maaşına esas olan müddeti hizmet cetveli
nin tahakkuk dairesince noksan ve yanlış tan
zim edilmiş olması demek olup, bu da mahiye-
ten bir hesab hatasından ibaret olmasına göre 
bunların 3107 numaralı kanun hükümlerine tâ
bi olmaması ve büyük harb zammına gelince: 
Kendisi bu harbe bilfiil iştirak etmemiş olma
sına göre hini tekaüdünde bu harbden dolayı bir 
zamma müstahak olmadığı halde bilâhare 
31 - XI I -1341 tarihinde neşrolunan 695 numa
ralı kanunla seferberi iğe iştirak eden zabitanın 
da harb zamlanndan müstefid olmaları kabul 
ve tasvib buyurulmuş ve o zaman müracaatla 
bu zammın da tekaüd maaşına ilâvesini isteme
si lâzımgelirken 3107 numaralı kanunun neşri
ne kadar böyle bir talebde bulunmayıp bu ka
nunun meriyetinden sonra müracaatı vukubul-
muş olmasına mebni büyük harb zammının da 
müracaatını takib eden ay başından itibaren ve
rilmesi lâzımgelip ancak 21 - V -1930 tarih ve 
1626 numaralı kanunun İtalya, Balkan harble- i 
rile büyük harbe iştirak edenlerin harb zamla
rı müddetini tayin eden muvakkat maddesinin I 
son fıkrasında (21 kânunuevvel 1341 tarihine ! 
kadar tekaüdü icra edilerek kendisine veya ve
fatı vukubulubda ailesine maaş tahsis edilmiş 
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olanların zamlarının 31 kânunuevvel 1341 tari
hinden itibaren verileceği) kabul ve tasrih edil
miş olduğundan müstedinin müstahak olduğu 
harb zamlarından ttalya harbine aid zammın 
bu maddei kanuniye hükmüne müsteniden 
31 - XII -1341 tarihinden ve Yunan harbine aid 
zammın tekaüdlüğü tarihi olan 2 - IV -1335 
tarihinden ve büyük harb zammının da müra
caatını takib eden ay başından itibaren muhas-
sas tekaüd maaşma zam ve ilâvesi ieab edeceği 
cihetle Yunan ve İtalya harbi zamlarının bu 
suretle tashihi hususunun Millî Müdafaa vekâ
letine işarına ve kendisine de tebliğine ve üç 
aylık raporla keyfiyetin Meclisi Âliye arzına 
2514 numaralı Divanı muhasebat kanununun 73 
ncü maddesi hükmüne tevfikan ve ekseriyetle 
karar verildi. 

Umumî heyet kararı 
Tarihi : 26 - IX - 1938 

No. : 1212 
5 — Siird varidat memurluğundan mütekaid 

Sabri Tan tarafından kendisine tahsis edilmiş 
olan tekaüd maaşının noksan olduğundan tashihi 
hakkında verilen dilekçe ile sebkeden işara ceva
ben Maliye vekâletinden alınan 31 - VIII - 1938 
tarih ve 27914 sayılı tezkere ve mülkiye tahsis 
şubesinin 21 - IX - 1938 tarihli müzekkeresi ted-
kik ve mütalaa olundu: 

Arzuhalde: Tekaüd maaşı tahsisine esas olan 
memuriyet maaşını her ne kadar iki sene alması 
meşrut ise de aynı zamanda altı ayı geçen hiz
met müddetinin de bir sene sayılması kanun ica
bından olduğundan 32 sene 8 aya varan müddeti 
hizmetine ve son memuriyet maaşını bir sene 9 

ay almış olmasmna göre 33 sene hizmet ve son 
memuriyet maaşı olan 25 lira ve bu maaşın 25 
senelik tekaüd maaşı olarak kırk lira esas tutu
larak tekaüd maaşı tahsisi lâzım gelirken son 
memuriyet maaşma tekaddüm eden 22 lira üze
rinden ve birinci devre tekaüd maaşları esas tu
tularak tahsis muamelesinin yapıldığı beyanile 
bunun tashihi taleb edilmekte olduğu anlaşılmış 
ve Maliye vekâleti tezkeresinde: Mumaileyhin 
son memuriyet maaşı 25 lira olub bu memuri
yette bir sene 8 ay 15 gün bulunduğu ve 1683 
numaralı tekaüd kanununun 6 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasında talebile tekaüdü icra edilenlerin 
tekaüde esas olan memuriyet maaşlarını iki sene 
almaları sattır diye yazılı olub buradaki iki sene 

5 — Cereyanı hale nazaran tekaüd muamelesi
nin talebe müstenid bulunduğu anlaşıldığından 
müstedinin iki sene almadığı son maaşına tekad
düm .eden maaş üzerinden tekaüdlüğünün icrası 
doğru olub altı aydan fazla küsuratın seneye ib
lâğı hakkındaki hükmün mezkûr iki seneyi ikmale 
müessir olamayacağı yolunda Divanca ittihaz olu
nan karar da uygun görülmüştür. 
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almak kaydı mutlak olduğu ve bu maddenin I 
üçüncü fıkrasındaki 6 aydan fazla olan sene ke
sirlerinin seneye iblâğ olunacağına dair olan 
hükmün umum hizmetin hesabına maksur bulun* 
duğu ve nitekim buna mümasil bir mesele hak
kında Divanı muhasebattan mülga tuz inhisarı , 
umum müdürlüğüne yazılan 13 - X - 1930 tarih 
ve 388 numaralı tezkerede de keyfiyet bu suretle 
mütalaa edildiği ve 4 ncü maddenin (B) ve (C) 
fıkralarında yazılı müddetler beşer sene sonra
ya tecil edildiği cihetle arzuhal sahibine son ma
aşına tekaddüm eden 22 lira maaş ve dördüncü 
maddeye merbut cetvelin birinci devresi üzerin
den tahsis edilmiş olan maaşm doğru olduğu; bil- • 
dirilmiş ve mülkiye tahsis şubesi müzekkeresinde 
ise mumaileyh hakkında cereyan eden muamele
nin vekâlet tezkeresinde izah edilen şekilde oldu
ğu ve hakkmda yapılan muamelede kanuna mu-
gayiret bulunmadığı beyan kılınmış olmakla 
müddei umumî Enver Arkunun iddiayı vakiin 
gayri varid olduğu yolundaki mütalaası da alın
dıktan sonra icabı müzakere edildi. 

Müstedi istidasında «esas itibarile taleb ve ar
zumla olmadığına rağmen tekaüde şevkimde 
uğradığım...» tarzında müıbhem bir ifade ile te-
kaüdlüğünün talebile vukubulmadığını ima etmiş 
olduğundan evvel emirde bu cihetin tayini mak-
sadile Divanda mevcud tahsis dosyası getirilerek 
tecürik edildikte filhakika evrak meyanmda ken
disinin iki arzuhali mevcud olub birincisinde 
(tekaüdlük için muktazi kanunî müddeti doldur
muş olduğum ve ikramiyeye istihkak kesbettiğim 
takdirde tekaüdlüğümün icrası) şeklinde şarta 
muallâk bir talebde bulunmuş ise de dairesince 
bu şekli müracaat kabul edilmemiş olmalıdır ki 
muahhar tarihli ikinci bir arzuhal ile mutlak su
rette tekaüdlüğünü istemiş ve binaenaleyh teka
üdlük muamelesinin taleb ve arzusu üzerine ya
pılmış olduğu anlaşıldıktan sonra esas iddiasının 
tedkikine geçildi. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 6 ncı maddesi talebi üzerine tekaüdü icra 
olunan zabitlerle mülkî ve askerî memurların te
kaüde esas olan memuriyet maaşlarını iM sene al
maları lâzrmgeldiğini ve üd sene almayanların 
tekaüd maaşlarmm bu son maaşlarına tekaddüm 
eden memuriyet maaşları üzerinden tahsis olu
nacağım' sarihan göstermekte olub yirmi beş ve 
otuz senelik filî hizmetlere müessir olmaksızın 
tekaüdlük hesablarmda nazara alınacak hizmetle-
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re maksur olan altı aydan fazla küsuratın sene
ye iblâğı keyfiyetinin bu meselede mahalli tat
biki olmadığı cihetle bu iddiasının da yerinde ol
madığına ve binaenaleyh hakkmda yapılmış olan 
muamelenin mevzuata uygun bulunduğuna ve 
keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye arzına, 
kendisine de bu suretle tebliğine 2514 numaralı 
Divanı muhasebat kanununun 37 ncü maddesi 
hükmüne müsteniden ve müttefikan karar verildi. 

Umumî Heyet kararı 
Tarihi : 26 - IX - 1938 

No. : 1212 
6 — Millî Müdafaa vekâleti muhasebesinde 

Mümeyyiz İbrahim Suphi Üstünel vasıtaajile mü-
tekaid ölji Feridun Üstünelin karısı ve kızları 
tarafından verilen dilekçede; üst teğmen iken 
1329 senesinde orduca tekaüdü icra kılınan koca 
ve babalarının Maarifte muhtelif mekteblerde mü
dür ve muallimlik vazifelerini maaşla ifa ile 6 ncı 
dereceye kadar terfi edib müstahdem bulunduğu 
sırada vefat etmesi üzerine mumaileyhin bu ma
hallerde mesbuk on yedi senelik hizmeti ahire 
dahili hesab edilmek suretile aile maaşları daire
since tahsis edilmiş olduğu halde .merhumun ma
aşlı hizmeti arasında 1928 den 1930 senesine ka
dar ücretli memuriyeti bulunduğu hakkmda Di
vandan yapılan istizah üzerine 1928 senesinden 
evvelki maaşlı hizmetleri de çıkarılması yüzün
den aile maaşlarının noksan bağlandığı ve Feri-
dunun 1683 sayılı kanunun meriyeti zamanında 
vefat etmesi ve vefatı tarihine kadar da tekaüd 
maaşı almaması hasebile yalnız ücretli müddetin 
tenzilinden sonra Maarifte geçen bütün hizmet
lerinin bu kanunun yedinci maddesi mucibince 
kabulü ile bağlanan maaşlarının tashihi lâzım 
geldiği beyan edilmekte olub sebkeden işara ce
vaben Millî Müdafaa vekâletinden alınan tezke
rede; 2 teşrinisani 1329 tarihinde emekliye ayrı
lan piyade üst teğmen Feridun Üstünelin büyük 
harbde hizmete '-ılınarak 1 kânunusani 1335 ta
rihinde tarhis edilmiş ve bu tarihden itibaren 
Maarifte maaşlı olarak muhtelif vazifelerde bu
lunmuş ve en son memuriyeti olan Kadıköy kız 
Orta okul müdürlüğünde 70 lira aslî maaşla müs
tahdem iken 13 şubat 1938 de ölmüştür. Buna 
nazaran Maarifte geçen 17 sene hizmeti için hiz
meti ahire verilerek yetimlerine maaş tahsis edil
miş ve evrakı vize için Divana gönderlmişti. 

1 - II - 1928 den 4 - I - 1930 tarihine kadar 

6 — 1325 tarihli tekaüd kanunu, mütekaidinin 
hizmete alınmaları halinde tekaüd maaşlarına bir 
şey zammedilmeyeceğim âmir olub ancak 1683 
numaralı tekaüd kanunuile hizmeti âhire zammı 
kabul edilmiş olduğundan 1683 numaralı kanunun 
meriyete girdiği tarihten evvel vaki olub o tarihte 
de devam etmediği anlaşıan hizmeti âhireden do
layı tekaüd maaşına zam icrasına imkân olamaya
cağı ve Divanca ittihaz olunan karar bu esasa ve 
bahsedilen 1038 numaralı karara uygun bulundu
ğu cihetle tasvib kılınmıştır. 
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ücretle istihdam ve bu suretle hizmetine fasıla I 
verilmiş bulunmasından 4 - I - 1930 tarihine ka
dar geçen hizmetinin kabul olunmıyacağma dair 
vize şubesinin istihzahile evrak geri gönderilmiş 
ve buna göre tashih edilerek hizmeti 8 seneye 
indirilmiş olmakla bu suretle maaşı Divanın 
14 - 7 - 1938 tarih ve 56472 sayısile tescil ve tas-
vib edilmiştir. 

Maarif vekâletinden gönderilen hizmet cetveli 
ve sair evrak tahsis dosyası meyanmda bulundu
ğundan ve vekâletteki dosyasında tedkik ve mü-
talea beyanına salih evrak bulunmadığından ge
rekli işin yapılması rica olunur. Denilmekte oldu
ğu ve şube müzekkeresinde de; 2 teşrinisani 1329 
tarihinde tekaüdü icra kılınan Feridunun Büyük 
harbde hizmete alınarak 1 kânunusani 1335 tari
hinde terhis* edilmesi üzerine tekaüd maaşının 
iadeten tahsis olunduğu ve 1 haziran 1336 tari
hinde İstanbul Sultanisi müdüriyetine tayinin
den dolayı mezkûr maaş kat edilib infikâk etme
sine mebni 8 eylül 1337 tarihinden itibaren tek
rar iadeten tahsis olunarak bu maaşm 8. şubat 
1339 tarihine kadar tediye olunduğu evraka bağ
lı resmî'sened ve mahallinden çıkarılan maaş ka-
yid suretinden anlaşılmıştır. Maarif vekâletin
den çıkarılan müddeti hizmet cetvelinde ise 3 teş
rinisani 1329 dan 31 temmuz 1330 tarihine ve 1 
şubat 1336 dan vefatı olan 13 şubat 1938 tarihi
ne kadar muhtelif mekteblerde hizmet ettiği ve 
bu hizmeti arasmda 1 teşrinisani 1928 den 4 kâ
nunusani 1930 tarihine kadar 250 lira ücret veri-
lib bunun haricinde kalan hizmetlerinden dolayı-
da maaş aldığı gösterilmiş ve mütekaidin şube
since mumaileyhin ücret aldığı müddet çıkarıl
dıktan sonra maaşlı geçen 17 senelik hizmetlerin
den dolayı vefat tarihinde almakta olduğu 70 li
ra maaş üzerinden evvelce muhassas tekaüd ma
aşına hizmeti müteahhire olarak 5440 kuruş ilâ
ve olunarak bir kansile iki kızma 1 mart 1938 
den itibaren 1617 şer kuruş maaş tahsis olunmuş 
ise de mumaileyhin 1 teşrinisani 1928 den 5 kâ
nunusani 1930 tarihine kadar meslek mektebleri 
mütehassıs muavinliğinde 250 lira ücretle istih
dam edilmiş ve bu suretle maaşlı hizmeti arasına 
ücretli hizmet girmiş olduğu gibi tekrar maaşla 
tavzif edildiği 5 kânunusani 1930 tarihine kadar 
ki hizmeti salifülarz 1683 sayılı kanunun meriye
te girdiği 1 haziran 1930 tarihinden evvele tesa
düf etmiş bulunmasından dolayı bu tarihe kadar-
ki hizmetlerinin hizmeti müteahhire hesabına ka-
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tılmaması lâzım geleceği mütalea olunarak yapı
lan istizah üzerine 5 kânunusani 1930 dan 
evvelki hizmetleri tay edilmek suretile 
hizmeti müteahhire zammının 2560 kuru
şa ve aile maaşlarının da 897 şer kuruşa 
tasrih edilmesi üzerine bu maaşlarının Divan
ca 14 temmuz 1938 tarihine tescil edildiği görül
müş olub mumaileyhin tekaüd maaşı almamış 
olmasına ve Maarifteki hizmetinden dolayı is
tihkakı ücret şeklinde değil maaş olarak tediye 
edilmesine ve 900 numaralı kanunun mevkii me
riyete girdiği tarihten sonra kendisinin terfi 
dahi ettirilmesine nazaran maarifte geçen hiz
metlerinden dolayı hizmeti ahire zammına hak 
kazanıb kazanmayacağı hakkmda hali hayatında 
Maarif vekâletinden Maliye vekâletine yazılan 
tezkere üzerine Divanm mütaleası da öğrenil
mek istenildiğinden mezkur vekâletten gönderi
len 15 teşrinievvel 1935 tarih ve 27638/54 numa
ralı tezkere ile yapılan tedkikat neticesinde 
Feridunun Maarif işlerinde maaşla mı yoksa üc-
letle mi istihdam edildiğinin Maarif vekâletin
den sorulmasına 2 nci dairece karar verilerek bu 
karar üzerine Maarif vekâletine yazılan tezke
reye alman 25 teşrinisani 1935 tarihli karşılıkta 
« Feridunun 326 senesinden bu güne kadar ma
aşla tayin ve istihdam edildiği ve 900 numaralı 
kanunun neşrinden önce 4500 kuruş maaşı bulun
ması hasebile hizmeti ve mükteseb hakkı göz 
önüne getirilen mumaileyhe bu kanunun teşmil 
edilmediği » bildirilmiş ve bu işar üzerine ikinci 
dairece tekrar yapılan müzakereye aid 11-12-1935 
tarih ve 3085 numaralı kararm fıkrai hükmiye-
sinde « Feriduna tekaüd maaşı verilmemiş ve 
maarifteki hizmetinden dolayı istihkakı ücret şek
linde değil maaş olarak tediye edildiği Kültür 
bakanlığından bildirilmiş olmasma ve gerek 900 
numaralı kanunun neşrinden evvel ve gerek sonra 
kendisinin terfi dahi ettirilmesine göre Maarif
teki hizmetinin maaşlı muallimler gibi kabulü 
ve maaşlı muallmlerin iktisalb eyledikleri haklar
dan istifade ettirilmesi kanuna uygun görül
düğü > muharrer bulunmuş ise de mumaileyhin 
vef atile ailesine bağlanan maaşa aid evraka bağ
lanan; Kültür bakanlığı Zat işleri direktörlü-
ğünce musaddak müddeti hizmet cetvelinde 
1 - XI -1928 den 4 - 1 -1930 tarihine kadar mes
lek mektebleri mütehassıs muavinliğinde bulun
duğu müddetçe 250 lira ücret verildiği ve mahal
linden taleb edilen maaş kayid suretinde teka-
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üd maaşmm 8 şubat 1339 tarihine kadar tediye 
edildiği görülmüş olmasına binaen vaziyetinin 
ikinci dairece ittihaz olunan karara uygun olma
dığı ve Kültür bakanlığmm evvelce 25-XI-1935 
tarihli tezkeresile vaki olan işarm yanlış olduğu 
anlaşılmıştır. Mülga 11 ağustos 1325 tarihli 
mülkiye tekaüd kanununun 10 ncu maddesinde. 
« Devletçe görülecek lüzum üzerine muvafakat-
lerile hizmeti Devlete alınacakların tekaüd ma
aşı kat ve infisalinde iade olunur, müddeti ahirei 
istihdamiyesinden dolayı maaşı muhassasına bir 
şey zammedilmez» denilmekte olub bu maddeye na
zaran mumaileyhin evvelce muhassas ve 339 se
nesine kadar tediye edilib katedilen tekaüd ma
aşmm, memuriyet maaşmm ücrete tahvil edil
diği 1 teşrinisani 1928 den iadeten tahsisile tek
rar maaşla tayini olan 4 kânunusani 1930 
tarihinde tekaüd maaşmm katı icab eder. 
Ancak bu muamelenin o vakit yapılmamış 
olmasma binaen 3107 numaralı kanun muva
cehesinde bu istihkakın sukutu tabiî görülmek
tedir. 

Binaenaleyh mumaileyhin 1336 senesinde 
maarifte maaşla tayin olunduğu hizmeti 1683 sa
yılı kanunun meriyete girdiği 1 haziran 1930 ta
rihinden sonraya kadar devam etmiş olsa idi bu 
kanunun 7 nci maddesi mucibince 1336 senesin
den itibaren olan hizmetlerinin hizmeti ahire ola
rak kabulü icab ederdi. Halbuki 11 ağustos 1325 
tarihli mülkiye tekaüd kanununun zamanı meri
yetinde memuriyet maaşı inkıtaa uğrayarak üc
ret almağa başlamış olması ve fasılanın vukuun
dan dolayı 4 kânunusani 1930 tarihine kadarki 
hizmeti ahireden istifadesine mezkûr kanunun 10 
ncu maddesi mâni bulunması hesabile hizmeti ahi-
resinin ancak ikinci defa maaşla tayin olunduğu 
4-1-1930 dan hesab edilmesi zarurî olduğu ve 
aile maaşı tahsisinde ikinci daire kararma mu
halif bir vaziyet bulunmadığı ve yapılan muame
lenin haziran - ağustos 1937 tarihli Divan rapor
ları üzerine Meclisi Âlice ittihaz buyurulan 1038 
numaralı kararın beşinci fıkrasma uygun olduğu 
görülmekle beraber işin umumî heyetçe tedkiki 
taleb edilmekte olduğu bildirilmekte olmakla 
Müddeiumumi Enver Arkunun tadili muameleye 
mahal olmadığı yolundaki mütaleası da alındıktan 
sonra icabı müzakere edildi. 

İstida sahihlerinin iddiaları üst teğmen iken 
1329 senesinde tekaüd edilerek o tarihten beri 
muhtelif muallimliklerde istihdam edilip ahiren 
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vefat eden zevç ve babaları Feridunun vefatına 
kadar tekaüd maaşı dahi almaksızın devam et
miş olan muallimlikte mesbuk hizmetinden dolayı 
evvelce muhassas tekaüd maaşına yapılan hizmeti 
ahire zammınm noksan olduğundan bahisle bu
nun tashihi talebinden ibarettir. 

Şube müzekkeresinde bertafsil yazılı olduğu 
üzere müteveffanın tahsis evrakına bağlı müdde
ti hizmet cetveline nazaran ilk maaşlı muallimliği 
11 ağustos 1325 tarihli tekaüd kanununun zama-

. nı meriyetinde başlayıp yine ayni kanunun me
riyeti sırasında ve 1 - XI -1928 tarihinde ücretli 
bir vazifeye geçmek suretile inkıtaa uğramış ve 
ancak 4 -1 -1930 tarihinde tekrar maaşlı bir vazi
feye geçmek suretile başlayan ikinci hizmeti ahi
re vef atma kadar devam etmiştir. 

Müteveffanın tekaüd maaşı almaksızın maaşlı 
vazifeye tayin edilmiş olduğu hakkındaki iddiaya 
gelince: Yine şube müzekkeresinde izah edildiği 
üzere mahallinden celbedilen maaş kayıd sureti
ne göre müteveffanm üst teğmenlikten muhassas 
tekaüd maaşını; maaşla istihdam olunduğu za
manlar kesilmek suretile 8 - II -1339 tarihine 
kadar almış olduğu anlaşılmış ve bu itibarla vazi
yetini mütekaid iken tekrar hizmete alman bir 
memur gibi mütalea etmek icab etmekte bulun-

' muştur. 
Mütekaidinden tekrar hizmete alınanların bu 

hizmeti ahireleri için evvelce muhassas tekaüd 
maaşlarma zam icrası esası 1683 numaralı kanun
la kabul buyurulmuş ve ondan evvelki zamalara 
aid hizmeti ahireler için zam yapılmamakta bu
lunmuş olup ancak 1683 numaralı kanunun neş
rinden evvel başlayıp da bu kanunun meriyeti 
zamanma kadar bilâ inkıta devam eden hizmeti 
ahirelerin mecmuu üzerinden evvelce muhassas 
tekaüd maaşlarma hizmeti ahire zammı yapılma
sı ve fakat bu kanunun meriyetinden evvel baş
layıp yine bu kanunun meriyetinden evvel hitam 
bulan hizmet ahirelerin 1683 numaralı kanunun 
zamanı meriyetinde yapılan tahsislerde nazarı 
itibare alınmaması yolunda Divanca cereyan eden 
tatbikat mümasili hâdiseler dolayısile Meclisi 
Âlice de 1038 numaralı kararla tasvib ve kabul 
buyurulmuş ve mumaileyh Feridun yetimlerin o 
bağlanacak maaşın hesabında da kendisinin 
4 -1 -1930 tarihinde yani eski tekaüd kanununun 
zamanı meriyetinde başlayıp bilâ inkıta vefatına 
kadar devam eden maaşlı hizmetinden dolayı te
kaüd maaşına ilâvesi icab eden hizmeti ahire zam-
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mı nazarı itibare alınarak ona göre yetim maaşı 
bağlanmış ve binaenaleyh iddia ve taleb edildiği 
veçhile 1336 senesinde başlayıp 1 - XI -1928 se
nesinde ücretli bir vazifeye geçmek suretile inkı
taa uğrayan evvelki hizmeti ahiresinin nazarı iti
bare alınmasına kanunen imkân görülmemiştir. Bu 
itibarla evvelce yapılan tahsis muamelesinde teb
dil ve tashihi mucib bir cihet bulunmadığına ve 
keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye arzına 
ve kendilerine de bu suretle tebliğine 2514 nu
maralı Divanı muhasebat kanununun 73 ncü 
maddesi hükmüne müsteniden ve müttefikan ka
rar verildi. 

