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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Zelzele felâket sahalarında ölen vatandaşların hâ
tırasını tazizen iki dakika ayakta susuldu. 

Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstahdemlerin 
yapabilecekleri işlere 

Tiirkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan hususî 
sanayi müesseselerinin kontrolüne, 

Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hak

kındaki kanunun tadiline dair kanun lâyihalarının 
birinci müzakereleri yapıldıktan sonra çarşamba günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili 
Ş. Günaltay 

Kâtib 
tsparta 

Kemal Ünal 

Kâtib 
Çanakkale 
Z. G. Etili 

2 — SUALLER 
1 — Afyon Karahisar mebusu Berç Türkerin, 

buğday, arpa ve çavdarın ihracına müsaade edilmesi
nin memleketimizin hayatî menfaatlerine uygun bir 

tedbir olub olmadığına dair şifahî sual takriri Ticaret 
vekâletine havale edilmiştir. 

3 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Tezkereler 
1 — Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığının 

1938 yılma aid ayniyat katği hesab cedvellerinin gön
derildiği hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
tezkeresi (3/194) (Divanı muhasebat encümenine). 

Takrirler 
2 — İstanbul mebusu Ziya Karamursalm, Arzuhal 

encümeninin I - XII - 1939 tarihli haftalık karar ced-

velindeki 350, 351 ve 389 sayılı kararların Umumî 
Heyette müzakeresine dair takriri (4/9) (Arzuhal 
encümenine). 

Mazbatalar 
3 — Haziran : ağustos 1939 aylarına aid raporun 

sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/155) 
(Ruznameye). 

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

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTlBLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Cavid Oral (Niğde) 

«m» 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

4 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

BAŞKAN — Hareketiarz felâketi dolayısile 
İran Mebusan Meclisi Riyasetile Mısır Ayan ve 
Mebusan Meclisleri Riyasetlerinden telgraflar 
vardır okutuyorum. 

1 — Zelzele felaketi dolayısile taziyeti müte-
zammm İran mebusan Meclisi Reisliğinden mev-
rud telgraf 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Tahran 

İran milleti kardeş ve dost Türk milletinin bu 
felâketten doğan derin kederine iştirak eden en 

samimî taâyetlerimin lütfen kabulünü rica ede
rim. 

Esfendiyari 
(Bravo sesleri, alkışlar). 
2 — Zelzele felaketi dolayısile taziyeti müte-

zammm Mısır Senato Reisliğinden mevrud tel
graf 

Ankara Kamutay Reisi Ekselansa 
Kahire 

Hareketiarz neticesinde kardeş millet üzerine 
çöken büyük ve müthiş musibet Mısır halkında 
derin ve acı bir heyecan uyandırmıştır. Hisset-
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tiğimiz büyük kederi, senatör arkadaşlarım ve 
şahsım namına ekselansınıza ve muhterem Mec
lise iblâğ eyler ve arzı taziyet eylerim. 

Muhammed Mahmud Halil 
Mısır Senato Reisi 

(Bravo sesleri, alkışlar). 
3 — Zelzele felâketi dolayısüe taziyeti muta-

zanımm Mısır Meclisi Mebusan Reisliğinden mev-
rud telgraf 

Ankara: B. M. Meclisi Riyasetine 
Asil Türk milletinin maruz akldığı elim f elâ-

1 — Mart : mayıs 1939 aylarına aid raporun 
sunulduğu hakkında Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni mazba
tası (3/122) [1] 

[1] 42 sayılı basmayazı zabtın sonundadir. 

ketten dolayı Mısır milletinin kalpden gelen ve 
pek derin taziyetlerini Mısır Meclisi Mebusanı 
namına ve kendi namıma, ekselansınıza iblâğ 
eylerim, iki memleketi birleştiren kardeşlik ve 
dostluk bağlan dolayısüe bütün Mısır milletinin 
hissiyatına tercüman olduğuma eminim. 

Meclisi MebusanReisi 
Ahmed Mahir 

(Bravo sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN — Müsaadenizle Riyaset lâzım-

gelen cevabları verecektir. 
Ruznameye geçiyoruz. 

için ayrıca bir mütalea serdine bile lüzum gör
mem. ' Esasen Divan her hangi bir hâdisenin 
tefsirini Yüksek Meclisten istiyebilir. Bu, ken
disine 292 numaralı Meclis kararile bahşedilmiş 
bir salâhiyettir. Binaenaleyh bu kararm bu 
hâdiseye de teşmilini doğru bulmamaktayım. 
Bu noktadan, bendenizce ikinci mütalea dahi 
isabeti ihtiva etmemektedir. 

3 — Bir memurun maaş derecesi artsa bile 
bunu almadıkça, o maaş üzerinden tekaüd edil
mesi doğru değilmiş. Bu mütalea hiç bir sarih 
hükme istinad etmemektedir. Sırf içtihadı ma
hiyettedir. Vakıa talebi üzerine tekaüde sevk-
edilen bir memurun tekaüde esas olacak maaşı 
iki sene almadıkça onun üzerinden maaş tah
sis edilemiyeceği tekaüd kanununun; 6 ncı mad
desinde musarrah ise de bu, talebile tekaüdü 
icra edilecekler hakkındadır. Vekâletlerin te
kaüde sevkedecekleri memurlara bunun şümulü 
yoktur. Faraza bir memurun kanunen maaş de
recesi artsa her hangi bir sebebden iki ay, üç 
ay maaş almasa ve bu müddet zarfmda tekaüde 
sevkedilse bu memura yine eski maaşı üzerin
den mi tekaüd maaşı tahsis edilecektir. Buna 
imkân var mıdır?.. 

Esasen bu hususta kanun tamamile sakittir. 
Buna dair hiç bir sarih hükmü ihtiva etmiyor. 
istinad edilen noktalar da kamilen kiyas sure-
tiledir. Zaten malî işlerde takdir buyurursu
nuz ki, kiyas tarikile hükmolunamaz. Bunda hâ
kim olan, esas olan vuzuh ve sarahattir. Bina
enaleyh kanunî istihkakına binaen maaşı 55 
liraya çıkan bir hâkimi bu maaş üzerinden te
kaüd etmeyib de hayatı memuriyetinin mazisine 
gömülmüş olan bir maaş üzerinden tekaüdünün 
icrasmı bendeniz muvafıkı madelet görmemek
teyim. Adliye vekâletinin bu husustaki noktai 
nazan tamamile yerindedir. Bu itibarla) Nuh 
Necyettine, terfi ettiği 55 lira üzerinden maaş 
tahsisi doğru olacağı kanaatindeyim. Bir takrir 
takdim ediyorum, takrir mündericatı mazharı 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

ZIYA KARAMURSAL (istanbul) — Vaki 
olacak maruzatım Divanı muhasebatın yüksek 
huzurunuza arzedilen 3 aylık raporun iki numa
ralı kararma aittir. Bu işin yüksek huzurunuz
da münakaşasını çok faydalı gördüm. | 

Kararm esası şudur : Hâkim Nuh Neciyed-
din nammda bir zatm almakta olduğu 45 lira 
aslî maaşı kanunen terfi ettirilerek 55 liraya 
çıkarılmıştır. Fakat bu hakim yeni vazifesine 
mübaşeret eder etmez, tekaüde sevkediliyor. 
Divan bu hâkimin tekaüd maaşmı terfi ettiği j 
55 lira maaş üzerinden tahsis etmeyib, eski ma- i 
aşı olan 45 lirayı esas tutuyor ve bunun üze
rinden tahsis cihetine gidiyor. Adliye vekâleti 
bu muamelenin doğru olmadığını ileri sürerek 
tashihini istiyorsa da Divan noktai nazarında 
ısrar ederek muameleyi yukarıda arzettiğim 
şekilde intaç ediyor. Divanın esas itibarile üç 
noktaya istinaden bu tahsis muamelesini yapı
yor. 

1 — Maaş kanununu ileri sürerek yapılan 
tahsis muamelesinin doğru olduğunu iddia et
mektedir. Malûmu âlileri olduğu üzere maaş 
kanunu, maaşatm tesviyesine müteallik ve ona 
müteferri hükümleri ihtiva eder. Tekaüd işle-
rile alâkası yoktur. Bu itibarla esas meselenin 
bu kanuna temas ettirilmesinin yerinde olma
dığı kanaatindeyim. 

2 — Divan heyeti umumiyesinin yetim ma
aşları hakkında bir karan varmış. Bu karar 
hükmünün tevsi suretile tekaüd maaşlarına da 
tatbiki doğru imiş. Takdir buyurursunuz ki, her 
karar tazammun ettiği hadiseye maksurdur. 
Yetim maaşlarına aid bir Heyeti umumiye kara
rının tekaüd maaşma teşmilinin doğru olub ol
madığını yüksek takdirinize arzeder ve bunun 

— 3 — 
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tasvibiniz olacak olursa 25 sene ve belki de da
ha ziyade bir müddet tevzii adalet eden bir hâ
kimin hayatı memuriyetine nihayet verildiği sı
rada beklediği bir hakkın kaybolmamasma yük
sek Heyetiniz müsaade buyurmamış olacaktır. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bu 
fıkranın bütçeye taalluku vardır, Bütçe encü
menine gitmesi icabeder, sonra müzakere edilir. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Adliye vekâletince tekaüde sevkedilmiş olan 
hâkim Nuh Necyettine, şifahen arz ve izah et
tiğim veçhile kanunî istihkakına binaen terfi 
ettirilmiş olduğu 55 lira üzerinden tekaüd maa
şının tahsisi suretile muamelenin tadil ve tashi
hini teklif ederim. 

İstanbul mebusu 
Ziya Karamursal 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Divanı muha
sebatın kararlan iki türlüdür. Bazı kararlar 
umumî mahiyette yazılmıştır, yâni verilen ve 
umumî mahiyette olan bu kararlar teşmil edi
lebilir. Bu nevi karar diğerleri üzerinde de 
tatbik edilebilir. Bazılan doğrudan doğruya 
ferde aiddir, bunlar teşmil edilemez. 1683 nu
maralı kanunun, maddenin sayısı hatırımda de
ğil, maddesi gayet sarihtir. İki sene müddetle bir 
vazifede bulunmadıktan sonra yapılacak olan 
tekaüd muamelesi bir evvelki maaş üzerinden 
yapılır. Kanunun bu sarahati karşısında mutla
ka Divanı muhasebatın kararı veçhile hareket 
etmek lâzmıgelir. 

Di. Mu. E. M. M. RÜSUHÎ BULAYIRLI 
(Çanakkale) — Efendim, Karamürsel hâkimi 
45 lira maaş almakta iken müddeti kanuniyesini 
doldurmuş ve 55 lira ile tekrar Karamürsele ta
yin edilmiş ve 15 ağustosta vazifeye başlamış
tır. Memurin kanununa göre terfi edenler terfi 
tarihlerini takib eden ay başından itibaren zam
ma müstahaktırlar. Bu zatin eylül başmda va
zife başmda bulunması lâzımgelirdi. Fakat da
ha evvel Adliye vekâleti, görülen lüzum üzerine, 
kendisini tekaüde sevketmiştir. Binaenaleyh, ora
da vaktinde bulunamadığı için 55 lira maaşa istih
kak kesbetmemiştir. Sonra en son alman maaş te
kaüde esas olacaktır. 60 yaşmı dolduran ve 
20 sene hizmet edenlere, son aldıkları maaşın 
emsali hâsılı verilir ve alâkası kesilir deniyor. 
Binaenaleyh, bu adamm 55 lira ile değil 45 lira 
İle tekaüde sevkedilmesi lâzımgelir. 

MtfKERREM UNSAL (İsparta) — 55 lira
yı hiç almamış mı? 

RÜSUHt BULAYIRLI (Devamla) — Alma
mıştır. 

ZİYA KARAÜ$URSAL (Istanzul) — Zaten I 

arkadaşımın beyanatı bendenizin de söyledikle
rimin aynidir. Yalnız fazla olarak 26 ncı mad
deden bahsediyorlar. 26 ncı madde şudur : 
(60 yaşını doldurub da tekaüd müddetini ikmal 
etmiş fakat 20 sene ve daha ziyade hizmet etmiş 
olanlara ilâh ...). Bu maddenin esası meseleye 
hiç bir taallûku yoktur. Kanun münakaşa edi
len noktada sakittir. Malûmu âlileri, kanunun 
sakit olduğu noktada, demin de afzettiğim gibi, 
hâdiseler vatandaşın lehine halledilir. Bu mua
mele filân karara uygun düşüyor ve saire gibi 
mütalealarla bir memurun hakkmm iskatı doğ
ru olamaz. Kanunların sakit olduğu noktalar
da mehakim de, Şûrayi devlet de içtihadlarmı 
vatandaşların lehine istimal ederler. Muhte
rem arkadaşımız bendenizin maruzatımdan faz
la bir şey söylemiş değillerdir. 

Bu hâkimin hakkmı iskat etmek Büyük Mec
lisçe bittabi doğru görülmez. Bendeniz arkada
şımın söylediklerine karşı noktai nazarımı izah 
ettim söyliyecek başka bir şey yoktur. Takdir 
Yüksek heyete aittir. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Zi
ya Karamursalm takririni tekrar okuyoruz. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Bendeniz bu Di
vanı muhasebat encümeni kararmm tadilini 
teklif ediyorum. îş nihayet bir tefsir mevzuu 
mahiyetini almıştır. Bu işin doğrudan doğruya 
Heyeti âliyenizce halli müşkil olur. Meselenin 
tefsir mevzuu olmak itibarile Maliye ve Bütçe 
encümenlerince tedkikı daha iyi olur kanaatin
deyim. Böylece bir neticeye vasıl olunacağı ka-
naatile bir de takrir sunuyorum. (Muvafık ses
leri). 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Riyasete 

Keyfiyet tefsir mevzuu olmak itibarile Ma
liye ve Bütçe encümenlerince tedkikını arz ve 
teklif ederim. 

Trabzon 
Sırrı Day 

BAŞKAN — Bu, bir meseli müstahara teşkil 
ediyor. Bu sebeble evvelâ bu takriri reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Şu halde rapor takrirde zikri 
geçen encümenlere verilecektir. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Reis beyr 
raporun diğer kısımlarını reye koymak ve in
taç etmek mümkündür. Mevzubahs fıkrayı 
tefrik ederek diğerlerini reye koymak lâzım
dır. 

BAŞKAN — Raporun ikinci fıkrasından ma
ada diğer kısımları için bir mütalea yoktur. 
Bu. fıkradan maadasının kabulünü reye arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Şu halde encümenlere yalnız 
ikinci fıkra gidecektir. 
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2 — Damga resmi kanununun hazı hükümle

rinin değiştirilmesine ve hu kanuna hazı hüküm
ler eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/169) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 

eklenmesine dair kanun 
MADDE 1 — 23 - V - 1928 tarih ve 1324 sa

yılı damga resmi kanununun 11 nci maddesinin 
3478 sayılı kanunla değiştirilen 68 nci numarası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

L. K. 

68 — Dağıtılan basılmış ve basılmamış 
ilânnameler 0,25 

Başta gazete ve mecmualar gibi 
satışı mutad olmayıb : 

1) Sinemalarda gösterilen veya 
ileride gösterilecek olan filimler 
hakkmda reklâmı ihtiva eden gazete 
ve mecmua şeklindeki matbualar 

2) İlânları yazısından fazla veya 
ilânları yazısından az olmakla be
raber yazıları daha ziyade bazı ilân
larla reklâmını yaptığı hususlara 
dikkat ve rağbet celbine matuf ga
zete ve mecmua şeklindeki matbua
lar, 

îlânname sayılır. Bunların gaze
te veya mecmua vasfmda olması ve 
üzerlerinde fiat gösterilmesi ilân-
name mahiyetlerini değiştirmez. 

Bu numarada yazılı ilânnameler, 
müteaddid ilânları muhtevi olduğu 
takdirde her ilân, ayn ayrı bu nu
maradaki resme tâbidir. 
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re

ye arzediyorum Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 11 nci madde
sine aşağıda yazık 93, 94 ve 95 nci numaralar 
eklenmiştir : 

L. K. 

93 — Fennî gözlükçülük ruhsatname
leri. 1 

94 — Veteriner tababette kullanılan 
tıbbı ve ispençiyari müstahzarlar 
için verilen ruhsatnameler 1 

[1] Birimci müzakeresi 17 nci inikad zabtın-
dadır. 

L. K. 

95 — Sinemalarda gösterilen reklâm 
filimlerile perde üzerinde aksettiril
mek suretile teşhir olunan ilânlar 50 

Bu resim bir reklâm filiminin ve
ya ilânm bir sinemada en çok yedi 
gün gösterilmesi mukabilinde alı -
nır. Ayni reklâm filiminin veya ilâ
nın bu müddetten fazla gösterilmesi 
halinde her yedi gün ve küsuru için 
ayrıca ellişer kuruş resim alınır. 
Reklâm filiminin veya ilânın müte
addid kopyeleri çıkarılarak başka, 
başka sinemalarda gösterildiği tak
dirde her biri de yukarıki esaslar 
dairesinde ayrıca resme tâbidir. 
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re

ye arzediyorum Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Ayni kanunun 11 nci madde
sinin 3478 sayılı kanunla değiştirilen 59 ncu nu
marasının parantez içindeki bendine (Ve alelû-
mum ticarethaneler) kelimelerinden sonra (Bü
tün cemiyet ve kulübler) kelimeleri eklenmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Ayni kanunun 19 ve 22 nci 
maddelerindeki (17 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü) 
kelimelerinden sonra (Ve 4 ncü) kelimeleri ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname yok
tur. Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Ayni kanunun 32 nci madde
sine aşağıda yazılı 78 ve 79 ncu numaralar ek
lenmiştir : 

78 - Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle 
idare edilen daire ve müesseseler, menafii umu-
miyeye hadim cemiyetler, ticaret, sanayi ve 
ziraat odaları tarafından münhasıran memleket 
mahsulât ve muamelâtının reklâmını ihtiva et
mek ve her hangi bir ticarî veya sınaî müesseseye 
taallûk eylememek üzere tertib olunan her türlü 
levha ve afişlerle ayni teşekküller tarafmdan 
Türk ihracat müesseselerinin münhasıran isim 
ve ticaret unvanlarile adreslerini ihtiva etmek 
ve başkaca müesseselerin iştigal mevzularma 
taallûk eden mevad hakkında her hangi bir ilâm 
havi bulunmamak üzere neşredilecek kitab, ri
sale ve mecmualar. 

79 - Cumhuriyet Halk Partisi ile amme men
faatlerine hadim cemiyetlerin her türlü muame
lelerinde tanzim olunacak bütün evrak ve se-
nedlerle ilânlardan damga resmi bu teşekküller 
tarafmdan ödenmesi lâzmıgelenler. 

— 5 
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BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re

ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Ayni kanunun 41 nci madde
sine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Sinemalarda gösterilen reklâm filmlerile 
perde üzerine aksettirilen ilânların damga res
mi, gösterilmeye başlamadan evvel ödenir. 
Bunun için alâkadarlar iki nüsha beyanname 
ile bağlı oldukları varidat dairelerine müracaatla 
filmin veya ilânın tasvir ettiği mevzuu ve ih
tiva ettiği yazıları ve hangi tarihten hangi ta
rihe kadar hangi sinemalarda gösterileceğini 
bildirerek resmini öderler. Bu beyannamelerin 
bir nüshası resmin alındığına dair icab eden meş
ruhat verilerek kendilerine iade olunur. İkinci 
nüsha beyannameler damga ve tayyare resmine 
tâbi değildir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Ayni kanunun 44 ncü madde
sine aşağıdaki 10 ncu numara eklenmiştir: 

10 - Damga resmi ödenmemiş olan reklâm 
filimleriîe ilânlar sinemalarda gösterilemez. 
Buna riayet edilmediği takdirde ödenmeyen 
damga resmi ile bunun on misli cezası ödenme
miş filim veya iîânr gösteren sinema sahibinden 
alınır. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADD&S 8 — Ayni kanunun 52 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanuna muhalif hareketten dolayı tarho-
lunacak damga resmi ve cezaları makbuz muka
bilinde tahsil olunur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Ayni kanunun 69 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanuna muhalif hareketten dolayı aran
ması lâzım gelen damga resmi ve cezaları; res
min ifası lâzımgeldiği ve müddetli evrak ve se-
nedlerde müddetin bittiği tarihin müsadif ol
duğu malî yılı takib eden beş yü içinde tarho-
lunmadığı ve tarhedilib de katğileştiği malî yı
lı takib eden yıldan itibaren beş yıl içinde tahsil 
edilmediği takdirde müruru zamana uğrar. Ec
nebi memleketlerde bulunanlar için bu müddet
ler on senedir. 

Kanunda yazılı maktu para cezaları Türk ce
za kanununda yazılı müruru zamana tâbidir. 

Resim ve cezası müruru zamana uğrayan ev
rakın hükmünden istifade edilmek istenildiği 

takdirde damga resminin peşinen ödenmesi mec
buridir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

S — Hizmetten ayrılan bazı memur ve müs
tahdemlerin yapamıyacakları işler haklımda ka
nun lâyihası ve Na.fia, Dahiliye ve Adliye encü
menleri mazbataları (1/221) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 

Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstahdem
lerin yapamayacakları işler hakkmda kanun 

MADDE 1 — Umumî veya mülhak bütçe ile 
idare olunan daireler, belediyeler ve hususî ida
relerle sermayesinin en az yarısı Devlete aid 
müesseselerde maaş veya ücretle vazife almış 
olanlardan ayrılmış veya ayrılacak olan yük
sek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar 
ve fen memurları ayrıldıkları vekâlet şubelerin
de veya idare ve müesseselerde alâkalı oldukları 
veya kontrolleri altında bulundurdukları bilû
mum teahhüd işlerini, ayrıldıkları tarihten itiba
ren iki sene müddetle doğrudan doğruya bizzat 
veya bilvasıta her hangi bir nam ile olursa olsun 
alamayacakları gibi bunları almış olanların ya
nında hiç bir suretle çalışamazylar ve bunlardan 
bu işleri alamazlar. Yaş haddine varmış olma
larından dolayı mecburî tekaüde sevkedilenler 
bu hükümden müstesnadır. 

1339 sayılı kanun hükümleri mahfuzdur. 
BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş bir 

takrir var, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Maluliyet sebebi ile vazifeden ayrılanların 
da yaş tahdidine varmış olmalarından dolayı 
tekaüde sevkedilenler gibi birinci madde hük
münden istisnaları adalete muvafık olacağından 
bu maddenin son fıkrasının aşağıki şekilde tadi
lini teklif ederim : 

Yaş tahdidine varmış olmalarından dolayı 
meoburî tekaüde sevkedilenler veya tebeyyün 

[1] Birinci müzakeresi 19 ncu inikad zabtın-
dadtr. 
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eden bir maluliyet sebebile vazifeden ayrılanlar 
bu hükümden müstesnadır. 

Bursa 
Dr. Refik Güran 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Hayır, hayır. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Encümen bir 

sey söyleyecek mi? 
ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. ŞlNASÎ DEV

RİN (Zonguldak) — Mecburî bir sebeble ayrıl
mış olduklarına göre bu istisnaî hükmün malûl
lere de teşmilinde filvaki fayda vardır. Yalnız 
ilk şekline göre tanzim edilmiş bir fıkra idi. Son 
şekil tahsis yapmıştır. Bizzat meşgul oldukları 
işe tahsis etmiştir. Meselâ projesini yapmış, kon
trolünü deruhde etmiş gibi. 

Meselenin bu cihetten tedkikile münasib gö
rülecek kararın verilmesi muvafık olur. 

Dr. REFÎK GÜRAN (Bursa) — Yaş haddi
ne 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — İkinci müza
keresi değil midir? 

BAŞKAN — Tadil takriri vardır. 
Dr. REFÎK GÜRAN (Devamla) — Yaş had

dine vâsıl olanlar mecburî tekaüde sevkolunuyor-
lar. Bunlar hem ikramiyelerini alıyorlar hem de 
tekaüd maaşlarını alıyorlar. Böyle olduğu hal
de birinci madde hükmünden istisna edilmiştir. 
Genç yaşında malûl olanlar vardır. Bunlar da 
onlar gibi müteahhidler yanmda iş görebilirler. 
Buna müsaade olunursa adalete muvafık olur 
zannederim. Bu fikirle bir takrir arzediyorum. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Reye ar-
zedilmek üzere takriri tekrar okutuyorum. 

(Takrir tekrar okundu) 
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Nazarı dik

kate alanlar lütfen işaret buyursunlar, nazarı 
dikkate almayanlar işaret buyursun. Alınmıştır. 

Encümen ibareyi tashih etmek istiyor mu? 
Son fıkra yerine kaim olan fıkrayı okuyoruz : 

Veya tebeyyün eden bir maluliyet sebebile 
vazifeden ayrılanlar bu hükümden müstesnadır. 
1339 sayılı kanun hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde bu şekli aldı. Reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Nafia vekâletinin, Nafia şir
ket ve müesseseleri reisliği kadrosuna dahil va
zifelerde bulunmuş ve bulunacaklardan ayrıl
mış ve ayrılacak memur ve müstahdemler, Na
fia vekâletinin murakabesi altmda bulunan im
tiyazlı şirketlerden Devlet, belediye ve hususî 
idarelere aid bulunanların maadasında vazife
den ayrılış tarihinden itibaren İM sene müd
detle ve hiç bir nam ile hizmet alamazlar. 

Yaş haddine varmış olmalarından dolayı 
mecburî tekaüde sevkedilenler bu hükümden 
müstesnadır. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Reye arze

diyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanuna muhalif harekette 
bulunan memur ve müstahdemlerle bunları bi
lerek istihdam eden veya bunlarla ortak olan 
veya bunlara iş verenler üç aydan üç seneye 
kadar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler lütfen işaret buyursun... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — 7 - V - 1934 tarih ve 2428 sa
yılı ve 17 - I - 1938 tarih ve 3328 sayılı kanun
lar mülgadır. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 — Türkiyede harb silâhı ve mühimmatı ya
pan hususî sanayi müesseselerinin kontrolü hak
kında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, İktisad 
ve Adliye encümenleri mazbataları (1/79) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresi
dir. Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan 
hususî sanayi müesseselerinin kontrolü hak

kında kanun 
MADDE 1 — Kısmen veya tamamen her tür

lü harb silâh ve mühimmatı yapmak üzere tesis 
edilen veya işletilen hususî sanayi müessesele
ri aşağıda yazılı hükümler dairesinde kontrole 
tâbi tutulurlar. 

Bu kanunun şümulü dahiline giren harb si
lâh ve mühimmatı sanayii her senenin kânunu
sani ayında îcra Vekilleri Heyeti tarafından tes-
bit ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Harb silâh ve mühimmatı ya
pabilecek olan hususî sanayi müesseselerinin ku

fi] Birinci müzakeresi 19 nen inikad zabtın-
daa\r. 
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rulması veya işletilmesi Millî Müdafaa vekâletin
den müsaade istihsaline bağlıdır. 

Yeniden kurulacak olan fabrikaların nere
lerde kurulacağı ve depolarile satış yerlerinin 
nerelerde bulunacağı Dahiliye ve îktisad vekâ
letlerinin mütaîeaları alındıktan sonra Millî 
Müdafaa vekâletince tayin olunur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun şümulüne giren 
hususî sanayi müesseseleri aşağıda yazılı vecibe
lere tabidirler. 

A) Birinci madde şümulüne giren mevcud 
veya kurulacak her müessesenin sahibi, 1055 
sayılı kanunla zeyillerine göre İfa etmekle mü
kellef bulunduğu vecibeler mahfuz kalmak şar-
tile tesis edenlerin ve sermaye sahihlerinin hü
viyetlerini, mütedavil sermayelerini müessesenin 
imal ettiği veya edeceği her madde ayrı ayrı 
yazılarak bunlarm senelik azamî istihsal ve var
sa stok mikdarmı mevcud müesseseler bu kanu
nun neşrinden itibaren üç ay içinde, neşri tari
hinden sonra kurulacak olanlar altmcı maddede 
yazılı nizamnamede gösterilecek müddet zar
fında ve tesisatta yapılacak değişiklikleri, de
ğişikliğe başlamadan evvel ve tatili faaliyetle
rini müessesenin kapanmasından bir ay içinde 
Millî Müdafaa, Dahiliye ve îktisad vekâletlerine 
bildirmeğe mecburdur. 