* Umumî heyet karan 
Tarihi : 26 - IX - 1938 

No. 1212 
7 — Eski Kerkük mutasarrıfı ölü Mustafa Nu

ri anası Zeliha imzasile verilen 3 - VIII -1938 ta
rihli dilekçe ile sebkeden işara cevaben Dahiliye 
vekâletinden gelen 26 - VIII -1938 tarih ve 4044 
sayılı tezkere ve mülkiye tahsis şubesinin 

20 - IX - 1938 tarihli müzekkeresi okundu : 
Orzuhald : Oğlu Mustafa Nuriden dolayı 325 

tarihli mülkiye fcekaüd kanununa tevfikan 162 
kuruş maaş tahsis edilmiş ise de bu husus mağdu
riyetini mucib olmakta bulunduğundan, keyfiye
tin 2514 sayılı kanunun 73 ncü maddesine tev
fikan ve yeni baştan tedküri taleb olunduktan 
sonra itirazı üç nokta üzerinde toplanarak : 

1 - Oğlu 322 senesinde Mektebi mülkiyeden 
neşetle ayni sene içinde Aydm maiyet memurlu
ğuna tayin ve bilâfasrîa vefatı tarihi olan 336 
senesine kadar vazife gördüğü için sebkeden hiz
meti on seneden fazla bulunduğu halde kendisine 
on sene hizmet üzerinden maaş yapılmış bulun
masında bir sehiv bulunduğa; 

2 - Oğlunun vefatında kendisi her ne kadar 
zatüzzevç ise de kocası ihtiyar, alil ve 80 yaşımı 
mütecaviz ve çalışma kudretinden mahrum olub 
hiç bir emval ve akan da olmadığı için tahsia 
edilen maaşa kocasınm öldüğü 16 kânunusani 1930 
tarihinin değil oğlunun öldüğü 1336 senesinin 
mebde ittihaz edilmesi lâzım geleceği; • 

3 — Oğlu müteaddid kaymakamlık ve muta
sarrıflık ve hatta vali vekilliklerinde bulunduğu 
ve ölünün aldığı maaşlara mukabil bu gün bir 
kıymet ifade etmiyen ayda 350 kuruş gibi cüzi 
bir maaş tahsis edilmesi muvafık madelet olamı-
yacağı ileri sürülmekte olub Dahiliye vekâleti-

7 — Hizmet müddetinin hesabında bir yan
lışlık olmadığına ve maaş sahibinin^ oğlunun ve
fatı tarihinde zatüzzevç bulunması itibarile o 
tarihteki ahkâma göre mezkûr tarihten değil 
bilâhare zevcinin vefatı üzerine işbu vefat tari
hinden itibaren yetim maaşı tahsisi icab edeceği 
ve yetim maaşına istihkak tarihindeki ahkâmı 
dairesinde maaş tahsisi lâzım gelip bu da 1325 
tarihli tekaüd kanununun meri bulunduğu zama
na müsadif bulunmasına göre bu esasat dahilinde 
tahsis edilmiş bulunduğu anlaşılan yetim maaşmın 
tadili hakkındaki talebinin reddine dair Divanca 
ittihaz olunan karar tasvib kılınmıştır. 

(S. Sayısı : «4 ) 



nin tezkeresinde de; yapılan muamelede mevzur 
ata aykırı bir cihet bulunmadığı bildirilmekte 
olub tahsis şubesinden yazılan müzekkerede de 
ölünün 1322 senesinde değil 16 - VIII - 1324 ta
rihinde Aydın sancağı maiyet memurluğile 
Devlet hizmetine girdiği ve hizmet cetvelinde 
her ne kadar 15 - XII - 1336 tarihine kadar hiz* 
met görünmekte ise de 4 eylül 1329 tarihinden 
28 teşrinievvel 1329 tarihine kadar olan müddeti 
açık olduktan başka vekâletinde bulunduğu Mu} 
sul vilâyetinin 15 teşrinisani 1334 tarihinde In4 
gilizler idaresine geçmiş bulunduğu Genel kur-r 
may başkanlığından Dahiliye vekâletine yazılıtj 
tescil dosyasında bulunan 10 nisan 1936 tarih ve 
305 sayılı tezkerede münderiç bulunduğundan 
16 ağustos 1324 den 15 teşrinisani 1334 tarihine 
kadar hesab edilen hizmet müddetinde bir yanlış
lık olmadığı: 2 - maaş 325 tarihli mülkiye tekaüd 
kanununa tevfikan tahsis edilmiş olub mezkûr, 
kanunun 17 nci maddesi (bir memurun hini ve
fatında sandıktan maaş veya ikramiye alacak ef
radı aile 20 yaşmdan aşağı evladı zükûrile za-
tüzzevç bulunnıryan evladı inas ve cedde 
ve valde ve zevcelerinden ibarettir) diye yazılı 
bulunmasına ve kanunda kocaları ihtiyar ve 
alil bulunanlar için istisnaî bir hüküm mevcud 
olmamasına nazaran bu ikinci iddiasının da va-
rid olmayacağı; üçüncü ve son iddiasına gelince : 
Bunda kanunî ve maddi bir sebeb gösterilmemiş 
olduğundan bunun da cevabdan müstağni bulun
duğu bildirilmekte olduğu anlaşılmış olmakla 
müddei umumî Enver Arkunun şubece dermeyan 
edildiği veçhile istida sahibinin serdettiği iddia
ların da kanunen nazarı itibare alınacak bir ci
het bulunmadığı ve binaenaleyh, tadili muamele
ye mahal olmadığı yolundaki mütaleası da alın
dıktan sonra icabı müzakere edildi. 

İstidada 1 hizmet müddetinin noksan hesab 
edildiği (2) kendisine muhassas maaşın oğlunun 
vefatı tarihinden itibaren bağlanması lâzımgelir-
ken zevcinin vefatı tarihinden itibaren verildiği 
(3) maaş mikdarmın azlığı gibi üç noktaya iti
raz edilmekte olub şube müzekkeresinde taf silen 
yazılı olduğu üzere istida sahibinin oğlu Musta
fa Nuri iddia veçhile 1322 senesinde değil, 1324 
senesinde ilk Devlet hizmetine girmiş ve 4 eylül 
1329 dan 28 teşrinievvel 1329 tarihine kadar 
açıkta kaldığı gibi son memuriyeti olan Musul 
vilâyeti vali vekilliğinde bulunduğu sırada Hu
sulün 15 teşrinisani 1334 tarihinde ingiliz idare-
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sine geçmesine mebni hizmet müddetinin mebdei 
16 ağustos 1324 ve müntehası da 15 teşrinisani 
1334 olmak lâzım gelib yetim maaşmın hesabın
da da hizmet müddeti bu suretle nazarı itibare 
alınmış ve binaenaleyh, bunda bir yanlışlık bu
lunmamıştır. 

îkinci iddiasına gelince : Oğlunun vefatında 
kendisi zatüzzevç olmak itibarile 11 ağustos 1325 
tarihli tekaüd kanunu mucibince o tarihte maaşa 
müstahak olmayıb ancak zevcinin vefatile oğlun
dan maaşa istihkak kesbetmiş ve muamelede o 
suretle yapılmış olduğundan bu hususta da ta
dil ye tashihi mucib bir cihet görülmemiştir. 

Maaşının azlığına dair bulunan üçüncü ve 
son iddiasına gelince : 1683 numaralı kanun va

lidelerin bu yolda maaşa istihkakını kabul etmemiş 
olmasına göre kendisine yeni hükümlere tevfikan 
maaş tahsisine imkân bulunmadığı ve ancak es
ki hükümlere göre zevcinin vefatından sonra ev
velce ölen oğlundan kendisine maaş tahsisi müm
kün olabilib bağlanan maaş mikdarc da 11 ağus
tos 1326 tarihli kanun hükümlerine muvafık bu
lunduğu cihetle bu babdaki iddiası da yerinde gö
rülmemiştir. 

Keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye ar
zına, kendisine de bu suretle tebliğine 2514 nu
maralı Divanı muhasebat kanununun 73 ncü mad
desi hükmüne müsteniden ve müttef ikan karar 
verildi. 

Umumî Heyet karan 
Tarihi : 26 - IX - 1938 

No. : 1212 ^ 
8 — Hesab memuru vekili tbrahimin tekaüdü 

hakkında Millî Müdafaa vekâleti mütekaidin şu
besince tanzim edilib tescil için gönderilen evra
kın kinci dairece tedkikında: ciheti mülkiyede 
tekaüde tâbi 13 sene 8 ay 23 gün hizmet ettikten 
sonra Büyük harbde 4 eylül 1330 tarihinde silâh 
altma alınıb 15 şubat 1335 tarihinde hesab me
muru vekili olarak terhis ve 23 teşrinievvel 1336 
tarihinde tekrar tavzif olunub 31 ağustos 1339 
tarihinde terhis edilmiş olan tbraihimin ciheti 
mülkiye ve askeriyede şayanı kabul 20 sene 11 ay 
29 gün hizmetine beş sene umumî ve üç sene İs
tiklâl harib zamlarının ilâvesile hizmeti mecmuu 
28 sene 11 ay 29 güne baliğ olması üzerine İstik
lâl harbinden terhis olan 31 ağustos 1339 tarihin
den itibaren tekaüdü 20 haziran 1937 tarihinde 
tasdiki Âliye iktiran eylemesinden dolayı mülga 

8 — Müstedi müstafi zabitan vaziyetinde ol
madığı ve tekaüdlük talebi 1683 No. lı kanunun 
meriyeti zamanında vuku bulduğu ve bu kanun 
hükmü de talebile tekaüd edilecekler için 25 sene 
filî hizmet esasını vazetmiş bulunduğu cihetle 
bu hususta Divanca ittihaz olunan karar ahkâmı 
mevzuaya uygun görülmüştür. 

(S. Sayısı :• 84 ) 
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11 ağustos 1325 tarihli tekaüd kanununa göre 
hesablanan 231 kuruş tekaüd maaşının 3107 sa
yılı kanuna tevfikan müracaatını takib eden 
1 mayıs 1936 tarihinden itibaren tahsis edildiği 
görüldüğünden (mumaileyhin mülkî ve askerî 
hizmeti 11 ağustos 1325 tarihli kanunun zamanı 
meriyetine müsadif olub son defa askerlikten ter
hisi de 31 ağustos 339 olduğu bildirilmekte olub te-
baüdlük talebi ise 1683 sayılı kanunun me
riyete geçtiği tarihden sonra 16 nisan 1936 tari
hinde vaki olmasına ve mezkûr kanunun 14 ncü 
maddesinde talebi ile tekaüd edilecekler için 
filî 25 sene hizmet kaydi mevcud bulunmasına 
binaen filî hizmeti 25 seneden noksan olduğu 
halde harb zamları da nazarı itibare alınmak 
surefcile 29 sene hizmet üzerinden ve mülga 11 
ağustos 1325 tarihli kanuna tevfikan maaş tah
sisi hakkındaki kanunî mesnedin bildirilmesi) 
mealindeki istizaha zat işleri levazım memurin 
şubesinden verilen karşılıkta; (îbrahimin İstik
lâl harbinden terhisi olan 31 ağustos 1339 ta
rihinden itibaren 11 ağustos 1325 tarihli askerî 
tekaüd ve istifa kanununa tevfikan tekaüdü
nün icra ve tekaüd aylığının bu suretle bağ
lanmasına Devlet şûrasının 1333 ve 1335 sene
sinde verilmiş kararları ve Muhasebeler divanı 
umumî heyetinin 2 eylül 1928 tarihli kararı 
mesned ittihaz edilmiştir. Ordudan terhisi 777 
sayılı kanunun neşrinden önce olması sebebile 
filen 25 sene hizmetinin mevzubahs olamıyaca-
ğı gibi terhisi olan 31 ağustos 1339 tarihinden 
sonra Devlet hizmetinde bulunmadığı için 1683 
sayılı kanunun meriyete geçtiği tarihten sonra 
16 nisan 1936 tarihindeki müracaatından dola
yı bu kanunun 14 ncü maddesile bir alâkası 
görülmediği, ancak bu kanunla alâkalandırıla-
bilmek için bu kanunun meriyete girdiği zaman 

içinde hizmetinin mesbuk olması lâzımgelir ki 
böyle bir hizmeti de olmadığından 11 ağustos 
1325 tarihli tekaüd kanunu hükümlerine tevfi
kan yapılan muamelede mevzuata aykırı bir ci
het görülemediği) cevabı verilmiş ise de (Leva
zım şubesinin derkenarında mevzubahs Divan 
umumî heyetinin kararı müstağfi zabitana aid 
olup bu işle bir alâkası görülmemekle beraber 
icabı teemmül olunmak üzere bir kere de mez
kûr derkenarda Devlet şûrasınca 1333 ve 1335 
senelerinde ittihaz olunduğu bildirilen kararla
rın sureti musaddakalannın gönderilmesi) be-
yanile yazılan ikinci istizah müzekkeresine Zat 

( S. Sayısı : 84 ) 



işleri dairesi reisliğinden yazılan karşılıkta; 
(mumaileyh her ne kadar 1339 yılında ordudan 
terhis edilmek suretile ayrılmış ise de tekaüd 
talebi 1683 sayılı kanunun meriyet mevkiine 
girdiği tarihten sonra olduğundan bu kanun 
hükümlerine göre tekaüd hakkına malik ola
bilmek için 25 sene filen hizmet etmesi lâzımge-
leeeği hakkındaki • düşünce ancak 777 numa
ralı kanunun neşrinden sonra hizmet etmiş olan
lara şamil olup bu kanunun neşrinden önce harb 
zamlarile birlikte 25 seneyi tamamlamış olanla
ra Devlet şûrasının 1333 ve 1335 yıllarında it
tihaz eylediği kararların teşmil edilemiyeceği 
hakkında elde bir mevzuat olmadığından bu dü
şünce varid görülmemekle beraber bu gün me
riyet mevkiinde bulunan kanun ve kararlar mu
vazzaf ve ihtiyat subay ve memurları ayırmıya-
rak her iki sınıfa da müsavi bir hak vermiştir. 
Binaenaleyh 777 sayılı kanunun neşrinden ön
ce muvazzaf iken istifa edipte harb zamlarile 
25 seneyi tamamlamış olan bir subay veya me
mur hakkında verilmiş olan hakkın ayni şekil
de müddetini tamamlayan bir ihtiyat subay ve
ya memurdan esirgenmiyeceği tabiî olmakla be
raber bunun aksine elde meriyet mevkiinde bir 
karar olmadığı için müstağfiler hakkındaki ka
rarlara kıyasen yapılan tekaüdlük muamelesinde 
mevzuata aykırı bir cihet olmadığına dairenin 
kanaati tam olduğu ve sözü geçen Devlet şûra
sı kararları suretinin gönderildiği) bildirilerek 
tescil muamelesinin icrasında ısrar edildiği anla
şılmakla ikinci derecede yapılan tedkikatta: İs
tiklâl harbinden terhis edildiği tarihte harb zam
larile yirmi beş seneyi doldurmuş olmasına rağ
men tekaüdlüğü hakkında o tarihte bir talebi 
olmayan mumaileyhin vaziyeti, ne mülga Devlet 
şûrasmca ve ne de umumî heyetçe müstağfi zabi-
tan münasebetile ittihaz olunan mukarrerata uy
gun bulunmamakta olup mumailyehin tekaüdlük 
talebi 1683 sayılı kanunun meriyeti zamanına 
müsadif bulunması hasebile hakkında mezkûr ka
nun hükümlerinin tatbiki zarurî olup bu takdir
de ise filî hizmeti 25 seneden noksan olmasından 
dolayı bu suretle de tekaüd muamelesinin kabu
lüne imkân görülemediğinden evrakın reddine 
karar verilip Millî Müdafaa vekâletine gönderil
mesi üzerine vekâleti müşarünileyhadan itirazen 
gönderilen tezkerede, 4. eylül 1330 tarihinde hiz
mete alınan bu memurun seferrberlik münasebe
tile ordu emrine girmiş olan jandarma taburu-
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nun 4 ncü bölüğüne verilerek bir müddet orada I 
çalıştıktan sonra Bakırköy hat muhafız taburu
nun 3 ncü bölüğüne verilmiş ve 24 İnci teşrin 
1332 tarihine kadar bu kıtada hizmet gördükten 
sonra 25 1 nci teşrin 1332 tarihinden 2 mart 1333 
tarihine kadar Eskişehir sefer sevk komisyonu 
hesab memurluğunda ve 3 mart 1333 tarihinden j 
terhis edildiği 15 şubat 1335 tarihine kadar da I 
532 numaralı Zonguldak takib taburu hesab me
murluğunda hizmet etmiş olduğu; büyük harb se- ] 
ferberliğinin devam ettiği müddetçe her kıta ve I 
müessese başkomutanlık emrinde her zaman her 
yere gitmeğe amade bir vaziyette bulunduğundan 
harbin devam ettiği müddetçe bu bakımdan Tür-
kiyenin her tarafı marb mıntakası addedilmiş ol
duğundan harb zammının verilmesinde geri ve 
ileri mıntaka namile ikilik olmayıp ordu kadro
su dahilinde her nerede olursa olsun ordu emrin
de hizmet etmiş olanların bu harb zammından 
seyyanen istifade ettirilmekte bulunduğunun göz 
önünde tutulmak suretile tahsis evrakının umumî 
heyetçe bir karara bağlanması diye yazılı bu
lunduğu ve tahsis şubesi müzekkeresinde de; ce
vaben gelen işbu tezkerede harb zammından isti
fade edeceği ileri sürülerek işin umumî heyetçe 
tedkiki taleb edilmekte ise de mumaileyhin harb 
zamlarına istihkakı reddedilmiş olmayıp ancak 
tekaüdlük talebi 1683 numaralı kanun zamanın
da vaki olduğu ve vaziyeti 25 sene hizmeti olup 
da istifaen silki askeriyeden ayrılan zabitana da 
mümasil bulunmadığı için harb zamlarile 25 se
nenin ikmali suretile taleb üzerine tekaüdlüğü ci
hetine gidilmesi mümkün görülememiş olduğun
dan evvelki kararın tadil ve tashihini mucib bir 
cihet görülemediği bildirilmekte olduğu anlaşılmış 
olmakla Müddeiumumi Enver Arkunun mukad- M 
dema ikinci dairece ittihaz edilmiş olan kararın h 
tadil ve tebdiline mahal olmadığı yolundaki mü- I 
taleası da alındıktan sonra icabı müzakere edil- j 
di. 

Dairesince bu muameleye mesnet ittihaz edi
len Divan umumî heyetinin 20 ağustos 1928 tarih
li kararı tekaüdlük için filiye esasını vazetmiş 
olan 777 numaralı kanunun neşrinden evvel istifa 
etmiş olan zabitan ve mensubini askeriyenin 695 
numaralı kanunla bahşedilen hukuktan müstefid 
olmaları merkezinde olup yine dairesince mevzu-
bahs edilen Devlet şûrası kararları da tarihi it
tihazları itibarile 695 ve 777 numaralı kanunlar
dan çok evvel olmakla beraber bunlarda müstağ- | 
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fi zabitlerin vaziyetine mütedair olup muamele 
sahibi ise bilistifa vazifesinden ayrılmış ve bi
naenaleyh bu suretle olsun bir tâleb ve müracaatı 
mesbuk olmayıp 1683 numaralı kanunun meriyeti 
esnasında tekaüdlük talebinde bulunmuş olmasına 
ve bu kanun mucibince de talebile tekaüd olabil
mek için 25 sene filî hizmet meşrut bulunmasına 
mebni ciheti mülkiye ve askeriyede mesbuk filî 
hizmetleri mecmuu 20 sene 11 ay 29 günden iba
ret bulunan mumailyehin talebile tekaüdlüğünün 
icrası mümkün olmadığının işarile tahsis evrakı
nın Millî Müdafaa vekâletine iadesine ve keyfiye
tin üç aylık raporla Meclisi Aliye arzma 2514 nu
maralı Divanı muhasebat kanununun 73 ncü mad
desi hükmüne müsteniden ve müttefikan karar 
verildi. 

Umumî Heyet kararı 
Tarihi : 27 - X - 1938 

No. : 1220 
9 — Mardin Askerlik konağı hesab memuru 

yedinci sınıf Mahmud Celâlettine bağlanan teka
üd maaşına aid tahsis evrakının askerî tahsis şu
besinin ; tcdkiki neticesinde. Mumaileyhin işlemiş 
olduğu cürümlerinden dolayı 7 nci kolordu As
kerî mahkemesince aslî ceza olarak iki sene ağır 
hapsine ve feri ceza olarak da silki askeriyeden 
tekaüden ihraç cezasına hükmedildiği ve bu hü
küm askerî temyiz mahkemesince 2 - 9 - 1933, 
tarihinde tasdik oiunub silki askeriden ihraca aid 
kararnamede 6 - 6 - 1934 de Redsicicümhurun 
tasdikına iktiran ederek aslî cezası iki sene ağır 
hapis olmasına binaen dairesince kendisine teka
üd maaşı bağlanmıyarak ailesine mahkûmen mah-
bus bulunduğu 28 kânunusani 1934 den 5 - 8 -
1934 tarihine kadar verilmek üzere yetim maaşı 
tahsis ve Divanca da vize edilerek 45240/41 tescil 
numarasına kaydi icra kılınmış olub mumaileyhin 
hapisten tahliyesini müteakib Millî Müdafaa aley
hinde Devlet şûrasına açtığı bu davaya aid evra
kın 3410 numaralı kanuna tevfikan askerî temyiz 
mahkemesine devredildiği ve orada icra kılınan 
muhakemesi neticesinde mumaileyh hakkında ev
velce Askerî mahkemece verilen ve askerî 
temyiz mahkemesince de tasdik edilen 
ilâm hükmüne nazaran tekaüd maaşının 
tahsilile güzeştelerinin itasma karar ve
rildiği ve bu karara karşı M. Müdafaa vekâleti 

mezkûr 3410 numaralı kanunun 14 ncü maddesinin 
(C) fıkrasına tevfikan tashihi karar talebinde 

9 — Hesab memuru Mahmud Celâlettinin 
mahkûmiyeti tekaüd maaşı tahsisine mâni olacak 
derecede olmakla beraber askerî mahkemece ferî 
ceza olarak silki askeriden tekaüden ihracı ka
rarlaştırılmış ve karar kaziyei muhkeme halini 
almış ve mahkeme kararlarının imal ve infazı 
zarurî bulunmuş olmakla bu karara istinaden 
yapılmış ve Divanca da tescil edilmiş bulunan 
tahsis muamelesinin kabulü kararlaştırılmıştır. 

( S. Sayısı : 84 ) 
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öulunduğu ve bir taraftan da tekaüd maaşına aid 
muamelesini ifa ederek evrakının Divana gön
derdiği görüldüğünden tashihi karar talebinin 
neticesine kadar beklenilmiyerek maaşının tahsis 
edilmesi sebebi hakkında vekâleti müşarüniley-
haya yapılan istizaha verilen cevabda Temyiz 
mahkemesi kararının 3410 numaralı kanunun 11 
nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince tehiri 
gayri caiz olduğundan tescilin icrası bildirilmek
te olduğundan mumaileyh hakkında ittihaz olu
nan temyiz kararının, 3410 numaralı kanunun 
11 nci maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan in
fazı ve binaenaleyh tahsis edilen tekaüd maaşı
nın tescili icab etmekte ise de; tekaüd maaşları 
için mamulünbih olan 1683 numaralı tekaüd ka
nunu alelıtlak ağır hapis cezasının tekaüd hak 
ve maaşlarını iskat etmiş olmasına ve evvelce 
Mahmud Celâleddin vaziyetinde olan hesab me
muru Mehmed Ali hakkında mahkemece silki as
keriden ihraç kararı verildiği halde aslı cazası 
tekaüd maaşının verilmesine mâni bulunması ha-
sebile kendisine maaş bağlanmayıb ailesine bağ
landığı ve mumaileyhin itirazı üzerine yapılan 
muamelenin doğruluğuna umumî heyetçe karar 
verilerek bu karar Meclisi âlinin 337 numaralı 
kararının 3 ncü fıkrasile de kabul edilmiş olmak
tan başka 3410 numaralı kanunun birinci mad
desinde (Askerî şahısların zat işlerine taallûk 
eden ve idare yolu ile aleyhine müracaat imkânı 
kalmamış olan kararlar ve muameleler hakkın
daki davalar bu kanunun hükümlerine göre as
kerî Temyiz mahkemesinde görülür ve karara 
bağlanır) denilmesine göre tahsis muamelerine 
aid itirazın 2514 numaralı kanunun 73 ncü mad
desinin vermiş olduğu salâhiyete binaen Divanı 
muhasebata yapılarak meselenin Umumî heyetçe 
tedkiki icab ederken Celâleddinin askerî Temyiz 
mahkemesine müracaat etmesi ve mezkûr mah
kemenin de bu davayı kabul etmesi yukarrki 
maddede (idare yolu ile aleyhe müracaat imkâ
nı kalmamış olan kararlar ve muameleler hak
kındaki) fıkrasına nazaran salâhiyet harici gö
rülmüş ve Millî Müdafaa vekâletince askerî Tem
yizden taleb edilen tashihi karar da henüz bir 
neticeye iktiran etmemiş olmasına binaen muma
ileyhin tekaüd maaşınm tescilinde tereddüd edil
diği hakkındaki 21 - X - 1938 tarihli müzekkere-
sile azadan Müeyyed Menemencioğlunun; mü
zekkerede mevzuubahis edilen mumaileyh hak
kında mahkemece verilen hükümde ayni zaman-
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da tckaüden ihracı mevzuubahis edilmiş ve bu 
hüküm salâhiyettar makam olan Temyizi askeri
ce de tasdik kılınarak kesbi katiyet eylemiş ol
masına nazaran tekaüd maaşının tahsis ve tesci
line bir şey denilmemek icab edeceği; müzekke
rede bu işi 73 ncü madde ile alâkalandıran iba
re henüz tahsis muamelesi ceryan eylemediği ci
hetle varid görülmeyib ancak müzekkere ziriıı-
de bertafsil izah edildiği üzere Millî Müdafaaca 
Temyizi askeriden bu hususta tashihi karar tale
binde bulunulmuş ve henüz red veya kabulü hak
kında bir neticeye desteres olunamamış olmakla 
kesbi katiyet etmiş bir ilâm muvacehesinde tesci
lin bu kararın neticesine talik edilib edil
memesi hususunda dairece bir karar itti
hazı icab edeceği yolundaki mütalaası ve 
ikinci dairenin; mumaileyhin ağır hapis 
cezasile beraber tekaüden ihracı hakkın
daki karar kesbi katiyet etmiş olduğu gibi 
vekâletçe tekaüde taallûk ©den muamelenin icra
sından imtina edilmesinden dolayı yine kendisi
nin temyizi askerî mahkemesine vaki olan müra
caatı üzerine tekaüdünün icrası lâzımgeleceği 
hakkında karar istihsal edilmiş ve vekâletçe tas
hihi karar için vaki müracaatın da reddine karar 
verildiği ahiren muamele sahibi tarafından ibraz 
ve evraka reptedilen karar suretinden anlaşıl
mış ve kaziyei muhkeme halini alan mahkeme ka
rarlarının lâzımülinfaz bulunmuş olmasına bina
en dairesince tahsis edilen tekaüd maaşınrn tesci
line dair bulunan 985 sayılı karan okunarak ica
bı müzakere edildi. 

Adı geçenim mahkûmiyeti tekaüd maaşı tahsi
sine mâni olacak derecede olmakla beraber aske
rî mahkemece feri ceza olarak silki askeriden te
kaüden ihracı kararlaştırılmış ve karar kaziyei 
muhkeme halini almış olmakla mahkeme kararla
rının infazı zaruret ve mecburiyeti dolayısile bu 
karara itıtibaen yapılan tahsis muamelesinin ka
bulü ile keyfiyetten bahisle Meclisi Âliye arzı 
meselesi kararlaştırıldı. 

Azadan üç zat mahkemenin kararı; kanunen 
imkân mevcud bulunduğu takdirde tekaüdlüğün 
icrasını mutazammın olmak lâzımgelib mumailey
hin mahkûmiyeti derecesi bu kararın infazına ma
hal ve imkân bırakmadığından Meclisi Âlinin 
937 numaralı kararının 3 ncü fıkrasında yazılı 
hâdisede olduğu veçhile işbu tahsis muamelesinin 
kabul edilmeyerek keyfiyetin Meclisi Âliye arzı 
reyinde bulunmuşlardır. j 
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Umumî heyet kanarı 

Tarihi : 7 - I I - 1938 
No. 1222 

10 — Bodrumun Sandıma köyü öğretmenli
ğinden mütekaid İbrahim Gürgüçün tekaüd mu
amelesine itirazı havi 7 - IX - 1938 tarihli dilek
çesi ile sebkeden işara cevaben Maarif vekâletin
den gönderilen 4 - X - 1938 tarih ve 11470 sayılı 
tezkere ve mülkiye tahsis şubesinin 27 - X - 1938 
tarih ve 4187/284 numaralı müzekkeresi okundu. 

Arzuhalde Radosun İtalyanlar tarafından 
işgalinden evvel orada mekteb muallimi iken 
işgalden sonra dahi Lozan muahedenamesinin 
meriyeti olan 2 ağustos 1926 tarihine kadar yine 
muallimlikte devam etmiş ve bilâhare Anadoluya 
geçmiş ve yine muallimlikte hizmet ederek ahiren 
tekaüde sevkedilmiş olub tekaüd muamelesinde 
italyan işgalinden sonra adada geçen muallim
lik hizmetlerinin hesaba idhal edilmediğinden ve 
bu suretle adanm Türk hâkimiyetinden ayrıldığı 
tarihin nazarı itibare alınmadığından bahsile bu 
muameleye itiraz edilmekete ve işin heyeti umu-
miyece tedkiki taleb edilmekte ve vekâletin tez-
kerei eevabiyesinde; mumaileyhin 16 nisan 1328 
tarihinden 18 eylül 1926 tarihine kadar olan hiz
metine aid maaşlarının islâm cemiyeti tarafın
dan verilmiş olduğundan bu hizmetlerinin teka
üd hesabına dahil edilmediği bildirilmekte oldu
ğu; mülkiye tahsis şubesinin müzekkeresinde de; 

mumaileyhin müddeti hizmet cetvelinde mevzubahs 
iki tarih arasındaki müddetin açık olarak gösteril
miş olduğu ve bittabi tekaüd muamelesinde hizmet 
hesabından hariç bırakılmış olduğu; arzuhalinde 
bu müddet zarfında muallimlik vazifesine de
vam ettiğini söylemekte olub dairesince de id
diası bu noktadan reddedilmemekte ise de dairesi 
cevabında bu müddet zarfmda maaşını islâm 
cemiyetinden aldığı beyan edilerek bu sebebden 
dolayı bu müddetin nazarı itibare alınmadığı 
söylenmekte olub filhakika arzuhaline merbut bu
lunan ve kendi imzasmı taşıyan bir cetvelde 
de bu müddet zarfında cemaati islâmiyece tayin 
edildiği ve maaşını İtalyan lireti olarak bu ce
maatten aldığı yazılı bulunduğundan tayini Dev
let tarafından yapılmamış ve maaşı umumî veya 
hususî veya mülhak bütçeden verilmemiş oldu
ğuna göre bu müddetin hesabına idhaline me-
sağ görülememiş olduğundan yapılan muamelenin 
doğru olduğu neticesine varıldığı beyan edil
mekte bulunmuş ve bu hususta mütaleasına mü-

( S. Ssıyısı : 84 ) 

10 — öğretmen İbrahim Görgücün 16 nisan 
1328 tarihinden 18 eylül 1926 tarihine kadar Re-
dosta geçen hizmetine aid maaşların 1683 No. lı 
mülkî ve askerî tekaüd kanununun birinci ve 66 
ncı maddelerinde tasrih ve tadad olunan umumî 
hususî ve mülhak bütçelerden değil mahallî islâm 
Cemiyeti tarafından verilmiş olmasına mebni bu 
bütçelerden maaş alan memurlara kıyasen muma
ileyhe işbu hizmetinden dolayı tekaüd hakkı ve
rilmesi kanuna uygun olmıyacağından Divanı 
muhasebatça ittihaz olunan karar yerinde görül
müştür. 
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racaat edilen müddeiumumi Enver Arkun tahak
kuk dairesinin mütaleası veçhile müstedinin dile
ğinin reddi yolunda mütalea serdeylemiş olmakla 
icabı müzakere olundukta : 

Maarif vekâleti tezkeresinde mumaileyhin 
16 nisan 1328 tarihinden 18 eylül 1926 tarihine 
kadar olan hizmetine aid maaşları mahalli islâm 
cemiyeti tarafından verilmiş olduğundan işbu 
hizmetlerinin tekaüd hesabma dahil edilmediği 
bildirilmiş ve müstedinin arzuhaline bağlı cet
velde de bu müddet zarfındaki hizmetine cemi-
'yeti islâmiyece tayin edildiği ve maaşmı İtal
yan lireti olarak bu cemaatten aldığmm yazılı 
bulunduğu görülmüştür. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun birinci maddesinde (umumî bütçeden 
maaş alan mülkî ve askerî memurlarla ordu 
(Kara, deniz ve hava) ve jandarma zabitlerine, 
gedikli küçük zabitlere, küçük zabitlere, asker 
ve jandarma efradına bağlanacak tekaüd maaş-
larile bunların yetimlerine verilecek maaşlar 
bu kanuna göre hesab ve tahsis olunur....) ve 
66 ncı maddesinde ( Evkaf, Ziraat bankası ve 
şehremaneti memurlarının 1 haziran 1928 tari
hinden ve hususî ve mülhak bütçelerden maaş 
alan memurlarm bu kanunun meriyetinden ev
vel tekaüd aidatı itası suretile geçen hizmet 
müddetleri, tekaüd için meşrut kanunî müdde
tin hesabında sayılır ) diye yazılı olmasma ve 
müstedinin tekaüd müddetine ilâvesini istediği 
hizmetine mukabil almış olduğu maaşm umumî, 
hususî veya mülhak bütçelerden verilmemiş bu
lunmasına binaen bu hizmetin Devlete veya husu
sî ve mülhak, bir idareye yapılmış addile teka-
üdlüğü hesabma idhaline kanunî mesağ verileme
diğinin 2514 sayılı kanunun 73 ncü maddesi mu
cibince müstediye ve mülkî tahsis şubesine tebliği 
kararlaştırıldı. 

Umumî Heyet karan 
Tarihi : 17 - XI -1938 

No. :1224 
11 — Eskişehir daimî Encümen Başkâtibli-

ğinden mütekaid Emin Satur imzalile verilen ve 
müddeti hizmet cetvelinin tanziminde İstiklâl har
bine iştiraki hesaba dahil edilmiş ise de umumî 
harbe de iştirak etmiş olduğundan 1626 sayılı 
kanunun muvakkat maddesine tevfikan beş sene 
zam yapılması icab ettiği halde bu cihet nazarı 
itibare alınmamış olduğunu sonradan öğrendi-

11 — Eskişehir daimî encümen baskâtibliğin-
den mütekaid Emin Sâturun 22 ağustos 1330 tari
hinden 13 mayıs 1331 tarihine kadar nefer olarak 
askerliğini ifa eylediği anlaşılmış ve neferlifcle 
hizmet edenlere harb zammı yapılacağına dair 
bir hükmü kanunî mevcud bulunmamış olmakla 
bu müddet için taleb eylediği harb zammının ka
bul edilmemesi yolunda Divanı muhasebatla itti-

(S. Sayısı: 84) 



Hinden bunun ıslahı için vesaiki askeriyesini rap-
ten Dahiliye vekâletine müracaat etmiş ise de mü
racaatı isaf edilmeyerek Divanı muhasebata müra
caat tebliğ olunduğu beyanile kanunî hakkmm te
mini talebine dair olan 3-8-1938 tarihli arzuhal ile 
sebkeden işara cevaben Dahiliye vekâletinden 
gönderilen ve istidasının altma Askerlik şubesi 
Başkanlığınca verilen meşruhattan anlaşılacağı 
üzere bedeli nakdi efradı meyanmda tekâlifi har-
ıbiyeye 22 ağustos 1330 tarihinde sevkı edilerek 
13 mayıs 1331 tarihinde terhis edilen mumaileyhin 
bu durumu harb zammı verilmesini . müstelzim 
olmadığından arzusunun yerine getirilemediği 
bildirilmekte olan 18 - 10 - 1938 tarih ve 4065 
sayılı tezkere ve mülkiye tahsis şubesinden yazdan 
ve mumaileyhin tahsis dosyası tedkik olundukta 
mevzubahs müddet zarfında uhdesinde memuri
yeti mevcud olduğu müddeti hizmet cetveli ve 
evrakı müsbitesi muhteviyatından anlaşılarak bu 
müddetin filî hizmet hesabma katılmış olduğu ve 
bu dosyada bu müddet zarfında askerlik ettiğine 
dair kayid ve işaret olmayıb esasen kendisinin 
iddiasma mesned ittihaz ettiği 1626 numaralı 
kanun ordu zabtan ve memurinine mahsus oldu
ğumdan bu kanunun muvakkat maddesinin de 
yine ordu ve zabıtan ve memurinine aid bulun
duğu ve neferlikle hizmet edenlere zam yapılaca
ğına dair bir hükmü kanunî mevcud bulunmadığı 
cihetle dairesince de mütalea edildiği veçhile 
arzusunun yerine getirilemeyeceğine dair bulu
nan 2 - XI - 1938 tarih ve 4432/287 sayılı mü
zekkere okundu. 

Mütaleasma müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkun şube mütaleası veçhile talebinin 
reddi mütaleasmda bulunmakla icabı müzakere 
olundu. 

Müstedinin dilekçesinde mevzubahs eylediği 
müddet zarfında uhdesinde memuriyet mevcud 
olub bu müddetin de tekaüdlüğünde filî hizmet 
hesabma katılmış olduğu anlaşılmıştır. Iddiasmı 
tevsikan Dahiliye vekâletine gonderilib bu kere 
vekâleti müşarünileyhadan celbolunan 5 - 7 -1938 
tarihli dilekçesi altına Eskişehir Ahzı asker şu
besi riyasetinden yazılan meşruhatta bedeli nakdi 
efradı meyanmda tekâlifi harbiyeye 22 ağustos 
1330 tarihinde sevk olunarak 13 mayıs 1331 ta
rihinde terhis edildiği muharrer bulnumuş ve id
diasma mesned ittihaz eylediği 1626 numaralı 
kanun ordu zabitan ve memurinine aid olub ne
ferlikle hizmet edenlere harb zammı yapılacağına 

haz olunan karar tasvib kılmmıştır. 

( S . Sayısı: 841 
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dair de bir hükmü kanunî bulunmamış olduğun
dan talebinin reddine ve kendisine tebliğine 2514 
S. kanunun 73 ncü maddesi mucibince karar 
verildi. 

Umumî heyet kararı 
Tarihi: 17 -XI -1938 

No. 1224 
12 — Haydarpaşa lisesi idare memurlarından 

ve Kabataş lisesinde müstahdem Abdullah Rüştü 
tarafından verilen ve badettekaüd alındığı hiz
metten dolayı 1683 numaralı tekaüd kanununun 
7 nci maddesine tevfikan yapılan zammın, resmî 
senedine tahsisatsız olarak verilmek üzere işaret 
edildiğinden ve halbuki mülkî ve askerî tekaüd 
kanununun 7 nci maddesinde bu nevi maaşların 
tahsisatsız olarak verileceğine dair bir hüküm ol
madığı gibi bu tahsisatsız tabirine evvelce ne res
mî senette ve ne de kanunda tesadüf edilememek
le beraber bu nevi maaşların umumiyetle zamlı 
olarak verilegeldiğinden bahisle yapılan hizmeti 
ahire zammınm tahsisatile birlikte verilmesi hu
susu istirham olunmakta bulunan 28 - IX-1938 
tarihli arzuhal ile sebkeden işara cevaben Maarif 
vekâletinden alınan ve Darülmuallimatı âliye am
bar memurluğundan mütekaid Abdullah Rüştü-
ye Kabataş erkek lisesi kütüpane memurluğun
dan dolayı 1 temmuz 1930 tarihinden itibaren ye
ni hükümlere göre 660 kuruş hizmeti ahire zammı 
verilerek Divanm 13352 sayısına tescil edilmiş ol
duğunu bildiren 28 - X -1938 tarih ve 13756 sa
yılı tezkere ve mülkiye tahsis şubesinden yazılan 
ve muamileyhin badettekaüd 1 teşrinisani 1341 
tarihinde hizmete alınarak haziran 1930 gayesin
de tekrar tekaüd edildiği ve bu hizmetinden do
layı 1683 numaralı tekaüd kanununun 7 nci mad
desine tevfikan yapılan hizmeti ahire zammınm, 
eski hükümlere göre muhassas olup iadeten tahsis 
olunan ve tahsisatı fevkalâde kararnamesine göre 
fevkalâde tahsisata tâbi olan evvelki tekaüd ma
aşının tediyesi sırasında bir gûna yanlışlık ve il
tibasa mahal kalmamak üzere tahsisatsız olarak 
verileceğinin işaret edildiği anlaşılmış olup tah
sisatı fevkalâde, eski hükümlere göre muhassas 
maaşlara kânunuevvel 1335 tarihli tahsisatı fev
kalâde kararnamesine tevfikan verilmekte ve bu 
kararnameden sonra tedvin olunan 1683 numara
lı tekaüd kanununa göre tahsis edilen maaşlar ile 
bu kanunun 7 nci maddesi mucibince verilecek 
gamların adı geçen tahsisatı fevkalâde kararname-

12 — 1325 tarihli tekaüd kanununa göre tah
sis kılınan tekaüd maaşları için 1335 tarihli tah
sisatı fevkalâde kararnamesi veçhile ayrıca tah
sisat verilmekte ise de bu hâdisede hizmeti 
ahire zammı olarak tekaüd maaşına ilâve edi
len mikdar 1683 numaralı mülkî ve askerî te
kaüd kanununun 7 nci maddesi mucibince tah
sis kılınmış olduğuna ve bu kanun mucibince 
tahsis olunan tekaüd maaşları için ayrıca tah
sisatı fevkalâde verildiğine dair bir hüküm 
mevcnd bulunmadığına binaen talebi vakiin 
reddi yolunda Divanca ittihaz olunan karar 
tasvib edilmiştir. 

( S . Sayıs ı : 84). 
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sine tevfikan bir za^mma tâbi olaeağma dair bu 
kanunda bir hüküm bulunmamakta olduğundan 
mumaileyhin talebinin tervicine imkânı kanunî 
görülemediğine dair bulunan 7 - XI -1938 tarih 
ve 4523/293 sayılı müzekkere okundu: 

Müddeiumumi Enver Arkun evvelce yapılan 
muamele kanuna uygun bulunduğundan tadiline 
mahal olmadığı mütaleasında bulunarak icabı mü
zakere olundu: 

Tedkik olunan tahsis dosyasına nazaran 1 teşri
nisani 1341 tarihinde hizmete alınarak haziran 
1930 gayesinde tekrar tekaüd edildiği ve bu hiz
metten dolayı 1683 numaralı tekaüd kanununun 
7 nci maddesine tevfikan yapılan hizmeti ahire 
zammının, eski hükümlere göre muhassas olup ia-
deten tahsis olunan ve tahsisatı fevkalâde karar
namesine göre fevkalâde tahsisata tâbi olan ev
velki tekaüd maaşının tediyesi sırasında bir gûna • 
iltibasa mahal kalmamak üzere tahsisatsız olarak 
verileceğinin resmî senedine işaret edilmiş olduğu 
anlaşılmıştır. 

Tahsisatı fevkalâde eski hükümlere tevfikan 
tahsis edilmiş tekaüd maaşlarına zamimeten kâ
nunuevvel 1335 tarihli kararnameye istinaden ve
rilmekte olup 1683 numaralı kanunun 7 nci mad
desi mucibince tahsis olunan hizmeti ahire zamla
rının sözü geçen kararname hükmüne göre ayrıca 
bir tahsisata tâbi olacağına dair bu kanunda bir 
hüküm olmadığı gibi dilekçede bahsedilen Meclisi 
Âli tstida encümeni kararında da bu hususta 
bir kayid ve işaret bulunmadığı cihetle mumailey
hin talebinin tervicine imkânı kanunî görüleme
diğine 2514 sayılı kanunun 73 ncü maddesi muci
bince karar verildi. 

1 Heyeti umumiye kararı 
Tarihi : 17 - X I - 1938 

No. 1284 
13 — Mülga onuncu daire muhasebeciliğin

den mütekaid Rıfat kızı Halet, babasından do
layı muhassas maasmm Mısıra gitmesi dolayısile 
kesildiğini iddia ederek Türkiyeye avdeti dola
yısile tekrar iadesini taleb etmesi üzerine bu ibab-
daki tahakkuk evrakı Divana gönderilmiş ise de 
bu babda maaş kaydindeki meşruhat mumailey-
hamn Mısıra gitmesinden dolayı değil, 11 teşrini-
evel 1337 tarihinde akdi icra edildiğinden dolayı 
kaydinin terkin edildiği şeklinde olmasma ve 
gerçi böyle bir aMd vaki olmadığı hakkında po-
Jisge yapılan bir tahkikat evrakı varsa da bu tah-

( S . Sa 

13 — Evlenme dolayısile yetim maaşının 
katı muamelesine karşı ittihaz edilmemiş ol
ması evliliği teyid etmekte ve bu katı maaş 
muamelesi bir kaydı resmiye istinad eylemek
te olduğundan kaydin iptali için bir mahkeme 
ilâmı ibraz edilmedikçe iadeten maaş tahsisi 
muamelesine imkân olamıyacağı cihetle bu hu
susta Divanı muhasebatça ittihaz kılman karar 
tasvib olunmuştur. 

Di. Mu. E. Reisi N. M. M. Kâtib 
Trabzon Trabzon Kastamonu 

Mitat Aydın Mitat Aydın 

iyisi : 84). 
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kikataa resmî bir kaydı iptal edecek mahiyette gö
rülmediği için yapılan muamelenin daire
sinden istizah edildiği ve bu istizah üze
rine kendisine dairesince cevabı red veril
diği beyanile işinin 73 ncü madde mucibince 
Heyeti umumiyeee tedkiki talebinde bulunmak
la üçüncü dairece yapılan tedkikat neticesinde : 

11 ağustos 1325 tarihli tekaüd kanununun 20 
nci maddesi hükmünce evvelce pederinden yetim 
maaşı almakta iken tezevvücü hasebile maaşları 
kesilenler bilâhare dul kalırlarsa pederlerinden 
muhassas maaşın iadeten tahsisi icab ettiği ve 
ancak tediyatın iddetlerinden sonra ita edecek
leri istidalarının havalesi tarihinden sonra baş
layacağı cihetle 1683 numaralı kanunun istanbul 
mahallî idaresile Ajnkara merkez belediyesi me
murları hakkmda tatbikini kabul eden ve 7 - VI -
1933 tarihinde mevkii meriyete girmiş bulunan 
5 - VI - 1933 tarihli ve 2265 numaralı kanunun 
meriyet mevkiine girdiği tarihten evvel ayrılmış 
olduğu tevsik edilmedikçe iadeten maaş tahsisi 
mümkün olmayacağından tahsis evrakı takrirle 
reddedilmesi üzerine İstanbul vali ve belediye re
isliğinden Dahiliye vekâletine yazılıb Divana 
gönderilen 13 - X - 1938 tarih ve 3865/877 
yazıda j mülga onuncu daire muhasebeciliğinden 
emekli 708 sicil numaralı Bifatm kızı Haletin 
iadeten maaş tahsisi için evvelce vaki olan mü
racaatı üzerine yapılan tahsis muamelesine Diva
nı muhasebatın 20 - X -1934 ve 14 - 1 -1935 gün
lü ve 5197 ve 136 numaralı istizahnamelerdnde ev
lenme vukuatının mülga muhassasatı za-
tiyeye bildirilmesi üzerine maaşının k e 
silerek anası Zeyneb ve Zeynetiye münakale ya
pılması ve senelerce buna itiraz edilmeme
si Haletin evliliğini teyid etmekte olduğu ve bu
nun aksi de isbat edilmediği cihetle Basri Kap
tanla evlendikleri sabit bulunmuş olduğundan bo
şandıklarını tesbit etmedikçe iadeten maaş tahsis 
olunamayacağı bildirilmesi üzerine keyfiyet ken
disine tebliğ edilmiş olub sonradan Sarıyer kay
makamlığına verilib tevdi olunan dilekçede evli
liği hakkında Maliyeye vukubulan ihbarın fazla 
maaş almak maksadile üvey validesile kardeşi ta
rafından tasni edildiğini iddia etmesi üzerine kay
makamlıkça yapılan tahkikatı havi kâğıdlarda 
Haletin evlendiğine dair bir kayid olmadığı bil
dirilmekte olduğundan evvelki tahkikat
ta dahi Haletin evlendiği resmen t a 
hakkuk etmemekle beraber nikâhı akte-

Balıkesir Balıkesir 
Muzaffer Akptnar H. Şeremetli 

Bolu 
J. özçağlar 

Erzurum 
N. Dumlu 

Kırşehir 
H. Börekçi 

Bolü 
E. Terlikaya 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 

Maraş 
M. Erten 

Bitlis 
T. Temelli 
Burdur 
M. Sanlı 

Kastamonu 
H. Bide 
Muğla 

C. Karamuğla 
Ordu 

Ahmed İhsan Tohgöz 

Kâtib 
Raporun dokuzuncu maddesine muhalifim 

Mardin askerlik konağı hesab memuru 
Oelâlettinin ihtilas ve firar suçundan dola
yı iki sene ağır hapis cezasına mahkûm oldu
ğu halde tekaüd maaşının tahsisi hakkında • 
encümenin vermiş olduğu karara berveçhi ati 
esbabdan dolayı muhalifim: 

1 - Oelâlettinin yedinci kolordu askerlik 
mahkemesi tarafından 12 temmuz 1933 tari
hinde mahkûm olmuş ve bu karar Askerî 
temyiz mahkemesince 2 eylül 1933 tarihinde 
tasdik edilmiştir. 

(.İhtilas hâdisesi 1929 ve firar hâdisesi 
1930 tarihinde vaki olduğundan mahkemenin 
ister eski askerî ceza kanunile ister yeni as
kerî ceza kanununa tevfikan hüküm vermiş 
olsun, her iki kanun mucibince Oelâlettinin 
silki askeriden tardı mucibdir). 