B) Bu müessese sahihleri her sene imal et
tikleri harb silâh ve mühimmatını ve yevmiye 
ile çalışan amele mevcudile bunlara verilen va
satı yevmiye mikdarmı her malî yü sonunda 
resmî bir beyanname ile Millî Müdafaa, Dahiliye 
ve îktisad vekâletlerine bildirir. 

Bundan başka müesseseye vukubulan sipariş
lerin cins ve mikdarile siparişi yapanların hü
viyetini ve bulundukları mahalli en kısa bir za
man zarfında Millî Müdafaa vekâletine bildirir. 
Millî Müdafaa vekâleti siparişin kabul edilib 
edilmemesi hakkındaki kararmı en çok on beş 
gün içinde alâkadara tebliğ eder. Kararm bu 
müddet zarfında tebliğ edilmemiş olması halin
de siparişin kabulü caizdir. 

O) Teşviki sanayi kanununun muaddel 30 ncu 
maddesi mucibince hazırlanan iş. cedvellerinin 
birer sureti Millî Müdafaa vekâletine de verilir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Lüzumunda her nevi harb silâh 
ve mühimmatının memleket dışına çıkarılması 
Vekiller Heyeti kararile menedilebilir. 

Bu takdirde ihracı menedilen silâh ve mü
himmatın müşteriye teslim edilmemesinden mü-
tevellid zarar ve ziyan Hazine tarafından fab
rikaya ödenir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re

yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun ikinci maddesi
ne muhalif hareket edenler hakkında on beş 
günden altı aya kadar hapis ve iki yüz liradan 
beş yüz liraya kadar ağır para cezasile beraber 
fabrikanın kapatılmasına hükmolunur. 

Üçüncü maddedeki vecibelere riayet etmi-
yenler yedi günden üç aya kadar hapis veya 
yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm olurlar. 

Dördüncü madde hükmüne riayet etmiyen-
ler hakkında altı aydan aşağı olmamak üzere 
hapis cezasile beraber iki yüz liradan bin lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun tatbik şekillerini 
gösteren bir nizamname yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden me
ridir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 8 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
nun kabul edilmiştir. 

Lâyihaya rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
5 —• Umuru belediyeye müteallik ahkâmı ce

zaiye hakkındaki 486 numaralı kanunun bazı 
maddelerini muaddil 1608 sayılı kanunun birinci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri maz
bataları (1/276) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın da ikinci müzake
residir. 

Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye 
hakkmda 16 nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
kanunun bazı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
kanunun birinci maddesini değiştiren kanun 
MADDE 1 — 1608 sayılı kanunun birinci 

[1] Birinci müzakeresi 19 ncu inikad zabtın-
dadır. 
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maddaai aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1 — JBelediye meclis ve encümenleri
nin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamele
rin serdiği vazife ve salâhiyet dairesinde ittihaz 
ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle be
lediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin 
men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yap-
mryanlara elli liraya kadar hafif para cezası 
tertibine ve üç günden on beş güne kadar tica
ret ve sanat, icrasından mene ve Türk ceza ka
nununun 530, 538, 557, 559 ve 577 nci maddeleri-
le 553 nGÜ maddesinin birinci fıkrasında yazık 
cezaları tayine belediye encümenleri salâhiyet-
tardir. Şubelere ayrılan belediyelerde bu cezala
rı encümen namma ve yerine şube müdürleri ta
yin ederler. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Beye arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar lütfen işaret buyur
sun ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar lütfen işaret buyur
sun;.. Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

6 — Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanu
numa ek kanun lâyihası ue tktısad, Adliye, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/168) 
[I] 

BAŞKAN — Heyeti umuimyesi hakkında 
mütalea--var mi? 

T. V. NAZMI TOPŞOĞLU (Aydın) — On 
beş gün evvel Istanbulda bulunduğum sırada 
Buğdayı koruma vergisi karşılığı kanununa ek 
kanun lâyihası müzakere edilirken Ziya Gevher 
IStüi arkadaşım, asıl kanun hakkmda bazı sual
ler irad etmişler ve beyanatlarını da gördüm. 
En esaslı temas ettikleri nokta bu kanunun is
tihdaf ettiği gayenin tamamen temin edilmemiş 
olması ve yapılan fedakârlıkla mütenasib mah-
aulün kûTunmamış bulunmasıdır. 

Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu buğday fiat-
krr 1491 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
(A) fıkrasındaki ahkâm dahilinde tesljit olun
maktadır. O da Heyeti Vekile kararile tesbit 
olunur. Bu da % 3 kadar çavdarlı ve 75 libre 
olmak üzere beş kuruştur. Eğer mahlut olacak 
ve Hbıresi bir dereceye kadar hafif olacak olursa 
fiatı bir mikdar tenzil edilir. Fakat bu tenzilin 

[1] 28 mımamdi matbua 16 nzı inikad zabtm-

azamisi buğday fiatmı 4 kuruş 18 santimden 
aşağı düşürmez. 

Harbin başlangıcı olan eylül ayma kadar 
bir kaç senenin fiatları dünya piyasası taMb 
edildiği takdirde görülür ki sif fiat itibarile 
tutarı 100 paradan ileri geçmiyor. Sif İngiltere, 
Sif Bahri Sefid Umanları yüz paradan nakliye 
masrafları çıkarılacak olursa, ihracat iskelelerin
de fob fiyat belki iki kuruş bile tutmaz. Halbuki 
Buğdayı koruma kanunu mucibince bütün mem
leket dahilinde yapılan mübayaat mahallinde 
beş kuruş, eğer mahlut olub da libresi bunu tut
madığı tıakdirde fiatlar 4 kuruş 18 santime dü
şüyor. Bunların depoya, ihraç iskelelerine na
killeri ve vapura tahmilleri hesab edilecek olur
sa fiatlar 6,7 kuruşa kadar çıkıyor. Demek M 
dünya piyasasına nazaran bir mislinden fazla 
himaye edilmiş vaziyettedir. 

Memleket dahilindeki satış serbest olmakla 
beraber gerek İstanbul borsasında ve gerek İz
mir borsasında şimdiye kadar gösteriyor M 
buğday fiyatları 4,5 ve 5 kuruştan aşağı pek 
tenezzül etmemiştir. Demek ki memleket dahi
linde yapılan mübayaat dünya piyasasının dü
şüklüğüne rağmen memleket içindeki alışveriş-
de işin de tesirini göstermiştir, yani fiyatları 
birdereceye kadar yükseltmiştir. Bu güne kadar 
57 merkezde mubayaa yapılmakta idi. Bu sene 
zarfmda 7 dane mubayaa yeri açılmıştır. Bili
yorsunuz arkadaşlar, bu mubayaa işinden büyük 
müşkilâtrmız ambar ve depo meselesidir. Mem
leketin içinde pek çok yerlerde mubayaa etti
ğimiz buğdayların bir kısmı camilerde, mescid, 
lerde, bulduğumuz her yerde hatta kale bürç-
lerinde dahi muhafaza edilmektedir. Harice 
gitmediği takdirde, ambar da bulamadığımız 
zamanlarda mübayaatmuzı bundan daha ileriye 
götürmek imkânı olmryor. Biliyorsunuz ki buğ
dayı koruma kanununda ambarların ve silola
rın yapılma meselesi de mevzuu bahistir. Bu 
çok ehemmiyetli bir mevzudur. 

Harb ilânından beri yalnız buğday değil alel-
umum zahire fiyatları yükselmiştir. Bir haftadan 
beri biliyorsunuz ki, yulaf müstesna olmak üzere 
buğday arpa, çavdar ve mahlutun ihracmı ser
best bıraktık. Bugün bütün Türk limanlarında 
fob olmak üzere arpa fiyatı 5 - 5,5 arasmda, 
çavdar 5 kuruş 30 para üzerinden satılmakta
dır. Buğday üzerinde henüz almmış karar yok
tur. Fakat çavdar 5 kuruş 30 para olduğuna na
zaran tahmin buyurulur ki, buğday fiyatlan alü 
kuruştan aşağı olmıyacak ve hatta daha ileri 
gidecektir. Çünkü Bahrisefid havzasına hemen 
hemen buğday ihraç edecek memleket kalma
mıştır. Bulgar ve Romanyalıların buğday ihraç 
etmelerine imkân yoktur. Macarların biraz buğ
dayları varsa da sevkiyat müşkülâtı vardır. Bi
naenaleyh buğdaylarımız geniş bir taleb karşı-
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SEüda bulunmak üzeredir. Buna binaen memle
ket dahilindeki alış fiyatı 6 - 6,5 kuruşa yak-
lftSrcaktır. Memleket içinde toprak ofisinin teş-
kil&tı ve ambarları bulunmaması dolayısile kâfi 
ttıtiıbayaatta bulunamamış olsa dahi mahsul kâfi 
derecede kendiliğinden himaye edilmiş olacak
tır. Bundan sonra elimizdeki buğdayları mü-
said fiyatlarla çıkarmak imkânma malik olur
sak daha ziyade kuvvetimizi ambar ve silo 
inşaatına vermek suretile ileride köylüyü hi
mayeyi imkân dahiline sokmak istiyoruz. 

Bilâhare yine köylünün himayesi mevzubah-
soMuo-u zamanda ambarlar satın alma kabiliye
timizi geniş mikyasta artırmış olacaktır. Asıl 
mevzuumuz bu gün köylünün kazançlı olması
dır. Müstahsil kazandığı takdirde istihsalini 
artıracağı gayet tabiî bulunması itibarile bu va
ziyet harb dolayısile kendi kendine gelmiş bu-
lunmaktadr. O itibarla zannediyorum ki, Ziya 
Gevher arkadaşımın matlûbJ arı esasen hâsıl ol
muş bulunmaktadır, înşaallah diledikleri gibi 
anbarlarrmızı da tezyid edecek olursak bundan 
osnra daha geniş mubayaa imkânı bulmuş ola
cağız. 

İSMET EKER (Çorum) — Vekilden bir şey 
soracağım. 

Ofis harice buğday satıyor mu? 
TİCARET V. NAZMİ TOPCOĞLU (Aydm) 

— Kennv, satmrvor, satmak üzeredir. 
ÎSMET EKER (Çorum) — Biz harice, bil

hassa Filistine buğday satılıyormuş diye işit-
miştik. 

TİCARET V. NAZMI TOPCOĞLU (Aydın) 
— Satılmak üzeredir. 

İSMET EKER fOornm^ — Kao kuruştan. 
TtCARET V. NAZMI TOPCOĞLU (Aydm) 

— Filistinden buğday m tonuna 8.5 ingiliz lirası 
verildi. Biz fob esası üzerinden 10 ingiliz lirası 
istedik. 

İSMET EKER (Çorum) — Şimdi buğdaym 
harice sat/l™ası serbest bırakılmış rai drr? 

TtCARET V. NAZMI TOPCOĞLU (Aydm) 
— Evet serbesttir. 

İSMET EKER (Çorum) — Bu serbestiyet 
bundan sonra da devam edecek midir? 

TtCARET V. NAZMI TOPCOĞLU (Aydın) 
— Şimdiki halde devam edecektir efendim. 

ZIYA GEVHER ETlLt (Çanakkale) — Ti
caret vekilimizin bilhassa son olarak söylediği 
silo ve ambarların genişletilerek, bunun üzerin
de işlenerek, gelecek senelerde buğday fiatmm 
müstahsil lehine olarak tutulmasının temin edil
mesi yolundaki beyanatından çok mutmainim. 
ve hedefimiz de esasen budur. Diğer cihetten 
fiatm yükselmesi, hakkındaki sözleri, esasen be
nim tezimi kuvvetlendirecek beyanattan başka 
bir şey olmamıştır. Saym vekilimiz diyorar ki, 
fiat bu gün yükselmiştir. Arpa ve Çavdar beş 
buçuktur. Elbetteki buğday daha fazladır, işte 
benim asıl derdimi teşkil eden bu noktadır. 

Eğer vaktile toprak ofisi verdiğimiz sermayeyi 
iyi kullanmış olsaydı bu beş kuruş köylünün ke
sesine girecekti. Saym vekilimiz bundan sonra
sı için bunu vâdediyorlar. Alacakları tahsisat
la bunu yapacaklardır. Köylünün elinden 2 - 3 
kuruşa çıktıktan sonra her hangi bir tüccarın 
bunu beş kurusa satması beni alâkadar etmez. 
ASTI gaye, köylünün elinde iken beş kuruşa sa
tılmasıdır. Bu suretteki vaidlerine teşekkür 
ederim. Benim sualim esasen bu müzakere etti-
pimiz kanuna taallûk eden bir şey değildir, ile
ride bu hususta mühim bir kanun gelecektir. 
Orada tekrar görüşülmek üzere elimizdeki mad
delerin müzakeresine geçilmesine ben de taraf
tarım. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
başka mütalea yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa ek 
kanun 

MADDE 1 — Muharrik kuvveti on beygire 
kadar olan valssiz ve elekli değirmenlerden 
alınmakta olan buğdayı koruma karşılığı vergi
sini, bu deS-.Tmen sahihleri istedikleri takdirde, 
mezkûr değirmenlerin geçen yıl içindeki imalâ
tı ve kuruluşlarına göre iş kabiliyetleri ve em
salinin vaziyeti ^öz önüne almarâk maktuan 
tahakkuk ettirilib tahsile Maliye vekâleti sala
hiyetlidir. 

Maktu verginin matrahı 2430 sayılı kanu
nun 21 nci maddesinde yazılı resen takdir hey
eti tarafmdan tesbit olunur. Varidat daireleri 
bu matrah üzerinden, buğdayı koruma karşılığı 
vergisi kanunundaki nisbetler dairesinde ver
giyi tarh ve ihbarname ile mükellefe tebliğ 
ederler. 

Resen takdir heyeti kararlarına ve tarholu-
nan vergiye karşı mükellefler tarafmdan veya 
varidat dairesi namma yapılacak itiraz ve tem
yiz ta^blerinde, 3692 sayılı kanun hükümleri 
cari olur. 

Tahakkuk eden vergiler aylık taksitlerle ve 
bir aym vergisi ertesi avm on beşinci günü ak
sanıma kadar ödenir. Taksitlerini miadmda öde
meyenlerin verg'si yüzde on zamla ve tahsili em
val kanununa göre tahsil olunur. 

Sene içinde işini terkedenler, keyfiyeti yazı 
ile varidat dairesine bildirdikleri takd:rde. ih
bar tarihinden sene sonuna kadar olan vergileri 
terkin Qİunur. 

Maktuiyet usulüne tâbi olmak istemeyen ve
ya bu usule tâbi iken bundan vazgeçmek iste
yen değirmenler, keyfiyeti takvim yılı basma 
kadar varidat dairesine yazı ile bildirirler. Bu 
takdirde talebin müsadif olduğu malî yılı takib 
eden malî yıldan it'baren talebleri dairesinde 
vergiye tâbi tutulurlar. Şu kadar ki bir kere 
maktuiyet usulünü tercih edenler, iki yddan ev-

10 — 
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M bu usulden vazgeçemezler. 

Buğdayı koruma karşılığı vergisinde maktu-
iyet usulünü tercih edenler muamele vergisin
de de ayni usulü tercih etmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler ... lEtmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Vergileri maktuan almacak 
değirmenlerden çıkarılacak unlarm dahi kur
şun mühürle mühürlenmesi ve nakliye tezkere-
sile nakli mecburidir. Bu değirmenlerden un 
çıkarmak isteyenler varidat dairesine müraca
atla çıkaracakları unlarm mikdarma göre be
dava nakliye tezkeresi alırlar. Bu tezkerelerin 
bir parçasını değirmenciye, bir parçasını muha
faza memuruna tevdi ederek çuvallarına kur
şun, mühür koydurduktan sonra kendilerine ka
lan üçüncü parça tezkere ile unlarını nakleder
ler. Bu hükme riayet etmiyen değirmencilerle 
un sahihleri ve bu unları bilerek nakleden, sa
tan ve satm alanlar hakkmda 2466 sayılı kanu
nun muaddel 9 ncu maddesinin «B» fıkrasında 
yazdı cezalar tatbik olunur. 

Vergileri maktuan alman değirmenlerden 
çıkarılacak unlara mahsus nakliye tezkerelerile 
başka değirmenlerden çıkarılmış olan unlarm 
nakli yasaktır. Bu yasağa karşı hareket eden 
un sahiblerile bilerek nakleden, satan ve satm 
alanlar hakkmda on beş günden üç aya kadar 
hapis cezası tatbik ve Türk ceza kanununun 
36 nci maddesi hükmüne tevfikan unlarm mü
saderesine de hükmolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ui\ 
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me

riyete girdiği tarihte maktuiyeti isteyib isteme
diklerini bildirmeleri birinci maddede yazılı 
değirmenlere, varidat dairelerince yazı ile bir 
defaya mahsus olmak üzere tebliğ olunur. Bu 
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde maktu
iyeti istemediklerini yazı ile bildirmeyenler hak
kmda 1940 malî yılmdan itibaren maktuiyet 
usulü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reyelrin neticesini arzedeceğim: 
Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesine dair olan kanun lâyihasına, lâyi
hayı kabul etmek suretile, (308) zat rey vermiş
tir. Muamele tamamdır. Binaenaleyh kanun 
(308) reyle kabul edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur. Cuma günü 15 te top
lanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16 

m*m 

19 ncu inikad zabtmın 156 nci 
kelimesi (konulmaması) olacaktır. 

DÜZELTME 

asmm 1 nci sütununun 12 nci satırındaki (konulması) 
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Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ek

lenmesine dair kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Aza adedi 429 
Reye iştirak edenler 308 

Kabul edenler 308 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler 120 
Mûnhaller 1 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

/ Kabul 
İsmail Hakkı Uzunçarşıb 
Memed Emir 
Osmaaı Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Neemeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi yeşil-
yurd 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atcf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

edenler ] 
Çankırı 

Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğiu 

Erzincan 
İskender Artun 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiya Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüsane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 

- « -
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Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvj Ayku-rd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Eunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denil
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Bana Tarhan 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Ali Ögel 
Ziya Karamursal 

Umir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızjldoğan 
KaShraman Anklı 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Ilacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tama<g 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıgğlu 
Reşdd özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Üa?güblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr, Ali Süha Delilbaçı 

Muhlis Erkmun 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 

Malatya 
Dr. Hümi OytJto 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket Qzpa*ar-
başı 
Mihri Pektaş 
MuttaHb Ofcer 
Osman Taner 

Manita 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
FaikKurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maras 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Engin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfanı FerM Alpaya 
Rıza; Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Mus 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Ora! 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim Etem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbl©emir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
ismail Çam aş 

I «fi»-
Ali Zırh 
Dr. Saim AJİ Dilenir» 
Fuad SLrmea 
Kemaldin Kamfı 
Raif I?|x|ç-

Samsun 
Amiral lahtlâ Jlöjgm 

- j Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yeg«n* 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Iscen 
Tevfik Tarm*n 

8wd 
Ali Rua Esen 
NakiBekmen 

I Şefik ÖJBdemlr 
Sinob 

Cemal Alif 
CemilAlay 
Cevdet Emm i n i c i y i 
Hulusi Oruçoğlu 

AJbdurrahraan Naci $e-
mirağ 
Gl. Akif öztekjn Ijfe-
demgil 
ismail 3C«poed?l^ar 
Mergube GürUyük 
Mitat ŞtoftBlecU 
Remzi Çia#r •* 
Şemsettin G&aajttay 
Ziya Basara 

Nazmi T^şk 
Rahmi Apak 

Cemal Kovalı 
Galib P»kel 
GL Sıdkr Üke 
Muammer Dertli 
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Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiböğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanbzoğlu 
Sırn Day 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel . 

Dr. Hüsamettin. Kural 
ihsan Tav {M.) 

Ankara ; 
Aka Gündüz (Hasta) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Oezmi Ercin (M.) 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen • 

• Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(«s. Vt) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Kârari 
Muzaffer Akpniar 

Bilecik 
Salih Bozok (Hasta) . 

BUM» 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli ' 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) -,:-
Dr. Zihni Ülgeri 
Fethi OkyarMVv) 
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Şeref Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel, 
Sami Erk man 

Ur fa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi iSoyer 
Refet Ülgen . 
Sami İşbay 
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Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 

[ Beye iştirak etmeyenler ] 
Burdur 

İbrahim Necmi Dilmen 
Bursa 

Dr. Galib Kahraman 
(M.) 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Başkan) 

Çorum 
Münir £ağıl 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinljaş .; . 

Elâzığ 
Fa«zıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Abdülhak Fıra/t; 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Arıkau 
Salih Basotaç 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir , 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Talât Onay 

içel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

izmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Tahsin Coşkan 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazım Börekçi (M.) 

Sırn tçöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Boi&kurî 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rif at Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
Kagıb Akça 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
(M.) 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten (M.) 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
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Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
(Hasta) 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 
(Hasta) 

Rize 
Hasan Cavid (M.) 

Samsun 
Naşît Fıra*t 

î : 20 3-1 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
ismail Safa özler 

Siird 
Hulki Aydın 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

1940 0 : 1 
Sivat 

Atıf Bsenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 

Sıtkı Atanç 
Trabzon 

Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

Tuncili 
Haydar Rüştü öktem 

Yozgad 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Hüsamettin Okan 



T. R M. M. Matbuut 



S. Sayısı:42 
Mart: mayıs 1939 aylarına aid raporun sunulduğu hakkında 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat 

encümeni mazbatası (3/122) 

T: C. 
Divanı muhasebat • 21.- VI - 1939 

U. 150100 
Say% H. 1689 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanunu ahkâmına tevfikan Divanı muhasebatça vher üç ayda > bir tanzim 
ve Büyük Millet Meclisine takdimi icab eden raporlardan mart - mayıs 1939 aylarına aid ve 35 fıkradan 
mürekkeb üç aylık raporun, Divanca reddolunaıı sair muamelât, hakkında mikdar ve. teallûk et
tikleri kanunlar itibarile tanzim kılınan bir cedvel ile birlikte sunulduğunu derin saygılarımla 
arzeylerim. . , . 

• , ,. D, M>. Reisi 
, • • • • - . . , - , • 8. Oran ., .. 



Divanı muhasebatın mütaleası 

Kısım : I 
251i sayılı kamunun 73 ncü maddesi mucibince 

yapılan tedkikat neticesinde reddolunan iti
razlara müteallik kararlar 

1 -rr- Tortumun Vıhık köyünden Alioğlu Be
kir Koç imzasile verilen ve istiklâl harbi ma
lûlü, buijınmasınd'an dolayı 1 teşrinisani 1932 
tarihinden itibaren maaş bağlanmış ise de bun
dan evvel 23 kânunuevvel 1337 tarihinde mü
racaatta bulunduğundan tahsis mebdeinin ilk 
müracaat tarihine tashihini, ve 551 numaralı 
terfih kanunu mucibince müstahak olduğu 200 
lira kıymetindeki arazinin de biran evvel veril
mesi talebine dair olan 3 -1 -1939 tarihli dilek
çe ile sebkeden istifsara cevaben Millî Müdafaa 
vekâletinden alınıp malûl Alioğlu Bekir Koçun 
23 kânunuevvel 1337 de müracaatı olduğu hak
kındaki iddiası Tortum. Askerlik şubesinden so
rularak mezkûr tarihteki müracaatı üzerine mu
ayeneye sevkedildiği ve müracaat istidasının 
maaş tahsisi talebine aid olup olmadığı tesbit 
edilemediğinden evrakı arasındaki 15 teşriniev
vel 1932 tarihli istidasına göre maaş tahsis edil
miş olup Tortum Askerlik şubesinden alınan 
cevab ile malûlün istidasının sunulduğu mea
linde bulunan 18-11-1939 ve 4187/461 sayılı 
tezkere ve askerî tahsis şubesinin, istiklâl har
binde sağ kolundan yaralanma neticesi malûl 
kalan mumaileyhe mülga 11 ağustos 1325 tarih
li kanuna göre beşinci dereceden ve 3107 nu
maralı kanuna tevfikan müracaatını takib eden 
1 teşrinisani 1932 tarihinden itibaren 75 kuru
şun tahsis edildiğinin 56080 tescil numaralı ev
rakın tedkikından anlaşılmış olduğu ve dilekçe
sine Tortum Askerlik şubesinden bağlanan ve
saikte mumaileyhin 23 kânunuevvel 1337 tari
hinde şubeye müracaat ederek dilekçesinin 2917 

a — 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı Mu. Encümeni 19 - XII -1939 

Esas No. 3/122 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Mart - mayıs 1939 aylarına aid olup Divanı 
muhasebat reisliğinin 21 - VI - 1939 tarihli ve 
150100/1689 numaralı tezkeresi ile gönderilmiş 
ve Divanı muhasebat encümenine havale edil
miş bulunan üç ayhk rapor encümeuimizce Di
vanı muhasebat reisinin lıuzurile tedkik olun
du. Raporun fıkralarına mütenazır olarak itti
haz olunan kararlar aşağıya yazılmış ve Umumî 
Heyete arzedilmek üzere sunulmuştur. 

1 — İstida sahibinin 1932 senesinden evvel 
23 kânunuevvel 1337 tarihinde vaki müracaatı
nın tekaüdlük talebine dair olmadığı yapılan 
tahkikat ve tedkikattan anlaşılmış olmakla 3107 
numaralı kanuna tevfikan 1932 senesinden iti
baren yapılan tahsis muamelesinin tadilini mu-
cib bir sebeb bulunmadığına dair Divanı muha
sebatça ittihaz olunan karar yerinde görülmüş
tür. 

( S. Sayısı : 42 ) 
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numaray kaydedildiği gösterilmiş bulunmakla I 
beraber bu müracaatın maaş tahsisi talebine aid 
olduğuna dair malûmatı kaydiye olmayıp an
cak kolunun mühürlenerek muayeneye sevke-
dildiği bildirilmekte olup 18 nisan 1337 tarihin
de beş ay tebdili hava ile köyüne gelen Bekir 
Koçun bu müddetin hitamında tekrar muaye
nesinin icrasile vaziyeti sıhhiyesinin tesbiti icab 
edip, nitekim üç ay tecavüzü müddetten sonra 
23 kânunuevvel 1337 tarihli müracaatı üzerine 
muayeneye sevkedilmesine ve Erzurum hasta
nesi Heyeti sıhhiyesinin 28 kânunuevvel 1337 
tarih ve 2114 numaralı raporile askerlikten ih
raç olunmasına göre bu müracaatın maaş talebi 
hakkında olmayıp daha ziyade muayene talebi
ne aid olması lâzımgelmekte olduğu ve müra
caatı olan kânunuevvel 1337 tarihinde maluli
yet vaziyeti katği olarak tesbit edilmiş olmayıp 
ancak bu tarihten beş gün sonra yapılan mua
yene ile askerlikten ihraç edilmiş bulunması ha-
sebile maaş talebinin ihraç tarihinden sonra va
ki olması icab ettiği ve bu müracaatı da 1932 
senesinde yapılmış olduğu cihetle henüz asker
likle alâkası kesilmeden evvel kânunuevvel 1337 
tarihindeki müracaatının maaş talebi telâkki. 
edilemiyeeeği ve binaenaleyh tahsis muamelesi
nin değiştirilmesini mucib bir hal görülemediği 
ve diğer isteği olan 200 lira kıymetindeki arazi 
ise maaşın tahsisi sırasında tahakkuk dairesince 
evrakına işaret edilmiş olup tefviz muamelesi de 
Maliya vekâletini alâkadar etmek itibarile bu 
mesele hakkında vekâleti müşarünileyhaya ya
zılması münasib olacağı hakkındaki 2 - I I I -1939 
tarih ve 602/11 sayılı müzekkeresi Divanı mu
hasebat Heyeti umumiyesinde okunduktan son
ra mütaleasına müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Ârkun, müddeinin tedkik edilen tahsis 
dosyasındaki istidasında maaş tahsisi hakkında 
1932 yılında müracaatta bulunduğu anlaşılmak
ta olmasına ve 1337 yılındaki müracaatının bu 
tarihte henüz asker bulunması hasebile muaye- ı 
nesinin icrasile vaziyetinin tesbitinden ibaret 
bulunmasına binaen kanuna uygun görülen tah
sis muamelesinin tasdiki lâzımgeldiği mütalea-
sında bulunmakla icabı müzakere olundukta: 

Müstedinin 23 kânunuevvel 1337 tarihli mü
racaatı üzerine muayeneye sevkedildiği ve Er
zurum hastanesi Sıhhiye heyetince 28 kânunu
evvel 1337 tarihli raporla askerlikten ihraç edil
diği anlaşılmakta ise de bu tarihte vaki müra- j 

( S. Sayışı : 42 ) 
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eaatın maaş tahsisine mütedair bulunduğu hak
kındaki iddiasının tevsik olunamamış ve tahsis 
dosyasında bulunan 15 - X -1932 tarihli dilek
çesinde (şimdiye kadar malûmatım olmadığı gi
bi şimdi ise aldığım malûmata nazaran benim 
gibi malûl gazilere ve arkadaşlarıma Hükümeti 
Oümhuriyemizin göstermiş olduğu mükâfatların 
bir mikdar da bendelerine maaş tahsisi husu
sunda lâzımgelen muamelenin ifası) diye yazılı 
olması da daha evvel maaş tahsisine dair mü
racaatının mesbuk olmadığını teyid eylemekte 
bulunmuş olmakla tahsis muamelesinin tebdi
lini icab ettirir bir sebeb mevcud olmadığından 
tadil talebinin 2514 numaralı kanunun 73 ncü 
maddesi uyarınca reddine ve keyfiyetin üç ay
lık raporla Meclisi Âliye arzına ve 200 lira kıy
metinde arazi itasına müteallik muamele tahak
kuk dairesince maaş tahsisi'sırasında evrakına 
işaret edilmiş olub teffiz muamelesi Maliye ve
kâletine aid bulunmak itibarile bu mesele hak
kında Maliye vekâletine yazılmasına ve kendi
sine ve Millî Müdafaa vekâletine de tebliğine 
karar verilmiştir. 