Mumaileyhin silki askeriden tekaüden 
ihracı hakkında kararname 6 haziran 1934 
tarihinde çıkmıştır. 1683 numaralı yeni aske
rî ve mülkî tekaüd kanununun meriyeti ta
rihi ise 3 haziran 1930 tarihinde olduğu, ve 
mezkûr kanunun 53 ncü muaddel maddesinin 
tarihi tadili 28 teşrinievvel 1932 tarihinde 
olmasına göre bu maddeye nazaran ağır ha
pis cezasına mahkûm olan memur veya müte-
kaidlerin tekaüd hak ve maaşları sakıt olur. 
Denilmesine göre mahkeme tarafından feri 
cezası olarak verilen ve kaziyei muhkeme 
halini iktisah ettiği bildirilen bu bildirilen 
tekaüden ordudan ihracı karannm ancak 
ordudan ihracı infaz olunarak ilâmın kazi
yei muhkeme halinden evvel neşrolunan ka
nun mucibince eğer tekaüd hakkını iktisab 
etmiş ise hakkı, sakıt olur, eğer maaş tahsis 
edilmiş ise maaşınm katı icab eder. Binaena
leyh Divanı muhasebatın heyeti umumiyesi-

( S. Sayısı : 84 ) 



den imamın müevvelen itirafma ve mülga muhas-
sasatı zatiye müdürlüğüne evlendiğine dair ve

rilen malûmat üzerine maaş kaydinin silinmiş ve 
aradan uzun müddet geçmiş olmasına binaen bun
dan başka malûmat istihsaline imkân kalmamış 
olduğu; evvelki maruzata ve bu seferki tahki
kata göre yapılacak muamelenin emir ve işarı 
istenilmekte olduğu ve mülkiye tahsis şubesin
den yazılan müzekkerede; ımuımaileyha bu kerre 
tekrar müracaat ederek kendisinin evlenmemiş 
olduğunu ve bunun icra ©dilen tahkikat il» sü-
but bulduğunu ve maaş kaydine geçen evlen
me keyfiyetinin mahza üvey annesinin fazla pa
ra almak gayesile yapılan bir tertibinden ibaret 
olduğunu söyleyerek ımaaşmın iadesini taleb et
mekte ise de bu arzuhal üzerine tekrar yapılan 
tahkikat evvelce yapılanlardan farklı olmayrb bu 
vaziyet hakkında Divanın noktai nazarı bahsi ge
çen red takririle tesbit edilmiş olduğu gibi mü
masili bulunan muamelelerin reddi hakkında Di
vanca ittihaz olunan kararların Meclisi Âlinin 
1048 numaralı kararmm 6 ve 8 nei fıkralarüıe 
tasdik edilmiş bulunması Divanın bu husustaki 
noktai nazarını teyid etmekte bulunduğundan 
maaş kaydinde mevcud ve akdinin icra edildiğinle 
dair olan resmî kaydi iptal edilebilecek bir kay-
di resmî ibraz edilmedikçe mumaileyha hakkın
da yapılacak bir muamele görülememekte oldu
ğundan bahisle evvelce itirazen müracaat vaki ol
muş bulunmasına ve bu def aki arzuhal ile vekâ
let tezkeresine merbut vilâyet tahriratına nazaran 
işin bir kerre de umumî heyetçe tedkikile nihaî 
bir karara raptı diye yazılı bulunduğu anlaşılmış 
olmakla ımütaleasına müracaat olunan müddeiu
mumi Enver Arkun red muamelesinin tadiline 
mahal olmadığı mütaleasında bulunarak icabı 
müzakere edildi. 

Rifat kızı Haletin evlenme vukuatmm mülga 
muhassasaltı zatiye idaresine bildirilmesi üzerine 
maaşının kesilerek anası Zeyneb Ziynetiye mü
nakale yapılması ve senelerce buna itiraz edil
memesi Haletin evliliğini teyid etmekte olub 
bunun hükmen hilafı sabit olmadıkça Basri 
Kaptanla evliliğini kabul etmek zarurî olub mü
masili muamelelerin reddi hakkında Divanca it
tihaz olunan kararlar Meclisi Âlinin 1048 nu
maralı kararının 6 ve 8 nci fıkralarile de tasvib 
buyurulmuş olmakla akdin icra edildiiğine dair 
maaş kaydinde mevcud ve bir işıan resmiye müs-
tenid olacağı zarurî bulunan resmî kaydi iptal 

j nin müzakeresinde ekalliyetin reyi olan «mah
kemenin kararı; kanunen imkân mevcud 

• bulunduğu takdirde tekaüdlüğün icrasını 
mutazammın olmak lâzımgelip mumaileyhin 
mahkûmiyet derecesi bu kararın infazına ma
hal ve imkân bırakmadığının ve Meclisi Âli
nin 937 numaralı kararının üçüncü fıkrasın
da yazıldığı hâdisede olduğu veçhile işbu tah
sis muamelesinin kabul edilemiyeceği» denil
miştir. Binaenaleyh tekaüd maaşının tahsisi
ne kanunen imkân görmediğimden encüme
nin kararına muhalifim. 

Kastamonu mebusu 
Hilmi Çoruh 

(S. Say. 



edecek mahkeme ilâmı ibraz edilmedikçe I 
29 - IX - 1937 tarih ve 121979/3520 numaralı 
takrirde yazılı red sebeblerinin tadiline mahal 
görülmediğinden keyfiyetin Dahiliye vekâletine 
cevaben işarı 2514 saydı kanunun 73 ncü madde
si mucibince kararlaştırıldı. | 
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S. Sayısı: |09 
Vakıflar kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 

dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/24) 

T. C. 
Başvekâlet 7 - IV -1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1679 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2762 sayılı vakıflar kanununun 32 nci mfaddesine bir fıkra ilâvesi hakkmda Vakıflar umum mü
dürlüğünce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince29 - III -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

2762 numaralı vakıflar kanununun 27 nci maddesi mucibince icareteynli ve mukataalı gayrimen-
kullerin tasfiyesi sırasında almması lazımgelen taviz bedelleri 32 nci madde uyarına bir gelir kay
nağı olarak muhafaza olunub nemalandırılmaktadır. 

Bu paraların akar inşa ve iştirasına da tahsis edilmesi daha vâsi bir surette istismarına yardım 
edeceği anlaşılacağı cihetle bu kanunun 12 nci maddesi mucibince elde edilen akar ve toprak satış be
dellerinden tahsisat bulunmadığı surette idare meclisi kararile faydalı akar inşa ve iştirasına tahsis 
olunması zımnında mezkûr kanunun 32 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki ilişik kanun lâyiha
sı arz ve teklif kılınmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahliye encümeni 26 - IV - 1939 

Esas No. 1/24 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

2762 numaralı Vakıflar kanununun 32 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair tanzim edilen 
ve B. M. Meclisine arzı İcra Vekilleri Heyetinin 
29 - III - 1939 tarihli içtimaında kararlaştırıldığı 
Başvekâletin 7 - IV - 1939 tarihli ve 1679 numa
ralı tezkeresinde bildirilen kanun lâyihası Encü
menimize tevdi edildiğinden Vakıflar umum mü

dürlüğünden gönderilen memur hazır olduğu halde 

okundu ve konuşuldu: 
Bahsi geçen kanunun 12 nci maddesi mazbut 

ve mülhak vakıflara aid akar ve toprakların bazı 
şartlar dairesinde satılmasını ve bu . satış bedel
lerinden yeni akar satm alınmasını tecviz etmek
tedir. 

Mukataa ve icareteyin taviz bedellerinin dahi 
gelir kaynağı olarak muhafaza edilerek nemalan-



— 2 — 
dırılması ayni kanunun 32 nci maddesi icabından 
bulunmaktadır. 

Bu taviz bedellerinin akar inşa ve iştirasında 
kullanılması vakfa daha fazla menfaat temin 
edeceğine göre 32 nci maddeye bu şekilde bir 
fıkra ilâve edilmesine aid kanun lâyihası muvafık 
görülmüş ve ifadeyi tavzih için madde metnine 
(bu taviz bedelleri) ibaresi ilâve edilmiştir. 

Yüksek Riyasete takdimine 17 - IV - 1939 
tarihinde karar verildi. 
Dahiliye E. Reisi R. V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
(7, Uybadın A, Tütün F. Ergin 

2762 sayılı vakıflar kanununun 32 nci madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkında Vakıflar umum 
müdürlüğünce hazırlanıb Başvekâletin 7-IV-1939 
tarih ve 6/1679 sayılı tezkeresile Büyük Meclise 
sunulan kanun layihası Dahiliye encümeninin ta
dili ve esbabı mucibe .mazbatasile birlikte Adliye 
encümenine tevdi olunmakla Vakıflar umum mü
dürü huzurile tedkik ve müzakere olundu : 

Vakıflar kanununun 27 nci maddesi mucibin
ce icareteynli ve mukataalı gayrimenkullerden alı
nan taviz bedellerinin bir gelir gaynağı olarak 
muhafaza olunacağı ve en faydalı şekilde nema-
landmlacağı 32 nci maddede yazılı ise de bu pa
ralar, mutasarrıflarına mülkiyet temin eden ve 
vakfm alâka ve ilişiğini büsbütün kaldıran bir 
muamelenin tasfiyesi neticesinde ele geçmiş bu
lunmasından Vakıflar idaresine mevdu hizmetle
rin görülebilmesi için ana sermaye olduğundan 
müsmir olacak şekilde muhafazası zarurî ve ka
nunda bu hususu âmir bulunmakta olub gelir kay
nağı olarak muhafaza için nemalandırılmak hük
münün bulunması bu paraların faiz getiren Hazi
ne tahvilleri iştirası veya ipotek mukabilinde eş
hasa ikraaztta bulunulmağa inhisar eden bir salâ
hiyeti tazammun etmektedir. 

Halbuki bunlardan daha fazla fayda istihsali 

Kâtib 
Yozgad Edirne Ankara 

Z. Arkant O. Şahinbaş F. Daldal 

Erzurum Bursa Tokad 
N. Elgün F. Güvendiren G. Tekel 

Kayseri Samsun Kayseri 
A, H. Kalaç M. A. Yürüker N. Toker 

Malatya Giresun Zonguldak 
E. Barkan M. Akkaya t. E. Bozkurt 

Zonguldak Antalya Bursa 
E, Yardir # . Kaplan F, Güleç 

için irad getiren akar inşası veya iştirası için ida
re meclsi kararile taviz bedellernin sarf ve tah
sisine salâhiyet vermek maksadile hazırlanan lâyi
ha bu paraların muhafaza ve tenmiyesinden kas-
dedilen menfaati jdaha geniş bir surette temin ve 
bu vesile ile memleketin ümranına da yardım ede
ceği Encümenimizce de takdir edilmiş olduğun
dan teklif edilen lâyiha esas itibarile kabule de
ğer mahiyette görülmüştür. 

Maddenin metnindeki akar kelimesi mutlak 
manada gayri menkule matuf telakki edilerek 
çiftlik ve zeytinlik gibi şeylerin alınabilmesine 
mahal bırakmamak üzere bu kelimenin maksadı 
vuzuhla anlatacak surette ifade edilmesi müza
kere sırasında azadan bir zat tarafından teklif 
edilmişse de akar tabirinin şümullü bir surette 
gayri menkule mıatuf olmayıp irad getirecek mü-
sakkaflara mahmul olduğundan bu cihetin maz
bataca gösterilmesile iktifa edilerek maksadı ifa
deye daha yakın olan bu ibarenin olduğu gibi 
bırakılması kararlaştırılmııştır. 

Teklif lâyihasile Dahiliye encümeninin kafi e 
me aldığı birinci maddenin yazılış tarzı değiş
tirilerek ek fıkra yerine 32 nci madde yeniden ta
dil olunmuş ve kanuna aynı numaralı madde 
olarak ikamesi muvafık görülmüştür. 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. .--.-.:-. 
Adliye encümeni 30 - V -1939 
EsasNo.\t/24 
Karar No. 42 

Yüksök Reisliğe 
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Bir de lâyihadaki metinde taviz bedellerinin, 
12 nci maddeye göre mıuhafateasmda menfaat 
görülmiyen mazbut ve mülhak vakıflara aid akar 
ve toprakların satışlarından hâsıl olan paralarla 
alınacak ve yaptırılacak akarlara bu cihetten 
elde edilecek para bulunmadığı takdirde sarf ve 
tahsis edememesi suretinde bir şarta talik edil
mişse de encümenimiz 12 nci madde hükmü ile 
taviz bedellerinin gelir ve menfaat temin edecek 
surette kullanılması hususlarının tamamile ayrı 
bir iş olduğundan bu kayid maddeden çıkarıl
mıştır. 

Encümenimizce ittifakla kabul edilen lâyiha 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Rize 
Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmpn 

Antalya Bursa Bingöl 
Numan Atıf Akgüç Feridun Fikri 

Erzincan Gaziaîiteb Kayseri 
A. Fırat ö. A. Aksoy F. H. 'Ürgüplü 

Mardin Rize Sinob 
H. Menemencioğlu Dr. S. A. Dilem/re C. Atay 

Trabzon Zongoldak 
F. A. Barutçu Ş. Devrin 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2762 numaralı vakıflar kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2762 numaralı vakıflar kanu
nunun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: 

12 nci madde mucibince elde edilen mazbut 
vakıflara aid akar ve toprak satış bedellerin
den tahsisat bulunmadığı surette idare mecli
si kararile faydalı akar inşa veya iştirasına da 
tahsis olunabilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29-in-1939 
Bş. V. Ad.V. M.M. V. 

Dr. R. Saydam T. F. Süay N. Tınaz 
Pa. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. Çetinkaya H. Çakır 

S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Rana Tarkan Muhlis Erkmen { 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

2762 numaralı vakıflar kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra, ilâvesine dair kanun lâyihmı 

MADDE 1 —.2762 numaralı vakıflar kanunu
nun 32 nci maddesine aşağdaki fıkra ilâve edil
miştir : 

12 nci madde mucibince elde edilen mazbut 
vakflara aid akar ve toprak satış bedellerinden 
tahsisat bulunmadığı surette bu taviz bedelleri 
idare meclisi kararile faydalı akar inşa veya iş
tirasına tahsis olunabilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

X a S&yw : 109), 
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AB-LÎYE ENCÜMENİNİN DBĞÎŞTlRÎŞl I 

2762 sayılı vakıflar kanununun 32 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2762 sayılı vakıflar kanununun I 
32 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirile
rek o maddenin yerine ikame olunmuştur : ı 

[Madde 32 — Bu babm içinde yazılı hüküm
lere göre Vakıflar idaresinin eline geçecek taviz ı 
bedelleri muhafaza edilerek en faydalı şekilde 
nemalandmhr]. | 

idare meclisinin vereceği karar üzerine bu 
taviz bedellerile akar inşa veya iştira da oluna- j 
bilir. I 

MADDE 2 — Hükümet teklifi aynen 

MADDE 3 — Hükmet teklifi aynen 

( S. Sayısı : 109 ) 





S.Sayısı: 110 
İstanbul elektirik işleri umum müdürlüğü ile Tramvay ve 
Tünel idaresi teşkilât ve tesisatının İstanbul belediyesine 
devredilmesine dair kanun lâyihası ve Nafia, Dahiliye, Güm

rük ve İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/117) 

T.C. 
Başvekâlet 3 - V - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/2257 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

istanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü ile istanbul Tramvay ve Tünel idaresi teşkilât ve te
sisatının istanbul belediyesine devredilmesi hak- kmda hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
28 - IV - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı karalaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlik
te sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

Satın alman istanbul elektrik imtiyaz ve tesisatı ile Tramvay ve Tünel imtiyaz ve tesisatmm 
işletilmesi haddizatinde âmme hizmetlerinden bulunması ve bu tesisatın kâffesi de istanbul bele
diye smın dahilinde olması ve 1580 numaralı belediye kanununun 157 nci maddesinde de belediye 
sınırı dahilindeki su, elektrik, havagazı, tramvay ve emsali gibi imtiyazlı Şirketlerin mukavelena-
melerindeki müddetin hitamında Devlete intikal edecek olan bilcümle tesisat ve emtvalin bedelsiz 
olarak belediyelere devri ve Hükümetin mubayaa hakkı için kabul olunan müddetin hululünden 
itibaren belediyelerin müracaat ve talebi üzerine mubayaa bedeli belediyeler tarafından temin 
edilmek şartile Şirket tesisat ve emvalinin belediyeler namına Hükümet vasıtasile mubayaası ya
zılı bulunması göz önüne alınarak İstanbul belediyesine devri için hazırlanan kanun lâyihası ili
şik olarak sunulmuştur. 

Kanun lâyihasındaki başlıca mevad 3481 numaralı kanun esaslarından mülhem olarak tanzim 
olunmuştur. Bu kanunun 19 ncu maddesile de istanbul Elektrik umum müdürlüğünün uhdesin
de bulunan bütün tesisat, teferruat ve mevcuda tmm 1944 senesinden sonra icra Vekilleri Heyeti 
kararile istanbul belediyesine devrine salâhiyet verilmişti. Bu idarelerin teşkilâtının toplu bir 
halde bulunmasını temin edeceği ve umumî ve müşterek masrafa' da tasarrufu kâfil olacağı dü
şünülerek lâyihada «istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri umum müdürlüğü» nün teş
kili derpiş edilmiştir. 

Şebekelerdeki noksanların ikmali ve bazı aksamının tecdid ve tevsii gibi mübrem ve zarurî ih
tiyaçlar temin olunduktan sonra hâsılat bakiyesinden istanbul belediye bütçesine irad kaydoluna
cak mebaliğ ile de istanbul şehrinin imarı için belediyenin muhtaç bulunduğu malî kudretin 
arttırılmasına imkân verilmiş bulunmaktadır. Bu sebeblere binaen lâyihanın kanuniyet iktisabına 
müsaade buyurulması arzolunur. 



Nafia encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Nafia encümeni 10 - V - 1939 
Esas No. 1/117 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

istanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü ile 
İstanbul tramvay ve tünel idaresi teşkilât ve te
sisatının İstanbul belediyesine devredilmesi hak
kında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28 -
IV - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan Başvekâletin 4 - V - 1939 tarih ve 2257 
numaralı tezkeresi ve esbabı mucibesi Encümeni
mizde okundu ve Dahiliye vekili ve Nafia vekâ
leti memuru mahsusu huzurile konuşuldu. 

Encümenimiz Hükmetin esbabı mucibesinde 
dermeyan edilen sebeblerle yapılacak bu devrin is
tanbul şehrinin iman için belediyenin muhtaç bu
lunduğu malî kudretin arttırılmasına imkân veril
miş olacağı mütaleasını tamamile yerinde ve mu
vafık görerek merbut kanun lâyihasının Hükû-

Istanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü 
ile istanbul Tramvay idaresi teşkilât ve tesi
satının istanbul Belediyesine devredilmesi hak
kında hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 
28 - IV -1939 tarihli içtimamda Yüksek Mecli-, 
se arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının gön
derildiğine dair 2257 numaralı ve 3 - V -1939 
tarihli Başvekâlet tezkeresi Nafia encümeni 
mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılın
dığından Dahiliye ve Münakalât vekilleri ve 
Nafia vekâleti Şirket ve müesseseler umum mü
dürü hazır bulundukları 10 - V -1939 tarihli 
içtimaımızda okundu ve müzakere olundu: 

Satın alınan istanbul elektrik ve tramvay 
ve tünel imtiyazlarının istanbul belediyesine 
verilmesi hakkında Hükümetin tesbit etmiş 

metin teklifi veçhile aynen kabulünü muvafık bul
muştur. 

Bermucibi havale Dahiliye encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Nafia E. Reisi M. MI Kâtib 

Erzincan Eskişehir Manisa 
A. Samih tlter İzzet Arukan Osman Ercin 

Afyon Karahisar Ankara Ankara 
M. Gönenç A. Bayttn E. Demirel 

Çoruh Elâzığ izmir 
A. Erem F. Z. Çiyütepe S. Epikmen 

Malatya Malatya Tunceli 
M. Ş. özpazarbaşt V. Çinay Sami Erkman 

Yozgad 
V. îzbudak 

bulunduğu mucib sebebler varid görüldü: 
Bu kanun ile İstanbul Elektrik işleri umum 

müdürlüğünün teşkilât ve işletilmesine dair 
3481 numaralı kanun ilga edilmekte olmasına 
mebni ilga tarihinden itibaren umum müdür
lük hizmetlerine alınacak ve hizmetten çıkarı
lacak olanlara aid muameleler mercisiz kala
cağı ve bu husus hakkında yeni kanuna hüküm 
konulmadığı takdirde tayin ve tebdil salâhiye
tinin belediye reisliği ile umum müdürlüğe 
aidiyeti gibi bir telâkki hâsıl olacağı ve hal
buki umum müdürlük şeflerinin tayin ve teb
dilleri salâhiyetinin Dahiliye vekâleti uhdesin
de bulundurulması teşekkülün daha müsaid bir 
vaziyette çalışabilmesini temin edeceği için lâ
yihanın 11 nci maddesi bu düşünceye uygun 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 16-V-1939 

Esas No. 1/117 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 
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â -
«/arak genişletildi ve lâyihanın 5, 7, 9 ncu 
maddeleri üzerinde de ifade tashihleri yapıldı. 

Havalesi mucibince Gümrük 
encümenine tevdi buyurulmak 
Reisliğe takdim kılındı. 

Da. En. Reisi Reis V. 
Tekirdağ Çoruh 

C. Uybadın Atıf Tüzün 

Kâtib 
Yozgad Ankara 

Z. Arkant Fevzi Daldal 

ve inhisarlar 
üzere Yüksek 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 

Antalya 
R. Kaplan 

Balıkesir 
S. Uzay 

Çanakkale 
II. E. 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Kars 
E. özoğuz 

Malatya 
Emrullak Barh 

Tokad 
Galib Pekel 

Bursa 
F. Güvendiren 

Çorum 
7. Kemal Alpsar 

Erzurum 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Edirne 
0. Şahinbaş 

İzmir 
N. Elgün M. R. Mimaroğlu 

Kars 
Z. Orhon 
Samsun 

in M. Ali Yörüker 
Zonguldak 

t. E. Bozkurt 

Kayseri 
N. Toker 

Sivas 
Mitat Ş. Bleda 
Zonguldak 

Rifat Vardar 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve İ. Encümeni 
Esas No. 1/117 
Karar No. 5 

16 -V -1939 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü İs
tanbul Tramvay ve Tünel idaresi teşkilât ve te
sisatının İstanbul belediyesine devredilmesi hak
kında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
28 - IV - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan Başvekâletin 4 - V - 1939 tarih ve 
2257 numaralı tezkeresi ve esbabı mucibesi En
cümenimize havale edilmekle Dahiliye vekili ve 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti müsteşarı hazır bu
lunduğu halde müzakere ve tedkik edildi. 

Bu kanunun yalnız 10 ncu maddesi gümrük 
muafiyetini ihtiva ettiğinden dolayı Encümeni
mizi alâkadar etmektedir. Bu hak ise esasen 2381 
numaralı kanunla mukaddema verildiğinden do

layı Encümenimizce muvafık görülmüş ve kanu
nun bütün maddeleri Dahiliye encümeninin tadil
leri veçhile kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

G. ve 1. E. Rs. N. 
İstanbul 
8. Uraz 
Çanakkale 

Atıf Kamçıl 
Denizli 

Dr. K. Samanlı 
Trabzon 

D. Eyub oğlu 

M. M. 
İstanbul 
8. Uraz 

Çorum 
8. Köstekçioğlu 

Eskişehir 
Özdamar 
Yozgad 

Ekrem Pekel 

Kâtib 
Diyarbakır 

C. Çubukçu 
Denizli 

F. A. Akça 
Mardin 

8. Düzgören 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/117 
Karar No. 9 

Maliye encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

18 -V-1939 

İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü ile 
İstanbul Tramvay ve Tünel idaresi teşkilât ve 

tesisatının İstanbul belediyesine devredilmesi 
hakkında hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 
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28 - IV - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası 4 - V - 1939 tarih ve 
2257 sayılı Başvekâlet tezkeresi ve bağlı esbabı 
mucibesi ve Nafia, Dahiliye, Gümrük ve inhisar
lar encümenlerinin mazbatalarile birlikte encü
menimizde Dahiliye vekilinin huzurile müzakere 
ve tedkik edildi: 

Encümenimiz Hükümetçe satın alınan İstan
bul Elektrik, Tramvay ve Tünel imtiyazlarının 
istanbul belediyesine devrini 1580 sayılı beledi
ye kanununun 157 nci maddesine ve istanbul 
belediyesine bağlı bir teşkilât tarafından işletil
mesini ayni kanunun 19 ncu maddesile belediye
lere verdiği hak ve salâhiyetlere uygun bula
rak kanun lâyihasını müzakereye lâyık görmüş, 
Gümrük ve inhisarlar encümeni tarafından da 
tasvib edilen Dahiliye encümenini metnini mü
zakereye esas tutmuştur. 

Kanun lâyihasının encümenimizi bilhassa 
alâkadar eden malî hükümlerinin satın almadan 
sonra teşkilât ve işletmeye dair çıkarılmış olan 
3481 sayılı kanunla kabul edilen maddelerin he
men ayni bulunduğu görülmüştür. Bu cümleden 
olarak yeni umum müdürlüğün ticarî usullere 

göre işlemesi için bazı muhasebe kanunları hü
kümlerinden istisnası, tâbi olacağı kazanç vergi
sinin nisbeti ve istimlâk kolaylıkları hakkındaki 
5, 13 ve 14 ncü maddelerin hükümleri 3481 sayılı 
kanunun 5 nci, 17 ve 18 nci maddelerile istanbul 
Elektrik işleri umum müdürlüğü için kabul edil
miş bulunmakta idi. 