2 — Adliye vekâleti Zat işleri umuım müdür
lüğünce tanzim edilib tescil için Divana gönde
rilen Karamursal hâkimi Nuh Necyettinin teka
üd maaşına aid evrakın 3 ncü dairece tedkikm-
da: Maaş kanunu hükümlerine nazaran maaşları 
yükselen memurların yükselmiş olan. maaşa is
tihkakları; yükselme tarihini takib eden ay ba

şından başlayacağına ve tekaüd kanunu hüküm
lerine nazaran alınmaya istihkak kesbedilmemiş 
olan bir maaş tekaüdlüğe esas olaanıyaeağına ve 
16 - X - 1933 tarihinde ittihaz olunan 844 nu
maralı Heyeti Umumiye kararı yetim maaşına' 
müteallik ise de mahiyeti itibarile tekaüd maaş
larına da şümulü tabii bulunmasına ve Nuh 
Necyettinin yükselmiş olan maaşını almadan ve 
almağa istihkak kesbetmeden tekaüde sevk edil
miş olmasına mebni dairesince bu maaş üzerin
den tahsis edilmiş olan tekaüd aylığının tescili
nin mümkün olamıyacağına karar verilerek red 
edilmesine itirazen mumaileyh tarafından veri
len ve son maaşı olan 55 lira üzerinden tahsis 
muamelesi yapılmış iken bilfiil bu maaşı alma
dığından bahsi 1 e tekaüd maaşının tescili müm
kün olmadığına dair üçüncü dairece ittihaz olu
nan karara istin ad edilen 16 - X - 1933 tarihli 
844 numaralı Heyeti Umumiye kararı hâdisede 

( S. Sayısı 

2 — Alınmağa kanunen istihkak kesbedilme
miş olan bir maaşın tekaüd veya yetim maaşına 
veya ikramiyesine esas ittihazına 1683 numaralı 
kanun hükümleri müsaid görülmediğinden mu
amele sahibinin itirazının reddi yolunda Diva
nı muhasebat Heyeti umumiyesince müttehaz ka-
karar encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

42) 
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mabihüttatbik olamıyacağrndan Divanı muhase
bat kanununun 73 ncü maddesi mucibince 'key
fiyetin Umumî Heyttçe tedkiki talebini muhtevi 
bulunan 21 - II - 1939 tarihli dilekçe ile sebk 
eden istifsara cevaben Adliye vekâletinden gön
derilen ve (tahsis dosyası içinde bulunan istiza
ha verilen karşılıkta da bildirildiği ve sicil ör
neğinde yazdı olduğu üzere 55 lira maaşlı Ka-
ramursal Hâkimliğinde işe başlayış ve ayrılış 
tarzlarına göre bu maaşı filen almamış ise de 
kanunu mahsus mucibince 45 lirada muayyen 
olanı müddetini bitirmek suretile 55 liraya 
tayin kılınmasına ve tekaüd kanununun 6 ncı 
maddesi, yalnız talebile tekaüd olanlar için 
son maaşı iki sene almak şartını vazetmiş 
bulunmasına ve resen tekaüd halinde son ma
aşlarını filen alıb almayacağı hakkında ahkâmı 
mevcude olmamasına binaen son memuriyet ma
aşı olan 55 lira üzerinden yapılan tahsis muame
lesinde bir yolsuzluk bulunmadığı ve kararda 
mevzubahs Trabzon hat bakıcısı müteveffa Ha
san hakkında ittihaz olunan kararın mumaileyh 
hakkında da tatbiki muvafık görülmemekte ol
duğundan talebi veçhile keyfiyetin bir defa hey
eti umumiyede görüşülmesi) şeklinde olan 23 - 2 -
1939 tarih ve 40/44 sayılı tezkere Divanı muha
sebat Heyeti umumiyesinde okunduktan sonra 

Mütaleasına müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkun 1683 saydı tekaüd kanununun 
26 ncı maddesinde 65 yaşını doldurub da tekaüd 
müddetini ikmal etmemiş olanlardan hizmeti 20 
seneye baliğ olmıyanlara son aldıkları maaşın 
emsali hâsdı üzerinden beher hizmet senesi için 
birer aylık olmak üzere tediyat yapdacağı göste
rilmiş olmasına nazaran bu gibilerden hizmeti 
20 seneden fazla olmasına binaen kanun hük
müne göre tekaüd maaşı tahsis edilecekleri, mad-
dei kanuniyedeki son aldıkları maaş kaydından 
hariç tutmağa imkân olmayacağına ve müddeinin 
de terfi ettiği 55 lira maaşı filen almamış olub 
son almış olduğu maaşın 45 lira bulunmasına bi
naen bu mikdar maaş üzerinden tahsis dilen te
kaüd maaşına aid tahsis muamelesin i i1, kanuna 
uygun ve tasdiki muktazi bulunduğu mütalea-
sında bulunmakla icabı müzakere olundukta : 

Müstcdi Nuh Necyettinin 14 temmuz 1938 
tarihinde terfian nakli memuriyeti icra kılındığı 
ve yeni vazifesine 15 ağustos 1938 tarihinde mü
başeret eylemiş olmasına göre vaziyeti; 3 T. evvel 
1927 tarihli umumî heyet kararında mevzubahs l 

( S . Sayısı : 42 
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muameleye müşabih olub bu karara ve maaş ka
nununun birinci maddesi hükmüne göre memuri
yeti terfi edilenler maaş zammına işe mübaşe
retlerini takib eden aydan itibaren müstehak ola
cakları cihetle mumaileyhin de yükseldiği derece 
maaşına 1 eylül 1937 tarihinde kesbi istihkak 
eyleyeceği ve tekaüd kânununun 6 ncı ve 26 ncı 
maddeleri münderecatına nazaran tekaüd maa
şına son alınan maaşın esas tutulması lâzım gele
ceği cihetle henüz almağa kesbi istihkak etmediği 
yeni maaş üzerinden tekaüd aylığı bağlanması 
mümkün görülememiş ve binaenaleyh 3 ncü da
irece ittihaz edilib 26 - 1 - 1939 tarih ve 143272/ -
294 numaralı red takririne esas teşkil eden kara
rın tebdil ve tadiline mahal olmadığından tadil 
talebinin 2514 sayılı Divanı muhasebat kanunu-
müstediye tebliği ile beraber tahsis evrakının Ad-
lık raporla Meclisi Âliye arzına ve keyfiyetin 
müstediye tebliği ile beraber tahsis evrakının ad
liye vekâletine iadesine karar verilmiştir. 

3 — Çankırmın Urvay köyünden Akbıyık 
oğullarından Şehid AÜi karısı Zeliha Aikbıyık im-
zasile verilen ve kocasının büyük harbte şehid ol
duğu halde kendisine tebliğ edilmeyib Devlet şû
rasının 29 - I - 1937 tarihli kararı ile 26 nisan 
1331 tarihinde şehid olduğu tesbit edildiği cihetle 
3107 numaralı kanunun müruru zaman hakkında 
koyduğu hükmün şehidin ailesine tatbiki doğru 
olmayacağından kocasının şahadeti tarihinden iti
baren maaşlarının tahsisi ve 1 haziran 1930 tari
hine kadar müterakimlerinin itasile bu tarihten 
itibaren de on seneliğinin tediyesi icab ederken 
yalnız yedi sekiz senelik kadar maaş verilmiş ol
masından dolayı daha on beş senelik maaşlarının 
4a verilmesi talebine dair bulunan 18 - I - 1939 
tarihli dilekçe ile vaki istifsara cevaben Millî Mü
dafaa Vekâletinden gelen ve 331 senesinde bu aile
ye şahadetin tebliğ edilib edilmediği hakkında bir 
kayid olmadığını ve evvelce de şahadetin tevsik 
edildiği ve maaşı da şahadet tarihinden itibaren 
bağlanmak suretile on senelik maaşlarının verile
rek alâkasının kesildiğini bildiren 17 - I I - 1939 
tarih ve 664/3600 sayılı tezkere ve askerî tahsis 
şubesinden yazılan ve müstedinin kocası Alinin 

26 - 27 nisan 1331 tarihinde Çanakkalede Kereviz-
dere muharebesinde kaybolduğu Millî Müdafaa 
vekâleti zayiat ve harb mezarlıkları şubesinin 13 
ağustos 1927 tarihli ihbariyesile tahakkuk edib 
maaş tahsisi hakkında ailesinin 1933 senesinde 

3 — 3107 numaralı kanun münasebetile şe
hidin ailesi maaşları hakkında ittihaz olunan 
Divanı muhasebat kararı kanuna uygun görül
müştür. 

( S. Sayısı : 42 ) 
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vaki müraeatları üzerine karısı Zeliha ile iki kı
zına ve üç oğluna şahadet tarihi olan 27 nisan 
1331 tarihinden itibaren mülga 11 ağustos 1325 
tarihli tekaüd kanununun 36 ncı maddesine tev
fikan yüz kuruş maaş tahsis edilmiş ve bu tahsis 
muamelesi de dairesince 12 mayıs 1936 tarihin
de yapılarak evrakı Divana tevdi edilmiş 
ise de görülen bazı noksanın ikmali hak
kında 18 mayıs 1936 tarihinde yapılan 
istizahtan sonra tahsis evrakı ancak 
28 kânunuevvel 1937 tarihinde Divana iade 
edilmiş ve bu tarihte ise 3107 numaralı kanunun 
meriyet mevkiine geçmiş olmasına ve ikinci 
muvakkat maddesile istihkakları toptan veri
lerek alâkaları kesilecek olanlar hakkında da 
bu kanun hükmünün tatbik edileceği muharrer 
bulunmasına binaen kanunu mezkûrun tatbi
kinden evvel tekemmül eden bu tahsis mua
melesi hakkında mütekaidin şubesince aile na
mına tanzim edilen istihkak' varakası muhtevi
yatının 3 kânunusani 1938 tarihinde tescil 
edildiği ve ailenin maaşa istihkak tarihi olan 
27 nisan 1331 terihinde tekaüd ve yetim maaş
ları tahsisata tâbi bulunmaması dolayısile yalnız 
yüz kuruşun on senelik tutarı olan 120 liranın 
tediyesi cihetine gidildiği ve bu suretle yapılan 
muamelenin de kanunun ruhuna tamamen uy
gun bulunduğu görülmüş olub şehidin ailesine 
3107 numaralı kanunun neşrinden evvel daire
since yapılan tahsis muamelesi Divanca tescil 
ve resmi senedleri mahalline sevkedilmiş olsa 
idi şahadet tarihinden tasfiye tarihine kadar 
olan muayyen tarihlerden itibaren tahakkuk 
ettirilecek tahsisatı fevkalâdelerile beraber 
maaşlarının müterakimi ve tasfiye tarihinden 
itibaren de yine tahsisatı fevkalâdelerile bir
likte maaşlarının on seneliklerinin tediyesi icab 
ederdi. Halbuki 3107 numaralı kanunun neş
rinden evvel tekemmül eden tahsis muamelesi 
3 kânunusani 1938 tarihinde ikmal edilmiş ve 
bu tarihte ise adı geçen kanun meriyet mevkiine 
girmiş olmasından dolayı Alinin şahadet tarihi 
olan nisan 1331 tarihinden itibaren yalnız yüz 
kuruş üzerinden ailenin on senelikleri verilerek 
alakalarının kesilmiş olduğu; binaenaleyh di
lekçe sahibi, zevcinin harb gaibi olduğu Devlet 
şûrasının 29 kânunusani 1937 tarihli ka

rarı ile tahakkuk etmiş olmasına ve bu tarihe ka
dar şahadetine dair tebligat yapılmamış bulun
masına biaen 3107 numaralı kanunla konulan 

( S. Sayısı 



— 8 — 
müruru zaman hükmünün haklarında' tatbiki I 
icab etmeyeceği cihetle maaşlarının şahadet ta
rihinden tahsisini ve müterakimlerinin itasını 
taleb etmekte olup tahsis muamelesinin tekem
mülü 3107 numaralı kanunun neşrinden evvel l 
tesadüf etmesi hasebile maaşlarının taleb edil
diği gibi istihkak tarihi olan 27 - IV -1331 den 
tahsis olunduğu ve ancak bu kanunun meriye
te girdiği tarihte henüz alâkaları kesilmemiş ol
masından dolayı adı geçen kanuna ve Umumî he
yetin 17 haziran 1937 tarihli kararına tevfikan 
istihkak tarihindeki ahkâma göre yalnız on se
nelik maaşlarının tediyesile alâkalarının kato-
lunduğu ve müterakim maaşlarının verilmesine 
de imkânı kanunî olmadığı, diye muharrer bu
lunan 2 - I I I -1939 tarih ve 703/639 sayılı mü
zekkere okunduktan sonra, 

Mütaleasına müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkun, yetim maaşı tahsis muamelesi 
3107 sayılı kanunun neşrinden evvel tekemmül 
etmiş olmakla beraber işbu kanunun muvakkat ı 
maddesi hükmüne tevfikan yalnız on senelik 
maaşlarının verilmesi muktazi olduğundan tale
binin kabulüne imkân olmadığı mütaleasında 
bulunmakla icabı müzakere olundukta: 

Tedkik olunan tahsis dosyasına nazaran di
lekçe sahibi Zelihanın kocası Alinin 1331 sene
sinde şehadeti Millî Müdafaa vekâleti Zayiat 
şubesince usulen tevsik edilmiş olduğundan ye
timlerinin kendilerine maaş tahsisi hakkında 
1933 senesinde vaki müracaatleri üzerine ka
rısı Zeliha ile iki kızına ve üç oğluna şehadet 
tarihi olan 27 nisan 1331 tarihinden mülga 11 
ağustos 1325 tarihli tekaüd kanununa tevfikan 
tahsis edilen maaşın muamelesi 28 kânunuevvel 
1937 tarihinde tekemmül ederek Divana tevdi 
edilmiş ve bu tarihten evvel 3107 numaralı ka
nun meriyete girmiş olup bu kanunun ikinci 
ve muvakkat maddeleri mucibince istihkakları 
toptan verilecek olanlarla kanunun meriyete gir
diği tarihte henüz alâkası kesilmemiş olanlar 
hakkında da bu kanun hükümlerinin tatbiki 
muktazi bulunmuş olmasına binaen Millî Mü
dafaa vekâletince maaşa istihkakları tarihi olan 
nisan 1331 tarihinden itibaren tahakkuk ettiri
len meblâğa aid istihkak varakasının 3 -1 -1938 
tarihinde Divanca tescil olunduğu anlaşılmış ve 
bu itibarla yapılan muamelede kanuna uyar
sızlık bulunmadığından itirazının 2514 sayılı | 

( S. Sayısı : 42 ) 
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kanunun 73 ncü maddesi mucibince reddine ve 
keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye arzı
na ve müstediye de tebliğine karar verilmiştir. 

4 — Aksaray posta memurluğundan müteka-
id Halim tarafından verilen ve Balkan harbini 
müteakib îstanbula gelerek Rumeli memurları 
meyanında mukarrerat maaşı almak suretile ge
çirdiği müddet filî hizmet sayılmıyarak ikrami
yeden .mahrum edildiğinden Devlet şûrasınca 
emsali hakkında ittihaz olunan karar mucibince 
filî hizmet sayılarak ikramiyenin verilmesi için 
karar ittihazı talebini muhtevi bulunan 10-1-1939 
tarihli dilekçe ile sebkeden istifsara cevaben 
Posta ve telgraf ve telefon umum müdürlüğün
den alınan ve Mumaileyhin filî hizmeti 29 sene 
10 ay 1 günden ibaret olduğundan ikramiye ve
rilemediğine, mukarrerat maaşı almak suretile 
geçen müddetin filî hizmet sayılması için müra
caat ve talebde bulunmuş ise de bu talebi 1683 
numaralı kanunun 23 ncü maddesile telif edile
mediğinden yerine getirilemediğini ve Devlet 
şûrasrnca müttehaz kararın bir suretinin gönde
rildiğine dair bulunan 21 - I I - 1939 4arih ve 
970 sayılı tezkere ve Mülkiye tahsis şubesinden 
yazılan ve mumaileyhin mnkarrerat maaşı almak 
suretile geçirdiği müddet, hizmeti filiye hesabına-
katılmadıkça filî hizmeti 30 seneden noksan ol
duğu görülmüş ve bu müddetin hizmeti filiye 
hesabına katılmasına Divanı muhasebat raporları 
üzerine Meclisi Âlice müttehaz 766 numaralı ka
rarın üçüncü fıkrası muvacehesinde imkân ol
madığından talebinin yerine getirilmesi kabil ola-
mıyacağı anlaşılmış olub arzuhalinde bahseyledi-
ği Devlet şûrası ka'rarı ayni vaziyette olan başka 
bir zat hakkında olduğundan ve mahkeme ilâmı 
mahiyetinde olub şahsı ahara sirayet edemiyece-
ğinden kendisi hakkında buna göre muamele ya
pılması mümkün olmadığı diye muharrer bulu
nan 2 - I I I - 1939 tarih ve 33/752 sayılı müzek
kere Divanı muhasebat heyeti umumiyesinde 
okunduktan sonra, 

Mütaleasına müracaat olunan müddeiumumi 
Enver Arkun müstedinin filî hizmet olarak ka
bulünü istediği müddetin Divanı muhasebatın 
üç aylık raporları üzerine Meclisi Âlice ittihaz 
edilmiş olan mukarrerat veçhile bu suretle kabu
lüne imkân olmadığından kanuna uygun olan 
tahis muamelesinin tasdiki lâzım geldiği ınüta-

4 — Memaliki meşgule memurları meyanmda 
maaş almak suretile geçen müddetin filî hizmet 
hesabına katılmasına Yüksek Meclisin 1066 nu
maralı kararın ikinci fıkrası mâni bulunmuş 
ve Devlet şûrasınca mümasil bir mesele hakkın
da ittihaz edilmiş olan kararın o meseleye hasrı 
muktazi olup emsali hakkında mabihüttatbik 
ittihazı mümkün bulunmamış olduğundan Di
vanı muhasebat. Heyeti umumiyesince müttehaz 
karar muvafık görülmüştür. 

( S. Sayısı : 42 ) 
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leasmda bulunmuş olmakla icabı müzakere olun

dukta : 
Mümasili muamelenin reddi hakkında ittihaz 

olunan kararı tasviben Meclisi Âlice kabul bu-
yurulan 1066 numaralı kararın ikinci fıkrasın
da (mevkii memuriyetleri istilâya uğramak su-
retile vazifelerini bilfiil ifa edemeyib maaşı sabı
kını kısmen veya tamamen alan memurların va
ziyetlerinin açık şeklinde telâkkisi Yüksek Mecli
sin 766 numaralı kararı iktizasından bulunmuş 
ve bu kabîl memurlardan ahar mahallerde ça
lıştırılmış olsa'lar bile usulen vazifedar bulun
madıklarından bunların hizmetlerinin 185 nu
maralı tefsir kararına göre filî hizmet addedil
mesine imkân bulunmamış olduğu) tasrih edilmiş 
olmasına ve müstedinin ibraz eylediği Devlet 
şûrası kararı sözü geçen Meclis kararına muha
lif olmakla beraber ittihazına saik olan hâdise
ye maksur olub emsali için memsek olamıyaea-
ğından müstedinin tadil talebinin 2514 sayılı 
kanunun 73 ncü maddesi uyarınca reddine ve 
üç. aylık raporla Meclisi Âliye arzına ve kendi
sine de tebliğine karar verilmiştir. 

5 — Ankaranın Gecik mahallesinin yeni cami 
meydanında 16 numaralı evde Emekli Deniz le
vazım Binbaşısı Memed Sadettin Pekdemir imza-
sile verilen ve 326 senesi Havran isyanı tedib ha
rekâtına asker nakleden beylik sefainden Eseri 
Ccdid vapuru zabitanı meyanında bulunduğun
dan 1683 sayılı kanunun 15 nci maddesi muci
bince zam yapılması hakkındaki müracaatının ka
bul edilmemesine binaen işinin Divanı muhasebat 
kanununun 73 ncü maddesi mucibince Umumî 
heyette tedkikı talebine dair (bulunan 29 - 9 - 1938 
tarihli dilekçe ile bu dilekçenin leffile Millî Mü
dafaa vekâletine yazdan tezkereye cevaben 21 -
12 - 1938 tarih ve 37620/5818 sayılı tezkere ile 
askerî tahsis şubesinden yazdan 14 - 3 - 1939 ta
rihli müzekkere Müddeiumumi huzurile Divanı 
muhasebat H. Umumiyesinde okundu. Vekâlet 
tezkeresinde, Emekli Deniz Levayım Binbaşısı 
Memed Sadettin Pekdemir Havran isyanı tedib 
harekâtına iştirak ettiğinden bahsile kısmî sefer
berlik zammı istemektedir, tstediği bu zam ev
velce yapılarak buna dair tahsis evrakı 1 9 - 7 -
1938 tarihinde Yüksek dairelerine samulmuş ise 
de «sevkiyatı askeriyede kullanılan Eseri cedid 
vapurunun seyri seferine memur zaibitanın tedib 
harekâtına iştiraki ne suretle mümkün görüldü-

5 — Müstedinin Eseri cedid vapurile seyrüse
fer ettiği Beyrut ve Akkâ limanlarının Havran 
isyanı mıntakası dahilinde bulunmadığı ve bu 
limanlarda seferberlik ilân. edilmediği cihetle 
seferberlik zammından istifade etmesine imkân 
görülemediğinden Divanı muhasebatça ittihaz 
olunan karar muvafık bulunmuştur. 

( S . Sayısı : 42) 
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günden ve şayet mezkûr Geminin asker ihraç et
tiği iskeleye kadar isyan sirayet etmiş ise bu ci
hetin tavzihi için» sözü geçen tahsis evrakı 23 -
7 - 1938 tarih ve 2243/3073 sayılı istizahla vekâ
lete iade edilmişti. 

Bunun üzerine aid olduğu dairelerden yapı
lan sorguya alınan cevabda Havran isyanı tedib 
harekâtında Beyrut ve Akkâ limanlarının isyan 
nuntakasr dahilinde bulunmadığı ve bu yerlerde 
seferberlik ilân edilmediği Harb tarihi Encümeni 
Başkanlığının 27 - 8 - 1938 tarih ve 50922 sayılı 
karşılık yazısından anlaşıldığı ve bu itibarla di
lek sahibinin kısmî seferberlik zammına müstehak 
olmadığı ve bu sebeble adı geçene sözü geçen 
zammın verilmesine kanunî imkân görülemediği) 
bildirilmiştir. 

Şube müzekkeresinde ise 1 ağustos 1931 tari
hinden itibaren 92 lira 40 kuruş maaşla tekaüdü 
icra kılınan mumaileyhin Havran tedib harekâ
tına iştirakinden dolayı zam yapılması hakkın
daki müracaatı üzerine Mütekaidin şubesince mu-
hassas maaşına 3107 numaralı kanuna tevfikan 
müracaatını takib eden 1 temmuz 1938 tarihinden 
itibaren 210 kuruş zammedilmiş ise de (1683 sa
yılı kanunun 15 nci maddesi mucibince zamma 
müstahak olabilmek için tedib harekâtına iştirak 
edilmiş olmak lâzım gelmekte olduğuna göre an
cak sevkiyatı askeriyede kullanılan Eseri cedid 
vapurunun seyri seferine memur zabitanın tedib 
harekâtına iştiraki ne suretle mümkün görüldü
ğünün, şayet mezkûr geminin asker ihraç ettiği 
iskeleye kadar isyan sirayet etmiş ise bu cihetin 
tavzihi hakkmda) yapılan istizah üzerine key
fiyet Harb tarih encümeninden sorularak isyanın 
Beyrut şehri ve iskelesine sirayet etmediği ve bu 
mmtakadaki seferberlik ilân edilmediği bildirilmiş 
ve bu istizah üzerine yapılan tahkikat neticesi 
seferberlik zammına müstahak olmadığmm ken
disine tebliğ edildiği de zat işleri dairesinin işarın
dan anlaşılmış olmakla talebi vakiin isafına im
kânı kanunî olmadığı gösterilmiştir. 

Mütaleasma müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkun müddeinin vazifesi bahsedilen isya
nın tedibi harekâtına iştirak mahiyetinde olma
dığından iddiasının kabulüne imkân olmadığı 
mütaleasmda bulunmuş olmakla icabı müzakere 
olundukta : 

Muamele sahibi, 1326 senesi Havran isyanı 
tedib harekâtına asker nakleden beylik sefainden 
Eseri cedid vapuru zabitanı meyanmda bulundu-

(S . Sayısı: 42) 



ğu beyanüe maaşına .seferberlik zammı yapılma
sını istemekte ise de, Millî Müdafaa vekâletince 
Harb tarihi encümeni Başkanlığı işarına atfen 
Havran isyanı tedib harekâtında Beyrut ve Akkâ 
limanlarının isyan rnıntakası dahilinde bulunma
dığı ve bu yerlerde seferberlik ilân edilmediği 
ve bu itibarla kısmî seferberlik zammına müsta
hak olmadığı bildirilmiş olmakla müstedinin tadil 
talebinin 2514 sayılı kanunun 73 ncü maddesi 
uyarınca reddine ve keyfiyetin üç. aylık raporla 
Meclisi Âliye arzına ve müstediye de tebliğine 
karar verilmiştir. 

6 — Tercan Maimüdürlüğünden mütekaid 
Şerafettin Akay tarafından verilen dükçe ile 

* Mülkiye tahsis şubesinden yazılan müzekkere 
Divanı muhasebat Heyeti umum iyesinde müd- i 
deiumumî huzurile okundu. Dilekçede evvelce j 
tekaüd muamelesinin yanlış yapılmış olduğundan. 
bahsile itirazen vaki müracaatı üzerine kendisine j 
vaki olan tebliğe nazaran tekaüd muamelesinin i 
tashih edileceğini beklerken Maliye vekâletin- j 
den gönderilen istihkak varakasını alınca He
yeti umumiye kararına tevfikan tashih yapıl
mamış olduğunu anladığını söyleyerek, 

1 - Millî mücadeledeki hizmeti iki kat olarak 
hesab edilmesi lâzım iken bir kat olarak hesab 
edildiğinden hesab edilmeyen bir katının da 
ilâvesi; 

2 - Jandarmadaki hizmetinin 3 senesinin 
hizmeti filiye addile mütebakisinin tekaüd müd
detine konulması; 

3 - Şarkta bulunduğu müddetin nısfının 
yine tekaüd müddetine ilâvesi, istenilmekte ve 
Mülkiye tahsis şubesinden yazılan müzekkerede 
mumaileyhin 31 mayıs 1937 tarihinde memuri
yetle alâkası kesilmesi üzerine Maliye vekâletince 
ilk defa olarak yapılan ve şubece tescil olunan 
tekaüd muamelesinde Millî mücadele senelerine 
tesadüf eden askerlik hizmeti; memur iken 
silâh altına alınarak terhisi müteakib tekrar 
memuriyete avdet suretile vaki olmadığı için ı 
o zaman cari tatbikat mucibince nazarı itibare | 
alınmamış iken buna itirazen vaki müracaatı | 
üzerine Heyeti umumiyece ittihaz kılman ka- j 
rara tevfikan bilâhare bu muamelenin tashih | 
edildiği ve evvelce tahakkuk ettirilen 12 sene i 
3 ay 16 gün ifili hizmetine, Millî mücadeledeki j 
askerlik müddeti olarak üç sene dört ay 1 gün j 

6 — Jandarma silâhendazlığında geçen müd
det, tekaüd kanununun 9 ncu maddesinin şü
mulü haricinde olduğundan bu müddetin te
kaüd hesabına alınmasına imkân olmadığı gibi 
yirmi sene filî hizmet mevcud olmadıkça millî 
mücadele zammının ikinci misli ile uzaklık zam
mı gibi itibarî hizmet zamlarının nazarı itibare 
alınmasına evvelce Meclisi Âlice müttehaz ka
rarlar mâni bulunduğundan Divanı muhasebat 
Heyeti umumiyesince müttehaz karar muvafık 
görülmüştür. 
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ilâve edilerek mecmuu olan 15 sene 7 ay 14 gü
nün küsuru iblâğ edilmek suretile baliğ olduğu 
16 sene üzerinden müstahak olacağı ikramiye 
ile evvelce verilen ikramiye arasındaki fark 
olan 300 lira için istihkak varakası tanzim ve 
Divanca tescil olunduğu anlaşılmış olub arzu
hal sahibi bu bahiste bu müddetin iki kat sa
yılması lâzım gelirken bir kat sayılmış olmasına 
itiraz etmekte olduğundan ve halbuki itibari 
bir hizmet olan ikinci katm nazarı itibare alı
nabilmesi için Meclisi Âlinin 695 numaralı ka
rarının 14 ncü fıkrasına nazaran 20 sene fili 
hizmet meşrut olub arzuhal sahibinin ise bu ka
dar hizmeti olmadığından Millî mücadeledeki 
askerlik hizmetinin bir katının nazarı itibare 
alınması suretile yapılmış olan muamele Mec
lisi Âli kararına uygun olmakla bu itirazının da 
varid olm'adığı; 

İkinci iddiasına gelince : Kendisinin Jan
darmalıkta ve Millî mücadele seneleri haricinde 
askerlikte geçirdiği müddetler uhdesinde me
muriyet olmaksızın silâh endazlıkta geçirilmiş 
ve ilk arzuhalinde bu hususta mesned olarak 
ileri sürdüğü 1683 numaralı kanunun 9 neu mad
desi zabitlerle askerî memurlara aid olub silâh 
endazlara şümulü bulunmamış olduğundan ilk 
arzuhali üzerine sebkeden istifsara cevaben 
Maliye vekâletinden gelen tezkerede bildiril
diği veçhile bunların fili hizmet addine veya 
herhangi şekilde tekaüd müddetine mahsubuna 
imkân olmadığı; 

Uzaklık zammı hakkındaki 3 ncü iddiasına 
gelince : 

Yine Maliye vekâletinin tezkerei cevabiye-
sinde de bildirildiği veçhile uzaklık zammı fili 
hizmetten madud olmayıb ancak tekaüd maaşı
nın tahsisinde nazarı itibare alınabileceğinden 
arzuhal sahibinin fili hizmeti 20 seneden nok
san olub tekaüd maaşına istihkakı olmadığından 
695 numaralı Meclisi Âli kararı muvacehesinde 
bu zamlarm da nazarı itibare alınmasına imkân 
olmadığı beyan edilmektedir. 

Müddei umumî Enver Arkun Müddeinin mil
lî mücadeledeki askerlik müddetinin hizmet müd
deti meyanında iki kat hesab edilmesine Yüksek 
Meclisin 695 sayılı kararının 14 ncü maddesi mu
cibince imkân olmadığına ve Millî Mücadele ha
ricinde askerlikte geçirdiği müddetin de filî, hiz
met mevaninda addine kanunen imkân bulunma-
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dığma ve uzaklık zammmın da filî hizmet 
meyanında değil ancak tekaüd maaşının hesabın
da nazarı itibare alınması muktazi olub müddeti
nin ise tekaüd maaşına istihkakı bulunmamakta 
olmasına binaen vaki olan red muamelesinin ka
nuna uygun olduğu mütaleasında bulunarak icabı 
müzakere olundukta : 

Müstedi : A - Memuriyete intisabtan evvel 
jandarma hizmetinde geçen üç senesinin muvaz- j 
zaf hizmet addüe mütebakisinin tekaüd müddeti- | 
ne ilâvesini; , 

B - Millî Mücadeledeki hizmetinin iki kat sa-
yılmasını; | 

C - Şarkta geçen hizmetinin yarısının yine t e- ! 
kaüde tâbi hizmetine ilâvesini; I 

istemekte ise de : 
A! - Millî mücadeleden evvel jandarmada silâh- i 

endaz olarak hizmet etmiş olmasına, ve iddiasına , 
mesned gösterdiği 1683 numaralı kanunun 9 ncu 
maddesi Zabitler ile Askerî memurlara aid bu- I 
lunmasma binaen silâh endazların bu hükümden 
istifadesine imkânı kanunî bulunmadığı; I 

B, C - Millî mücadeledeki askerî hizmeti teka- ; 
üd maaşı hesabında nazarı itibare alınmış olub 
memurin kanununun müzeyyel maddesi ile kabul 
olunan ikinci misli, uzaklık zammı gibi itibarî 
hizmetler filî hizmetten madud olmayıb tekaüd 
maaşmın hesabında nazarı itibare alınması icab 
etmekte ise de Meclisi Âlinin 695 numaralı kara
rının 14 ncü fıkrası ve 2936 numaralı kanunun 
3 ncü maddesinin ikinci fıkrası mucibince bu 
gibi itibarî hizmetlerden istifade ancak 20 sene 
filî hizmet ifasile meşrut ve mukayyed olmasına 
ve muamele sahibinin filî hizmeti 20 seneye baliğ 
olmadığına göre sözü geçen itibarî zamlardan 
istifadesi de mümkün olmadığı cihetle tekaüd 
maaşınm tadili talebinin reddine ve keyfiyetin 
üç aylık raporla Meclisi Âliye arzına ve müstedi-
ye tebliğine 2514 sayılı kanunun 73 ncü maddesi 
uyarınca karar verilmiştir. 

7 — Trabzon Posta ve telgraf memuru mü
teveffa Sami karısı Nimet tarafmdan mütevef-
faden dolayı kendisi ile çocuklarına verilmiş 
olan ikramiye mikdarma itirazen verilen dilekçe 
ile sebkeden istifsara cevaben Posta ve telgraf 
umum müdürlüğünden gelen tezkere ve Mülki
ye tahsis şubesi müzekkeresi müddeiumumi hu-
zurile okundu. 

Dilekçede : 21 -1 -1930 tarihinde vefat et-

7 — Vefat tarihine nazaran hakkın teveccü
hü 1325 tarihli mülkiye tekaüd kanununun me
riyet zamanına müsadif olmasına ve memurin 
kanununun 69 ncu maddesi bu kanunun müec
cel hükümlerinden bulunmasına göre yapılan 
muamele mevzuata uygun olduğundan itirazın 
reddi yolunda Divanı muhasebat Heyeti umu-
miyesince müttehaz karar muvafık görülmüştür. 

( S.. Sayısı : 42 ) 
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miş olan zevcesinin hizmeti 9 sene 9 ay 21 gün ı 
olduğuna göre memurin kanununun 69 neu | 
maddesi mucibince kendisi ile çocuklarına maa- i 
tahsisat 4 maaş nisbetinde ikramiye verilmesi 
icabederken yalnız maaşı asli üzerinden 3 maaş | 
ikramiye verildiği beyanile tashihi muamele ta-
leb edilmekte olduğu ; 

Dairesi cevabında : Mumaileyhin 19 yaşınr ı 
ikmalden sonra sebkeden hizmet müddeti ile j 
Millî mücadele zammı mecmuu 8 sene 4 ay 13 | 
günden ibaret olub bunun 6 aydan noksan olan 
küsuratı tayyedilerek vefatında meri olan 1325 
tarihli tekaüd kanunun hükmüne tevfikan aile
sine üç maaş asli nisbetinde ikramiye verildiği 
ve arzuhalinde mevzuubahis edilen memurin j 
kanununun 69 neu maddesi müeccel bulunduğu 
beyanile yapılmış olan muamelede yanlışlık ol
madığının bildirilmekte olduğu; 

Şube müzekkeresinde ise tahsis dosyası ted- I 
kik olundukta; filhakika ceryan eden muame- | 
lenin dairesi cevabında bildirildiği veçhile ol
duğu ve memurin kanununun 69 neu maddesi I 
müeccel olduğu gibi vefat da eski tekaüd ka
nununun meriyeti zamanına müsadif olmasına 
göre yalnız üç maaş asli nisbetinde ikramiye j 
verilmek suretile yapılmış olan muamelede yan- ! 
lışlık bulunmadığı anlaşılmakta olub tescil mua- j 
melesi Şûrayi devletin teşekkülünden sonra ve ! 
Divanı muhasebat kanununun meriyetinden ev- | 
vel 1930 senesinde vaki olmasına rağmen işin t 
Umumî Heyetçe tedkiki diye yazılı bulunduğu 
anlaşılmıştır. [ 

Müddeiumumi Enver Arkun bahse mevzu | 
olan maaş muamelesinin Devlet şûrasının te- j 
şekkülünden sonra ve Divan kanunun neşrinden j 
evvel vaki olmasına göre müruru müddet j 
noktasından tedkike tâbi tutulmaması lâzım j 
gelmekle beraber vefatın mülga 325 tarihli te- s 
kaüd kanununun meri bulunduğu zamanda vuku j 
bulmuş ve memurin kanununun 69 neu maddesi ! 
müeccel olub sözü geçen tekaüd kanununun j 
hükmüne tevfikan tahakkuk ettirilen istihkak ! 
o zaman meri mevzuata uygun bulunmuş olma- \ 

sına binaen tatbik edilen muamelenin tasdiki t 
lâzımgeldiği mütalaasında bulunarak icabı mü- ı 
zakere olundu. ! 

Müstediyenin kocası Saimin 19 yaşmı ikmal | 
eylediği 1 eylül 1338 tarihinden vefat eylediği 
21 -1 -1930 tarihine kadar memuriyette geçen 
fili hizmeti ile Millî mücadele zammı mecmuu j 

( S. Sayıcı : 42 ) 
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8 sene 4 ay 23 günden ibaret olub altı aydan 1 
noksan sene küsuratı kaydedilerek vefatı tari
hinde meri bulunan 325 tarihli tekaüd kanu
nun hükmüne tevfikan 3 maaş asli nisbetinde 
yetimlerine ikramiye verildiği anlaşılmış ve şu 
suretle ailesi hakkında tatbik edilen muamelede 
kanuna uygunsuzluk bulunmamış olduğundan ' 
tasdikine; 

Ve 788 numaralı memurin kanununun 69 ncu 
maddesi hükmü 1927 senesi muvazene kanunu
nun 9 ncu maddesi ile tescil edilmiş olduğu gibi 
halikında teveccüh eylediği 1930 senesinde de 
müeccel bulunduğu cihetle bu noktadaki tale
binin de reddine ve keyfiyetin üç aylık raporla 
Meclisi Âliye arzına ve müstediye de tebliğine 
2514 sayılı kanunun 73 ncü maddesi uya.rınia 
karar verildi. 

8 — Memduh Kemal Varnalının doğum tarihi 
hakkında Hariciye vekâletinden gelen tezkere 
üzerine üçüncü daire ifadesile yazılan 13 - XI I -
1938 tarih ve 141453/4989 sayılı tezkere ve bu 
tezkereye itirazen mumaileyh tarafından verilen 
dilekçe ve Hariciye vekâletinin müdafaanamesi 
Divanı muhasebat Heyeti umumiyesinde okundu : 

3 ncü daire kararile yazılan tezkerede; Mem
duh Kemal Varnalının nüfus tezkeresindeki 
1291 - 1293 tarihini taşıyan nüfus kaydinin 27 
ağustos 1322 tarihinde yeniden icra edilmiş ol
masına ve kendisi 4 teşrinievvel 1310 tarihinde 
maaşla tavzif olunmuş ve tekaüd hakkı başlamış i 
olub bundan evel mülga Hariciye nezareti sicilli 
ahval müdüriyetince yapılan tescil muamelesinde 
görülerek kendisine iade edildiği kayid ve işaret 
olunan nüfus tezkeresine müsteniden 1290 hicrî | 
doğumlu olarak tescil edilmiş bulunmasına mebni 
,27 ağustos 1322 tarihindeki nüfus kaydinin tashih 
mahiyetinde telâkki edilmesi lâzimgeleceği cihetle 
tekaüd muamelesinde 1290 hicrî doğumuna itibar ı 
edilmesi lâzımgeleceğinin yazılı bulunduğu; 

Dilekçede; 28 nisan 1340 senesinde Ankara j 
nüfus dairesinden aldığı 1483 numaralı nüfus 
tezkeresinde tarihi tevellüdü 1291 - 1293 yazılı I 
obnasına ve tebdilen (tashihan değil) ita kılındı
ğı musarrah bulunmasına nazaran nüfus tezkere- ı 
sinde aranılan tashihin olmadığı, Fatih nüfus da- | 
i n isinden resmen getirdiği kayidde dahi tevellü
dünün 1291 rumî v« 1293 hicrî olarak gösteril- ; 
miş olmasına binaen nüfus tezkeresile kuyu-
du resmiye kaydinde mutabakat bulunduğu; j 

( S , Sayısı : 42], 

8 — Muamele sahibi, Devlet hizmetine girdi
ği zaman 1290 hicrî doğumlu olarak tescil edil
miş ve bu tescil o zaman dairei aidesiııce görü
lerek kendisine iade olunan nüfus tezkeresine 
müstenid bulunmuş olmasına göre bundan son
raki tarihlerde tesis olunan kayidlere itibar 
edilemiyeceğinden ilk tescil tarihindeki doğu
muna göre yapılan muamelenin tebdiline ma
hal olmadığından Divanı muhasebat Heyeti 
umumiyesince ittihaz olunan karar muvafık gö
rülmüştü r. 
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Divanı muhasebat dairesinin 1322 senesi tahriri j 
nüfus muamelâtını tashih mahiyetinde telâkki et- i 
meşinin varid olmadığı cihetle keyfiyetin bir ke
re de Umumî Heyetçe tedkiki taleb edilmekte 
olduğu; 

Hariciye vekâleti tezkeresinde ise; muma- j 
ileyhin sicil hulâsasında mülga Hariciye naza- ( 
reti sicil ahval müdüriyetinee görülerek iade kı
lman (tezkerei osmaniye) sine nazaran 1290 
senei hicriyesinde Varnada tevellüd eylediği 
yazılı olduğu gibi yine sicil dosyasında mevcud | 
bulunan ve mumaileyh tarafından imza edile- j 
rek sicil müdüriyetine tevdi kılınan 14 kâmı- j 
nusani 1308 tarihli tercümei hal varakasında j 
dahi 22 zilkade 1289, 10 kânunusani 1288 tari- j 
hinde Varnada tevellüd eylediği yazılmış ve 1 
yine bu tarihlerin altına evvelki tarihlerin se
hiv olduğu gösterilmiyerek 10 kânunusani 1290 
tarihli bir üçüncü tarih olarak tasdiksiz ilâve 
edilmiş olub mumaileyh muahharen 11-XII-1935 
tarihinde 28 nisan 1340 tarihli hüviyet cüzda
nını ibraz eylemiş ve bunda da tevellüd tarihi 
1291 - 1293 Varna olarak yazılı bulunmuş oldu
ğundan işbu mübayenetlerden ya tahriri nüfus 
esnasında veya sonradan herhangi bir şekilde • • 
nüfus kaydında bir değişikliğin vukua geldiği 
anlaşılmasına binaen tekaüdlüğüne hangi tari
hin esas ittihaz edileceği hakkında tereddüd 
edilmiş ve keyfiyet bilâ tarih ve 1718 ve 
1 - XII - 1938 tarihli ve 24928 sayılı yazı
larla Divandan sorulmuş ve alınan 13 - XII -
1938 tarih ve 141453/4989 saydı cevabda 3 ncü 
daire kararına atfen 27 ağustos 1322 tarihin
deki nüfus kaydının tashih mahiyetinde telâk
ki edilmesi ve 1290 hicrî doğum tarihine itibar 
edilmesi bildirilmesine mebni tekaüdlük mua
melesi yapılmış ve Divancada ' tasdik olunarak 

tahsis muamelesi ikmal edilmiş olub cereyanı 
hale göre yukarıda tesbit olunan hususata ve- • -
kâletçe ilâve edilecek bir mütalaa bulunmadı
ğının beyan edildiği anlaşılmıştır. 

Mütalâasına müracaat olunan müddeiumumi 
Enver Arkım, müddeinin Devlet hizmetine ilk ••., 
defa girdiği sırada sicillinin, görülereke kendisi
ne iade edilgi tesbit ve tasrih olunan nüfus tezke
resine göre 1290 tevellüdlü olarak tanzim edil
diği anlaşılmakta olduğundan 322 senesinde 
tesis olunan kayıdda tevellüdünün 1291/1293 
gösterilmesinin evvelki esas kaydın nazarı itibare 
alınmaması için kanunî bir esas olmayacağına [ 

( S. Sayısı : 42 
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binaen dairesince 65 yaşını ikmalinden dolayı te- I 
kaüde şevki uygun görülmüş ve bu babdaki mua
melenin tasdiki muktazi bulunmuş olduğu müta-

"leasında bulunarak icabı müzakere olundu. 
Mumaileyhin sicil dosyasında mevcud olub 

bir sureti Hariciye vekâletinden Divana- gönderi
len sicil hulâsasında mülga Hariciye nezareti, si
cilli ahval müdüriyetince görülerek iade kılınan 
(tezkerei osmaniye) sine nazaran 1290 senei hic-
riyesinde Varnada tevellüd eylediği yazılı olduğu 
gibi yine sicil dosyasında mevcud olub mumaileyh 
tarafından imza edilerek sicil müdüriyetine tevdi 
kılınan 14 k. sani 1308 tarihli tercümei hâl vara
kasında dahi 22 zilkade 1289 10 k. sani 1288 ta
rihinde Varnada tevellüd eylediği gösterilmiş ve 
yine bu tarihlerin altına evvelki tarihlerin sehiv 
olduğu gösterilmiyerek 10 k. sani 1290 tarihli bir 
üçüncü tevellüd tarihinin tasdiksiz olarak ilâve 
edilmiş olduğu ve 1310 senesi cemaziyelevvelinin ! 
12 sinde (19 T. sani 1308) yirmi yaşında iken 
mülâzimetle tahriratı hariciye kalemine çırağ 
olunduğuntın yazdı bulunduğu anlaşılmış ve mu
maileyhin 11 - 12 - 1935 tarihinde vekâlete ibraz 
eylediği 28 nisan 1340 tarihli hüviyet cüzdanında 
1291/1293 Varna tevelldlü yazdı bulunduğu gö
rülerek hâsıl olan tereddüd üzerine sebkeden 
istifsara cevalben İstanbul vilâyeti fener nüfus 
memurluğundan alınan tahriratta mumaileyh 
27 ağustos 1322 tarihinde nüfus kaydının yeniden 
icra olunduğu ve tevellüdünün 1291/1293 olarak 
yazdı bulunduğu ve bu kayda esas olan müsteni-
datının mevcud olmadığı bildirilmiş olmasına ve 
1683 numaralı tekaüd kanununun 62 nci madde
sinde (tekaüd muamelesinde yaş tayini için tak
vim senesi hesabile nüfus tezkeresindeki doğum 
tarihine itibar olunur) ve 65 nci maddesinde (te
kaüd hakkı başladığı tarihden itibaren bilûmum 
mülkî ve askerî memur ve zabitlerin yaş tashih
leri tekaüd ve yetim muamelesine müessir değil
dir) denilmekte bulunmasına binaen üçüncü da
irenin 25 - 1 - 1939 tarih ve 3/2627 numaralı ka- ı 
rarında gösterildiği veçhile Devlet hizmetine ilk j 
girdiği zaman 1290 hicrî doğumlu olarak tescil 
edilmiş ve bu tescil o zaman dairei aidesince gö
rülerek kendisine iade olunan (tezkerei osmaniye) 
sine müstenid olub tatbikatta sicil kayıdlarında 
mevcud malûmat tekaüd muamelerine esas itti- | 
haz edilmekte bulunmuş olduğundandan tekaüd i 
hakkı başladıktan sonra 322 senesinde îstanbulda 
tesis olunan ve neye müstenid olduğu malûm bu-

( S. Sayısı : 42) 
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luntnıyan 1291/1293 doğum tarihinin tekaüd mu- 1 
amelesinde nazarı itibare alınmasına ve binaena
leyh 65 yaşını ikmal etmesi hasebile Hariciye ve
kâletince tanzim kılınıp Divanca tescil edilmiş 
olan tahsis muamelesinin tadil ve tashihine im
kânı kanunî bulunmadığından tadil talebinin 
reddine ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi 
Âliye arzına, müstediye de tebliğine 2514 sayılı 
kanunun 73 ncü maddesi uyarınca karar veril 
mistir. 

9 — Cebhe zammı mebdeine itirazen emekli 
General Cafer Tayyar imzasile verilen dilekçe ile 
sebkeden istifsare cevaben Millî Müdafaa vekâ
letinden gelen tezkere ve askerî tahsis şubesinden 
yazılan müzekkere ile vizör aza Müeyyed Mene-
mencioğlunun mütaleası Divanı muhasebat he
yeti umumiyesinde müddeiuumî huzurile 
okundu : 

Müstedi mezkûr dilekçesinde : 1683 sayılı te
kaüd kanununun 25 nci maddesine tevfikan Dev
let Şûrası kararile verilmesi kabul edilen cephe 
zammının kanuı\un neşri olan 1 haziran 1930 dan 
muteber olmar* lâzrmgeldiği halde Millî Müdafaa 
vekâleti 310,7 numaralı kanuna tevfikan bu hak
kın tarihi müracaati olan haziran 1936 dan veril
mesini esas olarak kabul ettiğini ve halbuki 1683 
sayrıl kanunun 8 ve 50 nci maddelerine ek olan 
3,107 numaralı kanunun tekaüd ve yetim maaşı 
alanlara şamil olduğunu ve tekaüd kanununun 
25 nei maddesi ise memleketin müstakil bir ha
yata mazhariyeti için açılan millî mücadelede 
yüksek vazife ifa etmiş olanları mükâfatlandır
mak gayesine matuf olduğu Devlet şûrası karan 
icabından bulunmasına binaen bu zammın tekaüd 
maaşı olmadığını ve binaenaleyh, tekaüd hakla
rına mütedair olan 3107 numaralı kanunla bir 
alâkası olmayacağını ve icab etmiş olsaydı 25 nci 
maddeye bir ek yapılması mümkün olduğu halde 
buna lüzum görülmediğini ve bundan başka zam
mın verilmesi hakkında 19 haziran 1936 tarihinde 
Millî Müdafaa vekâletine vaki müracaatinin red
dedilmesi üzerine 27 kânunusani 1937 tarihinde 
Devlet şûrasına müracaat ettiğini ve her iki mü-
racatin da 3107 numaralı kanunun neşrine mü
sadif 6 şubat 1937 tarihinden evvel olduğunu ve 
zam mebdeinin 1 haziran 1930 tarihine tashihi 
hakkında Devlet şûrasına açtığı idarî davanın da, 
evvel emirde 2514 numaralı kanunun 73 ncü mad
desi mucibince Divanı muhasebat Ubnumî Heye-

( S. ŞayiSI ; 42 ) 

i) — İstiklâl harbi esnasında orduya veya-
hud kolordudan büyük cepheye filen kuman
da etmiş olup ta eski hükümlere göre tekaüdü 
icra kılınan zevata cephe zammı namile yüz el
lişer lira verilmesi 1683 numaralı kanunun 25 
nci maddesi ahkâmından olup işbu zammın te
kaüd maaşının bidayeti tahsisinde gerek maaş 
sahiblerince, gerek dairesince nazarı itibare alın
ması mümkün olamıyacağı gibi 1683 numaralı 
tekaüd kanununun neşrinden sonra buna dair 
bir taleb ve iddiada bulunulmuş olsa bile Millî 
Müdafaa vekâletinin tasvibi olmadıkça netice 
veremiyeceği ve nitekim bu hususta Şûrayi dev
lete müracaat olunarak bu zamma istihkak 
karan istihsali zaruretinde kalındığı ve işbu 
madde hükmü 1683 numaralı kanunun 8, 50 ve 
muvakkat beşinci maddelerini istihdaf eden 
3107 sayılı kanunun dairei şümulünden hariç 
bulunduğu cihetle mezkûr zammın işbu kanun 
hükmüne tâbi tutulmaması icab etmektedir. Bu 
itibarla Divanı muhasebat Heyeti umumiyesi
nin işbu hâdiseye müteallik' ekalliyet kararı tas-
vib edilmiştir. 
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tince tedkik edilmek üzere reddedildiğini beyan 
ederek zammın 1 haziran 1930 dan verilmesi için 
karar ittihazını istemekte ve Millî Müdafaanın 
tezkeresinde; General Cafer Tayyarın cephe 
zammı olan 150 liranın tahsis mebdei hak
kındaki iddiası 1683 sayılı tekaüd kanununun 
tatbiki tarihi olan 1 haziran 1930 dan itibaren 
verilmesi hakkında olub General o hakkı Devlet 
şûrasının 37/316, 1/18 sayılı kararile almış ol
duğundan gerek 3107 sayılı kanunun muvakkat 
maddesine gerek bu kanunun tahsis noktasn-
dan şekli tatbiki hakkındaki Divanı muhaseba
tın 26 nisan 1937 tarihli kararına istinaden mü
racaatını takib eden ay başından yapıldığı ve 
kanunî hakkının da bundan ibaret bulunduğu 
bildirilmektedir. 