Bir yıllık tecrübeden sonra bu işletmenin de 
diğer Devlet ve belediye işletmeleri gibi gerek 
bütçesi ve malî muamelâtının kontrolü ve gerek 
memurlarının hak ve terfihleri bakımından sa
lim ve devamlı usuller vazına imkân hâsıl ola
cağı teemmül edilerek kanun lâyihası Dahiliye 
encümeninin teklifi dairesinde kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenine gönderilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Bu M. M. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Ağrı Afyon K. Rize 
îhsan Tav K. Kani 
istanbul Kayseri Kırklareli 

A. Bayındır Ö. Taşçıoğlu H. Kuleli 
Kırşehir Kocaeli Manisa 
/ . Özkan İbrahim Tolon F. Kurdoylu 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 48 
Esas No. 1/117 

31 -V - 1039 

Yüksek 

istanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü 
ile istanbul Tramvay ve Tünel idaresi tesisat 
ve teşkilâtmın istanbul belediyesine devredil
mesi hakkında olub Başvekâletin 3 - V - 1939 
tarih ve 6/2257 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Nafia, Dahiliye, 
Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümenleri 
mazbataları ile birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla Dahiliye, Maliye vekilleri ve alâ
kadar memurlar hazır oldukları halde okundu 
ve konuşuldu: 

Elektrik, Tramvay ve Tünel gibi tesisat ammıe 
hizmetini alâkadar etmekle beraber belediyelerin 
iştigal ve imtiyaz mevzuları dahilinde bulun-

Reisliğe 

masına binaen Istanbulda mevcud ölub Hükü
metçe şirketlerden satın alınmış olan bu işlere 
aid tesisatın esasen belediyeye devri mukarrer 
idi. 

Lâyiha, 3481 numaralı kanunun tesbit et-
ttiği beş senelik müddetin sonuna varmadan bu 
işin yapılmasını tazammun etmek itibarile lâ
yihanın esası kabul edilmiş ve yalnız muhasebe 
usullerine ve murakabenin sureti ifasma dair 
bazı hükümler de ilâve edilmiş ve buna göre 
tadil veya tesis edilen miaddelerle lâyiha kabul 
olunmuştur. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile umu
mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek 
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Reisliğe sunulur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul 
F. Öynıen Dr 

Elzığ 
M. F. Altay 

İstanbul 
G. Bahtiyar Gölcer 

R. V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Bolu 
. Zihni tllgen 
Gümüşane 
D. Sakarya 

Kastamonu 

M. M. 
Trabzon 

S*.rı Bay 

Çanakkale 
R. Bulayırh 

içel 
T. C. Beriker 

Kayseri 
Talisin Coskan S. Serim 

Kırklareli KırklaTeli 
B. Denker Ş. Ödül 

Konya Kütahya 
R. Türel A. Tiridoğlu 

Malatya Mardin 
M. öker R. Erten 

Ordu Sivas 
/ / . Yalman Remzi Çiner 

Yozgad 
A. Sungur 

Kırşehir 
M. S ey f eli 

Malatya 
0. Taner 

Muğla 
/ / . Kitabçı 

ürfa 
Sami İşbay 

Yozgad 
S. İÇUZ 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü ile 
İstanbul Tramvay ve Tünel idaresi teşkilât ve 
tesisatının İstanbul belediyesi/ne devredilmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — a) istanbul Türk Anonim Elek
trik Şirketi imtiyaz ve tesisatının satın alınma
sına dair mukavelenamenin tasdiki hakkındaki 
3480 numaralı kanuna merbut 23 mayıs 1938 
tarihli mukavelenamenin bahşeylediği bilcümle 
hukuk ve vecaibi ile İstanbul Elektrik işleri 
umum müdürlüğü teşkilât ve tesisatı; 

b) Bu kere imtiyaz ve tesisatı satın alman 
İstanbul Tramvay ve Tünel teşkilât ve tesisatı; 
satm alınmalarına dair 7 ve 8 - 2 -1939 tarihli 
mukavelenamelerin verdiği bütün hukuk ve ve
caibi ile İstanbul belediyesine devrolunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanunla İstanbul belediye
sine devrolunan idareler «İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel işletmeleri umum müdürlüğü» 
adı ile kurulacak hükmî şahsiyeti haiz ve İstanbul 
belediye reisliğine bağlı bir umum müdürlük 
tarafından idare olunur. 

MADDE 3 — Bu umum müdürlüğün vazife
leri: 

Satm alma mukavelenamelerinde^ şartlara 
göre tesellüm muamelelerini yapmak, 

Satm alma mukavelenamelerinin temin et
tiği hak ve menfaatleri istifa ve tahmil ettiği 
vecibeleri ifa etmek, 

İstanbul Rumeli, Anadolu yakaları ile civa
rında ve Adalarda elektrik kudreti tevzi etmek 
üzere elektrik tesisatım ve elektrikli tramvay 
şebekesini tünel tesisatını ihtiyaca göre tan
zim, ıslah, tadil, tevsi ve bu hususta istimlâkât 
yapmak ve işletmelerine hadim bütün muamele* 
ler ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görü
lürse troleybüs ve otobüs servisleri ihdası sure-
tile münakalâtı temdid ve takviye etmektir. 

MADDE 4 — Halen tatbik edilmekte olan ta
rifelerin ve idare ve işletme ve tesise müteallik 
usul ve esasların icabma göre usulü dairesinde 
tadil ve tebdiline Nafia vekili salahiyetlidir. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü île 
İstanbul Tramvay ve Tünel idaresi teşkilât ve 
tesisatının İstanbul belediyesine devredilmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİBİŞİ 

istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel idareleri 
teşkilât ve tesisatının İstanbul belediyesine 

devrine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel şirketlerinin satın alınmasına dair muka
velenamelerin tasdiki hakkındaki kanunlarla 
bu kanunlara bağlı mukavelenameler mucibin
ce Hükümete intikal eden imtiyaz hakları ve 
bilcümle tesisat ve mezkûr —kanunlarla vücude 
getirilmiş olan teşekküller bütün hak, salâhiyet 
ve vecibelerile İstanbul belediyesine devredil
miştir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Umum müdürlüğün vazifeleri : 
A) Kendisine intikal eden menfaatleri isti

fa ve tahmil edilen Vecibeleri ifa etmek, • 
B) Istanbulun Rumeli ve Anadolu yakalan 

ile civarında ve Adalarda elektrik kudreti tev
zi etmek üzere elektrik tesisatım ve elektrikli 
tramvay şebekesini ve tünel tesisatını ihtiyaca 
göre tanzim, ıslah, tadil ve tevsi etmek ve bu 
işler için muktazi gayrimenkulleri istimlâk et
mek ve işletmelerine hadim bütün muameleler 
ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görülürse 
troleybüs ve otobüs servisleri ihdas etmek sure-
tile münakalâtı temdid ve takviye etmektir. 

MADDE 4 — Halen tatbik edilmekte olan 
tarifelerin ve idare ve işletme Ve tesise müteal
lik usul ve esaslarm icabma göre usulü dairesin
de tadil ve tebdiline Nafia vekili salahiyetlidir. 

Bu tarifeler haricinde ücretli veya meccani 
olarak hiç bir şahıs ve müesseeye elektrik ce
reyanı verilemez. 
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MADDE 5 — Bu umum müdürlük ticarî usul
lere göre işletilir. Muameleleri arttırma, eksilt
me ve ihale ve muhasebei umumiye kanunları
na ve belediye muhasebe nizamnamesi hükümle
rine tâbi değildir. 

Memurin, maaş ve Devlet memurları maaşa-
tınm tevhid ve teadülü hakkındaki kanunların 
hükümleri bu idare memurları hakkında tatbik 
edilmez. 

MADDE 6 — Her takvim senesinin hitamın
dan itibaren altı ay içinde idarece usulü daire
sinde bir bilanço tertib edilerek tedkik edilmek 
üzere bir nüshası İstanbul umumî meclisine tev
di edilir. 

Da. E. 

MADDE 5 — Umum müdürlük ticarî usul
lere göre işletilir. Muameleleri arttırma, eksilt
me ve ihale ve muhasebei umumiye kanunlarına 
ve belediye muhasebe nizamnamesine tâbi de
ğildir. 

Alım ve satım işleri Dahiliye ve Nafia vekâ-
letlerince konulacak usullere göre idare edilir. 

Memurin, maaş ve Devlet memurları maaşa-
tmm tevhid ve teadülü hakkındaki kanunların 
hükümleri bu idare memurları hakkmda tatbik 
edilmez. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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B. E. I 

îş veya mukavele icabı meccanen verilecek 
elektrik cereyanı tarife cedvellerinde gösterilir. 

MADDE 5 — Umum müdürlük, bu kanunda 
yazılı esaslara ve hususî hukuk hükümlerine gö
re idare olunur. Muameleleri; arttırma, eksiltme 
ve ihale ve muhasebei umumiye kanunlarına ve 
belediye muhasebe nizamnamesi hükümlerine tâ
bi değildir. 

Alım ve satım işleri, Dahiliye ve Nafia vekâ-
letlerince konulacak usullere göre idare edilir. 

MADDE 6 — Umum müdürlüğün idare ve 
işletme masraflarını ihtiva eden bütçelerile 
kadroları Umum müdürlükçe hazırlanarak bele
diye meclisince tasdik olunur. Bunlardaki deği
şiklikler hakkmda da ayni muamele yapılır. 

Bütçelere mütenazır katği hesablarla birlikte 
bilançolar, tedkik ve tasdik edilmek üzere sene 
sonundan itibaren altı ay içinde belediye mecli
sine verilir. Belediye meclisinin tasdiki Umum 
müdürlüğün ibrasmı da tazammun eder. Tram
vay için meccanen verilebilecek paso mikdarı 
icab ve zarurete göre ve mikdarı 300 zü geç
memek şartile her sene bütçesile birlikte beledi
ye meclisince tesbit edilir. 

Belediye meclisi, Umum müdürlüğün bilcüm
le muamelât ve hesabatmı tedkik ile mükellef ol
mak ve uhdelerinde başka hiç bir vazife bulun
mamak üzere mütehassıs iki zatı her sene Umum 
müdürlük murakıbliğine tayin eder. Bunlarm 
aylıkları Umum müdürlük bütçesinden ödenmek 
üzere bu meclisçe tesbit edilir. Murakibler mua
melâta müdahale edemezler ve icra işlerile meş
gul olamazlar. 

Umum müdürlükçe hazırlanacak bütçe lâyi
haları ve tadilleri evvel emirde murakiblere tev
di edilir. Bu hususta murakibler tarafından veri
lecek raporlar bu lâyihalara bağlanır. 

Murakibler bilûmum varidat ve sarfiyatın 
icrasından sonra evrakı müsbitesini senesi zar
fında ve zamanında tedkik ve bunların mües
sesenin mevzuatına ve cari usullerine uygun 
olup olmadıklarını tesbit ve icabmda muame
lâtı teftiş ile mükellef olup bilanço ve hesabı 
katğiler senenin hitamından itibaren üç ay 
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MADDE 7 — İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel şirketlerinden alman menkul ve gayri
menkul emval ve eşya alât ve edevat ve sair 
kıymetlerin müfredatı itibarile ayrı ayrı birer 
defterleri tanzim olunur. Bu emvalin kıymetle
ri yekûnları ve mevcud mütedavil sermayeleri 
bu idarelerin sermayelerini ve bütün yekûn da 
umum müdürlüğün sermayesini teşkil eder. 

MADDE 8 — Umum müdürlüğün istifa ede
ceği her türlü varidattan: 

A) İdare ve işletme vesair bilûmum masraf
lar; 

B) Belediye hissesi; 
C) Mubayaa taksitleri karşılığı olarak Ha

zineye tevdi edilecek mebaliğ; 
D) 9 ncu maddede yazılı hisseler; 
E) Tecdid akçeleri, 
Çıkarıldıktan sonra geri kalan safî hasıla

tın % 10 u fevkalâde masraflar ile kâr ve zarar 
hesabında vukuu melhuz açığı karşılamak üze
re ihtiyat akçesi olarak indirilir ve müteba
kisi tesisatın ıslah ve tevsiine sarfolunur. Islah 
ve tevsiat işleri tamamen bittikten sonra kalan 
mebaliğ İstanbul Belediyesi bütçesinde açılacak 
fasla irad kaydolunur. 

MADDE 9 — İstanbul Tramvay ve tünel 
şirketlerinin satm almmasma dair kanunlarm 
mahsus maddeleri mucibince satm alma be
dellerinden mahsubu yapılan sandıklar ve hu
susî sermayelerin 31 - XII -1938 tarihindeki 
matlub bakiyeleri % 5 faizle birlikte her se
ne 50 000 liradan aşağı olmamak üzere satm 
alma taksiti ile beraber umum müdürlük hası
latından ayrılacak mebaliğ ile temin edecektir. 

İstanbul Belediye reisliği bu mebaliği da-

Da. E. 

MADDE 7 — istanbul Elektrik, Tramvay 
ve Tünel şirketlerinden alman menkul ve gayri
menkul emval ve eşya alât ve edevat ve sair 
kıymetlerin müfredatı itibarile ayrı ayrı birer 
defterleri tanzim olunur. Bu emvalin kıymetleri 
yekûnları ve mevcud mütedavil sermayeleri bu 
müesseselerin sermayelerini ve bütün yekûnda 
umum müdürlüğün sermayesini teşkil eder. 

MADDE 8 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — İstanbul Tramvay ve Tünel şir
ketlerinin satm alınmasına dair kanunlarm mah
sus maddeleri mucibince satın alma bedellerin
den mahsubu yapılan sandıklar ve hususî serma
yelerin 31 - XII - 1938 tarihindeki matlub baki
yeleri % 5 faizle birlikte her sene 50 000 lira
dan aşağı olmamak üzere satın alma taksiti ile 
beraber Umum müdürlük hasılatmdan ayrılacak 
mebaliğ ile temin edilecektir. 

İstanbul belediye reisliği bu mebaliği daha 
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B. E. 

zarfında umum müdürlükçe kendilerine tevdi 
olunur. 

Bunlar üzerinde yapılacak tedkikat hulâ
sasını müşir raporlar sene zarfmda yapılan 
tedkik ve teftiş neticelerini de ihtiva etmek 
üzere Meclise sevkedilecek katği hesaba ve bi
lançoya bağlanır. 

Bilançoların birer sureti, bu hususta bele
diye meclisinin ittihaz ettiği kararlarla birlik
te Dahiliye ve Nafia vekâletlerine gönderilir. 

MADDE 7 — İstanbul Elektrik, tramvay 
ve tünel şirketlerinden ve bu işleri devir alan ida
relerden alman menkul ve .gayrimenkul emval ve 
eşya, alât ve edevat ve sair kıymetlerin müf
redatı itibarile ayrı ayrı birer defterleri tan
zim olunur. Bu emvalin kıymetleri yekûnları 
ve mevcud mütedavil sermayeleri bu müesse
selerin sermayelerini ve bütün yekûnda umum 
müdürlüğün sermayesini teşkil eder. 

MADDE 8 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 9 — Tramvay ve tünel satın alma 
mukavele ve kanunları mucibince satm alma 
bedellerinden mahsubu yapılan sandıklar ser
mayeleri ile hususî sermayelerin 31 - XII -1938 
tarihindeki matlub bakiyeleri % 5 faizle bir
likte her sene elli bin liradan aşağı olmamak 
üzere umum müdürlük hasılatından ödenir. 

Umum müdürlük; bu kabîl Devlet mües
seseleri memurları tekaüd sandıklarına dair 
olan hususî kanunlarla müessese ve memurlar 
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ha kısa bir zamanda temine ve umum müdür
lük memurları için mevcud sermayelerle teka-
üd sandığı teşkiline mezundur. Bû husus bir 
nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 10 — 1 -1 -1944 tarihine kadar te
sisatın ıslah ve tevsii için celbedilecek her tür
lü malzeme, makine, alât ve edevat ve kablolar 
gümrük resminden muaftır. 

MADDE 11 — Umum müdür belediye reisinin 
inhası üzerine Dahiliye vekili tarafından tayin 
olunur. 

MADDE 12 — istanbul belediye reisliği, 
umum müdürlüğün fennî ve idarî işlerinde çalış
tırılmak ve hizmet müddetleri beş yüı geçmemek 
üzere lüzum görülecek yabancı mütehassısların 
celbine ve bunlarla mukaveleler akdine Dahiliye 
vekilinin muvafakatile salahiyetlidir. 

MADDE 13 — Umum müdürlüğün devrala
cağı gayrimenkullerin devir ve tesciline aid mu
ameleler ve evrak damga resmine ve diğer resim 
ve harçlara tâbi değildir. Elektrik cereyanının 
açılması, kesilmesi veya arıza hakkmda aboneler 
tarafından Umum müdürlüğe yapılacak müra
caatlar yazı ile olduğu takdirde de damga res
minden muaftır. 

Umum müdürlüğün kazanç vergisi, bu ver
giye tâbi kârının % 12 si nisbetinde alınır. 

MADDE 14 — Umum müdürlüğün deruhde 
ettiği hizmetlerin ifasma muktazi arazi ve arsa
larla binalar, belediyelerce yapılacak istimlâk 
hakkmda kanun hükümlerine göre istimlâk olu
nur. 

Da. E. 

kısa bir zamanda temine ve Umum müdürlük 
memurları için mevcud sermayelerle tekaüd 
sandığı teşkiline mezundur. Bu husus bir nizam
name ile tayin olunur. 

MADDE 10 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir 

MADDE 11 — Umum müdür, belediye reisi
nin inhası üzerine Dahiliye vekili tarafından ta
yin edilir. 

Umum müdürlüğün maaşı (100) lira ve daha 
ziyade olan memur ve müstahdemleri Umum mü
dürün teklifi ve Belediye reisinin inhasile Da
hiliye vekili tarafmdan ve maaşı bu mikdardan 
daha aşağı olan memur ve müstahdemler Umum 
müdürün inhası ile Belediye reisi tarafından ta
yin edilir. 

Mühendis, mimar ve fen memurları hakkm
da 2799 numaralı kanunun 5 nci maddesi hük
mü tatbik edilir. 

MADDE 12 — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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B. E. 

için kabul edilen vecibe, hak ve menfaatleri 
geçmemek üzere kendi memurları için bir te-
kaüd sandığı teşkiline mezundur. Bu husus bir 
nizamname ile tesbit olunur. Yukarıda yazılı 
sandık sermayelerile hususî sermayelerin de 
bu işte sureti istimali bu nizamnamede göste
rilir. 

MADDE 10 — Umum müdür, belediye rei
sinin inhası üzerine Dahiliye vekili tarafından 
tayin edilir. j 

Aylık tutarı yüz lira ve daha yukarı olan 
daimî aylıklı memur ve müstahdemler umum mü
dürün teklifi ve belediye reisinin inhasile Dahili
ye vekili tarafından ve aylık tutan bu mikdar-
dan aşağı olan daimî aylıklı memur ve müstah
demler umum müdürün inhasile belediye reisi 
tarafından tayin olunurlar. 

Mühendis, mimar ve fenmemurları hakkmda 
2799 sayılı kanunun beşinci maddesi hükmü tat
bik olunur. 

MADDE) 11 — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 12 — Elektrik cereyannmm açıl
ması, kesilmesi veya arıza hakkmda aboneler 
tarafmdan Umum müdürlüğe yapılacak müra
caatlar yazı ile olduğu takdirde de damga res
minden muaftır. 

Umum müdürlüğün kazanç vergisi bu vergi
ye tâbi kârmın yüzde on ikisi nisbetinde almır. 

MADDE 13 — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen, 
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MADDE 15 — 3481 numaralı kanun mülga
dır. 

MUVAKKAT MADDE — İstanbul tramvay, 
tünel idaresinin satm alma mukavelenamelerine 
göre Devlete geçtiği tarihten itibaren Istanbulbele-
diyesine devir tarihine kadar Şirket usullerine 
göre tebeyyün eden ve edecek olan varidat, ay
lık, gündelik, masraf, tamir, tesis ve işletmeye 
müteallik bilcümle sarfiyat ile satm alma mu
kavelenamesinin tatbikma taallûk eden tediyeler 
Münakale ve muhabere vekilinin tasdikile te
kemmül eder. 

MADDE 16 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 17 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Dahiliye, Maliye, Nafia, Gümrük ve inhi
sarlar ve Münakale ve muhabere vekilleri me
murdur. 

28 - IV - 1939 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayık öztrdk 
Mf. V. 
Yücel 

S, î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. 

Ad. V. M. M. V. 
T. F. Siloy N. Tınaz 
Ha. V. Ma. V. 

8. Saraçoğlu F. Ağrah 
Na. V. îk. V. 

H. Çakır 
G. î. V. Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
V. Ti. V. 

A. Çetinkaya ö. Ercin 

Da. E. 

MADDE 15 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Hükümetin 16 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MUVAKAT MADDE 1 — 1 -1 -1944 tarihi
ne kadar tesisatın ıslah ve tevsii için celbedile-
cek her türlü malzeme, makine, alât ve edevat 
ve kablolar gümrük resminden muaftn\ 

MUVAKKAT MADDE 2 — Umum müdür-
lüğün devren alacağı gayri menkullerin devir 
ve tesciline aid muameleler ve evrak damga res
mine ve diğer resim ve harçlara tâbi değildir. 

MUVAKKAT MADDIE 3 — 3481 numaralı 
kanunla tesis edilen istanbul Elektrik işleri 
umum müdürlüğü ve buna bağlı tramvay ve tü
nel muvakkat idareleri için mevcud kanunlarla 
Nafia vekâletine verilen vazife ve salâhiyetlerin 
devir neticesine kadar Münakalât vekâletince 
istimaline devam edilir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — istanbul Elek
trik, tramvay ve tünel idarelerine aid ve devir 
tarihinde mevcud bilûmum tesisat, nukud, ve 
evrak Münakalât vekâletince teşkil edilecek bir 
tasfiye heyeti tarafından yeni idareye devir ve 
o tarihe kadar olan hesabat neticesi 3481 numa
ralı kanunda yazılı şekiller dairesinde tedkik 
olunur. Devre müteallik bilûmum sarfiyat bu 
kanunla teşkil edilen umum müdürlükçe ödenir. 

MADDE 14 — Hükümetin 16 ncı maddesi 
aynen. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye, Nafia, Gümrük ve inhi
sarlar ve Münakalât vekilleri memurdur. 
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S. Sayısı: MI 
Türkiye - Amerika ticaret anlaşmasının tasdiki hakkında 

kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri 
mazbataları (1/122) 

T. C. 
Başvekâlet 4 -V -1939 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/2269 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 1 nisan 1939 tarihinde Anka-
rada imzalanan ticaret anlaşmasının tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 29-IV-1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı m ucibesile birlikte sunulmuştur. 

Bu anlaşmanın, İcra Vekilleri Heyetince 5 mayıs 1939 tarihinden itibaren muvakkaten me
riyete girmek üzere, tasdiki tekarrür etmiş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye ile Amerika Birleşik -Devletleri Arasında bir seneden beri devam eden ticarî müza-
kerat neticesinde Tarafeyn arasında -tam:bir itilâf hâsıl olmuş ve 1 nisan İ939 tarihinde Anka-
rada bir.ticaret anlaşması imza edilmiştir. , 

Bu yeni anlaşmada bilhassa • ik,i memleket arasındaki ticarî mübadelelerin inkişafı gayesi 
göz önünde tutulduğundan bunu kolaylaştırmak üzere, her iki Hükümet, iki memleket men
şeli müstahsalâta karşılıklı olarak vâsi mikdarda gümrük tenzilâtı, hatta muafiyetleri bahşet
mektedirler. Türkiyeye idhal edilen Amerika emtiasından gümrük tenzilâtından istifade eden
lerin başlıcaları şunlardır : İşlenmiş deriler 40 %, demir veya çelik levhalar 5 %, elektrikli teb-
rid makine ve cihazları 12 %, zatülhareke arabalar ve bunların şasilleri 60 %, sinema filimleri 
5 %, radyo ahize ve cihazları 75 % ve radyo için müteferrik parçalar 88 % nisbetinde tenzi
lâttan müstefid olacaklardır. 

Buna mukabil Türkiyeden Amerikaya ihraç olunan emtiadan palamut, meyan kökü, yaprak 
tütün, incir, kuru üzüm, fıstık, haşhaş tohumu, halılar, lüle taşı gibi maddeler muhtelif nisbet-
lerde gümrük tenzilâtından istifade edecekler, boraks, krom, zımpara, kürk ve kürklük deriler 
ve bağırsaklar ise gümrük resminden tamamile muaf bulunacaklardır. 

Anlaşma serbest tediye esasına müsteniddir. Türkiye Hükümeti her sene Amerika Birleşik 
Devletlerinden vaki idhalâtm transferi için, o sene Türkiyeye vaki umumî idhalâtı kıymetine 
nispetle Amerikadan 1935 -1937 seneleri zarfın da vaki ticarî idhalât mecmuu nisbetinde teka
bül eden meblâğdan dun olmayacak bir serbest döviz meblâğı temin edeceğini taahhüd etmek
tedir, Mezkûr seneler zarfında Amerikadan. yapı lan idhalât vasatî olarak, umumî idhalâtm 10,91 
% ini teşkil eylemiş olduğu cihetle temin olunacak döviz disponobilitesi de bu nisbette olacak
tır. Yalnız İngiltere ve Almanya ile yapılan kredi anlaşmaları dolayısile mezkûr memleketlerden 
muvakkaten anormal derecede mal idhal edileceği nazarı itibare alınarak kredi yolile yapıla-
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eak idhalât umum idhal yakûnundan çıkarıldıktan sonra yukarıda mevzubahs yüzde nisbeti ta-
yin olunacaktır. Bir de Türkiye Cumhuriyetinin esaslı döviz gelirlerinin satışları mevsime tâbi 
olan müstahsalât ihracatından mütevellid olmasına binaen, döviz tediyatında muvakkat tehirle
rin önüne geçilemiyeeeği aki Hükümetçe göz*önü«»de ttBfeGtlmuş vveıiforade ; ihtilâfların zuhuruna 
mâni olmak üzere bu babda ahkâm vazedilmiştir. 