Askerî tahsis şubesinden yazılan müzekke
rede : 9 kânunusani 1928 tarihinde tekaüdü icr£ 
olunstrak 1683 sayılı kanunun 25 nci madde
sinde yazılı cephe zammına istihkakı Devlet 
şûrası kararile kabul edilen mumaileyhin bu 
zam için ilk defa 16 haziran 1936 tarihinde ve
kâlete müracaat ettiği ve bu müracaatın ka
bul edilmemesinden dolayı Devlet şûrasına 
müracaat edib 7 kânunusani 1938 tarihinde le
hine karar istihsal eylemesi üzerine 3107 nu
maralı kanuna tevfikan müracaatını takib 
eden 1 temmuz 1936 dan verilmek üzere 23 şubat 
1938 tarihinde Millî Müdafaa vekâleti müteka
idin şubesince yapılan 150 lira zamma aid ev
rakın 1 mart 1938 tarihinde Divana sevk edil
diği ve 2 mart 1938 tarihinde de 2877 numaraya 
tescil olunduğu dosyanın tedkikinden anlaşıl
mış olub mumaileyhe cephe zammı verilmesine 
dair olan 1683 sayılı kanunun 25 nci madde
sinin 4 ncü fıkrasında (İstiklâl harbi esna
sında orduya veya kolordudan büyük cepheye 
filen kumanda etmiş olanlardan tekaüd olmuş 
bulunanların almakta oldukları tekaüd tahsi
satlarına ayda yüz elli lira zam olunur) denil
mekte olub metni maddedeki tahsisat kaydının 
tekaüd maaşı 1 e birlikde verilen tahsisatı fev
kalâde olmasında şüphe bulunmamakta olduğu; 
böyle olunca 3107 numaralı kanunun sureti tat
bikine dair Umumî Heyetçe ittihaz olunan 26 
nisan 1937 tarihli kararda (Terfih zamları tah
sisatı fevkalâdeye zamimeten ve tekaüd maaş
larının verildiği tertibden verilmekte olması ve 
terfih zamları hakkında 1683 numaralı kanunun 
37, 38 ve 41 nci maddelerinde de bazı ahkâm 

( S. Sayısı 
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bulunması hasebile tekaüd ve yetim maaşları 
hakkında 3107 numaralı kanunla vazedilen ah
kâmın bu zamlara da teşmil edileceği) muhar
rer bulunmuş olmasma binaen tahsisatı fevka
lâdeye zamimeten verilen terfih zammı hak
kındaki kararın tekaüd tahsisatlarına yapılan 
cephe zammına da teşmili tabii bulunmuş ol
duğundan 25 nci madde mucibince 1 haziran 
1930 tarihinde teveccüh eden bir hak için her
hangi bir sebeble beş sene zarfında müracaat 
edilmemesi ve muamelenin tekemmül ettiği 
23 şubat 1938 tarihinde ise 3107 numaralı ka
nunun meriyet mevkiinde bulunması dolayısile 
ilk müracaatını takib eden 1 temniuz 1936 tari
hinden itibaren yapılan zam mebdeinin tashihini 
mucib bir hal görülememiş olduğu ve aza Mü-
eyyed Menemeneioğlunun mütalaanamesinde, 
3107 numaralı kanunun tahsisatı fevkalâdeye 
zamimeten verilen terfih zamlarına da teşmili 
Umumî Heyetin 26 nisan 1937 tarihli karan 
iktizasından bulunmuş olmasına ve cephe zam-
aıınm da tekaüd tahsisatına ilâveten verilmek
te bulunmasına göre ayni mahiyeti arzeylediğine 
binaen 3107 numaralı kanuna tâbi olması tabii 
bulunmuş olub dairesince müracaatını takib 
eden ay başından itibaren yapılan bu zamda 
mugayireti kanuniye görülemediği beyan edil
mekte bulunmuştur. Mütalaasına müracaat olu
nan Müddeiumumi Enver Arkun: Bahse mevzu 
olan cephe zamlarının tekaüd tahsisatlarına ilâ
veten verileceği 1683 sayılı tekaüd kanununun 
26 nci maddesinde sarahaten gösterilmiş ve te
kaüd maaş ve tahsisatlarını 3107 sayılı kanun 
ahkâmına tâbi bulunmuş olmasına binaen işbu 
cephe zamlarının da 3107 sayılı kanun ahkâ
mına tâbi bulunması muktazi bulunmuş ve bu 
itibarla bu bâbda dairesince tatbik olunan mua
melenin uygun görülmüş olduğu mütalaasında 
bulunarak icabı müzakere edildikte: 

Azadan sekiz zat, 3107 numaralı kanunun bi
rinci maddesi 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüd kanunu hükümlerine tevfikan tahsis olu
nacak tekaüd ve yetim maaşlarının mebdei tah
sisini tayin eden sekizinci maddesini tadil ve mu
vakkat maddesi de hasren şimdiye kadar tahsis 
muameleleri tekemmül etmemiş olan tekaüd ve 
yetim maaşlarile 50 nci ve muvakkat beşinci maçl-
deleri mucibince alâkaları kesilmemiş olanlar hak
kında bu kanun hükmünün tatbik edileceğini tas-

( S. Sayısı 
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rih etmiş olub bu hükümleri istiklâl harbi esna
sında Orduya veyahud Kolordudan büyük eebhe-
ye filen kumanda etmiş olub da eski hükümlere 
göre mütekaid bulunan zevatın terfih ve taltifleri 
maksadile 25 nci maddenin beşinci fıkrasına tev
fikan alacakları yüz ellişer lira zamlara teşmil 
etmek kanunun saraahtine iptal etmediği bir 
hakkı kıyas tarikile iptali cihetine gitmek demek 
olacağı mütaleasmda bulundular ise de, 

3107 numaralı kanunun sureti tatbiki hakkın
da ittihaz olunub tafsilâtı 26 - IV - 1937 tarihli 
ve 1106 numaralı zabıtnamede münderiç kararda 
(terfih zamları tahsisatı fevkalâdeye zamimeten 
ve tekaüd maaşlarının verildiği tertibden veril
mekte olması ve terfih zamları hakkında 1683 
numaralı kanunun 37, 38 ve 41 nci maddelerinde 
bazı ahkâm bulunması hasebile tekaüd ve yetim 
maaşları hakkında 3107 numaralı kanunla vaze
dilen ahkâmın bu zamlara da teşmili lâzımgele-
ceği) kabul edilmiş ve cephe zamlarının, 1683 nu
maralı tekaüd kanununun 25 nci maddesi sara
hati veçhile - tekaüd tahsisatlarına ilâveten ve-
rilmkte olması hasebile - mezkûr karara tevfikan 
3107 numaralı kanun hükümlerine tâbi olması ta
biî bulunmuş olub tahakkuk dairesince müracaa-
tini takib eden ay başından itibaren yapılan zam 
muamelesinde mugayireti kanuniye görülemediği 
cihetle cebhe zammı mebdeinin tadili talebinin 
reddine ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi 
Âliye arzına, müstediye de tebliğine 2514 sayılı 
kanunun 73 ncü maddesi. uyarınca ve ekseriyet
le karar verilmiştir. 

10 — Çarşamba kazası emlâki milliye memur
luğundan mütekaid Memed Halis Durmuş tara
fından muhassas tekaüd maaşına ilirazen verilen 
dilekçe ile sebkeden istifsara cevaben Maliye ve
kâletinden gelen tezkere ve Mülkiye tahsis şube
sinden yazılan müzekkere Divanı muhasebat Hey
eti umumiyesinde Müddeiumumi huzurile okun
du. 

Dilekçede; 1 - Hizmet müddetinin 23 sene he-
sab edilmesinden dolayı maaş mebdeinin maluli
yet raporunun tasdik tarihinden itibar olunduğu 
ve halbuki bunun Meclisi Âlice müttehaz karar
lara münafi olduğu; 

2 - Millî mücadele zammının filî hizmet sa
yılması icab ederken böyle yapılmadığı; 

2 - Millî mücadele izammnaın filî hizmet sa-
çen hizmetinin tekaüdlükte kabul edilmesi ve bu-

10 — Arzuhal sahibinin müddeiyatı; Divan 
Heyeti umum iyesi kararında beyan ve tadad 
olunan mukarrerat ve esbabı mucibeler muva
cehesinde gayrivarid görülmüş ve binaenaleyh 
Heyeti umumiye kararı tasvib olunmuştur. 
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radaki son maaşı üzerinden tekaüd maaşı bağlan- | 
ması icab ederken bu memuriyetin ve maaşının I 
nazarı itibare alınmadığı; 

4 - Mazuliyet maaşı alarak geçen müddetin 
yansının müddeti hizmetine ilâvesi icab ederken 
ve Giresun tahrirî müsakkafat komisyonu kitabe
tinde aldığı maaşlardan tevkifat kesildiği halde 
bu müddetin de hizmet müddetine ilâve olunma
dığı ve iaşe ambar memurluğundan maaş aldığı 
müddetin yansının hizmet müddetine ilâvesi icab 
edeceği beyan olunarak tekaüd muamelesinin tas
hihi taleb edilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Vekâlet tezkeresinde; tahsis muamelesinin is-
tinad ettiği kanunî sebebler tahsis dosyasında 
münderiç olub itirazname münderecatının kanunî 
sebeblerden âri bulunduğunun yazılı olduğu gö
rülmüştür. 

Şube müzekkeresinde ise; 1 - Mumaileyhin 23 
mayıs 1928 tarihinde tasfiyeye tâbi tutulmak su-
retile memuriyetten -alâkası kesilmiş iken Devlet 
şûrasına açtığı idarî dava üzerine tasfiye karan j 
ref olunduğu ve refden sonra bir hizmete tayin 
olunmadığı gibi tasfiyeyi müteakib malulen teka-
üdlüğünün yapılması için verdiği 5 haziran 1928 | 
tarihli arzuhal üzerine muayenesi icra ve malûli- I 
yeti tasdik edilmeyib bu arzuhal uzun müddet mu-
amelesiz kaldığı ve bilâhare 12 -10 -1933 tarihinde 
ikinci bir arzuhal vererek bunda; arzuhali ile ra
porunun zıyaa uğradığını anlamış olduğundan 
bahsile yeniden muayene ettirilerek tekaüdünün 
icrası talebinde bulunması üzerine 16 - 10 - 1934 
tarihinde muayenesi icra ve raporu tanzim olun
duğu ve bu raporunun 17 - 11 - 1934 tarihinde 
Sıhhiye vekâletince tasdik edilmekle ibu tarihi ta
kib eden ay başı olarak 1 - 12 - 1934 tarihinden 
itibaren tekaüd maaşı tahsis edildiği anlaşılmış 
olub şu vaziyete göre kendisi açıkta iken maluli
yet üzerine tekaüdlük talebinde bulunmuş oldu- j 
ğundan ve bu gibilere maluliyetlerinin tasdikini 
takib eden ay başından itibaren maaş tahsisi 695 | 
numaralı Meclisi Âli kararının 13 ncü ve 1038 
numaralı kararın 10 ncu fıkraları icabından oldu
ğundan maaş mebdei tahsisinde yanlışlık olma
dığı ; 

2 - Millî mücadelede memuriyette geçen müd
detlerinden dolayı müstahak olduğu zam tekaüd 
maaşı mikdannın tayininde nazarı itibare alın
mış ise de bu zammın filî hizmet addine 1683 
numaralı kanunun 23 ncü maddesinin sarahati 
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karşısında imkân olmadığı; arzuhalinde ileri sür- j 
düğü 367, 476 numaralı kararlar eski hükümlere 
göre maaş tahsisinde yapılacak muameleye müte
allik olun yeni kanuna göre maaş tahsisinde meri 
olmadığından bu iddiası da varid olmadığı; 

3 - 1339 senesinden sonra İstanbul, İzmir, 
Ankaradan maada mahallerde millî emlâk memur
ları maaşatı emvali metruke hesabı carisinden 
verilmiş ve bir müddet tekaüd aidatı kesilmiş 
ise de bilâhara bu aidat eshabına reddedilmiş 
olduğundan muvazenei umumiyeden maaş al
mak suretile mesbuk olmayan Çarşamba Millî 
emlâk memurluğu hizmetinin tekaüd müddetine 
mahsubuna ve maaşının tekaüde esas tutulma
sına imkânı kanunî olmadığından bu suretle 
yapılan muamelede de yanlışlık olmadığı; 

4 - Giresun Tahriri müsakkafat komisyonu 
Mtabetindeki hizmeti 1329 senesinde vaki olub 
maaşla istihdam edilmiş olduğundan müddeti 
tekaüde tamamen dahil edildiği ve bunun gibi 
iaşe ambar memurluğu müddetinin de kabul 
edilmiş olduğu ve bu suretle filî hizmeti 22 sene 
2 ay 28 gün ve tekaüd maaşı tahsisine esas ola
cak müddeti itibarisi zamlarla birlikte 25 seneye 

baliğ olarak son memuriyet maaşı olan 13 lira üze
rinden tahsis olunan 24 lira tekaüd maaşı kanu
nuna uyghn olub itirazlarının yerinde olmdığı 
gösterilmiştir. 

Mütaleasına müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkun, müddeinin tekaüd maaşı hakkında 
tatbik edilen muamelenin kanuna uygun oldu
ğu bittedkik anlaşıldığından iddialarının varid 
olmadığı ve tahsis muamelesinin tasdiki lâzım 
geldiği mütaleasında bulunmakla icabı müza
kere olundukta: 

Müstedi : 1 - Tekaüd maaşı mebdeine, 
2 - Millî mücadele zammının, 
3 - Çarşamba Millî emlâk memurluğunda 

ve Giresun Tahriri müsakkafat komisyon kita
beti ile iaşe memurluğunda geçen hizmetinin 

filî hizmetine idhal edilmediğine itiraz eylemekte 
ise de; tedkik olunan tahsis dosyasına nazaran 

A - Mumaileyh hakkındaki tasfiye kararının 
Devlet şûrası kararile ref edilmek suretile açık
ta iken maluliyetinden bahisle tekaüdünün ic
rasını istemesi üzerine maluliyetinin 17 - II -1934 
tarihinde Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletince 
tasdik edilmiş olmasına binaen bu tarihi takib 
eden ay başmdan itibaren maaş bağlanmış olub 
bu muamelenin Meclisi Âlice müttehaz 695 ve | 
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1038 numaralı kararlara uygun bulunduğuna; 

B - Millî mücadelede memuriyetle geçen 
müddetler tekaüd maaşı hesabında nazarı iti-
bare alınmış olub bu müddetin filî hizmete ilâ
vesine imkânı kanunî bulunmadığına; ve iddia
sına mesned olarak gösterilen 367 ve 476 nu
maralı kararlar eski hükümlere göre maaş tah
sisinde yapılacak muamelelere müteallik olub 
1683 numaralı kanuna tevfikan tahsis edilen 
maaşlara müessir olamayacağına; 

C - 1339 senesinden sonra İstanbul, İzmir ve 
Ankaradan başka mahallerde Millî emlâk me
murları maaşları emvali metruke hesabı cari
sinden verilmiş ve bir müddet tekaüd aidatı 
dahi kesilmiş ise de bilâhare bu aidat eshabına 
reddedilmiş olduğundan muvazenei umumiyeden1 

maaş almak suretile mesbuk olmayan Çarşamba 
emlâk memurluğu hizmetinin tekaüde tâbi filîj 
hizmet hesabma idhaline imkân olmadığına; i 

D - Giresun Tahriri müsakkafat komisyonu | 
kitabetinde geçen hizmeti ile iaşe memurluğun
da mesbuk hizmetinin filî hizmeti meyanına id-
hal olunduğu ve bu suretle filî hizmeti 22 se
neye baliğ olub itibarî zamlarile birlikte tekaüd 
maaşı hesabında nazarı itibare alınması icab 
eden 25 sene üzerinden tekaüd maaşı bağlandığı 
anlaşılmış olduğundan tahsis muamelesinin 
tadilini icabettiren esbabı kanuniye bu
lunmadığına binaen tadil talebinin reddine 
ve keyfiyetin 3 aylık raporla Meclisi Âliye" 
arzma, kendisine de tebliğine 2514 sayılı 
Divanı muhasebat kanununun 73 ncü maddesi 
uyarınca karar verilmiştir . 

11 — Müteveffa zevci Bor Hükümet tabibi 
İsmail Hakkının Sıtma mücadelesinde geçen hiz
metlerinin nazarı itibare alınmadığından bahsile 

Leman önder tarafından verilen dilekçe ile vaki is
tifsara cevaben Sıhhiye vekâletinden gelen tezke
re ve Mülkiye tahsis şubesinin müzekkeresi Di 
vam muhasebat Umumî heyetinde müddeiumumi 
huzurile okundu. 

Arzuhalinde; zevcinin yalnız Sıhhiye vekâ
leti teşkilâtında geçen maaşlı hizmetleri nazarı 
itibare alınarak 14 sene 10 aylık hizmete muka
bil kendisile üç çocuğuna 3240 lira ikramiye ta
hakkuk ettirildiği ve halbuki zevci İsmail Hak
kının yine Sihhiye vekâletinde Sıtma mücadele
sinde ve askerlikte geçen hizmetleri bulunduğu; 
3017 numaralı Sıhhiye vekâleti teşkilât kanunu-
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11 — 3017 sayılı kanunun 85 nci maddesin
de yazılı ücretli hizmetlerin yalnız tekaüdlük 
talebi için bir hak bahşedip maaş mikdarına 
müessir olamıyacağı bu maddenin son fıkrasi-
le ,86 nci maiddenin' son fıkrasından sarihân' an
laşılmakta olduğundan bu babda Divanı mu
hasebat Heyeti umumiyesince müttehaz karar 
muvafık görülmüştür. 
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nun 85 nci maddesi mücadelede geçen hizmetle. 
rin tekaüd ve yetim maaşlarının hesabma dahil. 
edileceği hakkında bir sarahati ihtiva etmekte 
olduğu ve bu hizmetler nazarı itibare alındığı 
takdirde. kendisile çocuklarının maaşa müsta
hak olacakları beyan edilerek keyfiyetin Di
vanı muhasebat umumî heyetince tedkikinin 
istenmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Sıhhiye vekâletinden gelen karşılıkta; müte
veffanın ciheti askeriyede geçen hizmeti nazarı 
dikkate alınarak hesaba katıldığı; 3017 sayılı 
kanunun 85 nei maddesinin ilk fıkrasında her 
ne kadar (evvelce maaşlı olarak mülkî hizmet
lerde bulunmuş olan tababet ve şuabatı sınıf
ları mensublarile eczacı ve kimyakerlerin müca
dele (teşkilât ve müesseselerinde doğum ve ço
cuk bakım evlerinde geçirdikleri müddetler te-
kaüdlük için meşrut olan müddetler sayılır) 
denilmekte ise de son fıkrasmda (ancak bun
lara maaşlı olarak geçirdikleri müddete mün ,̂ 
hasır olmak üzere 1683 sayılı kanun hükünılttfi ,.J, 
dairesinde son aldıkları memuriyet maaşları 
esas tutularak tekaüd maaşı bağlanır veya 
tazminat verilir) denilmekte olmasına ve adı ge
çen kanunun 86 nci maddesinin son fıkrasında 
mevzubahs ücretli vazifelerden maaşlı vazifeye 
nakledilenlerin bu vazif elerdeki hizmet müddetleri
nin tekaüdlük müddetine idhal edilmeyeceği tas
rih kılındığına ve müteveffanın sıtma mücadele 
hizmetinden sonra Hükümet tababetine geçmiş ve 
son hizmetinin Bor Hükümet tababeti bulun
muş olmasına binaen salifülârz bir buçuk senelik 
mücadele hizmetinin katılmamış olduğu ve şu 
hale göre tahsiste bir yanlışlık olmadığı bildiril-

Şüke mÜ£&kkera3k<& m; vtkâkiin teskeresi 
BlÜQiieri«at8^ naMF^ı ^ekllâtce 86 KCI madde-
w . s<?n M-vm Mkmüne day^ıılacafc müc^dek 
t^ilâîgı^a/üeırfttie^lışîifcen^^ 
1&& maaşla taym ediinıiş ûlanten mücadeledeki 
hiameilerinin alelıtlak rmsmı i t ibace alamayaca
ğı neticesine varılmakta olduğu; jkaKmiki, 86 nci 
maddenin birinci fıkrasında mücadele teşkilâtın
da en az 6 sene çalışmış olanlar teadül kanunu 
mucibince dahil olacakları derece ile mükteseb 
derecelerinin iki derece yukarısına kadar mülkî 
memuriyetlere tayin olunabilirler; denildikten 
sonra ikinci fıkrasında ancak bu suretle memuri
yete t$yin olunanların mücadele teşkilâtında ge
çen hizmet müddetlerinin tekaüdlük müddetine 
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iclhaİ edilmeyeceği yazılı oİufo bu hale göre mü
cadele teşkilatındaki hizmetten tekaüdlükten isti
fade edemeyecek olanlar 86 ncı maddenin birin
ci fıkrasındaki müsaadeden istifade ederek 
maaşlı memuriyete tayin edilmiş olanlardır; 
yoksa 85 nci maddede yazılı olduğu gibi evvel
ce maaşlı olarak meslekî hizmetlerde bu-
lunub da sonradan mücadele teşkilâtına ge
çen ve bir müddet bu teşkilâtta ücretle çalış
tıktan sonra 86 ncı maddenin 1 nci fıkrasındaki 
müsaadeden istifade etmeksizin maaşlı memuriyete 
tayin olunanların mücadele teşkilâtında geçen 
hizmetlerinden 85 nci maddenin sarahati veç
hile istifadesine bu fıkra hükmü mâni teşkil 
edemiyeieği mütalaa edilmekte olduğu; bu 
mütalea kabul edilmediği ve dairesinin noktai 
nazarı varid görüldüğü takdirde bu cihetten 
iddianın reddi lâzım gelib ancak bu mütalea 
tasvib edildiği takdirde 85 nci maddedeki is
tihdam edilen tabirinin evvelce istihdam edil
miş olanlara da teşmili caiz olub olmayacağı ve 
bu maddede «Son ayrıldıkları idareden aldık
ları son memuriyet maaşlarının esas tutulacağı» 
tabirine nazaran bir müddet ücretle istihdam 
edildikten sonra tekrar maaşla tavzif olunan
ların bu hükümden istifade edib etmiyecekleri 
şayanı tedkik görülmekte ve bu vaziyete müma
sil olarak 3028 numaralı kanunun tatbiki hak
kında ittihaz olunan kararın o kanunun tatbi
kine hasrı ile 85 nci maddenin tatbikine teşmil 
edilmemesi icab edib emiyeceği muhtacı tedkik 
görülmekte olduğu gibi madde hükmünün ne 
veçhile imali lâzımgeleceği kesdirilememekte ol
duğundan işin Umumî Heyetçe tedMkr icab 
edeceği beyan edilmekte bulunmuştur. 

Mütoteasma müımMât oluMfta Mü<M<6iumuöM 
Enver Arkun 3017 sayılı kanöÖ8i*»8^n# n*fc#i 
desi hükmü sarihan evvelce maaşlı meslek hiz
metlerinde bulunmuş olan doktor ve diğer bazı 
meslek erbabının mücadele teşkilâtında geçi
recekleri müddetin yalnız tekaüde hak kazan
mak için muayyen olan müddetin doldurulma
sında nazarı itibare alınacağını göstermekte ve 
işbu maddenin son fıkrasile 86 ncı madde hük
mü de bunu teyid eylemekte olmasına binaen 
mücadelede geçen müddetin tekaüd maaşmın 
hesabında nazarı itibare alınmasına kanunen 
imkân olmadığı ve binaenaleyh serd olunan 
iddianm varid ve kanuna uygun bulunmadığı 
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mütalaasında bulunmuş olmakla ieabı müzakere | 
olundukta : | 

3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ- | 
leti teşkilât ve memurin kanununun 85 nci mad- I 
desinde her ne kadar (Evvelce maaşlı olarak 
meslekî hizmetlerde bulunmuş olan tababet ve 
şuabatı sanatları mensublarile eczacı ve kimya
gerlerin mücadele teşkilât ve müesseselerinde 
ve doğum ve çocuk bakım evlerinde geçirdik- . , , 
leri müddetler tekaüdlük için meşrut olan | 
müddetlerden sayılır) denilmekte ise de son fık
rasında : 

(Ancak bunlara maaşlı olarak geçirdikleri 
müddete münhasır olmak üzere 1683 numaralı | 
kanunun hükümleri dairesinde son aldıkları , 
memuriyet maaşları esas tutularak tekaüd maaşı '. ,, 
bağlanır veya tazminat verilir) denilmekte ol
masına ve yine mezkûr kanunun 86 nci madde
sinin son fıkrasında mevzuubahs ücretli va- ; 

zifelerden maaşlı vazifelere nakledilenlerin ı. .; • , . 
bu vazifelerdeki hizmet müddetlerinin tekaüd- | ' 
lük müddetine idhal edilmiyeceği tasrih kılın- > 
mış olduğuna göre 85 nci maddede bahsedilen 
ücretli hizmetler yalnız tekaüdlük talebi için bir 
hak bahşedib maaş mikdarına müessir bulunma
dığından muamele sahibi Lemana müteveffa 1 
zevci Doktor ismail Hakkmm sıtma mücadele 
hizmetinde geçen ücretli hizmetinin maaşla geç
mesi meşrut hizmetlerden addine imkânı kanunî 
bulunmadığına ve tadil talebinin reddine ve 
keyfiyetin Meclisi Âliye arzına ve müstediyede 
tebliğine 2514 sayılı kanunun 73 neü maddeni 
uyarınca karar verilmiştir. 

12 — İsparta inhisar müdürü iken tekaüdü . 12 — Bilâhare maluliyetini teşvik ettiği 
icra kılınmış olan M. Ünbul tarafından tekaüd « 'bu itibarla maaş tahsis mebdeinin tashihine 
maaşı mikdarına itirazen verilen dilekçe ile sebe- vanı muhasebat Heyeti umumiyesince karar 
kedon istifsara cevaben Maliye vekâletinden ge- rildiği anlaşılmıştır, 
len tezkere ve mülkiye tahsis şubesinden yazılan 
müzekkere Divanı muhasebat H. Umumiyesinde 
Müddeiumumi huzurile okundu. I 

Dilekçede; İsparta inhisarlar müdürü iken ' 
bir sene süren hastalığının sonunda maluliyetinin 
devamını arzederek kabının yapılmasını istemesi 

•üzerine maluliyetinin tesbitine gidilmeyerek doğ- ı 
ruca tekaüde sevkedildiğinden ve talebi ile te- I •. • ! • • 
kaüd edilmiş gibi son maaşı olan yirmi beş lira -
yerine ona takaddüm eden yirmi lira üzerinden I • . . • i 
tekaüd maaşı tahsis olunduğundan bahsile malû-1 

liyetinin tesbitile 25 lira üzerinden majatş tahsisi | 
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istenilmiş ve vekâlet tezkeresinde ise; tahsis j 
muamelesinin istinad ettiği kanunî sebeblerin ; 
dosyasında münderiç olduğu; itiraznamenin bu ; 
malûmata ayrıca mütalea ilâvesini müstşİzim ka- : 
nunî esaslardan âri bulunduğunun yazılı olduğu i 
anlaşılmıştır. j 

Şube müzekkeresinde de; mumaileyhin müd- : 

deti hizmet eedvelinde inhisarlar idaresindeki me- i 
muriyetinin müntehası 26 - 12 1938 gösterilerek [ 
bunun hizasında 365 günlük izni bittiği halde ; 
iyileşmediğinden dolayı açığa çıkarıldığı yazılı i 
olduğu ve dosyada bulunan 30 - 12 - 1938 tarihli j 
arzuhalinde aynen (bir senedenberi duçar oldu- ! 
ğum hastalıktan henüz kurtulamadım. Artık va- j 
zife ifasına kudretim kalmamıştır. 31 - 12 - 1938 ! 
tarihinden itibaren vazifeden ayrılmak mecburi- • 
yetindeyim) dedikten sonra 3028 numaralı kanu- ; 
na tevfikan tekaüdlüğünün icrasını taleb eylediği I 
ve bu arzuhali üzerine işinden ayrıldığı tarihi j 
takib eden 1 - 1 - 1939 tarihinden itibaren ve son j 
memuriyet maaşını iki sene almadığından ondan j 
evvelki maaşı üzerinden tekaüdünün icra kılmdı- | 
ğı anlaşılmakta olub şu vaziyete göre mumailey- j 

hin arzuhalinin aynen yazılı olan fıkrası malulen te- ; 
kaüdlük talebini tazammun edib edemiyeceğinin tes- | 
biti icab etmekte olduğu; eğer bu fıkranın bu talebi 
tazammun edemiyeceği kabul olunursa yapılacak 
bir muamele kalmıyacağı; eğer aksi kabul olu- I 
nursa kendisinin o vakit ve arzuhali üzerine mu- | 
ayeneye sevkolunarak maluliyeti sabit olursa ! 
bir taraftan bu sübuttan evvel vazifesinden açığa ; 
Çıkarılmış ve açıkta iken malulen tekaüdlük tale- ! 
binde bulunmuş olmasma ve bu gibilerin malûli- I 
yetlerinîn sübutunü takib eden ay başmdan itiba
ren tekaüd maaşı tahsisi icab edeceğine ve diğer 
taraftan kendisinin yirmi beş sene filî hizmeti 
olub hizmet üzerinden tekaüd maaşma istihkakı 
bulunduğuna göre arzuhalini takib eden ay ba- | 
şmdan itibaren sadece talebine müstenid olarak i 
son memuriyetine tekaddüm eden maaşı üzerin- j 
den tekaüd maaşı bağlanması ve maluliyetinin j 
sübutunü takib eden ay başından itibaren de ma
luliyet üzerinden ve son memuriyet maaşı esas 
tutularak tashihi muamele yapılması icab edece
ğinden evvel emirde arzuhaldeki fıkranın ne 
veçhile imali lâzım geleceğinin tesbitinden sonra ; 
bu fıkranın malulen tekaüdlük talebini tazammun j 
edeceği sabit olursa arzuhal sahibinin muayeneye 
sevkile maluliyeti sabit olursa tekaüd maaşının 
ona göre tashihi icab edeceği gösterilmiştir. 
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30 
Mütaleasjüiâ müracaat olunan Müddeiumumi 

Enver Arkun, müddeinin tekaüdlüğü hakkında 
verdiğinden bahsettiği arzuhal maluliyetinden 
dolayı tekaüdlük talebini mutazammın mahiyette 
olmasına binaen bunun dairesine gönderilerek 
kendisinin muayeneye sevk ve bunun neticesinde 
maluliyeti tebeyyün ettiği takdirde kanunî hak-
dan istifade ettirilmesi icab ettiği mütaleasında 
bulunarak icabı müzakere olundukta: 

Tedkik oloınan tahsis dosyasına nazaran müd
deti hizmet cedvelinde İnhisar idaresindeki me
muriyetinin müntehası 26 - XI I -1938 gösterilerek 
bunun hizasında 365 günlük izni bittiği halde 
iyileşmediğinden dolayı açığa çıkarıldığı yazılı 
olub 30 - XII - 1938 tarihli dilekçesinde de bir se
neden beri duçar olduğu hastalıktan kurtulama
dığından ve vazife ifasına kudreti kalmadığından 
bahsile 3028 numaralı kanun hükümlerine tevfi
kan tekaüdlüğünün icrası talebinde bulunduğu 
ve muayyen tekaüdlük müddetini ikmal etmiş ol
ması itibarile dairesince maluliyetinin tevsikine 
lüzum görülmeksizin 3028 numaralı kanunun 
birinci maddesinin (A) fıkrasına göre 1 - 1 - 1939 
tarihinden itibaren tekaüd maaşı tahsis ve tescil 
edilmiş olduğu ve tahsis dosyasında maluliyetini 
tevsik eden evrak ve muamele bulunmadığı anla
şılmış olmakla Divanca yapılacak bir muamele 
olmayıb ancak usulü dairesinde maluliyetini tev
sik ettiği takdirde muktezayi kanunisinin olvakit 
ifası tabiî bulunduğunun müstediye cevaben 
tebliğine 2514 «ayılı kanunun 73 ncü maddesi 
uyarınca karar verilmiştir. 