Anlaşmanın diğer maddeleri, felilhassa, Tara.feyrrin her^hususla »istifade edecekterr en ziyade 
mazharı müsaade millet muamelesinin muhtelif hususlara »teşmil edilmesine ve idhalât veya ih
racata mikdar tahdidi,, gümrük veya diğer resimlerin arttırılması halinde Hükümetlere müte-
kabilen bahşedilen salâhiyetlere mütedairdir. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Hariciye encümeni 29 - V - 1939 

Esas No. 1/122 
Karar No. 15 

Yüksek üReMiğe 

Türkiye Cümhuriyetile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında 1 nisan 1939 tarihinde Anka-
rada imzalanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5 ma
yıs 1939 tarihinden itibaren muvakkaten me
riyete girmek üzere tasdiki takarrür eden Ticaret 
anlaşmasının tasdiki hakkında Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
29 - IV - 1939 tarihli kararile Yüksek Meclisin 
tasvibine arzedüen kanun lâyihası Hariciye vekâ
leti Umumî kâtibinin huzuıüle Encümenimizce 
tedkik ve müzakere olundu : 

iki memleket arasındaki ticarî mübadelelerin 
inkişafı gayesi göz önünde tutularak hazırlanan 
anlaşma muvafık görülmüştür. Aynen kabul edi-

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devtetleri arasında 1 nisan 1939 tarihinde imza
lanan ve icra Vekilleri Heyetince 5 - V - 1^39 ta
rihinden itibaren muvakkaten meriyete girmesine 
karar yerilen ticaret anlaşmasının tasdiki nak

len kanun lâyihası havalesi veghile'İktısad encü
menine tevdi buyuımlmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
Hariciye E. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan Konya istanbul 
8. Ankan M. Köker A. Ş. Esmer 
Aydın Bolu Diyarbakır 

Mümtaz Kaynak H,. Cemil Çambel Zeki M. Alsan 
Diyarbekir Elâzığ Erzurum 

Dr; Î.TdU öngören F^Aykaç PeHmlDemirhan 
İzmir nEJars -Manisa 

H.Mvnteşe M.Afoyüz H.BOAJU* 
UekiMağ Tokad 

Yahya Kemal-*Beyatlı N. Poroy 

• kında Hariciye vekâleti tarafından hazırlanıp 
İcra1 Vekilleri Heyetinin 29 - VI - 1939 tarihlî 
kararile Yüksek Meclisin tasvibine arzedüen ka
nun lâyihası Hariciye encümeninde müzakeresin
den -sonra encümenimize havale edilmiş ve Hari-

İktısad encümeni mazbatası 

'/'. B. M. M. 
İktısad encümeni 1 - VI - 1939 
Esas No. 1/122 
Karar No. 24 

Yüksek Reisliğe 
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ciye».-vekâleti Umumî kâtibinin hu«urile tedkik x ve 
müsüafeere edilmiştir: 

1928<;senesi nihayetine, kadar BirleşikAmeraka 
Hükümeti,, ihracatotzm, en büyük.müşterilerinin 
en bapnda: gelen bir memleket idi. 

Bu memleketin 1929: senesinde kabul ettiği 
gümrükv; himaye kanunu, ihracatımıza büyük; bir 
daı?be olmuştur. Bir sipesyalite, denmesi caiz olan 
yaprak«tütünlerimiz istisna; edildiği takdirde di
ğer mahsullerinizin ihracat^ üç, dört sene zarf in* 
da % 70> 75 derecesinde tenakus etmiştir. 

İhracatımıza zorlaştıran bu gümrük duvarına 
1934 senesinden itibaren inzimam eden diğer se-
bebler, ihracat tenakusunu idame ve teşdid et
mekle kalmamış, Birleşik Amerika Hükümetle
rinin memleketimize müteveccih ihracatın* da, ya
vaş yavaş yükseltmiştir. 

Haricî ticaretimizde en fazla ak#f«olditöğü<-
muz ve döviz ihtiyacatımızrauen büyük? kaynağ* 
olan bu memleket 1938 senesi»^ tamamen ma
kûs bir çehre göstermiş ve bu defa Amerika bize 
karşı aktif vaziyete g|rmiştir. 

Amerika ile olan ticarî mübadelemiz - eski an
laşmaya göre - karşılıklı serbest döviz tediyesi esa
sına dayanmakta olduğundan ve ihracat tenaku
suna inzimam eden idhalât tezayüdü, döviz bakı
mından memleketimizi zorluğa düşürdüğünden ye
ni şartların doğurduğu bu müşkülâtı önleyecek 
yeni bir ticaret anlaşması müzakeresine başlamak 
bir zaruret olmuştu. 

Karşılaştığımız zorlukları önlemeye çalışaeak. 
olan yeni anlaşmanın istihdaf ettiği iki gaye 
vardı : 

1 - İhracatımızı zorlaştıran ve hatta yavaş ya
vaş durdurmağa doğru giden gümrük duvarla
rını aşılabilir bir hale getirmek, 

2 - İdhalât döviz tediyesini bir nizama bağ
larken bundan memleketimiz lehine bir marj elde 
etmek. 

Birinci maksad, ihracatımızda palamut hulâ
sasına % 50, meyan kökü hulâsasına % 25, yap
rak tütüne kilosuna takriben 13 kuruş incire 
% 40 kuru üzüme % 40 fındığa % 25 Ayıntab 
fıstığına % 50 kuş yemine % 50 ve halılardan 
metre karesi 883 kuruştan aşağı olanlara % 40 
metre karesi 883 kuruş ile 1470 kuruş arasında 
olanlara nisbî bir gümrük tenzilâtı temin etmek 
suretile elde edilmiştir. 

Bu gümrük tenzilâtından tütüne isabet eden 

kısmın' ihracatımıza bir faide -temin- edib etmeye
ceği malûm değildir. Fakat tütün ihracatımızı 
a r t ^ r b tarttırmayacağı meşkûk bulunan bu güm
rük, tenziİâtınrn mütekabil gümrük fedakârlıkları 
hesabında;.Amerikalıların lehine hesab kabartma
ya yardım etmiş olduğunda şüphe yoktur. 

Bunun yerine, tiftiklerimiz lehine bir gümrük 
tenzilâtı temin, edilmiş olsa idi daha çok faideli 
olurdu. 1928 senesine kadar, senede, takriben 
800 000.- 1 000 000 kilo tiftik ihraç ettiğimiz bu 
piyasa 1929 senesi gümrük tarifesi yüzünden bu 
güntlıiçQ,4nmiş bulunmaktadır. 

Amerikalılara verdiğimiz en büyük tarife ten
zilâtı, radyo makineleri ve aksamı ile otomobil 
ve aksamına aiddir. Bu gün lüks olmaktan çıkıb 
medeni bİFr ihtiyaç haline gelen bu iki eşyanın 
memleketimizde himaye edilecek mümasili yerli 
mamulât olmadığına göre ucuzluk bakımından bu 
tenzilâtın bizim- için de faydalı olacağına şüphe 
yok ise de bunun mukabilinde Amerikalılardan 
daha fazla avantaj elde edebilmek imkânı bulun
sa ioU;ihj?acatemiLza daha. fazla yardım edilmiş 
olurdu. 

Döviz bakımından elde edilen faydalar : 
1 - Döviz tediyemizin, ihracatımızın temin 

edeaeği;dö>vizintakpifeen yüzde sekseninden fazla 
olmaması, 

2 - Muttarid Amerikan ihracatına mukabil 
mevsimlik ihracat yapmamızın,tediyede meydana 
getireceği tehirlerin anlaşmada göz önünde tutul
ması. 

lhracatım.wn yüzde, sekseni kadar idhalât 
yapılmasını temin eden kısım anlaşmada saraha
ten yazılmamış ise de bu nevi kayid ve şartları 
kabul etmeyen Amerika dış ticaret sistemi karşı
sında bulunan formülden daha iyisini keşfetmek 
kolay olamazdı. 

Anlaşmanın kendisinden beklenebilecek fayda
lan temin etmiş olmasına rağmen bu günkü ikti
sadî şartlarımız içinde yalnız gümrük tenzilâtile 
Amerika ihracatımızı inkişaf ettirmek kolay de
ğildir. 1933 senesi ortalarından sonra dış tica
retimize hâkim olan ve Amerikadan maada bütün 
memleketlere tatbik ettiğimiz kliring ve takas usu
lünün iç pazarlarımızda yarattığı yeni fiat sevi
yesi, ihracat fiatlarımızın Amerika piyasasına in
tibakına mânidir. Elde edilen tarife tenzilâtı bu 
intibaksızlığı telâfiye kâfi değildir. 

Piyasa intibakını temin edecek diğer tedbir-
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ierhı ihmali bu .anlaşmanın temin, ettiği diğer 
faydaları hiçe indirebilir. 

Ticaret anlatmaları bakımından iyi esaslara 
dayanan ve ihracat ile döviz tediyesi noktasın
dan iki mühim derdimizi karşılayan bu anlaşma
nın tasdikini teklif eden kanun lâyihası Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş ve 
Umumî Heyette müzakere edilmek üzere Yüksek 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Ame/ika Birleşik Dev
letleri arasında 1 nisan 1939 tarihinde Ankarada 
imzalanan Ticaret anlaşmasının tasdikine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri arasmda 1 nisan 1939 
tarihinde Ankarada imzalanan Ticaret anlaşma
sı 5 mayıs 1939 tarihinden itibaren meri olmak 
üzere kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmmm icrasma 

tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
2 9 - I V - 1 9 3 9 

Ad. V. M. M. V. 
T. F. Sılay ", N Tınaz 
Ha. V, Ma. V. 

Ş. 'Saraçoğlu , F. Ağralı 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. Na. V. Ik. V. ve G. 1. V. V. 
Yücel H. Çakır 

S. t M. V. G. t. V. Zr. V. ve Na. V. V. 
Dr. H. Alataş Muhlis Erkmen 

Mu. Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya C. Ercin 
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TÜRKİYE - AMERİKA TİCARET ANLATMASI 

•"• Türkiye Cüıhhûriyeti Reisi ve Amerika Birleşik Devletleri Reisi, iki memleket arasındaki ananeyî 
dostluk bağlarını kuvvetlendirmek ve ticarî münasebetleri, ticaretin inkişafını teminen müşterek ve 
mütekabil imtiyaz ve menfaatler bahşederek tevsi eylemek arzusile bir Ticaret Anlaşması akdetmeğe 
karar vermişler ve bu maksadla; 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi, 
Hariciye Vekili Bay Şükrü Saraçoğlu 

. . . . . . ve 
t Hariciye Vekâleti Kâtibi Umumisi, Büyük Elçi Bay Numan Menemencioğlunu 

. t* 

Amerika Birleşik Devletleri Reisi, 
Türkiye Cumhuriyeti nezdinde Birleşik Amerika Devletleri Fevkalâde Büyük Elçisi ve Mu

rahhası Bay John V. A. Mac Muray 
ve 

. Birleşik Amerika Devletleri Büyük Elçiliği Başkâtibi Bay Robert F . Kelley'i 
murahhas tayin eylemlişlerdir. 
Mezkûr murahhaslar salâhiyetnamelerini yekdiğerlerine tebliğ edib bunları usulüne muvafık bu

larak aşağıdaki maddeler üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1 

Bu anlaşmaya merbut I sayılı listede tadad ve tarif edilmiş olan, Amerika Birleşik Devletleri 
menşeli tabiî veya mamul müstahsalât^ Türkiye Cumhuriyeti arazisine idhallerinde, mezkûr listede 
derpiş edilmiş bulunan tarife tenzilâtından istifade edeceklerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mezkûr listede derpiş edilmiş olan resimleri arttırdığı takdirde, 
bu suretle tezyid edilmiş olan resimler, neşirleri tarihinden iki ay geçmeden mezkûr müstahsalâta 
tatbik edilmeyecektir. 

Salifüzzikir iki aylık müddetin inkizasından önce, iki Hükümet arasındaj bu Anlaşmada münasib 
görülecek tavizi mutazammın tadilâta mütedair bir mutabakat hâsıl olmadığı takdirde Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti, bu suretle tezyid edilmiş resimlerin tatbiki tarihinden itibaren on beş 
gün içinde, bu Anlaşmanın tamamını^ otuz gün evvelden tahriren ihbar etmek şartile feshetmekde 
serbest olacaktır. 

Madde — 2 

Bu Anlaşmaya merbut I I sayılı listede tarif ve tadad edilmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti menşeli 
tabiî veya mamul müstahsalât; Amerika Birleşik Devletlerine idhallerinde, mezkûr listede beyan 
olunan şartlar dahilinde, bu listede derpiş ve tesbit edilmiş olanların fevkinde alelade gümrük re
simlerinden muaf tutulacaktır. Mezkûr müstahsalât, bu Anlaşmanın imzası tarihinde mevzu olanla
rın veya bu Anlaşmanın imzası gününde meri bulunan Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına müs
teniden bilâhare vazedilmesi icab edecek olanların fevkinde idhalât üzerine mevzu veya idhalâtla • 
münasebettar diğer bütün vergi, rüsum, ücret, harç veya mükellefiyetlerden de muaf tutulacaktır. 

Madde — 3 < > 

Bu Anlaşmanın 1 nci ve 2 nci maddeleri ahkâmı, iki memleketten birinin Hükümetini, her hangi 
bir zamanda, her hangi bir müstahsalin idhaline, mümasil yerli bir müstahsal veya idhal olunan müs-
tahsalin tamamen veya kısmen-imal veya istihsalinde kullanılan bir müstahsala mevzu dahilî bir teklife 
muadil bir teklif vazetmekten menetmiyecektir. 
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Madde — 4 

Türkiye Cumhuriyeti veya Ajnerika. Birleşik.Devletleri menşeli tabii veya mamjıL müatahaalât, 
diğer memlekete idhallerinden sonra, millî, veya ecnebi menşeli mümasil müstahsaller için vaoibüttâdiye, 
olanlardan* gayri veya dalıa yüksek bütün dahilî rüsum, ücret, harç. veya mükellefiyetlerden?. mual 
tutîllâeaktır. 

Madde — 5 

II sayılı listede tadad ve tarif edilmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti menşeli tabiî veya mamul müs-
tahsalât ile I sap&;iiateds;:taâa^ 
mamul müstahsalâtın, diğer memlekete her hangi bir memnuiyet veya tahdide tâbi'«olmaksızın idha-
line müsaade edilecektir. 

Bân^nlaii^âsab^ her iki JM 
a) Mümasil yerli müstahsalâtın istihsalini veya piyasa mov^'iıduaa.taiazimuv^ya.fia4lttrInsîltoötIol• 

etmeği istihdaf eden veya 
b) Bu kabîl ınüs^ahaalâtoif isticaline müt^tHIk işgijfe nm%etim»yükseltmeğe'mikiflegtv olabilecek 

tedbirler ile müterafik olarak, mezkûr listelerde tadad ve tarif edilmiş olaıu müatahsalâtatt idiaMne 
mikdar tahdidleri vazetmek,hakknıı muhafazaedeıu Bununla beraber, buı-kabîl mikda^, tahdidi: vaaet-
meği düşünen Hükümetin, bu fıkranm (a) bendin4e-tascihj.oiuıiıarL.tedabirin me^zubahs; olaaaöi ha« 
linde bu kabîl mikdar tahdidinin bu gibi tedbirlerin müessir bir surette tatbikini temin için lüzumlu 
olduğuna ve (b) bendinde tasrih olunan tedabirin mevzubahs olması halinde de, bu kabîl tedbirlerin 
mevzubahs müstahsalin dahilî istihsaline, bu müstahsalin umumî istihlâkinin evvelce ecnebî memle-
ketie^t&Eaiınfilaî»* temin- oktnan nisbeti»»' nazara» gayri' tabiî MT* ndsb€tmiteşfcö^ed^»^i^lia^% »d̂ la-
yraüe mmır bir şekside icrayi tesir edeceğine-kanaat get*ia?miş olması meşruttur: 

Her iki memleketten birinin Hükümetli bft'fefcbS' idha=Mt-tahdidatın*«tesis veya tadil'etmeği d&$iıfa&* 
düğiıtaMaıdag-bu. takdiolato» meriyete ^mmesmûsme^sa iki ay evveR keyfiyeti diğer Bft&ftteete 
taterâmvihfeıs; edecektir. Mezkâr-iki ayl^ inödkiritin inkizası«»dan önce;- iki Hükûnıefr- arasmda;' dl&Şü-r 
nülen tedbirlere müteallik bir mutabakat hâsıl olmadığı takdirde, diğer Hükümet, bu kafell tah
didi v«puıtadüi«asitatbikim müteafcdb <m beş-güm ıçiadey bu» aH«laşHiafiıın tamamım,- 30"g&*<-evvelden 
taferi'ren'.ihiba^. etm€'k şartile feshetmekte serbest» olsL«aktır. 

MMd« — 6 

İki Memleketten her birinin Hükümeti tarafından diğer memleketin ticaretine, idhalât veya 
ihracata mevzu veya bunlarla münasebettar olarak vazedilmiş olan gümrük resimleri veya harç
lar ve bu kabîl rüsum veya harçların istifa- tarzı ve idhalât veya ihracata müteallik bütün niza-
maâve; merasim, memlekete- idhal edilmiş olan müstahsalâtın satış veya istimali, emtianın tran
siti, amferepoka'a vajzı, aktarması, emtianın tekrar> ihracı; ve- bu muhtelif ameliyelerin tabi olduğu? 
resmâ masarif hususunda şartsız en ziyade müsaadeye mazh&r millet muamelesi bahşedilecektir; 

İki memleketten her birinin Hükümeti tarafından diğer memleketin ticaretine,-idhaiât veya-
ihracatta mevzu veya . faun>l arla münasebettar olarak vazedilmiş' olacu gümrük rüsumımdam gayri 

' bilûmııaaı vergi, harç veya mükellefiyetler hususunda dahi şartsız en- ziyade»-müsaadeye mazfe&F' 
millet muamelesi bahşedilecektir; 

Nafia işlerine müteallik mukavelelerin akdi ve gayriaskerî malzeme mubayaası hususunda iki 
memleketten her birinin Hükümeti diğer memlekete üçameü bir memleket nefine olarak farklı bir 
muamele tatbik etmiyecektir. 

Madde — 7 

îki memleketten her birinin Hükümeti tarafından, diğer memleket menşeli.tabiî veya mamul mm-
tahsilât idhalâtı veya diğer memlekete tabiî veya mamul müstahsalât ihracatı üzerine, aşağıdaki 
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tshasusat ıtmüstesna, hiç bir nevi memnuiyet, takyid veya taihdid vazedilmeyeeetetir. 

îşbu Anlaşmanın- 5 nci maddesi-."ahkâmı mahfuz i kalmak şartile, iki HükûmBtten her biri, -diğer 
memleket menşeli müstahsalât idhalâtı üzerine olduğmgftbi xüğer memlekete müstahsalât ihracatı ̂ üze
rine de memnuiyet veya mikdar tahdiadtı vazedebilir, bean şart ki bütün üçüncü memleketler men
şeli mümasil müstahsalât idhalâtı veya ayni müsfca-lîSHİâtın bütün üçüncü memleketlere ihracatı, 
mütenazıran, müşabih surette men veya tahdid edilmiş olsun. iki memleketten her birinin. Hükü
meti, diğer memleketin alâkadar hulundüğu her hangi Jbir _ müstahsal idhalâtı üzerine . mikdar 
tahdidatı vazettiği ve bu tahdidler muhtelif ihracatçı memleketler^arasmda mikdar tahsisatı verilmek 
suretlie tatbik edildiği takdirde, diğer memlekete umumî idhalâtın, mevzubahs tahdidatın tesisine 
tekâddüm eden temsilî bir devre zarfında diğer memleket tarafından temin olunan bu kabil müstahsal 
idhalâtı riisbetine muadil bir nisbeti tahsis edilecektir. 

Madde — 8 

iki memleketten her birinin Hükümeti, beynelmilel tediye vasıtaları üzerinde, doğrudan ̂ â&ğımya 
veya bilvasıta, her hangi bir kontrol tesis veya idame ettiği takdirde, bukabîl kontrolün tedvirinde 
her cebheden diğer memlekete aşrtsız en ziyade müsaadeye; ımazhan onillet muameleli bahşedecektir. 

Şurası mukarrerdir ki tat hüküm, 9 ncuana^de.:;ahkâmınım ihlâl' etmeyecektir. 

Madde — 9 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, beynelmilel tediye vasıtaları kontrolünü her hangi bir şekilde, 
doğrudan doğruya veya bilvasıta idame ettiği müddetçe, her bir takvim yılında, mevzubahs takvim 
yılında Türkiye Cumhuriyeti arazisine idhal edilen Amerika Birleşik Devletleri menşeli tabiî veya 
mamul müstahsâlâtın tiearî idhalâtına müteallik tediyatın transferi için, mezkûr takvim yılı zar-
ferida'?Türkiye Cumhuriyetinin ticarî idhalâtının mecmu kıymetine nisbetle, Amerika Birleşik "Dev
letlerinden 1 kânunusani 1935 den 31 kânunuevvel 1937 ye kadar olan müddet zarfrnda yapılmış 
olan tiearî'idhalât mecmuu nisbetine tekabül eden meblâğdan dun olmayacak bir seirbest döviz*meb-

'lâği'temin edeceğini teahâıüd eder.. 

Madde — 10 

Bu Anlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından, mütenazıran, 
diğer memleket ticaretine bahşedilecek muameleye müteallik hükümleri, Amerika Birleşik Devletleri 
cihetinden, Amerika Birleşik Devletlerinin kıta arazisine ve bu Anlaşmanın imzası gününde Amerika 
Birleşik Devletleri gümrük arazisine dahil bulunan arazi ve mutasarrcfata tatbik edilecektir. Maa-
mafih, bu Anlaşmanın en ziyade müsaadeye mezhar millet muamelesine müteallik hükümleri, Pa
nama kanalı mıntakasından-gayri, Amerika Birleşik Devletlerinin hakimiyeti veya sultası altındaki 
bütün araziye tatbik edilecektir. 

Madde — 11 

Bu Anlaşma hükümleri: 
a) İki memleketten biri tarafından hemhudud memleketlere hududun her iki tarafında on beşer 

kilometreyi tecavüz etmiyen bir mıntaka dahilinde hudud ticaretini kolaylaştırmak için bahşedilmiş 
veya ileride bahşedilecek olan menfaatlere, 

i b)-Tüiîfeiye 'Cumhuriyeti veya Ameınka Birleşik ̂  DevletleiDİndn biri tarafından uafedödilecök bir 
gümrük ittihadından mütevi&lld ameftf aatlere,; bu menfaatleri ıher (hangi uüçüncü; »bir imemlekötesHbjafeşB-
dilmediği müddetçe, 

c) Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1923 de Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan arazi menşeli 
müstalısalâta gümrük tarifesi bakımından bahşedilmiş veya ileride bahşedilecek olan menfaatlere, 

d) Amerika Birleşik Devletleri arazi veya mutasarrıfatından her hangi birisinin siyasî statüsünde 
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vukua gelecek tadilâta bakılmaksızın, Amerika Birleşik Devletleri, arazisi veya mutasarrıf atı veya 
Panama kanalı mıntakasının birbirlerine veya Küba Cumhuriyetine bahşetmiş oldukları veya ileride 
bahşedecekleri menfaatlere şamil olmıyacaktır. 

Madde — 12 

İşbu Anlaşma hükümlerinden hiç birisi altın veya gümüş ihracat veya idhalâtını men veya tah-
did eden tedabir alınmasını, veya iki Hükümetten her hangi birinin silâh, cephane veya harb malze
mesinin ve istisnaî ahvalde diğer bilcümle harb levazımının ihracının veya ihraç için satışının kontrolü 
hususunda münasib göreceği tedbirlerin ittihazını menedecek mahiyette tefsir edilmeyecektir. îşbu An
laşma hükümlerinin hiç birisi bitaraflığa müteallik tedabir ittihaz ve tatbikına mâni teşkil etmiye-
cektir. 

Mümasil ahval ve şerait altında, iki memleketten her hangi biri tarafından üçüncü bir memleket 
nefine olarak diğeri aleyhine indî surette farklı bir muamele tatbik edilmemek şartile bu Anlaşmanın 
hükümleri .: • 
,-- a) Amme emniyetine müteallik, 

b) Ahlâkî veya insanî maksadlarla mevzu, 
c) Amme sıhhatini ve yahud hayvan veya nebat hayatını himayeye matuf, 
d) Hapishanelerde imal edilmiş eşyaya müteallik veya, 
e) Asayiş veya varidat kanunlarının tatbiki için alınmış tedabire müteallik memnuiyet veya 

takyidlere şamil değildir. 