13 — Bağlanan tekaüd maaşına itirazen emek
li jandarma yüzbaşısı Bilâl Bingöl imzasile veri
len dilekçe ile sebkeden istifsara cevaben Jandar
ma genel komutanlığından gelen tezkere ve as
kerî tahsis şubesinden yazılan müzekkere Di
vanı muhasebat heyeti umumiyesinde müddeiu
muminin huzurile okundu. 

Dilekçede; bağlanan tekaüd maaşında bir yan
lışlık olduğundan bunun tashihi ve hini tekaü
dünde dahili hesab edilmeyen mülkiye kaymakam
lığında mesbuk hizmetinin nazarı itibare alın
ması lâzım geleceği beyanile bu dileğinin Umu
mî heyetçe tedkik ve bir karara bağlanması taleb 
edilmektedir. 

Umum komutanlık tezkeresinde : 22 temmuz 
1323 tarihinde jandarmaya giren ve sonradan 
jandarma zabit mektebi tahsili görmesi üzerine 12 

13 •— Mülga 11 ağustos 1325 tarihli tekaüd 
ve istifa kanunumun, zamanı meriyetinde teka
üd ed'ilmiş olan muamele sahibinin tekaüd edil
diği tarihte mezkûr kanunun 14 neü maddesine 
tevfikan ciheti askeriye ve mülkiyede sebked<en 
hizmetleri nazarı itibare alınmak suretile maa
şının hesab edildiği anlaşılmış ve tekaüdünden 
sonra •• ciheti mülkiyede mesbuk hizmetinden ise 
1683 sayılı •kaaunun neşrinden evvel nisan .1929 
tarihinde ayrılmış, olmasından dolayı-- yine o 
tarihte meri buiunaıt: mülkiye tekaüd kanunu
nun 10 neu, maddesindeki sarahate binaen hiz
meti ahire' zammı yapıtaagına imkân olmadığın
dan Divanca ittihaz. ohifian karar yerinde s'ö-
rülmüştürv 
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mart 1328 tarihinde mülâzimliğe ve sonra da j 
sırasile yüzbaşılığa terfi eden istida sahibi jan- | 
darma yüzbaşısı Bilâl, Rize kazası jandarma ko- j 
mutanlığmda müstahdem iken 11 nisan 1926 ta- j 
hinde Sasun kazası kaymakamlığına tayin kılın- j 
mış ve bu kaza kaymakamlığında müstahdem i 
iken 19 haziran 1926 tarihinde kıdemine binaen ! 
jandarmaca tekaüdü icra kılınmış ve 19 nisan ; 
1929 tarihinde de mülkiye kaymakamlığından | 
tekaüde irca olunmuştur. Yüzbaşı Bilâlin umumî j 
ve istiklâl harblerinden beşer senelik kıdem zam- j 
larile birlikte şayanı kabul hizmet müddeti 28 I 
sene 10 ay 14 günden ibaret bulunmasına ve hi- ı 
ni tekaüdünde memuriyet maaşı da 2 000 kuruş I 
almasına binaen . vasati 1763 kuruş memuriyet | 
maaşı üzerinden kendisine 1018 kuruş maaş bağ- ı 
landığı dosyasının tedkikinden anlaşılmış olup • 
mumaileyhin muhassas tekaüd maaşında bir nok- ! 
sanlık olmadığı ve tekaüdünden sonra ciheti mül- ! 
kiyede sebkeden hizmetinden dolayı maaşına htz- ! 
meti ahire zammı yapılmasına o zamanki mevzu
atın müsaid ve istidasında serdettiği mütalea ve 
beyanatının varid bulunmadığı bildirilmektedir, j 

Şube müzekkeresinde ise; jandarma yüzbaşı- : 
sı iken mülkiye kaymakamlığına tayin olunup ; 
burada müstahdem bulunduğu sırada tahdidi sin i 
kanununa tevfikan 19 haziran 1926 tarihinde te
kaüdü tasdiki âliye iktiran eden Bilâlin bu ine- ! 
muriyetten ayrılmıyarak mütekaiden istihdam ! 
edildiği ve 19 nisan 1929 tarihinde tekaüde irca- [ 
rndan dolayı tasdiki âli tarihine kadar jandar- j 
mada mesbuk hizmetine göre memuriyetten infi- j 
kâki olan 20 nisan 1929 tarihinden itibaren ken- ! 
dişine 1018 kuruş tahsis olunduğu 16465 sicil | 
numaralı dosyasının tedkikiden anlaşılmış olup, ' 
berrî, bahrî, havaî ve jandarma, erkân, ümera ve j 
zabitan ile memurin ve mensubini askeriye maa- ; 
şat ve tahsisatı fevkalâdeleri hakkındaki 22 teş- ! 
rinievvel 1339 tarih ye 360 numaralı kanunun i 
birinci maddesinde serlevhada muharrer bulu- | 
nanların maaş ve tahsisatlarının kanuna bağlı | 
cedvelde gösterildiği beyan olunduktan sonra I 
ikinci maddesinde (Tekaüd ve eytam ve eramil I 
maaşı tahsisinde 1340 senei maliyesi bidayetine ! 
kadar hali hazır maaşatı ve 1340 senei maliyesi i 
bidayetinden itibaren son beş sene zarfındaki ma- j 
aşı vasatî ve beş sene hitamından «onra işbu ka-. I 
nunla tayin edilen maaşatı asliye esas ittihaz olu- j 
nur) denilmekte olup bu kanunun meriyete girdi- j 
ği tarihten evvel 1500 ve meriyet tarihinden son-
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ra 2 000 kruş rütbe maaşı alan mumaileyhin teka- | 
üdünün tasdike iktiran ettiği 19 haziran 1926 ta
rihindeki maaşı vasatisi 1763 kuruş olup tekaüd 
maaşının tahsisinde tekaüdüne esas olan bu maa
şa nazaran bağlanan 1018 kuruş maaşında bir ııok- , 
sanlık bulunmadığı; ciheti mülkiyede kaymakam 
olarak mesbuk hizmetinin de tekaüd maaşının 
hesabında dahili hesab edilmesi hakkındaki tale
bine gelince: 

1683 sayılı kanunun 7 nci maddesi mucibince 
badedtekaüd ciheti askeriye ve mülkiyede hizmet 
edenlere hizmeti müteahhire zammı yapılmakta 
ise de müstedinin tekaüdü olan 19 haziran 1926 
tarihinden sonraki hizmeti 1683 sayılı kanunun 
meriyete girdiği 1 - VI - 1930 tarihinden evvel 
nihayet bulmuş olmasından dolayı bu maddeden 
istifadesine imkân bulunmamakta olduğu; ancak 
sıfatı askeriyelerine halel gelmeksizin bir müd
det ciheti mülkiyede istihdam olunan erkân üme
ra ve zabitanın her iki cihette mesbuk hizmetle
rinin dahili hesab edileceği hakkındaki mülga 
11 - VIII -1325 tarihli tekaüd kanununun 14 ncü 
maddesine tevfikan jandarma zabitliğinden 11 
nisan 1926 tarihinde Sasım kazası kaymakamlığı
na tayin olunub bu vazifede müstahdem bulundu
ğu sırada 19 haziran 1926 tarihinde tekaüdü ic
ra kılman mumaileyhin tekaüd maaşmın hesabın
da bu cihetin dahili hesab edildiğinin anlaşılmış 
olduğu; şu kadar ki, tekaüdünden sonra 19 ha
ziran 1926 tarihine kadar yine bu memuriyette 
istihdam edilmiş bulunmakta ise de mülga mül
kiye tekaüd kanununun 10 ncu maddesinde 
(Devletçe görülecek lüzum üzerine hizmeti Devlete 
alınacakların tekaüd maaşı kat ve infisalinde ia-
deten ita olunur müddeti âhirei istihdamiyeden 
dolayı maaşı muhassasına bir şey zammolunmaz) 
denilmesinden dolayı 1 haziran 1930 tarihinden 
evel nihayet bulmuş olan hizmeti âhiresinden do
layı maaşına zam yapılmasına imkânı kanunî ol
madığı cihetle keyfiyetin kendisine tebliği icab 
edeceği beyan edilmiştir. 

Mütaleasma müracaat olunan müddeiumumi 
Enver Arkun, müddeinin Devlet hizmetlerinde 
mesbuk hizmet müddetlerine göre tekaüd maaşı
nın mevzuata uygun bir şekilde hesab edilerek 
tahsis muamelesinin de bu esasa göre tesbit edil
diği anlaşılmakta olmasma binaen iddialarının 
varid olmadığı mütaleasmda bulunmakla icabı 
müzakere olundukta : 

Tahsis dosyası üzerinde şubece yapılan tedki-
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ke nazaran 360 numaralı karnimin meriyetinden 
evvel 1500 ve meriyete girdiği tarihten kıdemine 
binaen tekaüdünün âlî tasdika iktiran eylediği 
19 haziran 1926 tarihine kadar 2000 kuruş rüt
be maaşr alan mumaileyhin 11 nisan 1926 tari
hinden 11 haziran 1926 tarihine kadar mülkiye 
hizmetinde geçen müddeti de hesaba' katılmak 
suretile 11 - VIII - 1325 tarihli mülga askerî 
tekaüd ve istifa kanununun hükümlerine göre 
tekaüdü icra kılındığı anlaşılmış olub müstedi, 
19 nisan 1929 tarihine kadar mütekaiden devam 
eden mülkiye hizmetinden dolayı hizmeti ahire 
zammı istemekte ise de; 

O zaman meri olan ağustos 1325 tarihli mül
kiye tekaüd kanununun 10 ncu maddesinde 
(Devletçe görülecek lüzum üzerine rizalarile hiz
meti Devlete alrn°cakların tekaüd maaşı kat ve 
infisallerinde iadeten tahsis ve ita olunur. Müd
deti ahirei istihdamiyeden dolayı maaşı muhas-
sasma bir şey zam olunmaz) diye musarrah ol
masına binaen mevzuu bahis hizmeti ahi resin
den dolayı ma'aşına zam icrasına imkanı kanunî 
bulunmadığından talebinin reddine ve keyfiye
tin 3 aylık raporla Meclisi Âliye arzına ve ken
disine tebliğine 2514 sayılı kanunun 73 ncü mad
desi uyarınca kaTar verilmiştir. 

14 — Şehid İsmail oğlu Şerifin yetimleri 
tarafından verilip ödemiş Kaymakamlığı vası-
tasile gönderilen dilekçe ile sebkeden istifsara 
cevaben Millî Müdafaa vekâletinden gelen tez
kere ve askerî tahsis şubesinden yazılan mü
zekkere Divanı muhasebat Heyeti ıımunıiyesinde 
müddeiumumi huzurile okundu. 

Dilekçede; büyük harpte askere alınarak 
hayat ve mematı meçhul kalan Şerifin Bitlis 
cephesinde şehiden vefat ettiğini arkadaşların
dan haber almaları üzerine mahkemeye müra
caatla sureti şahadetini 17 -VII -1936 tarihli 
ilâmla tesbit ettirmelerini müteakib maaş tah
sisi için Millî Müadafaa vekâletine müracaat 
edib 1936 senesi temmuzundan itibaren 10 se
nelikleri hesab edilerek tediye olunmuş ise de 
1633 sayılı askrî ve mülkî tekaüd kanununun 8 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası mucibince maaş
larının vefat tarihini takib eden aybaşından 
verilmesi lâzımgeleceği hakkında tekrar Millî 
Müdafaa vekâletine yaptıkları müracaata tahsis 
muamelesinin tashihine imkân olmadığı cevabı 
verildiğinden Devlet şûrasına müracaat ettik-

14 — Şehidin ailesine 3107 numaralı kanu
na tevfikan yapılan tahsis muamelesi muvafık 
ve Divanı muhasebat Umumî heyetinin ekseri
yet kararı musib görülmüştür. 
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lerinde bu işin 2514 sayılı kanun mucibince 
Divanı muhasebatça tedkik edileceğinin bildi
rilmiş olmasına binaen Divana müracaat ederek 
şehadet keyfiyeti 1936 senesinde ilâmla tahakkuk 
eylemiş olmasından dolayı müruru zaman mev-
zuubahs olamayacağı ve binaenaleyh on senelik 
maaşlarından başka şahadet tarihinden itibren 
müterkim maaşlarının da verilmesi icab edeceği 
cihetle bu hususa dair bir karar verilmesini is
temekte oldukları; 

Vekâlet tezkeresinde: Şehidin yetimlerine 
1936 senesinin temmuz aylarında vaki müraca
atları üzerine muamelesi 8 - II -1938 tarihinde 

tekemmül ederek yetimlerden müstahakki maaş 
olan karısı Hatice ile anası Esmaya maatahsi-

sat ve % 10 zara ile birlikte ayda 90 nar kuruş üze
rinden her ikisine 108 zer liralık istihkak vara
kası tanzim kılınmış ve 54929 tescil numarasile 
vize muamelesi yapılmış olduğu ve bu muamele 
de 3107 sayılı kanun ahkâmı mucibince bitiril
miş bulunduğu; cevabının verilmiş olduğu, 

Şube müzekkeresinde ise : Maaş tahsisi için 
22 temmuz 1936 tarihinde müracaatta bulunan 
şehidin aile efradından kızı Ayşenin müracaatı 
tarihinden evvel 1935 senesinde evlenmek sure-
tile iskatı hakkı maaş etmiş olmasından dolayı 
yalnız karısı Hatice ile anası Esmaya hisseleri 
olan 33 çer kuruşun tahsisine aid muamelenin 
3107 numaralı kanunun neşrinden sonra 8 kâ
nunusani 1938 tarihinde ifa olunarak adı geçen 
kanunun birinci ve muvakkat maddeleri muci
bince bu maaşlarının tahsisatı fevkalâde ve % 
10 zamla birlikte baliği olan 90 nar kuruş üze 
rinden 10 senelik olarak tahakkuk ettirilen 108 
zer liraya aid istihkaklarının 10 şubat 1938 ta
rihinde tescil olunduğu anlaşılmış olub 6 şubat 
1937 tarihinde meriyete geçen-3107 numaralı 
kanunun ikinci maddesinde (Tekaüd edileni erle 
bunların yetimlerine yukanki fıkra ile bu ka
nunun muvakkat beşinci maddesi hükümlerine 
göre toptan verilecek istihkaklar sekizinci mad
dede gösterilen tarihlerden itibaren hesüb ve 
tesviye olunur) ve muvakkat maddesinde ise 
(Şimdiye kadar tahsis muameleleri tekemmül 
etmemiş olan tekaüd ve yetim ra«;.•&!arı ile 
1683 numaralı kanunun 50 nci ve muvakkat 
beşinci maddeleri mucibince henüz alâkaları 
tamamen kesilmemiş olanlar hakkında da bu 
kanun hükümleri tatbik olunur) denilmesin'.1 j 
göre tahsis muameleleri bu kanunun meriyeti I 
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tarihinden sonra tekemmül eden şehidin ka
rısı ile anasının 100 kuruşdan noksan bplunan 
maaşlarının tediye olunan 10 seneliğinden ama
da müterakimlerinin başkaca itasına adı geçen 
kanun muvacehesinde imkân olmadrğı ve di
lekleri hakkında daha evvel dairece bir karar 
ittihaz edilmemiş olmasından dolayı Umumî 
Heyetçe tedkik edilmezden evvel meselenin dai
rece tezekkürü münasib olacağının mütalea edil
mekte olduğu anlaşılmıştır. 

Mütaleasma müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkun, 3107 sayılı kanunun birinci mad
desi mevzu ahkâm dairesinde tekaüd ve yetim 
maaşına müstahak olanların muayyen müddet 
zarfında müracaat etmemeleri halinde işbu maaş
lara müracaatları tarihinden itibaren müstahak 
olacaklarını ve muvakkat maddesi de bu hük
mün kanunun neşrine kadar tahsis muameleleri 
tekemmül etmemiş olan tekaüd ve yetim maaş-
larile 1683 sayılı kanunun 50 ve muvakkat be
şinci maddeleri mucibince henüz alâkaları tama
men kesilmemiş olanlar hakkında da tatbik olu
nacağını göstermekte olmasına göre bu hususta 
tekaüd ve yetim maaşına mevzuat dairesinde 
müstahak olup, ta uzun müddet bu haklarını ara
mamış olanların istihdaf edildiği anlaşılmakta 
olup kanunda istihsal olunan mahkeme hükmü 
ile tekevvün eden bir vaziyet neticesinde ye
tim maaşına istihkak kazanılması halinde işbu 
hakkın bu tarihten itibaren muayyen müddet 
zarfında aranmasını mâni bir hüküm olmadığı 
gibi kanunun birinci maddesinde «Müracaatla
rın ağır hastalık ve esaret gibi katği bir mecbu
riyet neticesi olarak geciktiği hükmen tevsik 
edildiği takdirde bu sebeble geçen müddetlere 
aid haklar mahfuzdur» şeklinde mevzu olan 
hüküm de bu noktayı teyid eylemektedir. Bahse 
mevzu olan hâdisede şehid îsmailoğlu Şerifin 
umumî harbde Bitlis cephesinde şehiden vefat 
ettiğinden ancak 1936 senesinde mahkeme hük-
mile tesbit edilmiş olmasına göre ailesinin bti 
tarihe kadar Devletten yetim maaşı istemeğe ka
nunen mahal ve imkân yoktur. Esasen umumî 
harbde şehid olanların şehadetlerinin usulü dai
resinde tesbitile yetimlerine bunların müracaat
ları vaki olmaksızın da maaş tahsis edilmiş olup 
bu muameleden her hangi bir suretle müstesna 
kalmış olan ve babalarının şahadeti keyfiyeti de 
uzun müddet usulü dairesinde resmen tesbit 
edilmiyerek bu hususu bu kere mahkemeye mü-
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racaatla tevsik ettirdikleri anlaşılan bahse mev- ı 
zu yetimlerin İmdusu ellerinde olmayan bu va1- j 
ziyet karşısında emsallerinin istifade etmiş ol
dukları hakdan mahrum bırakılmıyarak bunların 
da1 yetim maaşından tekaüd kanunu ahkâmı da- ı 
iresinde emsali gibi şahadet tarihinden itibaren j 
mevzu ahâm dairesinde istifadeleri muhik, ol
makla beraber şahadetini ahiren mahkeme hiik-
miie tesbit edilerek kendileri bunun üzerine ye- | 
tim maaşına istihkak kazanmış olmalarına' göre 
3107 sayılı kanun ahkâmı da arzedildiği üzere 
bunların bu ha'kdan istifadelerine mâni bulun- j. 
mamış olmasına binaen yetim maaşlarının şaha- j 
det tarihinden itibaren emsali gibi ve mevzu j 
ahkâm dairesinde tesviyesi ieab edeceği mütalea-
smda bulunarak icabı müzakere olundukta: 

6 şubat 1937 tarihinden muteber 3107 numa
ralı kanunun ikinci maddesinde (tekaüd edilen
lerle bunların yetimlerine yukarıki fıkra ile bu 
kanunun muvakka't beşinci maddesi hükümlerine 
göre toptan verilecek istihkaklar 8 nci maddede ; 
gösterilen tarihlerden itibaren hesab ve tesviye • 
olunur) ve muvakkat maddesinde ise (şimdiye j 
kadar tahsis muameleleri tekemmül etmemiş olan 
tekaüd ve yetim maaşları ile 1683 n'umaralı ka
nunun 50 nci ve muvakkat besinci maddeleri 
mucibince henüz alâkaları kesilmemiş olanlar 
hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur) 
diye muharrer olmasına göre maaş tahsis mua
meleleri bu kanunun neşrinden sonra tekemmül 
eden şehidin anası ile karısına şahadet tarihin
den itib'-.ren tahsis edilen maaşlarının 10 seneli
ğinden fazlasının ita'sına sözü geçen 3107 numa
ralı kanun hükümleri mâni bulunduğundan bu 
babdaki iddiasının reddine ve keyfiyetin 3 ay
lık raporla Meclisi Âliye arzına ve alâkadarlara 
tebliğine 2514 numaralı kanunun 73 ncü madde
si uyarınca ve ekseriyetle karar verilmiştir. 

Azadan bir zat, Müddeiumumiliğin mütalea-
ası veçhile şahadetin subutu tarihinden itibaren 
beş sene geçmemiş olduğu cihetle müstedinin va
ziyeti 3107 numaralı kanunun birinci maddesine 
temas etmemekte ve ekseriyetin mütaleası veç
hile ancak ikinci ve muvakkat maddeleri hük
müne tâbi tutulmak ieab etmekte olduğu cihetle 
şehidin anası ile karısına on senelikden fazla 
bir şey verilemiyeceği hakkındaki reye iştirak et
mekle beraber mezkûr kanunun birinci madde
sine göre maaş mebdei değişmiyeceği cihetle mü
racaat tarihinden evvel iskatı hak eden çocuk-
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larınm da şahadet tarihinden iskatı hak eylediği I 
tarihe kadar olan istihkakının tesviyesi lâzım 
geleceği mütaleasında' bulunmuştur. 

15 — Genç kazası eski varidat kâtibi Receb 
Bozkurt tarafından tekaüd muamelesine itirazen 
verilen dilekçe ile sebkeden istifsare cevaben Ma
liye vekâletinden gelen tezkere ve Mülkiye Tah
sis şubesinden yazılan müzekkere Divanı muhase
bat Heyeti umumiyesinde müddeiumumi huzurile 
okundu. 

Arzuhalde: 1 - 183 numaralı kararla tefsir 
edilen 1683 sayılı kanunun 62 ve 65 nci madde
lerine nazaran tekaüd hakkı başladıktan sonra 
yapılan yaş tashihleri nazarı itibare alınmamak 
icab ederken ve kendisinin 1306 doğum tarihi 
Devlet hizmetine girdikten sonra 1308 tarihine 
tashih edilmiş ilçen tekaüdlüğünde 1308 doğum-
tarihine itibar edilmek surctile muamele yapıl
dığı; 

2 - 6 aydan fazla sene kesirlerinin bir sene 
sayılması lâzımken nazarı itibare alınmadığı; 

3 - Divanı muhasebatın eylül 1930 tarihli ka
rarının altıncı maddesinde (memurların maaşlı 
olarak açıkta kaldıkları müddetin filî hizmet sa
yılmayacağına dair kanunda hiç bir hüküm mev-
cud olmadığına mebni açıkta geçen müddetin te
kaüd hesabında filî hizmet sayılması lâzımgelir) 
diye yazılı olduğu halde maaşlı geçen üç sene 
açık müddetinin filî hizmetine zammedilmediği; 

4 - Eski tekaüd kanununun tekaüdlük müd
detinin 19 yaşından itibaren başlar kaydi mülga 
olsa bile bir kanunun lâğvedilmiş olması o kanu
nun zamanı meriyetinde tahakkuk etmiş olan hu
kuku müktesebeyi ortadan kaldıramayacağından 
1683 numaralı kanunun tadile uğramış maddeleri 
hatırlanmaksızın muameleye temas eden gayri mu
addel maddelerle tekaüdlüğünün yapılması mu
vafık olamayacağı; 

5 - Tekaüdlüklerini taleb edenlerin evrakı müs-
bitelerine göre tanzim ettikleri hizmet cedveli 
üzerinden tesbit edilen müddetin sahibi müra
caata tebliği ahkâmı kanuniyeden iken bu 
cihet ihbar ve ihtar edilmemiş ve noksanlıkla tah
sis muamelesinin intaç edilmiş olduğu; 

6 * 2919 sayılı kanunun neşrinden evvel üc
retli olarak istihdam edilenlerin bu suretle geç
miş olan hizmet müddetleri maaşlı addedilerek 
hizmetlerine mahsub edilir diye yazılı olduğun-

15 — Mumaileyhin tekaüd muamelesinde do
ğum tarihinin doğru olarak kabul olunduğu ve 
hizmetleri, küsuratın seneye iblâğı suretile yir
mi seneye baliğ olanların filen yirmi sene hiz
met etmiş gibi muameleye tâbi tutulmaları ve 
açık maaşı alarak, geçirilen müddetin filî hizmet 
hesabında sayılması ve 19 yaşı ikmalden evvel 
mesbuk olan, hizmetlerin nazarı itibare alınması 
kanunen mümkün olmadığı ve 2919 numaralı 
kanun ücretli hizmetlerin kabul edileceğine da
ir bir kaydi muhtevi bulunmadığı cihetle Diva
nı muhasebat Heyeti umumiyesi karan muva
fık görülmüştür. 
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dan ücretli hizmeti varsa bu cihetten evrakının 
tedkik edilmesi; 

7 - Maliye vekâletince hizmeti evvelce 20 se
ne olarak tesbit edilib vekâlet emrinde iken 1777 
numaralı kanun mucibince nısıf açık maaşı veril
miş olub vekâletçe müsbet bir kayda istinad etti-
rilmeksizin böyle muamele yapılamıyacağına göre 
tekaüdlük hesabında hizmetin yirmi seneden fazla 
olması icab edeceği gibi açık maaşı fazla verilmiş 
diye istirdada kalkışması doğru olmayacağı; 

Hülâsa; hizmet müddeti 26 sene 10 aya baliğ 
olmakta bulunduğundan tekaüd maaşına müsta- { 
hak bulunduğu beyan edilmektedir. j 

Maliye vekâletinin cevabında: tahsis muamele- ' 
sinin istinad ettiği sebeblerin Divanda mahfuz 
dosyasında münderiç olduğu ve itirazname mün-
derecatının bu malûmata mütalea ilâvesini müs-
telzim kanunî esaslardan âri bulunduğu bildiril
miştir. 

Tahsis şubesinden yazılan müzekkerede ise; 
1 - Tahsis muamelesinin kendisinin zannettiği 

gibi 308 doğum tarihine göre yapılmış olmayıb 
tashihi sin nazarı itibare alınmıyarak 306 doğum 
tarihine göre yapıldığı; 

2 - Filî hizmeti mecmuu 19 sene 7 ay 20 güne 
baliğ olub altı aydan fazla kesir seneye iblâğ edi
lerek müddet hizmeti yirmi sene olarak tesbit 
edilmiş ise de böyle iblâğen 20 seneye baliğ olan 
hizmetler filen 20 sene demek olamıyacağından 
kendisine maaş bağlanmıyarak yirmi sene üzerin
den ikramiye verilmiş olub bu muamelenin bu 
vaziyette olanlar hakkında Meclisi Âlice müttehaz 
karalara uygun bulunmuş olduğu; 

3 - Mülkiye memurlarının maaşlı olarak açıkta 
geçirdikleri müddetin filî hizmet sayılması lâ
zım geleceğine dair hiç bir hüküm ve karar mev-
eud olmayıb bilâkis kanunun 23 ncü maddesi 
bu hususta sarih olduğundan maaşlı olarak açıkta 
geçen müddeti nısıf olarak tekaüd maaşının tayini 
mikdarmda nazarı itibare alınması mümkün 
olub filen 20 sene hizmet ikmal edilerek tekaüd 
maaşına hak kazanılmadıkça bu da caiz olamıya
cağından mumaileyhin vekâlet emrinde geçen 
müddetinin bu esbaba mebni nazarı itibare alın
madığı ; 

4 - Eski kanun nksine bir hükmü muhtevi ve 
o kanunun zamanı meriyetinde hizmet edilmiş bu
lunulsa da yeni kanunun 71 ncİ maddesinin sara
hati muvacehesinde bu kanunun kabul etmediği 
hizmetlerin nazarı itibare alınmasına imkân ol-
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mamakla beraber esasen eski kanunda da 19 ya
şını ikmalden evvelki müddetlerin nazarı dikkate 
alınmasına cevaz olmadığından bu yaşı ikmalden 
evvelki hizmetlerin dahili hesab' edilmediği ve bu 
muamelenin mevzuata uygun bulunduğu; 

5 - Tekaüdlük talebinde bulunanların yapıla
cak tekaüd hesablarının bir kerre de kendilerine 
tebliği hakkında hiç. bir hükmü kanunî olmadığın
dan bu yoldaki iddiasının varid olmadığı; 

6 - Kendisinin esasen ücretli hizmeti olmadığı 
gibi 2919 numaralı kanunun da iddia ettiği gibi 
bir hükmü ihtiva etmediği; 

7 - Vekâlet emrinde bulunduğu müddetçe ken
disine nısıf hesabile maaş verilmiş ise de bilâhare 
20 sene filî hizmeti olmadığı anlaşılarak fazla ve
rilen para kendisine zimmet kaydedilmiş olub bu 
muamelede de yanlışlık görülemediği, filî hizmeti 
iblâğen 20 seneye baliğ olduğundan ikramiye ta
hakkuk ettirilmiş olub hizmet hesabında ve yapı
lan muamelede bir yanlışlık olmadığı diye yazılı 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Mütaleasma müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkun, müddeinin Devlet memuriyetinde 
filî hizmeti 19 sene 7 ay olduğu anlaşılmış olup 
buna nazaran istihkakının hesabmda ve hakkın
da tatbik edilen muamelede mevzuata muhale
fet görülmemiş olduğundan işbu muamelenin 
tasdiki lâzım geldiği mütaleasında bulunmuş ol
makla icabı müzakere olundukta: 

Alâkadar şubece tedkik olunan tahsis dosya
sına nazaran, 

Mumaileyhin müddeti hizmeti hesabında 1308 
doğum tarihinin değil 130G tarihinin nazarı itiba-
re alındığı ve 19 sene yedi aydan ibaret olan fi
lî hizmetinin iblâğen yirmi sene itibar olunarak 
ikramiye verildiği anlaşılmıştır. 

Böyle iblâğ suretile 20 sene kabul edilen 
hizmetin filen ifa edilmiş 20 sene telâkkisine ve 
vekâlet emrinde açık maaşı almak suretile geçi
rilen müddetin filî hizmet sayılmasına mevzuat
ta bir hüküm mevcud değildir. 

1683 numaralı kanunun 71 nci maddesinde 
(Bu kanunun meriyetinden sonra yapılacak tah
sislerde mütekaddim zamana taallûk etse dahi 
25 seneyi ikmale müessir olacak filî hizmetler 
ve tekaüd maaşının hesabında nazarı itibare alı
nacak müddetler bu kanunda yazılı olanlardan 
ibarettir) diye yazılı olmasına göre 19 yağına 
vusulden evvel geçmiş olan hizmetlerinin dahili 

( S , Say 



hesab edilmemesi bu hükme uygun görülmüştür. 
Kendisinin ücretli hizmeti mesbuk olmadığı 

gibi 2919 numaralı kanun dahi iddiası veçhile 
ücretli vazifelerin filî hizmete ilâvesine dair bir 
hükmü tazammun etmemektedir. 

Vekâlet emri maaşından mütevellid fazlai 
mehuzunun ikramiyesinden mahsuben istirdadı
na müteallik muamelenin hal ve tedkiki Divanı 
muhasebatın vazife ve salâhiyeti haricindedir. 

Esbabı anifeye binaen tadil talebinin reddi
ne ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye 
arzına ve müstediye tebliğine 2514 sayılı kanu
nun 73 ncü maddesi uyarınca karar verilmiştir. 

16 — Ahvali sıhhiyesinden dolayı 1683 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesinin (C) fıkrası mu
cibince 27 ağustos 1937 tarihinde 165 lira 44 
kuruş maaşla tekaüdü icra kılınan Lâlelide Or
du caddesi Selimpaşa sokağı 1 numarada mukim 
Tabib Bahaettin Apakın, tekaüd maaşının de
rece ile tadiline dair müracaatı üzerine ikinci 
dairece yapılan tedkikat neticesinde 329 sene
sinde Ayvalıkta 36 neı alayda zuhura gelen ti
füs hastalığı ile mücadeleye memur edildiği sı
rada kendisinin de bu hastalığa tutulduğu ve 
bunun neticesi müptelâ olduğu kalb arızaların
dan dolayı tekaüdünün icra kılındığı beyan 
olunmakta ise de bahsolunan hastalığın sari bu
lunması hasebile bunun resmî bir müessesede 
tedavi edilmiş olması ve vakayı tesbit edecek bir 
kay di bulunması lâzımgelip bunun haricinde 
hususî surette tedavisine imkân görülemediğin
den vazife icabı tifüse yakalandığı vaka zama
nına aid rapor ve kaydi resmî ile tesbit edile-
miyerek sırf şahadete istinad eden maluliyetin 
kabulü Meclisi Âli kararı muvacehesinde müm
kün olmadığı kararlaştırılmakla derece ile tadil 
edilen maaşına aid evrak 23 mart 1939 tarih ve 
145767/105 numaralı takrirle Millî Müdafaa 
vekâletine iade kılınmış idi. 

Red takririne itirazen Millî Müdafaa vekâ
letinden yazılan tezkere ile Askerî tahsis şube
sinden yazılan mütaleaname Divanı muhasebat 
Heyeti umumiyesinde Müddeiumumi Enver Ar-
kunun huzurile okundu. Vekâlet tezkeresinde: 

1 - Emekli tabib Albay Bahaettinin 1329 se
nesinde dosya usulü olmadığı için o tarihe aid 
verilmesi lâzımgelen rapor dosyasında mevcud 
değildir. 

2 - Dosya usulünün ihdasından sonra intanî 

16 — Müstedinin kalb maluliyetine sebeb 
olduğu gösterilen tifüs hastalığına vazife icabı 
yakalandığı hakkında vaka zamanına aid kaydi 
resmî mevcud olmayıp keyfiyet sırf şahadete 
istinad etmekte olduğundan tekaüd maaşının 
derece ile tadiline dair dairesince yapılan mua
melenin kabul edilemiyeceği yolunda Divanca 
ittihaz edilen karar musib ve emsali kararlara 
da uygun görülmüştür. 
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bir hastalık geçirdiğine dair dosyasında bir ka-
yid yoktur. 

3 -1937 tarihinde yapılanı muayenesinde Gül
hane sıhhî heyetince verilen ve bağlı bulunan 93 
sayılı raporda bugünkü kalb hastalığının 1329 
senesin'de geçirdiği tifüse merbut olması ihtima
linin kuvvetli bulunduğu bildirilmektedir. 

4 - O zaman meri olan 325 tarihli askerî teka-
üd kanununun son fıkrasında «kendi arzularile 
hanelerinde tedavi edilmekte olan zabitanın çif
te müfettiş veya müfettiş olmayan mahallerde 
mevcud heyeti sıhhiye muayenesi de kâfidir.» de
nilmektedir. Binaenaleyh kendi arzusile evinde 
tedavi edilen bu subayın tedavisini o zaman iki 
tabibin yaptığı bağlı vesikadan anlaşılmaktadır. 
Ancak bu vesikalar her ne kadar vaka zamanında 
verilmemiş ise'de bu hal albay Bahaettinm mağ
duriyetine bir sebeb teşkil etmiyeceği ve 11 teş
rinisani 1932 tarih ve 731 sayılı tevsik talimat
namesinin 34, 15 nci maddelerine göre vekâ
letçe bu vesikalar kanaat verici görülmüş ve 
yine evraka bağlı tekaüdlüğünün 7 sene evvel 
17 teşrinisani 1929 tarihinde 61 tüm komutan-
lığmm 23 teşrinisani 1929 tarih ve 1507/7144 
sayılı yazısına bağlı beyannamede 1329 senesin
de Bergama hastanesi sertabibi iken Ayvalıkta 
bulunan 36 nci alayda zuhur eden tifüs üzerine 
oraya gönderildiği ve orada tifüse yakalandığı 
yazılmaktadır denilerek bu cihetin bir kere de 
umumî Heyetçe müzakeresi taleb olunmaktadır. 

Askerî tahsis şubesinden yazılan müzekkere
de ise, 

1329 senesinde dosya usulü ihdas edilmemiş 
olsa bile şark vaziyeti dolayisile 1934 senesine 
kadar muayene edildiği hakkında bir kaydı resmî 
veya' raporu bulunmadığı gibi maluliyetin temas 
ettirildiği 551 numaralı terfih kanununun 43 n-
cü bendine göre tekaüdünü mucib olan kalb 
hastalığının tifüs neticesi ve bunun da meşakı 
seferiyeden ileri gelmiş olması lâzım geleceği 
halde Gülhane hastanesi Heyeti sıhhiyesinin 
12 - III -1937 tarih ve 93 numaralı raporu «Baş
ka bir hastalık geçirmediğini ifade eylediğin
den bu günkü kalb hastalığının 1329 senesinde 
geçirdiği tifüse merbut olması ihtimali kuv
vetli olduğu» şeklinde tasdik edilmektedir. Ger
çi dosya usulünün ihdasından sonra intanı 
bir hastalık geçirdiğine dair dosyasında malû
mat olmadığı bildirilmekte ise de bu malûma
tın olmaması mumaileyhin 1329 senesinde 
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meşakl seferiye neticesi tifüse utulduğunu is-
bata kâfi görülmektedir. Bundan başka mülga 
11 ağustos 1325 tarihli tekaüd kanununun 24 
ncü maddesinin son fıkrasında «Kendi arzula-
rile tedavi edilmekte olan zabitana çifte müfet
tiş ve müfettiş olmayan mahallerde mevcud 
heyeti sıhhiye muayenesi dahi kâfidir» denil
mekte ise de mumaileyhin tutulduğu bildirilen 
tifüs hastalığının sirayeti olmayan herhangi 
bir hastalık gibi olmaması hasebile bunun her 
halde bir hastahânede tedavisi icab edeceği ci
hetle hususî surette evinde tedavi edilmesi key
fiyeti de muhtacı tedkik bulunmaktadır. 61 
nci Tüm komutanlığından gönderildiği bildirilen 
1929 tarihli beyannamede vakadan 16 sene sonra 
yazılmış; olmak itibarile vaka zamanına aid 
bir kaydi resmî telâkkisine müsaid değildir 
Esasen ibraz ettiği vesaika rağmen bidayeten 
vaki müracaatı Sıhhat işleri dairesince redde
dilmiş iken bilâhara yine ayni vesika ve ancak 
kalp hastalığının tifüse merbut olması ihtimali 
kuvvetli olduğu hakkındaki yukarıda yazılı 
olan Gülhane hastanesinin 93 numaralı raporuna 
nazaran maluliyetin kabulü cihetine gidilmiş 
olması ve vaka zamanına aid olmayan vesaikin 
de 1932 senesinde vekâletçe tanzim edilen tev
sik talimatnamesine göre kabul edilmiş bulun
ması hasebile bu suretle yapılan tevsikin ka
bulü icab edib etmiyeceğinin Umumî Heyetçe 
tayini icabetler denilmektedir. 

Mütaleasma müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arküntin, kalp hastalığından malûl ol
duğu anlaşılan müddeinin tesbit olunan vaziyeti 
ile dosya* arasında mevcud bulunan evrakı müs-
bite işbu maluliyetinin derece üzerinden maaş 
itasmı müstelzim olunduğuna kanaat verici 
mahiyette görülmemiş ve bu itibarla tatbik edi
len muamelenin tasdiki muktazi bulunmuş 
olduğu yolundaki mütaleası da alındıktan sonra 
icabı müzakere olundukta : 

23 mart 1939 tarihli ve 145767/1051 sayılı 
red takririne esas teşkil eden ve mealeh (1329 
senesinde Ayvalıkta 36 nci . alayda zuhura 
gelen tifüs hastalığı ile mücadeleye memur 
^dildiği sırada kendisinin, de bu hastalığa tutul
duğu ve bunun neticesi müptela olduğu kalp 
arizasından dolayı tekaüdlüğünün icra kılın
dığı beyan olunmakta ise de; hastalığın serî 
bulunması hasebile bunun resmî bir müessesede 
tedavi edilmiş olması ve vakayı tesbit edecek 
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bir kaydı resmî bulunması lâzımgelib bunun | 
haricinde hususî surette tedavisine imkân görü
lemediğinden vazife icabı tifüse yakalandığı 
vaka zamanına aid rapor veya kaydi resmî ile | 
tevsik ve tesbit edilmiyerek sırf şehadete isti-
nad eden maluliyet iddiasının kabulü Meclisi 
Ali kararı muvacehesinde mümkün olmadığını 
beyandan ibaret olan) ikinci daire kararı nef-
sülemre muvafık olub ilk tekaüdü sırasında 
maluliyetinin vazife ile irtibatı olduğu bidayeten 
Vekâlet sıhhiye heyetince kabul edilmemiş iken 
ÇHilhane hastanesince ihtimale binaen bilâhare 
tanzim kılman rapora istinad ile mumaileyhe 
aid tekaüd maaşının maluliyet derecesi üze
rinden tadili muamelesinde İsrar yolunda Millî 
Müdafaa vekâletince serdolunan mütalea red 
şebeblerini tağyir eder mahiyette görülmemiş 
olduğundan bu babdaki itirazın reddi ile evra
kın Millî Müdafaa vekâletine iadesine vç keyfi
yetin üç aylık raporla Meclisi Âliye arzına I 
2514: sayılı kanunun 73 ncü maddesi uyarınca 
karar verilmiştir. ı 

17 — Bağlanan tekaüd maaşına itirazen Mi-
halgazi nahiye müdürü Ahmed Çongur imzasdle 
verilen dilekçe ile sebkeden istifsara cevaben Da
hiliye vekâletinden gelen tezkere ve mülkiye tah
sis şubesinden yazılan müzekkere müddeiumumi 
huzurile okundu. 

Dilekçede; 2169 sayılı, dahiliye memurların
dan bir kısmının tahdidi sinlerine dair kanunla 
tekaüde sevkedildiği ve bağlı cedvelde gösterilen 
16 temmuz 1322 den 22 temmuz 1327 tarihine ka
dar geçen müddet jandarmalık diye kabul edil
memiş ise de kendisi jandarmaya filî hizmetini 
yapmak için asker olarak değil kısmısani efradın
dan olup askerlikle hiç bir alâkası olmadığı hak
kındaki muameleli evrak üzerine kabul edildiği ve 
meslekte çalışan zaptiyeler de o zaman mülkî iş
lerin teshili için yapılmış bir kuvvet olup zaptiye 
unvanile memurlar gibi maaşlarından tekaüdiye 
ve saire kesilmek suretile vazife yapmaktalar iken 
1325 temmuz ayı içinde doğan teşkilâtı esasiyeden 
sonra ordudan gönderilen jandarmalar birinci 
smıf ve kendisi gibi çalışan eski zaptiyeler de ikin
ci sınıf unvanile istihdam edildiği ve bu suretle 
çalışan arkadaşlarından tekaüd olanlara tekaüd 
maaşı verilmekte olduğu ve her ne kadar vesika 
ibraz edemediğinden dolayı evvelce tanzim edilip 
tahsis dosyası meyanında bulunan hizmet cedve-

H7-—Mebti$& ase ^aaıdajııım maa£*»liğincte ige-
#<m müÜâEtlaıdn .ciheti üniilkiyödpn tekaüd -ve 
fçafcim smaaşı ttahakinde ^neotErj itibaate almmaaı-

| na 1683 numaralı kanını îta^&ntoııi ÎBBÜS&MI=.aâl-
jnadığjrndan arauhal sahihinin hu babdaki ıiddi-
ası varid ^öriümeıiiği gibi JBalkan -harbine ,^ti-
rak sBBötüe geçirdiği müddat esasen jıazarı ifci-
hare alınma uldujuna ^güre Jau habda leyini mu
ameleye mahal Jsalmamış ve Umumî iharhde 

I memuriyetinden jmaazun addedilerek .maaş jüâı-
I ;ğını #e ,mülî ^mücadelede tekaüdlük bakımından 
j kabule .şayan Jakmati ûldugumı ievsik ettiği tak-
| dirile nazarı itibare alınacağı tabiî bulunduğu 
' (Gİhatle bu Jaahda jHivanı jnuhasebat Heyeti oımu-

miyesincfi :müttshaz tkarar muvafık görülmüştür. 
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linde gösterilmemiş ise de bu kere arzuhaline baş*: 
lı olan cedvelde 12 haziran 1335 den 2 teşriniev
vel 1338 tarihine kadar müeadelei milliye harbin
de bilfiil çalıştığı ve 788 numaralı memurin ka
nununun müzeyyel maddesile kabul edilen bu 
müddetin tekaüd kanununun 9 ve 23 neü madde-
lerine göre kabul edilmesi ve bu suretle yani 
jandarmalıkta ve millî mücadelede geçen hizmet-* 
lerinin de kabulile kendisine maaş tahsisi lâzım 
geldiği halde bunların nazarı dikkate alınmrya-
rak cüzî bir mikdarda ikramiye verildiği ve 
arzuhaline bağlı tasdiksiz cedvele istinaden 12: 
teşrinievvel 1328 den teşrinievvel 1329 tarihine 
kadar Balkan ve kezalik 28 mayıs 1334 den 29: 
teşrinievvel 1334 tarihine kadar seferberlik har
bine iştirak ettiği ve bütün bu müddetlerle hiz
metinin 27 sene 11 ay 3 güne baliğ olduğu beya-
nile müddeti hizmetine göre kendisine tekaüd 
maaşı tahsisi istenilmiş ve vekâlet tezkeresinde:; 
1683 numaralı kanunun 9 ncu maddesi sadece za
bitlerle, askerî memurların hizmetlerini tanı
makta ve silâh endazlıkla geçen hizmeti kabul 
etmemekte olduğundan jandarma neferliğindeki 
hizmeti kabul edilmemiş olduğu; geri kalan hiz
metleri de maaş tahsisine müsaid bulunmadığı 
için mevzubahs ettiği itibarî zamların nazara alın
mamış olduğu gösterilmiştir. 

Şube müzekkeresinde ise; 1325 tarihli askerî 
tekaüd ve istifa kanunu aileye intikal etmemek 
üzere jandarmalıktan dolayı bir tekaüd hakkı 
tanınmış ise de 1683 numaralı kanun buna dair 
bir hüküm vazetmediğinden ve jandarmalık silâh 
endazlıktan madud olup bunlara memur unvanile 
umumî bütçeden maaş da verilmediğinden bittabi 
bu suretle geçen hizmetin kabulünün mevzubahs 
olamryacaği; arzuhalinde meşrutiyetten evvelki 
jandarmalara zaptiye unvanı verildiği ve bunlar
dan aidatı tekaüdiye kesildiği söylenmekte ise de 
zaptiye ye jandarmalık başka bşşka hizmetler 
olmadığı gibi zaptiyeler maaşından tekaüd aida
tı kesilmiş olduğu yolundaki iddiasının da doğ
ru olmadığı; 

12 teşrinievvel 1328 den 1 teşrinievvel 1329 
tarihine kadar olan müddet esasen kabul edilmiş 
olduğundan iddiasının yerinde olmadığı; 

28 mayıs 1334 den 29 teşrinievvel 1334 tarihi
ne kadar olan müddet zarfında memuriyetten 
mezun addedilerek kendisine maaş verildiğine da
ir tescil dosyasına merbut cedvelde bir kayid 
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Ve işaret olmadığı gibi kendisi de bu müddet I 
zarfında maaş aldığma dair bir şey söyleme
diğinden bu müddetin de kabul edilmemesi ta
biî bir keyfiyet olup mevzubahs olan bu müd-
det için maaş aldığını bilvesika isbat ettiği tak- j 
dirde hizmetine ilâvesi mümkün bulunduğu; | 

12 haziran 1335 ten 2 teşrinievvel 1338 tari- i 
hine kadar olan müddet zarfında Millî müça- ı 
deleye iştirak ettiğini söylemekte ise de ne sı
fatla bu mücadeleye girdiği belli olmamakla | 
beraber esasen bu iştiraki hakkında da bir ve- | 
sikası olmadığını kendisi ifade etmkete oldu- j 
ğundan ve tahsis dosyasında bulunan hizmet I 
cedvelinde 3 mayıs 1335 tarihinden 15 ağustos j 
1926 tarihine kadar istifa suretile açıkta oldu- j 
ğu yazılı bulunduğundan bu müddetten dolayı ] 
olan iddiasının da varid olmadığı beyan olun- | 
muştur. | 

Mütalaesma müracaat olunan Müddeiumu- j 
mî Enver Arkunun; müddeinin tekaüd maaşı- j 
nın Devlet hizmetlerinde kanunî mevzuata ğö- i 
re tekaüd maaşını istilzam eden müddete uy- j 
gun bir şekilde hesab edilerek tahsis muamele- | 
sinin buna müsteniden yapılmış olduğu anla- ! 
silmiş ve iddialarının varid olmayıp işbu tahsis 
muamelesinin tasdiki muktazi bulunmuş oldu
ğu yolundaki mütaleası alınıp icabı müzakere j 
olundukta: j 

Tahsis dosyasına merbut hizmet cedvelinde I 
16 temmuz 1322 den 22 temmuz 1327 tarihine j 
kadar jandarma neferliği, 28 mayıs 1334 den j 
29 teşrinievvel 1334 tarihine kadar seferberlik | 
harbine sevk kaydile ve 3 mayıs 1335 den 15 j 
ağustos 1926 tarihine kadar istifa suretile açık i 
gösterilen müddetler hariç olmak üzere filî hiz- j 
meti.18 sene iki ay 23 günden ibaret olup 18 i 
seneye irca suretile son maaşı üzerinden daire- ! 
since tahakkuk ettirilen 1 080 lira ikramiyenin j 
Divanca tescil edildiği bittedkik anlaşılmıştır. j 

1683 numaralı kanunun 71 nci maddesinde î 
(bu kanunun meriyetinden sonra yapılacak tah- ı 
sislerde mütekaddim zamana taallûk etse de, | 
25 seneyi ikmal için müessir olacak filî hizmet- ! 
ler ve tekaüd maaşının hesabında itibara alına- j 
cak müddetler bu.kanunda yazılı olanlardan iba- i 
rettir) diye muharrer olup silâhendazlıkta ge
çen hizmetlerin filî hizmet sayılacağına dair bu 
kanunda bir hüküm mevcud olmadığından zap
tiye ve jandarma nef erliği ile geçirdiği müdde- | 
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tin tekaüde tâbi hizmetine ilâvesine imkân gö
rülmemiştir. 

12 teşrinievvel 1328 den 10 teşrinievvel 1329 
tarihine kadar Balkan harbine iştirak suretile 
geçen müddet bir misil olarak filî hizmetine id-
hal edilmiş ve ikramiye hesabında nazarı itiba-
re alınmış alup bundan maada 28 mayıs 1334 
den 29 teşrinievvel 1334 tarihine kadar Umumî 
harbe iştirak ederek bu müddet zarfında mezun 
addile muayyen mikdarda maaş almış olduğunu 
ve 12 haziran 1335 den 2 teşrinievvel 1338 tari
hine kadar millî mücadele hizmetinde bulundu
ğunu tevsik eylediği takdirde bunların da naza
rı itibare alınacağının tabiî bulunduğunun müs-
tediye tebliğine ve keyfiyetin üç aylık raporla 
Meclisi Âliye arzına 2514 sayılı kanunun 73 neü 
maddesi uyarınca karar verilmiştir. 

18 — Terfih zamlarının 3107 numaralı ka
nunun şümulü dahiline girmeyeceği hakkındaki 
Askerî temyiz mahkemesi kararı varid olma
makla beraber Divanı .muhasebatın ekalliyet ka
rarında izah olunduğu üzere muamele sahibi
nin 341 senesinde vaki müraeaatinin maluli
yet maaşı talebi olarak kabulü ieab eylemekte 
olduğundan bu kararda yazılı esbabı mucibeye 
binaen tekaüd maaşile terfih zammı mehdeiniıı 
tekaüdü olan 6 nisan 1341 tarihine tashihi mu
vafık görülmüştür. Ancak 2514 numaralı Di
vanı muhasebat kanununun 73 ncü maddesi mu
cibince Divanı muhasebat Umumî heyetinde 
tedkik olunduktan sonra üç aylık raporlara id-
hal edilerek Meclisin murakabe ve hakemliğine 
arzedilmiş bulunan mesail hakkında Askerî tem
yiz mahkemesince karar ittihazı halinde Mec
lisin âli murakabesinden maksud gaye elde edi-
lemiyeceği cihetle bu hususun gerek Millî Mü
dafaa vekâletince, gerek mezkûr mahkemece na
zarı itibare al mması temenniye şayan bulun
muştur. 

18 — Ankara vilâyeti hususî idare müdür 
muavini süvari yüzbaşılıktan mütekaid Şevket Zi
ya Demirel imzasile verilen dilekçe ile sebkeden 
istifsara cevaben Millî Müdafaa vekâletinden ge
len tezkere ve askerî tahsis şubesinden yazılan 
müzekkere Divanı muhasebat Heyeti umumiyesin-
de müddeiumumi huzurile okundu: 

Dilekçede; Büyük harbde vazife icabı duçar 
olduğu maluliyete binaen muayenesinin icrasile 
tebeyyün edecek hale göre hakkında muamele ifa
sına dair mart 1341 tarihli istida ile vaki mura-
caati üzerine Ankara merkez hastanesinde yapı
lan muayenesine aid raporun sıhhiye dairesince 
tasdikında « arizai üzniyei muzaafasının hizmeti 
askeriye münasebetile mütekevvin bir maraz ne
ticesi husule geldiği sabit olduğu takdirde mua
melesi tadil olunmak üzere 30 ncu maddenin fik-
rai saniyesi mucibince icrayi tekaüdü muvafıktır» 
denilmiş olmasına binaen vazife icabı maluliyet 
keyfiyeti atiyen tesbit edilmek üzere mülga 11 
ağustos 1325 tarihli kanunun 30 ncu maddesi 
mucibince tekaüd maaşının hesab ve tahsis edildi
ğini ve bu sırada Efgan Hükûmetininden vaki 
Olan talebe binaen Hariciye vekâletinden Millî 
Müdafaa vekâletine yazılıb Erkânı harbiyei umu-
miyenin müsaadesi üzerine ayni sene zarfında 
Afganistana gittiğini ve resmî kayidlerin şahsî 
dosyasında aynen mevcud olduğunun, ve Afganis>-
tandan avdetinde sıhhiye dairesinin tasdik şerhi 
mucibince intacı lâzımgelen muamelenin henüz 
ikmal edilmemiş olduğunu anlaması üzerine üte-
addid defalar şifahen yaptığı müracaatların da 
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neticesiz kalmasından dolayı ikinci bir istida ile i 
tekrar müracaat ederek maluliyetin vazife 
icabı olduğu tevsik edildiği cihetle 5 nci 
dereceden maaşı tadil ve terfih zammı-
verilmiş ise de 1341 senesindeki ilk müracaatı 
yerine 3107 numaralı kanunun tatbiki suretile 
1935 senesinde vaki ikaz ve tahrik yolundaki 
müracaatının kabul edildiğini ve bunu mütea-
kib kânunusani 1939 tarihinde ikinci defa iti-
razen yaptığı müracaatın da mahkemenin hük
müne talikan ikinci dairece reddedildiğini ve 
halbuki tekaüdüne esas olan 1341 senesinde 
verdiği istidada kulaklarındaki arızadan saraha
ten bahsetmiş olduğu gibi ahiren yine sıhhiye 
dairesince tekaüd tarihinden itibaren 551 nu
maralı kanuna göre 5 nci dereceden maluliyeti
nin tasdik olunduğunu ve müracaatı üzerine 
1341 senesinde tekaüdlüğünün yapıldığını ve 
Efganistana azimetinin de resmî kayidlarla sa
bit olacağını ve 3107 numaralı kanunun taleb I 
ve işaret ettiği müracaatın 1341 senesinde ka
nunî tarifler dairesinde vukua geldiğini beyan 
ederek 5 nci dereceden yapılan tadil muamele-' 
sinin tekaüdü olan 6 nisan 1341 tarihine tashihi 
icab edeceği cihetle mağduriyetten kurtarılmak 
üzere Divanı muhasebat kanununun 73 ncü mad
desi mucibince işinin Umumî heyetçe tedkikı 
taleb edilmişti. 