" ' ' " ' ' *• Madde — 13 . - . - ^ .'-;,. :rr:,,\ 

... Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veya Amerika, Birleşik Devletleri Hükümeti işbu; anlaşma 'ah
kamına mugayir, olmamakla beraber,, diğer memleket Hükümetince,aııla.şın^M^!l3m'Ü^S:i^iyetini,^h-
lâl edici mahiyette telâkki edilecek her hangi bir tedbir ittihaz ettiği, t,akcliı;de,;,-J,)iı: gibi tedabiri 
ittihaz eden Hükümet, meselenin Tarafeynce , mucibi . memnuniyet ..şekilde, .-.halli i; hususunda diğer 
Taraf Hükümetince yapılabilecek teşebbüs ve teklifleri nazarı itibara1 alacaktır.. rBu gibi, teşebbüs, ye 
tekliflerin tebellüğü tarihinden itibaren otuz gün içinde bunlara müteallik bir mutabakat hâsıl ol
madığı takdirde, teşebbüs ve tel i f ler i ya'pan Hükümet,- salifüzzikir otuz günlük müddetin hitamın
dan itibaren on beş gün içinde, işbu Arılaşmanın tamamını altmış gün evvelden tahriren ihbar et
mek şartile feshetmekte serbest olacaktır. 

Madde'— l ¥ :y 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri paraları arasındaki kambiyo kurunun, işbu 
Anlaşm,anın imzası tarihindeki kura nazaran eheromijetlivderejeede taha'vvül etmesi halinde, iki mem
leketten her birinin Hükümeti, kurdaki değişikliği memleketin sanayi veya ticaretini zarardide ede
cek derecede ehemmiyetli telâkki ettiği takdirde, bu Anlaşmanın tadili için müzakere teklifinde bu
lunmakta serbest olacaktır. Bu müzakereler otuz gijnlük bir müddet içinde bir mutabakata varmadı
ğı takdirde, müzakere teklifinde bulunmuş olan Hükümet işbu Anlaşmanın tamamını otuz gün ev
velden tahriren ihbar etmek şartile fesihde serbest olacaktır. 

Madde — 15 

Bu anlaşmanın, hiç bir hükmü, 1 teşrinievvel 1929 da Ankarada imza edilmiş olan Türkiye Cum
huriyeti ile .Amerika Birleşik Devletleri arasında ticaret ve seyrisefain muahedenamesinden müte-
vellid hukuk ve vecaibi ihlâl eder mahiyette telâkki edilmeyecektir. 
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Madde — 16 

Bıı anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik ve Amerika Birleşik Devletleri 
Reisi tarafından ilân olunacaktır. 

Bu Anlaşma 5 mayıs 1939 tarihinden itibaren muvakkaten meriyet mevkiine girecektir. Anlaş
ma Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Anlaşmanın tasdik 
edildiğini Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine bildireceği ve diğer taraftan da Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri Reisi tarafından yapılan ilânı Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetine resmen işar edeceği gün katği olarak meriyet mevkiine girecektir. 

Anlaşma, 1, 5, 13 ve 14 ncü maddeler ahkâmı mahfuz kalmak şartile aşağıda tasrih olunan hüküm
ler dairesinde feshedilinceye kadar meriyet mevkiinde kalacaktır. îki memleketten her birinin Hü
kümeti Anlaşmayı 31 kânunuetvel 1939, 31 kânunuevvel 1940 veya 31 kânunuevvel 1941 tarihle
rinde ve her defasında iki ay evvelden tahriren ihbar etmek şartile feshedebilir. 31 birinci kânun 
1941 den sonra, Anlaşma, daha evvel feshedilmemiş olduğu takdirde 1, 5, 13 ve 14 ncü maddeler hü
kümleri mahfuz kalmak şartile^ iki memleketten biri veya diğerinin Hükümeti tarafından Anlaşmaya 
nihayet vermek niyetinin diğer Hükümete bildirildği tarihten itibaren daha altı ay müddetle meri
yet mevkiinde kalmakta devam edecektir. 

Yukarıdaki maddelerle vazohman hükümleri tasdik etmek için her iki Taraf Murahhasları bu An
laşmayı imza etmişler ve mühürlemişlerdir. 

Her ikisi de muteber olmak, üzere türkçe ve ingilizce iki nüsha olarak Ankarada 1 nisan 1939 da 
Unzim edilmiştir. 

Ş. Saraçoğlu Lohn V. A. Mac Murray 
N. Menemencioğlu Robert F. Keli ey 

Liste - 1 

Not. Bu listenin dördüncü sütununda tesbit olunan tenzilât yüzdeleri, listenin üçüncü sütununda 
gösterilen rüsum hadlerine veya bunların muahharan muaddel şekillerine tatbik olunacaktır. 

Resim haddi 
yüz kilodan Tenzilât 

Eşyanın cinsi Türk lirası nisbeti 
Türk tarife 

No. 

72 C 3 den 

75 C den 

öküz veya inek derileri: 
Yaş, tüylü veya tüysüz, işlenmemiş, tuzlu veya kirece batı
rılmış, 18 kilo (18 dahil) ve ondan yukarı olanlar 6.00 % 5 
İşlenmiş deriler: 
Beher desimetre murabbaı 4.5 gramdan yukarı olan keçi 
glaseleri (Maroken hariç) 1000.00 % 40 
(Beher desimetre murabbaı 4.5 gramdan yukarı olan oğlak 
glaseleri de bu numaraya göre tarif elenir). 

176 B den Erik, kuru (kilosunda 110 tane veya daha az tane bulu
nanlar) 48.00 % 75 

195 den Erik konserveleri ve erik usareleri: 
A - Şekersiz 70.00 % 75 
B - Şekerli 112.50 % 75 

( S. Sayısı : 111). 
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Türk tarife 
No. 

201 B den 
442 
477 den 

523 den 

537 den 

617 B den 

619 dan 

619 dan 
660 dan 

662 

663 

666 dan 

Eşyanın cinsi 

Besim haddi 
yüz kilodan Tenzilât 
Türk lirası nisbeti 

Kuş konmaz konserveleri 
Tel (Kauçuktan) 
Asbestos (amyant) bitümen ve müşabihleri ve bunların ma-
mulâtı (terkibinde veya nesieinde kauçuk veya elyaf ve-
yahud maadini adiye bulunanlar ve kâğıd, mukavva, 
alçı, çimento ve boya gibi mevaddı adiye ile' mahlutan 
mamul olanlar da dahildir) (Mevaddı saire ile müretteb ver 

ya gayri müretteb) : 
C den - Hamur halinde her türlü malzemei inaşiye 
D den - Şeritler (Otomobil fren şeritleri dahildir) 

Demir veya çelik saç ve levhalar (düz veya oluklu) ve 
çemberlik veya şerit : 

B 2 den - Çinko galvanizli ve kalınlığı üç milimetreye 
kadar olanlar 

Demir mobilye ve bunların aksamı : 
A dan - Yalnız dolap, kutu, çekmecelerden dosya tasni

fine mahsus, görünür endeksli olanlar veya ol
mayanlar 

1 - Sade ve boyalı 
2 - Yaldızlı, sırlı ve saireli (Mevaddı saire ile müretteb 

olsun olmasm) 
Sinematograf filimleri 

Radyo ahize cihazları tamam veya natamam lâmbalar ve 
oparlörler dahildir. 
Radyo için birleştirilmemiş müteferrik parçalar 
Dikiş makineleri, işleme ve tül makineleri ve bunların 
makine aksamı ve yedek parçaları (İğneleri müstesnadır) 
(Elektrikli olanlar dahil) 
Yazı, hesab, kayid makineleri ve tadad, tefrik ve tasnife 
mahsus makineler ve bunların aksamı (Elektrikli olanlar 
da dahildir) 

A - Sıkleti 5 kiloya kadar olanlar 
B - Sıkleti 5 kilo ve ondan y u k a n 

Dikiş ve yazı makinelerine aid masa, tabla, kapak ve 
ayakları 
Her nevi elektrikli tebrid makine ve cihazları (kurulmuş, 
kurulmamış) 

A - Tamammın sıkleti 50 kiloya kadar 
B - Tamammm sıkleti 50 kilo ve ondan yukarı 150 ki

loya kadar 
C - Tamamının sıkleti 150 kilo ve ondan yukarı 500 ki

loya kadar 
D - Tamammm s ü e t i 500 kilo ve ondan yukan 2.000 

kiloya kadar 

120.00 
62.50 

6.00 
37.50 

3.75 

30.00 

17.50 

60.00 
30.00 

12.00 

15.00 

12.00 

10.00 

9.00 

% 75 
% 5 

% 5 
% 5 

% 5 

% 20 

37.50 
3.75 

Bir kilodan 

500.00 
500.00 

% 20 
% 5 

% 75 
% 88 

% 5 

% 12 
% 12 

% 5 

% 12 

% 12 

% 12 

% 12 
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Türk tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Kesim haddi 
yüz kilodan 
Türk lirası 

8.00 
7.00 

75.00 
35.00 
45.00 

175.00 
250.00 

48.00 
21.00 
25.50 

126.00 
180.00 
350.00 
150.00 

Tenzilât 
nisbeti 

% 12 
% 12 

% 60 
% 60 
% 60 
% 60 
% 60 

% 60 
% 60 
% 60 
% 60 
% 60 
% 60 
% 60 

H - Tamamının sıkleti 2.000 kilo ve ondan yukarı 
10.000 kiloya kadar 

V - Tamamının sıkleti 10.000 kilo ve ondan yukarı 
667 Zatülhareke arabalar : 

A - Binek otomobilleri 
1. Sıkleti 900 kiloya kadar 
2. Sıkleti 900 kilo ve ondan yukarı 1300 kiloya kadar 
3. Sıkleti 1300 kilo ve ondan yukarı 1750 kiloya kadar 
4. Sıkleti 1750 kilo ve ondan yukarı 2000 kiloya kadar 
5. Sıkleti 2000 'kilo ve ondan yukarı 

B - Her nevi otomobil arabalarının şasisi, motorlu, mo
torsuz (tekerlerleri lastikli olsun olmasm) 

1. Sıkleti 750 kiloya kadar 
2. Sıkleti 750 kilo ve .ondan yukarı 1100 kiloya kadar 
3. Srkleti 1100 kilo ve ondan yukarı 1500 kiloya kadar 
4. Sıkleti 1500 kilo ve ondan yukarı 1750 kiloya kadar* 
5. Sıkleti 1750 kilo ve ondan yukan 

C - Binek otomobillerinin karoseri kısmı 
T> - Karoserinin başka yerde zikrolunmayan parçalan 

1) İşbu ruîsum Sif kıymetin % 30 undan dun olsa dahi bu tenzilâtlı rüsum alınır. 

H - Otomobil arabalarmm başka yerde isimlerile zikre
dilmeyen şasi aksamı 45.00 % 60 

V - Otomobil arabalarının tekerlekleri ve aksamı ve demir 
veya çelik jantlar 40.00 % 60 

695 D Ağır maden yağları ve tortulan (makine yağlan, mazot, 
motorin gibi mahrukat ve tortular, katranlar : 270 derece
den evvel takattur eden hafif kısmı % 10 u tecavüz etmeye
cektir) 1.00 % 5 

703 D den Yazı makinesi şeridi 45.00 % 10 
709 dan , Vernikler (yalnız su geçmez hale koymağa mahsus olan ma

yi müstahzarat) 
A - Bronzlu, alüminyomlu ve boyalı 24.00 % 20 

760 Fare, pire ve emsali haşarat itlafına mahsus her nevi müs
tahzarat (toz, macun, mayi ve sair şekillerde) (iç kaplarm 
sıkleti dahildir) 5.00 % 5 

853 den îdhaline Hükümetin müsaade etmiş olduğu müstahzarat : 
B. 1 den - Birinci smıf, yalnız diş macunları % 50 kıymetinden % 50 

[(S. Sayısı : 111), 
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Liste: II 

Not. Bu listenin ahkâmı, tatbik imkânı nisbetinde, sanki bu listenin her bir hükmü, tarife kanunu
nun, eşyanın cinsine aid hanenin solundaki sütununda kayidli olan mukabil hükmünde mevcud imiş gi
bi tefsir edilecek ve onunla ayni hükmü haiz olacağı gibi Birleşik Amerika Devletlerinin gümrük ka
nunlarının feri hükümlerinin bu liste hükümlerine sureti tatbiki de yine tatbik imkânı nisbetinde 
sanki bu listenin her bir hükmü tarife kanununun eşyanın cinsine aid hanenin solundaki sütununda 
kayidli olan mukabil hükmünde mevcud imiş gibi tayin ve tesbit olunacaktır. 

Bu cedvelde tadad olunan maddelerden işbu Anlaşmanın imza edildiği gün munzam veya mütefer
rik alelade gümrük rüsumuna tâbi bulunanlar varsa bu rüsum alâkadar eşyanın cinsine aid hanenin 
solundaki sütunda kayidli tarife kanunu ahkâmına tevfikan vazedilmiş olsun veya olmasın bu listede 
gösterilmiş veya berveçhi ati tesis olunmuş tenzilâta tâbi olmak şartilc kanunen hükümden sakıt 
oluncaya kadar meri olacak fakat tezyid olunmayacaktır, 
Birleşik Dev
letler 1930 

tarife kanunu 
paragrafı Eşyanın cinsi Gümrük resmi 

38 

47 

601 

740 

742 

Palamut hulâsası, ispirto ihtiva etmeyen 

Meyan kökü hulâsası, macun, rulo halinde veya sair şekillerde 

Başka yerde tahsisen zikrolunmamış sigaralık yaprak tütün, saplı 

încir, taze, kurutulmuş veya salamura halinde, libresinin kıymeti 
7 sent veya daha yukarı olanlar 

Kuru üzüm, çekirdeksiz taze üzümden müstahsal 

757 

761 

762 

764 

1116 (a) 

Fındık: 
Kabuksuz 

Fıstık: 
Kabuklu 

Kabuksuz 

Haşhaş tohumu 

Kuş yemi 

Şark, Axmister, Şark, Axmister, savonnerie, Aubusson ve sair kilim, halı ve yol 
kilimleri, kuvvei muharrikeli tezgâhlarda yapılmamış, sade veya 
şekilli, ya ayrı ayrı kilim, halı ve yol kilimleri halinde veyahud 
da her hangi bir genişlikte top halinde dokunmuş 

Kıymeti üzerin
den % 7,5 
Kıymeti üzerinden 
% 15 
Beher libresinden 
30 sent 

Beher libresinden 
3 sent 
Beher libresinden 
1 1/2 sent 

Beher libresinden 
8 sent 

Beher libresinden 
1 1/4 sent 
Beher libresinden 
2 1/2 sent 
100 libresinden 16 
sent 
Beher libresinden 
3/4 sent 

Beher ayak mu-
rabbamdan 30 
sent, fakat kıyme
ti üzerinden % 45 
den aşağı olma
mak şartile 
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birleşik dev
letler 1930 

tarife kanunu 
paragrafı 

1541 (a) 

1552 

1602 

1633 

1647 
1670 

1672 
1681 

1755 

iâ-* 

Eşyanın cinsi 

Ziller (musiki âleti) ve bunun aksamı, başka yerde tahsisen zik-
rolunmamış 

Lüle taşı, ham veya işlenmemiş 

Meyan kökü, tabiî ve işlenmemiş ve ham bir halde, ufalama, 
öğütme, yontma, ezme veya matluba muvafık şekilde ambalaj
lamak veya imal olununcaya kadar çürümeğe mâni olmak hu
susunda lüzumlu olanlardan gayri diğer her hangi bir usul ve
ya muamele ile kıymeti veya şeraiti tekemmül ettirilmemiş, is
pirto ihtiva etmeyen 
Boraks, ham veya işlenmemiş ve borat dö şo, borat dö sud ve 
diğer boratlar, ham veya işlenmemiş, başka yerde tahsisen 
zikrolunmamış 
Kromit veya krom cevheri 
Palamut, gerek ham ve gerek ufalama, öğütme, yontma, ezme 
veya sair mümasil usullerle kıymet veya şeraiti tekemmül etti
rilmiş, ispirto ihtiva etmeyen, başka yerde tahsisen zikrolun
mamış 
Zımpara cevheri 
Kürk ve kürklük deriler, başka yerde tahsisen zikrolunmamış, 
terbiye edilmemiş: Tavşan ve sansar 
Sucukluk bağırsak, gırtlak, emâ, mesane, sinir ve zarlar, baş
ka yerde zikredilmeyenler : Koyun, kuzu ve keçilerden istihsal 
olunanlar 

Gümrük resmi 

Kıymeti üzerin
den % 20 
Kıymeti üzerin
den % 10 

Muaf 

Muaf 
Muaf 

Muaf 
Muaf 

Muaf 

Muaf 

fiay "foku, 
Bu gün imzalanan ticaret anlaşmastmn 9 neti maddesinin tatbiki bakımından, vâsıl olunan itilâfı 

aşağıdaki şekilde anlamakta olduğunuzun beyanmı muhtevi bu günkü tarihli mektubunuzu aldığımı 
bildirmekle kesbi şeref eylerim: =-> . , 

1 — Amerika Birleşik Devletlerinden Türkiye Cumhuriyeti arazisine 1 kânunusani 1935 deû 
31 kânunuevvel 1937 tarihine kadar olan, 9 ncu maddede mezkûr müddet zarfmda vaki ticarî idha* 
lâtm mecmu kıymeti Türkiye Cumhuriyetinin ayni devre zarfında bilûmum menabiden vaki ticarî 
idhalâtlnin mecmu kıymetinin % 10, 91 i dir. Şurası mukarrerdir ki her sene disponibl olacak 
serbest döviz mikdarmın tayininde, bu yüzde nisbeti, Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Müttehid 
Kırallığı ile 27 mayıs 1938 tarihinde imza edilmiş olan Anlaşma ve esasları 1938 teşrinievvelinde 
Ankarada tesbit edilmiş olan Alman Anlaşması ile derpiş edilmiş bulunan kredilerin istimali dolayı-
sile ayni sene zarfmda yapılan ticarî idhalât kıymeti yekûnunun o sene zarfmda mezkûr kredi anlaş
maları ahkâmıma tevfikan yapılan tediyatı aşan kısmı mevzubahs sene zarfmda Türkiye Cumhu
riyeti arazisine bilûmum menabiden vaki ticarî idhalât mecmu kıymetinden düşürüldükten sonra 
bakiye kalacak meblâğa tatbik edilecektir. Bu tarh ameliyesinin yapılmasına karar verilmiş olmasmm 
sebebi, Türkiye Cumhuriyetine vaki ticarî idhalâtm mecmu kıymetinin yukarıda mezkûr Hükümet 

( S. Sayısı : 111) 
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kredileri yolu ile yapılacak idhalât dolayısile muvakkaten anoraml derecede tezayüd edeceği keyfi
yetidir. t 

Bay 
Şükrü Saraçoğlu 
Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye vekili 

Ankara 

9 ncu maddede derpiş olunan disponibl serbest döviz mikdarı Amerika Birleşik Devletlerinin ha
kimiyet veya sultası altında bulunan bütün arazi menşeli ticarî idhalât tediyatına şamil olacaktır: 

2 — 9 ncu madde mucibince her sene disponibl olacak yukarıda mezkûr serbest döviz mikdan 
sözü edilen ticarî idhalâta müteallik tediyatın transferinde döviz taleblerinin yapddığı tarih sırasına 
göre kullanılacaktır. 

3 — Türkiye Cumhuriyetinin esaslı serbest döviz gelirinin satışları mevsime tâbi olan müstahsa-
lât ihracatından mütevellid olmasına binaen Amerika Birleşik Devletleri menşeli ticarî idhalâta mü
teallik tediyatın transferi için serbest döviz disponibütesi temininde muvakkat teahhürlerin önüne ge-
çilemiyeceği tabiidir. Şurası mukarrerdir ki 9 ncu madde ahkâmı her bir takvim yılı zarfında mezkûr 
tediyat transferleri için serbest döviz disponibütesi temini hususunda mevsim teahhürlerine mâni teş
kil etmiyecektir. 

4 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti ticaretini gayri müsaid şekilde tesiri 
altında bırakan gayri memul hâdisatm neticesi olarak serbest döviz noksanlığı dolayısile 9 ncu madde 
ile kabul olunan serbest döviz disponiblitesini temin edecek vaziyette bulunmadığı takdirde Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti her iki Hükümet için şayanı mem
nuniyet bir anlaşmaya varmak maksadile müzakerata girişeceklerdir. 

5 — Bu mektub bu gün imzalanan ticaret anlaşmasının ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 
Ekselansınızın bu suretle vâsıl olunan itilâfı anlayış tarzını teyid etmekle kesbi şeref eylerim. 
thtiramatı faikamın lütfen kabulünü rice ederim Bay Vekil. 

John V. A. Mac Murray 

(S. Sayısı : 111) 
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Karar No. 7 
<:-v.>J<\k Yüksek 

!' nizamnamemizin 62 nci maddesi hük
müne t^Vfikaii idare âmirleri tarafından Encü
menimize' revdi kılınan defter mucibince Meclis 
binasında mevcud demirbaş eşyanm Heyetimizce 
tedkik olunarak mevcud kayde tamamile muva
fık bulunmuş olduğunu evvelce Yüksek maka
mınıza takdim ettiğimiz mazbatada arzetmiştik. 

Bu kere de Encümenimiz azası arasmdan 
ayrılıp Istanbula giden bir heyet tarafından 
yine idare âmirlerinin tevdi ettiği defterler mu
cibince millî saray ve köşklerdeki bütün eşya ve 
evanî, ayrı ayrı tedkik edilerek bunlardan kırıl
mış, çürümüş ve zayi olmuş oldukları birer maz
bata ile tevsik ve tesbit edilmiş olanlardan maa
dasının tamamile mevcud ve kayda uygun ol
duğu anlaşılmıştır. Yalnız Dolmabahçe sarayı 
kütüphanesindeki kitablardan bir kısmı ayrı 
ayrı kararlarla Ankaraya alınmış ve bu suretle 
kütüphane muhteviyatının tasnife muhtaç bir 
hale geldiği görülmüş ve bu itibarla mevcud ki-
tablar yeniden tedkik edilerek eldeki fihristin 
kalan eserlere göre tadil ve tashih edilmesi lâ
zım gelenlere tavsiye olunmuştur. Maahaza bu 
kitablarm orada bırakılıp bırakılmaması yüksek 
takdire mütevakkıftır. 

istanbul mebusu rahmetli Abdurrahman Şe
ref tarafından vaktile istanbul Meclisi Mebu-
sanma teberru edildiği rivayet edilen ve millî 
saraylar idaresinin bulunduğu binanm bir oda
sındaki camlı kütüphanede mahfuz bulunan bir 
takım kitablarm da orada mensi ve mühmel bir 
halde bırakdmryarak Meclis kütüphanesine nakli 
muvafık gibi mütalea kılınmaktadır. 

Millî saraylarda mevcud eşyaya gelince, 
bunları beş kısma ayırmak icab eder: 

itedio -

Reisliğe 

6-VI-1939 

1 — Mevcud eşyadan nefaset ve kıymeti ha
iz olan veya ihtiyaca binaen saraylarda kal
ması lâzımgelen mefruşat, tablolar, yemek ta
kımları gümüş ve kristal evani ve saire; 

2 — Depolarda müdehhar olub elyevm isti
mal edilmemekte ve fakat yedek olarak elde bu
lunması lâzımgelen eşya; 

3 — Hiç bir suretle istimaline imkân bulun
mayan ve satılmasından da bir faide teemmül 
edilmiyen köhne, kırık ve dökük eşya ile sahan-
sız bir alay porselen kapaklar ve saire; 

4 — Kullanılmak imkânı olmadığı gibi tarihî 
hiç bir kıymeti haiz olmıyan gümüşten mamul 
bir takmı şamdanlar ve saire; 

5 — Yine istimaline mahal ve imkân bulun
mayan ve 26 ton kadar bir mikdara baliğ oldu
ğu söylenilen bakır evani. 

Bu eşyadan istimaline ve satılmasına imkân 
olmıyan kısmmm hususî bir heyet marifetile 
imhası ve istimal veçhi olmıyan ve hiç bir ta
rihî kıymeti haiz bulunmıyan gümüşler tefrik 
edilerek bunların az çok bir kıymeti haiz bu
lunan eşya ile birlikte satılması ve yukarıda 
bahsedilen ve bu günkü ihtiyaç ile telifi kabil 
olmıyan bakırların da ısaga edilerek harp le
vazımında kullanılmak üzere Millî Müdafaa ve
kâletine tevdiine aid muamelenin ifası ve bu 
suretle defter ve kayıdları fuzulî olarak işgal 
den ve bunları muhafaza ile mükellef memur 
ve müstahdemlerin boş yere vakitlerini izaa 
etmekten ve her sene buradan giden Heyeti de, 
bunları tedkik ve tatbik külfetinden kurtarmak 
muvafık olacağı mülâhaza olunmaktadır. 

Saraylardaki döşemelerin kumaşları malûm 
olduğu üzere Hereke fabrikası mamulâtmdan 



dır. Bunların mühim bir kısmı zamanla eskimiş 
ve tecdidi icab edecek bir hale gelmiştir. 
Maahaza bu döşemeler üzerindeki kumaşlardan 
bir kısmının istimal kabiliyetini muhafaza et
mekte olduğu cihetle bunlarm kamilen tecdid 
edilmeyib ancak eskiyen kısımlarmm ayni ku
maştan tamiri halinde bittabi maksad hâsıl ol
muş olacaktır. Halbuki Hereke fabrikasında 
döşemelik kumaş imaline nihayet verilmiş ol
duğu cihetle bu kumaşların orada imali imkânı 
kalmamıştır. Millî saraylar idaresinin bu ciheti 
nazarı dikkate alarak, her biri ayrı ayrı hususî 
bir nefaseti haiz olan bu döşemeler üzerindeki 
eskimiş kumaşların ayni şekil ve desendeki ku
maşlarla tecdid ve tamirini temin için saraym 
münasib bir mahallinde bir kaç tezgâhtan mü
teşekkil bir atelye kurmuş ve oraya Hereke fab
rikasında yetişen sanat ehli bir zat nezaretinde 
olmak üzere bir kaç usta getirterek eski döşe
melerin ayni olmak üzere çeşid çeşid döşemelik 
kumaşların imaline muvaffak olmuş olduğu mem

nuniyetle görülmüştür. 
Saraylarda mevcud olan ve her birerleri bi

rer eseri nefaset olan bir çok kıymetli eşyanm 
hüsnü muhafazasmda alâkadar memurların gös
terdikleri dikkat ve hassasiyeti burada şükranla 
kaydeder ve diğer devair ve müessesat memur
ları gibi terakki ve tefeyyüz etmelerine imkân 
bulunmayan bu memurların bu husustaki gayret 
ve ihtimamları nazara alınarak münasib bir su
rette taltife mazhar edilmelerinin yüksek tak
dirlerine menut olduğunu arzeyleriz. 
M. H. T. E. Reisi M. M. Murakıb 

Van İstanbul Çoruh 
//. Ungan Z. Karamursal M. M, Kansu 

Kâtib 
Ankara Ankara Balıkesir 

R. Araz Ş. Kınacı M. Emir 
Malatya Muş Seyhan 

Dr. H. Oytâç H. Kilıcoğlu 1. Mete 
Çankırı 

Z. Esen 
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S. Sayısı: 113 
Türkiye - Belçika arasında imza edilen iadei mücrimin 
muahedesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 

ve Adliye encümenleri mazbataları (1/93) 

T. C. 
Başvekâlet 20-1-1939 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/376 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Belçika Kırallığı arasında 9 şubat 1938 tarihinde akdolunan İadei mücrimin mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
18 -1 -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
G. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Cumhuriyet Hükümetimiz ,kendilerile siyasî münasebet tesis ve idame ettiği bilûmum ecnebi 
Devletlerle her türlü münasebetlerini ötedenberi, bu memleketlerle akdedegeldiği muahede ve muka
velelerle tanzim etmeği kendisi için bir prensib ittihaz etmiştir. 

Bu defa? yine yukarıda bahse mevzu prensibden mülhem olarak, bir taraftan dost bir memleket 
olan Belçika ile iadei mücrimin ve adlî müzaherete müteallik münasebetlerimizi tanzim etmek ve 
diğer taraftan umumî şekilde beynelmilel münasebetlerimizin müstakar bir durum almasını temin 
eden işbu mukavele ve muahedeler serisini ikmal eylemek maksadile Hükümetimiz, 9 şubat 1938 ta
rihinde Bürükselde Belçika Hükümeti ile bir iadei mücrimin muahedesi akid ve imza eylemiştir. 

Bütün medenî âlemce kabul edilmiş olan hukukî prensiblere dayanan ve iadeyi mucib sebeble-
rin bir listesini ihtiva eden işbu mnahedename bu mevzu üzerinde sair bir çok devletlerle şimdiye 
kadar akdetmiş olduğumuz mümasil muahedelerde mevcud ahkâmı umumiyeyi muhtevi olub her iki ta-
raıfn mevzuatına uygundur. 

Muahedenin akdi esnasında memleketimizin yüksek menfaatleri de daima göz önünde tutulmuş
tur. Binaenaleyh, Hükümet ötedenberi takib ettiğimiz prensiblere tamamen uygun olan işbu muahede-
namenin kabul ve tasdikini Büyük Millet Meclisinden rica eder. 



- 2 -
Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/93 
Karar No. 9 

26- V -1939 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Belçika Kırallığı arasında 9 şubat 
1938 tarihinde akdedilen iadei mücrimin muka
velenamesinin tasdiki hakkında Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
1 8 - 1 - 1939 tarihli kararile Yüksek Meclisin tas
vibine arzedilen kanun lâyihası eneümenimizce 
mütalea ve tedkik olundu. 

Belçika ile iadei mücrimin ve adlî müzahere
te müteallik münasebetlerin memleketimizin yük
sek menfaatlerine uygun bir şekilde tanzimini 
istihdaf eden mukavele muvafık görülmüştür. 
Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi veç
hile Adliye encümenine tevdi buyurulmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ha. E. Reisi 
Erzincan 
S. Arıkan 

Aydın 
Mümtaz Kaynak 
Diyarbakır 

Zeki M. Alsan 
İzmir 

E. Menteşe 

M. M. Kâtib 
Konya İstanbul 

M. Göker A. Ş. Esmer 
Diyarbakır 

Dr. 1. Tali öngören 
Elâzığ Erzur.unm 

F. A. Aykaç P. Demirhan 
Manisa Tekirdağ 

H. Bayur Y. Kemal Beyath 
Tokad 

N. Poroy 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
e encümeni 

Esas No. 1/93 
Karar No. 44 

6 -VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı ara
sında 9 - I I - 1938 tarihinde akdedilen iadei müc
rimin muahedesinin kabul ve tasdiki hakkında 
Hariciye vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
20 - I - 1939 tarih ve 6/376 sayılı tezkeresile Bü
yük Meclise sunulan kanun lâyihası Adliye encü
menine tevdi edilmekle Hariciye Encümeninin 
mazbatasile birlikte mütalea ve tedkik olundu. 

Hükümetimizle Belçika Kırallığı arasmda tan
zim ve Brükselde imza edilmiş olan iadei mücri
min muahedenamesi Hükümetin esbabı mucibe 
lâyihasında izah olunduğu üzere diğer Devletlerle 
de akdödilmiş olan mümasili muahedelerde pren
sip ittihaz edilen esasları göz önünde tutularak 
tanzim edilmiş ve mevzuatımızda takib 
edilen hukukî esaslara da uygun bulunmuş 
olduğu muahedenamenin tedkik edilen met
ninden anlaşılmış bulunmakla âıkid Dev
letlerin menfaatlerine muvafık görülen bu nraa-

XS. Sayısı 

hedenamenin tasdikini mutazammm kanun lâyi
hasının olduğu gibi kabulüne Eneümenimizce de 
ittifakla karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ad. E. Reisi 
Çorum 

M. Çağü 
Antalya 

N. Aksay 
Erzincan 
A. Fırat 

Kayseri 
8. II. Ürgüplü 

M!ardin 

M. M. 
Kocaeli 

8. Yargı F, 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Gazianteb 
ö. A. Aksoy 

Kocaeli 
R. Akça 

Sinob 
H. Menemencioğlu C. Atay 

Zonguldak 
Ş. Devrin 

Kâtib 
Rize 

, Sirmen 
Bingöl 
F. Fikri 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Konya 
G. Gültekin 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

:H3X 



HÜKÜMETİN TEBIiîFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı ara-
sında 9 şubat 1938 tarihinde Bürüselde imza 
edilen iadei mücrimin muahedesinin 

hakkında kanun l&yihast 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Bel
çika Kırallığı arasmda 9 şubat 1938 tarihinde 
Bürükselde imza edilen iadei mücrimin muahe
desi kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic-

raya Adliye ve 

Bş. V. 
C. Boyar 

Da. V. 
Dr. R. Saydam 

•Mf. V. 
Yücel 

S. Î /M. V. 
Dr. H. Alataş 

Hariciye vekilleri memurdur; 
18 -

Ad. V. 
T. F. Sılay 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na._V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Bana Tarhan 

I - 1939 
M, Mi V; 
N. Tınaz 

Ma. V. 
F. Ağral 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr .V. 
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TÜRKİYE - BELÇİKA ÎADEİ MÜCRİMİN MUKAVELESİ 

Mücrimlerin karşılıklı olarak iadesi ve cezaî mevadda müteallik adlî yardım için bir mua
hede akdetmeğe karar vermiş olan Ekselans Türkiye Reisicumhuru ve Sa Majeste Belçikalılar 
Kiralı bu hususta murahhas olarak: 

Ekselans Türkiye Reisicumhuru: Brükseldeki Türkiye Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Emin Âli 
Sipahiyi, 

Sa Majeste Belçikalılar Kiralı: Umuru Hariciye ve Haricî Ticaret Nazırı Mösyö Paul Henri 
Spaakı tayin etmişlerdir. 

İşbu Murahhaslar usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine teb
liğ ettikten sonra aşağıdaki ahkâmı kararlaştırmışlardır: 

M a d d e — I . . • • • . » • 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sa Majeste Belçika Kiralının Hükümeti, işbu muahede-
name hükümleri mucibince tayin edilmiş haller ve şartlar dahilinde ve kendi tebaaları müs
tesna olmak üzere iadeyi taleb eden tarafın topraklarında işlenmiş bir suçtan dolay takibe uğ
ramış veya mahkûm olmuş ve diğer tarafın toprağında bulunmuş olan şahısları yekdiğerine mü-
tekabilen teslim etmeyi taahhüd eylerler. 

Bununla beraber, eğer iade talebini icab ettiren suçlar, taleb eden memleketin toprakları 
dışında işlenmiş ise bu gibi talebler, kendisinden iade taleb edilen memleketin mevzuatı kendi 
toprakları dışında işlenmiş ayni suçlar için takibata müsaade ettiği takdirde isaf edilebilecektir. 

Madde — I I 

İadeyi icab ettiren haller şunlardır: 
1) Taammüden katli, kasten katli, ana, baba katlini, evlâd katlini, zehirleme suretile katli teşkil eden 

adam öldürme suçları. 
2) Katil kastile olmaksızın ölümü veya aza ve havastan birinin ağır surette tatilini, iştigalâtta dai

mî bir mahrumiyeti, devamlı bir maluliyeti mucib olan darb ve cerhler. 
3) Kasten çocuk düşürme. 

4) Cebren veya tehdid ile ırza geçme ve iffete taarruz, cebir ve tehdid olmaksızın on beş yaşını 
biirmeyen bir çocuğun ırzına tasaddi. 

5) On sekiz yaşını bitirmeyen bir kimseyi, aharın ihtiraslarını tatmin için fuhşa, ahlâk fesad ve ip* 
tizaline tahrik ve teşvik ederek ve bunun yolunu kolaylaştırarak adaba taarruz; beyaz kadın ticareti
nin meni hakkındaki 4 mayıs 1910 tarihli kadın ve çocuk ticaretinin meni hakkındaki 30 eylül 
1911 tarihli ve reşid kadın ticaretinin meni hakkındaki 11 birinci teşrin 1933 tarihli beynelmilel mu
kavelelerde derpiş olunan suçlar. 

6) Her iki memleketin kanunî mevzuatı ile tecziye edilen küçük kaçırmak ve adam kaldırmak 
efali. 

7) Kasten yangm çıkarmak. 
8) Bir demir yolu üzerinde bir kazaya veya kaza tehlikesine sebebiyet verecek şekilde bir ka

tarın seyrine mâniler çıkarmak. 
9) Her iki memleketin kanunları iadeyi mucib addettikçe, menkul veya gayrimenkul malları tah-

rib cürümleri. 
10) Her iki Tarafın mevzuatınca iadeyi mucib olabilecek deniz suçlarî. 

11) Hırsızlık, haydudluk, cebir ve zor ile ahız ve gasıb. 
12) Kalpazanlığın meni hakkında 20 nisan 1929 tarihinde Cenevrede akdolunan beynelmilel muka

velenin istihdaf ettiği filler de dahil olduğu halde kalpazanlık, posta pullarının taklit ve tağyiri, 
Devlete ve umumî dairelere aid mühür, damga' ve markaların taklit ve tağyiri, bu taklit ve sahte 
şeylerin hileli istimali, ve yahud bunların hileli bir maksadla idhali, ısdarı veya sürülmesi, resmi mü-
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hürlerin, puİİarm ve markaların hileli istimali veya sui istimali. 
13) Umumî ve hususî evrakda sahtekârlık, umumî vesikaların veya ticaret evrak ve senedatmm 

tahrifi ve böyle tahrif olunmuş evrakın veya sahte vesikaların bilerek istimali. 
14) Zimmete para geçirme, ihtilas. 
15) Dolandırıcılık, emniyeti sui istimal. 
16) Yataklık etmek. 
17) Yalan şahidliği, ehlihibre ve tercümanların hakikata muhalif ifadatta bulunmaları, şahidlerine, 

ehlihibre ve tercümanların ifsadı. 
18) Yalan yere yemin. 
19) Esaretin ilgası ve esir ticareti, hakkındaki her iki memleketin mevzuatı kanuniyesine muhalif 

suçlar. 
20) Küçükleri veya kendilerini müdafaadan âciz kimseleri terketmek veya tehlikeye maruz bırak

mak. 
21) Memurların irtişa ve irtikâbları. 
22) Hileli iflâs. 
23) Suç ikaı için cemiyet teşkili. 
24) Suç teşkil edecek şekilde fakat öldürmek kasdı olmaksızın ölümü mucib olabilecek veya 

sıhhati ağır bir surette ihlâl edebilecek mevaddı vermek. 
25) Her iki memleketin mevzuatı kanuniyelerince iadeyi istilzam ettiği takdirde bir çocuk yerine 

başka bir çocuk konması veya bir anadan doğmuş gibi gösterilmesi suretile nesebin yok edilmesi veya 
değiştirilmesi. 

İki memleket mevzuatınca mucibi ceza olduğu takdirde balâdaki tavsifata, iştirak, teşebbüs tah
rik ve cürümlerin ikamın teshili keyfiyeti de dahildir. 

Her halde mücrimlerin iadesi, mümasil filin taleb olunan memleket mevzuatınca da tecziye 
edilmesi halinde kabil olacaktır. 

Madde r ~ I I I . 

Aşağıdaki hallerde iade talebi kabul olunmaz: 
1 - Isnad olunan fiillerin vukuu, son tahkikat veya mahkûmiyet tarihlerine nazaran fiil veya 

ceza, maznunun iltica ettiği memleket kanunları mucibince teslimin vaki olacağı anda' müruru za
mana uğramış ise. 

2 - Şayed taleb olunan şahıs, iade talebinin sebebi ola'rak gösterilen fiilden dolayı iadenin taleb 
olunduğu memlekette takibata uğrayarak meni muhakemesine karar verilmiş ise, yahüd takib edil-
mekde ise veya hakkında' evvelce hüküm verilmiş bulunuyor ise. 

Madde — IV 

Taleb edilen şahıs, kendisinden iadesi istenilen memlekette iadeyi istilzam eden suçdan gayri bir 
suç için takib edilmiş veya mahkûm olmuş ise, bu şahsın iadesi takibatın sonuna kadar, mahkûmiyet 
halinde ise cezanın çekilmiş olmasına kadar tecil edilebilecektir. 

Ayni memlekette hususî şahıslara karşı münakid vecibeler dolayisile taikibata tâbi tutulduğu 
takdirde, bundan sonra alâkadarların haklarını salahiyettar makam huzurunda taleb edebilmeleri 
kaydı ile bu şahsın iadesi icra edilecektir. 

Madde — V 
İade talebini îcab ettiren suç taleb edilen taraf< a siyasî yahud böyle bir suça mürtebit bir fiil telâk

ki edilir yahud bu suç malî veya yalnızca askerî kanunlar tarafından tecziye edilen sırf askerî mahi
yette olur yahud da matbuat suçu teşkil ederse iade talebi kabul edilmeyecektir. 

İadesine muvafakat edilecek ecnebi, fevkalâde bir mahkeme tarafından muhakeme edilemiye-
eektir. 
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iadeyi mucib suçtan daha evvel ika edilen bir suç için takib veyahud tecziye edilemiyecektir. 
Devlet Reisinin şahsına ve ailesi efradından birinin şahsına karşı yapılan suikasd, eğer bu sıü-

kasd kasten katil veya taammüden katil veya zehirleme suretile katil fiillerinden birini teşkil ederse 
ne siyasî bir suç ve ne de böyle bir suça mürtebit sayılamıyacaktır. 

Bununla beraber, iade olunan şahıs, aşağıdaki ahvalde iadesini mucib olan suçtan gayri bir suç 
için de vicahen takib ve tecziye olunabilir. 

1 - Muhakeme olmayı veya cezasını çekmeyi taleb etmiş ise; bu takdirde talebi kendisini teslim 
eden memlekete tebliğ edilecektir. 

2 - Teslim edildiği memleketi katği tahliyesini takib eden ay zarfında terketmemiş ise. 
3 - Suç mukavelede münderiç ise ve suçlunun teslim edildiği hükümet önceden iadeye müsaade 

eden hükümetin muvafakatini almış ise. Bu sonuncu hükümet lüzum gördüğü takdirde işbu mukave
lenin yediaei maddesinde zikredilen vesikalardan birinin ibrazını, taleb edebilecektir. 

Üçüncü bir memlekete tekrar iade ayni kaidelere tâbidir. 

Madde — VI 

İade talebi daima diplomasi yolile yapılacaktır. 

Madde — VII 

iade M«bi, salâhiyettar adlî makamdan sadır olmuş hükmün, mahkûmiyet kararının veya tevkif 
müzekkeresinin veya ayni kuvveti haiz başka bir vesikanın asıl veya musaddak suretinin ibrazı üze
rine kabul edilecektir. Bu vesaik, tanzimlerini mucib olan fiilin vazıh bir tarifini ihtiva edecek ve
ya buna vakaların izahını havi bir varaka merbut bulunacaktır. 

Bu evrak* iadeyi taleb eden Devletin salâhiyettar makamı icabında mezkûr Devletin siyasî ve
ya konsolosluk memurları tarafından tasdik edilecektir, işbu vesaika, suça tatbik edilecek kanun 
metninin bir sureti ve icabında bunun fransızca bir tercümesi, ve mümkün olduğu kadar, taleb olu
nan şahsın eşkâlini veya hüviyetini tayine yarayacak sair her türlü malumat ilâve olunacaktır. 

Madde — VIII 

Müstacel ahvalde, 7 nei maddede zikredilen vesikalardan birinin mevcudiyeti posta ile veya tel
graf la bildirildiğinde muvakkat tevkife tevessül ulunur. Ancak şu şartla ki, keyfiyet alelûsul ken
disinden taleb olunan memleket Hariciye nezaretine bildirilecektir. 

işbu tevkif muamelesi; iki memleketten birinin bir adlî veya idarî makamından doğrudan doğruya 
taleb vaki olduğu takdirde de, icra edilebilecektir, 

Muvakkat tevkif, kendisinden taleb vaki olan Hükümetin kanunlarınca vazedilmiş olan kaidelere 
muvafık şekillerde cereyan edecektir. 

Muvakkat tevkifin icrasını takib eden 30 gün içinde, maznuna, işbu mukavelenamenin 7 nci mad
desinde zikredilen vesikalardan biri tebliğ edilmediği takdirde, muvakkat mevkufiyet nihayet bula-
çaktır. 

Madde — ÎX 

İadeyi icab ettiren hallerde, suçdan mütahassılveya suçüii işlendiğine delil teşkil edebilecek olubf 
taleb edilen şahsın tevkifi sırasında tahtı temellükünde bulunan veya bilâhare meydana çıkarılan 
bilûmum eşya, taleb eden Devletin salâhiyettar makamı tarafından istendiği takdirde müsadere oluna
rak bu Devlete teslim edilecektir. 

Taleb edilen şahsın firarı veya ölümü sebebiie İade vukubulmadığı hallerde dahi mevzubahs tes
lim icra edilebilecefetir. 

Bu eşya üzerinde, üçüncü şakslarm iktisab ethıiş olabilecekleri haklar mahfuz bulunub, bunlar 
muhakemenin sonunda icabında masrafsız olara t kendilerine iade olunacaktır. 
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Madde — X 

ladesi kabul olunan şahsm tevkif, bakım, ve nakil masraflarile bundan evvelki madde ahkâmı mu
cibince iade veya teslim olunacak eşyanın emanet ve nakil masraflarından, iki Devletten her birinin 
hududları dahilinde yapılan kısmı o Devlete aid olacaktır. 

Aradaki devletlerin topraklarında yapılan nakliye ve sair masraflar taleb eden Devlete aid ola
caktır. 

Madde — XI 

Âkid Devletlerden birinin tabaasrndan olmayan bir şahsın hini iadesinde bu devletlerden birinin 
topraklarından transit yolile geçmesine, 7 nci maddede mezkûr vesaikten birinin aslının veya sureti
nin ibrazı üzerine müsaade edilecektir; elverir ki iadeye esas olan fiil işbu mukavelede mezkûr bu-
lnusun, ve 3 ncü ve 5 nci maddelerle derpiş olunan hususattan olmasın. 

Transit masrafları taleb eden tarafa aid olacaktır. 

Madde — XII 

Siyasî olmayan cezaî bir işin hini takibinde iki memleketten birinin içinde bulunan bir şahsın isti
mal veya tahkikata müteallik her hangi başka bir muamelenin ifası lâzımgeldiğinde, ieahmda fran
sızca bir tercümesile birlikte ve diplomasi yolile, bir istinabe varakası gönderilir ve kendisinden ta
leb vaki olan Hükümet bunu, infazın imkânsızlığını müşahede etmediği takdirde,. istimaın veya tah
kikata müteallik muamelenin cerayan edeceği memleket kanunları da göz önünde tutularak |§bu 
istinabe icra edilir. 

Şu kadar ki meskende taharriyat icrasını veya alât ve delâili cürmiyenin müsaderesini istihdaf 
eden istinabeler ancak 2 nci maddede tadad edilen suçlardan biri mevzubahs olduğunda ve yukarıda 
9 ncu madenin son fıkrasında münderiç kayid altında icra edilir. 

Ceza mevaddındaki istinabelerin icrasından mü tevellid masraflar, ehli hibre mevzubahs olduğu 
ahvalde dahi, kendisinden talebin vaki olduğu hükümete aiddir. 

Madde — XIII 

Siyasî olmayan cezaî mevadda, iki memleketten birinin Hükümeti, usule müteallik bir vesikanın 
veya bir hükmün diğer memleketin arazisinde mukim bir şahsa tebliğine lüzum görürse, ieabmda 
fransızca tercümesile birlikte ve diplomasi yolile gönderilecek olan evrak, ikametgâh mahallinin 
müddeumumisinin talebi üzerine ve salâhiyettar bir memur marifetile bu şahsa tebliğ edilerek te
bellüğ ilmühaberinin aslı ayni yoldan ve masrafsız olarak taleb eden Hükümete gönderilecektir. 

Madde — XIV 

Siyasî olmayan bir ceza işinde, bir şahidin şahsan isbatı vücud etmesi lâzımgeldiğinde, bu şa
hidin mukim bulunduğu memleketin Hükümeti kendisini vaki olan Devlete icabete sevkeder. 

'Şahide verilecek tazminat hususunda, her defasında, taleb eden Hükümetle kendisinden talebin 
vaki olduğu Hükümet arasında bir anlaşma yapılacaktır. 

îki memleketten birinin daveti üzerine kendi ihtiyarı ile icabet ederek diğer memleketin hâ
kimi huzuruna çıkan bir şahid, tabiiyeti ne olursa olsun, mukaddem fiillerden veya cezaî mahkû
miyetlerden dolayı veya şahid olarak bulunduğu davanın mevzuunu teşkil eden fiilde müşterek 
olduğu bahanesile takib veya tevkif edilemez. 

Madde — XV 

Siyasî olmayan bir ceza işi iki memleketten birinde tahkikat safhasında iken diğer memleket 
makamatınm elinde bulunan evrakı subutiye veya vesaikin celbi lüzumlu veya faideli görüldüğü 

i S. S»jm : 113); 
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takdirde bunlar diplomasi yolile taleb edilir; çok ehemmiyetli mülâhazalar buna mâni olmadıkça, 
bu evrakın iade olunmaları şartile, mezkûr taleb isaf edilir. 

Kendi hududları dahilinde evrakı sübutiye vo vesaikin irsalinden ve iadesinden mütevellit mas
raflar kendisinden taleb vaki olan Hükümete aittir. 

Madde — XVI 

İki Hükümet, birinin mahkemelerince diğerinin tebaası aleyhine her nevi suçdan dolayı sadır ola
cak mahkûmiyet kararlarını yekdiğerine masrafsız olarak tebliğ etmeyi mütekabilen teahhüd eylerler. 

Mezkûr tebliğ keyfiyeti, katği hükmün bir tezke re ile veya hulasa olarak ve icabında farnsızca ter-
cümesile birlikde diplomasi yolile mahkûmun mensub olduğu memleket Hükümetine bildirilmesi su-
retile icra kılınır. 

Madde — XVII 

işbu muahede tasdik olunarak tasdiknamesi mümkün olduğu kadar kısa bir müddet zarfında 
Ankarada teati edilecektir. 

Tasdiknamelerin teatisinden iki ay sonra meriyete girecektir. 
Belçika Kongosu müstemlikesine ve Belçikanm üzerinde Cemiyeti akvam mandası icra eylediği 

Ruanda Urundi arazisine şamil olmayacaktır. 
Yüksek Âkid Taraflardan her biri diğer Tarafı altı ay evvel haberdar etmek suretile muahedeyi 

her zaman feshedebilir. 
Tasdikenlilmekal murahhaslar işbu muahedenameyi imza ve tahtim eylemişlerdir. 

Brükselde 9 şubat 1938 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

îmza : P. H. Spaak imza : Emin Âli Sipahi 
(Mühür) (Mühür) 
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