Vekâlet tezkeresinde: Dilek sahibi emekli 
önyüzbaşı Şevket Ziya Demirelin vaziyeti dos- I 
yasından incelendi. Tekaüdlük için lâzım gelen 
kanunî müddeti doldurmadan kulak arızasından 
dolayı 9 mart 1341 tarihli dilekçesi ile tekaüdlü- I 
günü istemiş ve yapılan muayenesine aid rapo
ru üzerine sıhhat işleri dairesince bu maluliye
tin vazife icabı olduğu tahakkuk ettiği takdirde 
muamelesi tadil olunmak kaydile 1325 tarihli I 
tekaüd kanununun 30 ncu maddesinin ikinci | 
fıkrasına tevfikan tekaüdü icab edeceği tasdik i 
edilmiş ve bu suretle tekaüde sevkedilerek mez
kûr maddeye göre tekaüd maaşı bağlanmıştır. | 
Adı geçenin 6 - V - 1935 tarihli dilekçesi ile te- | 
kaüd maaşının derece üzerinden tadilini isteme- I 
si sıhhat işleri dairesince de (daimî kaydile) 5 
nci dereceden malûl olduğunun tasdik edilmesine i 
binaen ve 3107 sayılı kanuna göre bu müracaa
tını takib eden 1 - VI - 1935 den itibaren mez- j 
kûr dereceden maaşı tadil ve 551, 3255 sayılı | 
kanunların hükümlerine tevfikan da terfih zam- I 
mı tahsis olunmuş ise de Şevket Ziya bu muame-
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leye itirazen tekaüdlüğüne esas olan ve 1341 se- t 
nesindeki müracaatı üzerine sıhhat işleri daire
since tasdik edilen maluliyetinin göz önünde tu
tularak maluliyet farkı maaşiie terfih zamları
nın tekaüd tarihinden itibaren verilmesini iste
mektedir. Sıhhat işleri dairesinin tekaüdünü ınu- I 
cib olan raporuna verdiği şerhteki maluliyetin \ 
tevsiki halinde derece ile tadili muamele yapıl
ması mülâhazasından dolayı 3107 sayılı kanun
la alâkası olmıyacağı mütalea olunduğu bildi
rilmiştir. 

Şubeden yazılan müzekkerede ise; 11 ağustos 
1325 tarihli kanunun 30 ncu maddesine tevfikan 
6 nisan 1341 tarihinde tekaüdü icra kılınan mu
maileyhin maaşının derece ile tadili hakkında 6 
mayıs 1935 tarihinde müracaat edip vazife icabı l 
maluliyetinin tevsik olunması üzerine ikinci 
dairenin 3 şubat 1939 tarihli kararı ile 3107 nu- | 
maralı kanuna göre müracaatını takib eden 1 ha
ziran 1935 tarihinden itibaren maaşı altıncı de
receden tadil olunmuş idi. Tadil edilen maaş 
mebdeinin 1341 senesine tashihi hakkında bilâ

hare müracaatta bulunmuş ise de dairei müşa-
rünileyhaca ittihaz buyurulan 2 mart 1939 tarihli 
kararda (Mumaileyhin 9 mart 1340 tarihli isti
dası vazife göremiyecek surette malûl bulundu- I 
ğundan tekaüd talebini mutazammındır. Sıhhat 
işleri dairesinin şarta muallâk olan karan üzeri
ne maaşı mülga tekaüd kanununun 30 ncu mad
desine tevfikan hesab edilerek tahsis edilmiş olup 
bu tarihten sonra maaşının derece ile tadili hak
kında ancak 6 mayıs 1935 tarihinde mü
racaatta bulunmuş ve ibraz olunan ve-
saika müsteniden ve bu muamelenin te
kemmül ettiği tarihte meriyete giren 
3107 numaralı kanuna tevfikan müracaatini takib 
eden 1 haziran 1935 tarihinden itibaren maaşı 
derece ile tadil olunmuş idi. 

Binaenaleyh, maaşının tebdili hakkında ilk 
müracaati tekaüdünden 10 sene sonra 6 mayıs 1935 
tarihinde vaki olub bu tarihe göre derece ile tadil 
edilen maaş mebdeinin tekaüdü olan 1341 senesine 
tashihi 3107 numaralı kanun muvacehesinde müm
kün görülemediği; ancak 2 nci ve muvakkat mad-
desile eski hükümlere göre tahsis olunan maaşat 
ashabına da teşmil edilen 3107 numaralı kanu
nun birinci maddesinin son fıkrasında « şu ka
dar ki, bu müracaatların ağır hastalık ve esaret 
gibi katği bir mecburiyet neticesi olarak geçiril
diği hükmen tevsik edildiği takdirde bu sebeble 
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geçmiş müddetlere aid haklar mahfuzdur » diye 
muharrer olmasına binaen tekaüdünden sonra ilk 
müracaati olan mayıs 1935 tarihine kadar mü
racaat edememek katği bir mecburiyet neticesi 
olduğu hükmen tevsik edildiği takdirde tashihi 
muamele mümkün olacağı) muharrer bulunmuş 
olmasından dolayı bu yolda yazılan red takriri ile 
evrakı Millî Müdafaa vekâletine iade edilmiş olub 
tekrar yapılan tedkikatta Şevket Ziyanın tekaü
dü sicil veya tahdidi sin gibi sevk mahiyetimle 
değildir. Gerçi maluliyetinden dolayı tekaüd edil
miş ise de bu muamelede büyük harbde maruz kaldı
ğı kulak arızasından dolayı kendisinin 1341 se
nesinde muayenesinin icrasile tekaüdünü taleb 
eylemesi üzerine yapılmıştır. Binaenaleyh; 1341 
senesinde talebi ile tekaüdü icra kılınan mumailey
hin 1935 senesindeki müracaati üzerine mukad
dema mülga 1325 tarihli kanunun 30 ncu mad
desine tevfikan hesab edilen maaşı sıhhat işleri 
dairesinin, maluliyetinin vazife ile alâkası tesbit 
olunduğu surette muamelesi tebdil edilmek kaydi-
le olan kararma ve bu karar dairesinde bilâhare 
yapılan tevsika göre adı geçen kanunun 26 
ncı maddesi mucibince tadil edilmiş bu
lunduğu cihetle 1341 senesinde muayenesi
nin icrasile tekaüdüne dair vaki müracaatin 
3107 numaralı kanunla aranılan müracaat ola
rak kabulü icab edip etmeyeceğinin Umumî he
yetçe tayini lâzımgeleceği mütaleasmda bulun
duğu anlaşılmıştır. 

Müddeiumumi Enver Arkunun, müddeinin 
bidayeten tekaüde şevki hakkındaki müracaa-
tinde vazife icabı maluliyetinden bahsedilme
miş olmakla beraber Sıhhat işleri dairesince ma
luliyetinin vazife ile alâkası tesbit olunduğu 
takdirde muamelesi tebdil edilmek kaydile itti
haz edilen karara müsteniden hakkında tatbik 
'edilen muamele üzerine 3107 sayılı kanun mu
cibince hakkının mahfuz tutulmasına esas teş
kil edilecek bir mazerete müstenid olmaksızın 
uzun müddet müracaat etmemiş olmasına göre 
hakkında sözü geçen 3107 sayılı kanun hükmü
nün tatbikile maluliyet istihkakının ahiren va
ki olan müracaatı tarihinden tesviyesi muktazi 
bulunmuş olduğu yolundaki mütaleası da alın
dıktan sonra icabı müzakere olundukta: 

Mumaileyhin malulen tekaüdünü taleb eyle
diği mart 1341 tarihinde Sıhhat işleri dairesin
ce maluliyetinin vazife tesirile husule geldiği 
tesbit olunduğu takdirde muamelesi tadil olun-
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mak kaydile âdiyen tekaüdü iera kılındığı halde 
maluliyetinin vazife tesirile husulünü tevsik için 
mayıs 1935 tarihine kadar müracaat etmediği ve 
itiraz dilekçesinde bu ademi müracaatin teka
üdünü müteakib Afganistana gitmiş olmasın
dan ileri geldiği zikredilmekte ise de Kabile 
vaki seyahatinin 3107 numaralı kanunun birin
ci maddesinde mezkûr (ağır hastalık ve esaret 
gibi esbabı mazeretten addi mümkün olsa bile 
bu cihetin mahkeme ilâmile tevsiki lâzım olup 
bu kere heyete müracaat!e ita eylediği şifahî 
müdafaasında Afganistandan 1930 senesinde 
avdet eylemiş olduğunu beyan eylemesine göre 
bu tarihten sonra dahi beş sene müddetle malu
liyetinin vazifeden mütevellid olduğunu tevsik 
sadedinde ve müracaat etmemiş olması hase
bi le ikinci daire kararında yazılı red sebeble-
rinin tadiline mahal görülmemiş olmakla. itira
zının reddine ve buna müteallik evrakın Millî 
Müdafaa vekâletine iadesine ve keyfiyetin üç 
aylık raporla Meclisi Âliye arzına ve müstedi-
ye de tebliğine 2514 sayılı Divanı muhasebat ka
nununun 73 ncü nıaddesi uyarınca ve ekseri
yetle karar verilmiştir. 

Azadan 4 zat, mumaileyhin bidayeten teka
üdünün icrası hakkındaki talebi maluliyet iddi
asına müstenid olup Sıhhat işleri dairesince 
1341 senesinde bu müracaat üzerine maluliyeti 
tasdik edilmekle beraber bunun vazife tesirile 
husule geldiği tesbit olunduğu takdirde mua
melesinin tadili lâzımgeleceği de bildirilmesine 
göre bu cihetin tesbiti dairesine aid bir vazife 
olup bunun yapılması için yeniden müracaate 
lüzum olmadığı ve müstedinin 1935 senesinde 
tekrar müracaati ancak dairesince tamamlanma
mış olan bir muameleyi tahrik maksadile va
ki olmuş telâkki edileceği cihetle bu müracaat 
tarihinin müruru zamana esas tutulması caiz 
olamıyacağı mütaleasında bulunmuşlardır. 

19 — Kadıköy Mısırlıoğlu Hayribey sokağı 
17 numaralı evde oturan ön yüzbaşılığından 
emekli tsmail Hakkı Aksonum imzasile gönderi
len dilekçe ile vaki istifsara cevaben M. M. ve îktı-
sad vekâletlerinden alınan tezkereler ve askerî tah
sis şubesinden yazılan müzekkere Divanı muhase
bat H. Umıımiyesinde Müddeiumumi hu^urile 
okundu. 

Dilekçede; müstedinin îzmir liman reisi iken 
19 - eylül - 1926 tarihinde tekaüdü icra kılınmış 

19 — Mütekaidinden iken maaşlı hizmetle 
tavzif edilip müstahdem bulunduğu sırada 
12-XI-1928 tarihinde işten el çektirilen mu
maileyhin bu tarihten itibaren tekaüde ircaı 
mümkün iken bu muamelenin yapılmayıp 1 ey
lül 1931 tarihli talebi üzerine tekaüde irca edil
mesine ve mütekaiden müstahdem memurların 
hukukî vaziyetleri diğer memurlardan farklı 
bulunduğu hakkında bir hüküm mevcud olma
masına binaen 12 - XI - 1928 tarihinden 1 eylül 
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ise de tekaüd maaşı almadan ayni vazifede kırk 
lira aslî maaşla çalışarak 17 T. sani 1928 tarihinde 
işden el çektirildiğini ve 14 K. sani 1932 tarihinde 
beraat ettiğini ve bu arada maddî vaziyetinin 
bozukluğu hasebile muhakemenin neticesine in
tizar edemiyerek eylül 1931 tarihinde vaki müra-
eaati üzerine işden el çektirildiği 17 T. sani 1928 
tarihinden itibaren tekaüd maaşının tahsis olun
duğunu ve beraat ettikten sonra memuriyet ma
aşlarının verilmesi hakkında tktısad vekâletine 
müracaat ettiği halde işden el çektirildiği tarih-
den itibaren tekaüd maaşını almış olmasından 
açık maaşlarının itasına imkân olmadığının vekâ
letten bildirildiğini ve bilâhare hizmeti ahiresin-
den istifade etmek üzere Millî Müdafaa vekâle
tine yaptığı müracaatta da bu hizmetin 1683 
sayılı kanunun meriyeti olan 1 haziran 1930 
tarihinden evvel nihayetlenmiş olmasından ötü
rü mülga Mülkiye tekaüd kanununun 10 ncu mad
desi mucibince zam yapılamıyacağı cevabının 
verildiğini ve halbuki 31 K. evvel 1931 tarihine 
kadar işden el çektirilmiş vaziyette olmakla bera
ber 1928, 1929, 1930, 1931 seneleri îzmir Deniz 
ticaret müdürlüğü kadrosunda kendisinin liman 
reisi gösterilib vazifesinin başkası tarafından ve
kâleten ifa edildiğini ve işden menine ve tekaüd 
maaşının tahsisine tesadüf eden 1931 senesinde 
ise memur olduğu ve bu tarihde 1683 sayılı ka
nun da meriyet mevkiinde bulunduğu cihetle te
kaüd maaşının adı geçen kanunun hükümlerine 
göre beraat ettiği tarihden tahsisi lâzım gelece
ğinden mağduriyetten vikayesini istemekte olduğu 
anlaşılmış ve îktısad vekâleti tezkeresinde (liman 
idaresi 15 haziran 1341' tarihinde vekâletimize 
raptedilmiş olub teşkilât itibarile ekserisi mu
vazzaf zabitandan ibaret olan liman reisleri 1926 
senesinde Millî Müdafaa vekâletince ve askerlik 
vazifesine avdetleri veya istifa ve tekaüdlüklerini 
taleb etmek suretile liman reisliği vazifesinde 
kalmaları hususunda muhayyer bırakılmış ve 
bunlardan bir kısmı Millî Müdafaa emrine avdet 
ve bir kısmı da tekaüdlüklerini taleb etmek sure
tile limanlardaki vazifelerinde kalmağı tercih et
tikleri anlaşılmıştır. 

İsmi geçen ismail Hakkı da muvazzaf zabit 
olarak vekâletimize iltihak etmiş ve 1926 senesin
de Millî Müdafaa vekâletinin yukarıda izah edilen' 
tebligatı dairesinde tekaüdlüğünü tercih ede

rek liman reisliği vazifesinde mütekaiden istihdam 
edilmiştir. Mumaileyhin vazifei memuriyetine 

1931 tarihine kadar işten el çektirilmiş vaziyet
te bulunduğundan tekaüd mebdeinin taleb tari
hinden üç sene evveline götürülmesi doğru ve 
kanunî görülememiş ve bilâhare beraet de et
miş olduğu cihetle 1683 sayılı kanunun 11 nci 
maddesi mucibince işten el çektirilmek sure
tile geçen müddetin filî hizmet olarak kabulü ve 
hizmetinin tekaüde ircaını istediği 1 eylül 1931 
tarihine, kadar devam etmiş olacağına binaen 
bu kanunun yedinci maddesi mucibince hizmeti 
âhire zammı yapılması icab edeceğinden Diva
nı muhasebat Umumî heyetinin ekalliyet kararı 
muvafık görülmüştür. 
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müteallik hususattan dolayı 8 - X I - 1928 tari- I 
hinde işden el çektirilmesine lüzum gösterilmiş 
ve 12 - XI - 1928 tarihinde vazifeden ayrılmıştır. I 
Kendisinin ademi mesuliyetine dair istihsal ettiği 
karara atfen işden el çektirildiği 8 - T. sanil928 ta

rihinden beraatinin kesbi katiyet ettiği gayei mayıs 
1933 tarihine kadar maaşlarının mevzuatı ka-
nuniyeye göre verilmesini gönderdiği istidasile 
istemesi üzerine keyfiyet tedkik edilmiş ve 
vazifei memuriyetlerine müteallik hususattan do
layı işden el çektirilerek maaşları katolunan 
memurlara tahkikat veya mahkeme neticesinde 
meni muhakeme veya beraat veya ademi mesuli
yet kararı istihsalleri takdirinde katolunan ma
aşlarının emsali hâsılının yarısının verilmesi 
teadül kanununun altıncı maddesi hükmü ikti
zasından ise de mevzubahs İsmail Hakkının hu
susiyet arzeden vaziyetine binaen bu hükmün 
kendisine teşmili muvafık görülmemiştir. Çünkü 
Bahriye mütekaidi olarak hizmet eden mumailey-
tekim işden menedildiği 8 - XI - 1928 tarihinden 
itibaren tekaüdlük vaziyeti avdet etmiştir. Ni
tekim işden menedildiği 8 - XI - 1928 tarihnden 
itibaren Kadıköy emvalinden verilmek üzere mu
maileyhe Millî Müdafaa vekâleti tekaüd şube- t 
since yeniden tekaüd maaşı bağlanmak suretile 
tekaüdlüğe irca edildiği mezkûr şube müdür
lüğünün 33 - 31671 - 1720 sayılı ve 5 - X - 1933 
tarihli tezkeresinden anlaşılmıştır. 

Şu duruma nazaran uhdesindeki memuriyet 
sıfatı 8 - X I - 1928 tarihinden itibaren nezedilmiş 
ve bu hâdise yeni tekaüd kanununun meriyetin
den evvel cereyan eylemiş bulunduğuna göre iste
diği hizmeti ahire zammına müstahak olmadığı 
bildirilmiş ve Millî Müdafaa vekâleti cevabında 
da «emekli çarkçı ön yüzbaşı İsmail Hakkının 
11 - X I - 1928 de nihayet bulan Mülkiye hizme
tinin eski Mülkiye tekaüd kanununun onuncu 
maddesine tâbi olduğundan bu hizmet için zam 
yapılamıyacağı» beyan olunmuştur. Şube müzek
keresinde ise, 19 - IX - 1926 tarihinde tekaüdü 
icra kılınan mumaileyhin İktısad vekâleti emrinde 
müstahdem bulunmasından dolayı tekaüd maaşı 
tediye edilmemiş ise de Millî Müdafaa vekâletine 
verdiği mayıs 1931 tarihli istidasile izmir liman 
Reisliğinden el çektirildiği 13 T. sani 1928 tari
hinden itibaren tekaüd maaşının itasını taleb ey
lemiş ve bu tarihden itibaren inf ikâk ettiği de İkti-
$ad vekâleti JŞat işleri müdürlüğünden bildirilmiş j 
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olmasından dolayı mezkûr tarihten itibaren tekaüd I 
maaşının tediyesine aid mütekaidin şubesinden 
gönderilen tahsis evrakının 30238 numaraya tescil 
olunduğu dosyasının tedkikinden anlaşılmış olub | 
mumaileyhin mütekaid olması itibarile işden el 
çektirildiği 12 T. sani 1928 tarihinden itibaren | 
tekaüd maaşının tediyesi lâzım geleceği hakkında 
İktısad vekâletince serdolunan mütaleaya şubece 
de iştiral olunmaktadır. 

Mümasil bir mesele hakkında Umumî Heyet
çe ittihaz buyurulan 15 eylül 1931 tarihli ka
rarda «Mütekaid iken tekrar hizmete alınan- j 
ların vaziyeti hukukiyeleri memurin kanunu- j 
nun memurlara bahşettiği hukuka makis olma- | 
yıb bu kabîl mütekaid memurları devairi aide- i 
sinin istediği zaman vazifelerine nihayet ver- | 
mek suretile tekrar tekaüde irca edebileceği 
ve mumaileyh Ali Saimin de mahkemesi netice
lenmeden yerine bir diğeri tayin olunarak infi-
sali tabiiye uğradılmak suretile tekrar teka-
üdlük vaziyetine irca edilmiş olduğu cihetle 
işden el çektirildiği tarihten yerine asaleten 
bir diğerinin tayini tarihine kadar- geçen müd
det için açık ve ondan sonrası için de iadeten 
tahsisi muktazi tekaüd maaşının itası lâzrm-
geleceği» muharrer bulunmuş olub mumailey
hin dilekçesinde 1928 den 1931 senesine kadar S 
kadroda liman reisi gösterilerek vazifesinin J 
başkası tarafından ifa olunduğu beyan olundu
ğuna göre bu karara tevfikan işden el çektiril
diği tarihten yerine asaleten diğerinin tayini 
tarihine kadar geçen müddet için açık maaşı ve 
ondan sonrası içinde tekaüd maaşının itası 
icabederse de îktısad vekâletinin cevabî tezke
resinde mumaileyhin işden menedildiği teşri
nisani 1928 tarihinden itibaren memuriyet sıfatı 
nezedilmiş ve tekaüdlük vaziyeti avdet etmiş ol
duğu beyan olunduğu cihetle yine bu kararın | 
birinci fıkrası mucibince tekaüde irca tarihinin J 
vekâletçe infikâki olarak göserilen teşrinisani 
1928 olarak kabulü zarurî görülmekte olub hiz- | 
meti ahire zammı hakkındaki talebe gelince : 

1683 sayılı kanunun yedinci maddesi muci
bince badettekaüd ciheti askeriye ve mülkiyede 
hizmet edenlere hizmeti müteahhire zammı ya
pılmakta ise de müstedinin tekaüdü olan 19 ey
lül 1926 tarihinden sonraki hizmeti 1 haziran | 
1930 tarihinden evvel teşrinisani 1928 tarihinde 
nihayet bulmuş olduğuna ve hükmü 1 haziran 
1930 tarihine kadar meri olan mülga 11 ağus-
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tos 1325 tarihli mülkiye tekaüd kanununun ı . 
onuncu maddesinde ise «Devletçe görülecek lü
zum üzerine hizmeti Devlete alınacakların te
kaüd maaşı kat ve infisalinde iadeten ita olunur. 
Müddeti ahirei istihdamiyeden dolayı maaşı 
muhassasasına bir şey zammolunmaz» diye mu
harrer bulunduğuna göre gerek mülga tekaüd 
kanununa ve gerek 1683 sayılı kanuna tevfikan 
maaşına hizmeti ahiri zammı yapılmasına da 
imkân olmadığı gösterilmiş ve aza mütaleasın-
da da; 

Mumaileyhin muhakemesinin devamı esnasında j 
işden el çektirildiği teşrinisani 1928 tarihinden | 
itibaren tekaüd maaşının itası hakkında 1931 se- ) 
nesinde müracaatta bulunduğu ve bu tarihten | 
itibaren vazifesinden infikâk ettiği de Iktısad j 
vekâletinden bildirildiği tahsis evrakının ted- j 
kikinden anlaşılmış olmakla mezkûr tarihten I 
itibaren tekaüd maaşını almak suretile filen ; 
mütekaid vaziyetinde bulunan mumaileyhe eli 
işten çektirildiği tarihten sonrası için açık maaşı 
itasına imkân olmadığı gibi hizmeti ahiresinin, 
1 haziran 1930 tarihinden evvel nihayet bulmuş 
olması itibarile 1683 sayılı kanunun yedinci 
maddesinden de istifade edemiyeceği bildirilmiş- ı 
tir. i 

Mütaleasma müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkun, mütekaiden liman reisliğinde is
tihdam edilen müddei îsmail Hakkının 1928 
senesi teşrinisanisinde işten el çektirilmesi üze
rine bu tarihten itibaren memuriyet sıfatının 
kaldırılarak tekaüdlük vaziyetinin iade edilmiş 
olduğu dairesinden verilen cevabdan anlaşıl
makta ve kendisinin 1931 senesinde tekaüd ma-
aşatının işten men edildiği tarihten itibaren tes
viyesine dair vakf müracaatla hakkında bu şe
kilde muamele yapılmış olması da bunu teyid 
eylemekte olduğuna göre 1683 sayılı kanunun 
neşrinden evvel tekaüdlük vaziyetinin avdet 
eylemiş ve kendisinin işbu kanunun neşrinden j 
sonra Devlet memuriyetinde mütekaiden hizmeti I 
sebk etmemiş bulunmasına binaen tekaüdünden 
sonraki hizmetinden dolayı tekaüd maaşına zam 
yapılmasına imkân olmayacağı mütaleasmda I 
bulunmakla icabı müzakere olundukta: 

Müstedi, mütekaiden müstahdem iken memu
riyet vazifesinden dolayı işten| men edilmiş ol
duğu halde tahkikat ve muhakeme neticesini 
beklemeksizin işten el çektiği tarihten itibaren j 
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tekaüde ircamı taleb eylemesi üzerinle talebi veç- | 
hile iadeten tahsis kılınan tekaüd maaşının Di
vanca tescil olunduğu ve beraet karan istihsal 
ederek açık maaşı itasına dair sebkeden müra
caatının îktısad vekâletince (işten el çektiği ta
rihten itibaren talebile tekaüde irca edilmek 
jâuretile memuriyet sıfatı müntezi bulunduğu 
beyanile) red edildiği anlaşılmış ve mütekaiden 
memuriyete alınanlarını hukukî vaziyetleri, me
murin kanunile memurlara bahşedilen haklara 
makis olmayıb bu kabîl mütekaid memurları de-
vairi aidesinin dilediği zaman vazifelerine mjtha-
yet vermek suretile tekrar tekaüde irca edebile- | 
çekleri tabiî bulunmuş olduğundan beraet eyledi
ği tarihte diğer memurlar gibi açıkta ve emre 
amade vaziyette olmayıp, fiilen tekaüd maaşı 
almakta bulunan mumaileyhe 1452 sayılı teadül 
kanununun 6 ncı ma'ddesi hükmünün teşmilen 
tatbikine mahal olmadığına ve mumaileyhin mü
tekaiden istihdam olunduğu tarihte hükmü meri 
bulunan 11 ağustos 1325 tarihli Mülkiye tekaüd 
kanîununun 10 ncu maddesinde (Devletçe görü
lecek lüzum üzerine hizmeti Devlete alınacakla
rın tekaüd maaşı kat ve infisa'linde iadeten ita 
olunur. Müddeti ahirei istihdamiyedenı dolayı 
maaşı muhassasma bir şey ilâve olunmaz) diye 
yazılı olmasına jgöre mevzubahis hizmeti ahire-
sinden dolayı tekaüd maaşına zam yapılmasına 
imkânı kandını bulunmadığından bu noktadan da 
itirazının reddine ve keyfiyetin üç aylık ra'porla 
Meclisi Âliye arzına, müstediyede tebliğine 2514 
sayılı kanunun 73 ı^cü maddesi uyarınca ekseri
yetle karar verilmiştir. 

Azadan beş zat, mütekaid iken maaşlı bir hiz
metle tavzif edilenlerin gerek kendileri gerek 
istihdam olundukları daireleri tarafımdan iste
nildiği zaman tekaüde ircalan yapılmak müm
kün ve tabiî ise de 12-XI-1928 tarihinde hakkında 

yalnız işten el çektirme muamelesi tatbik edilen mu- ı 
maileyh tekaüd .muamelesinin tekaüde ircamı ey
lül 1931 tarihinde istediği cihetle tekaüd muame
lesinin ancak bu tarihten itibaren yapılması müm
kün olub tekaüd mebdeinlin üç sene evveline gö
türülmesi için hiç bir mesnedi kanunî mevcud 
olmadığından işten el çektirildiği tarihe muzaf 
olarak sonradan yapılan tekaüd muamelesinin 
tashihi lâzım geleceği ve binaenaleyh mumaileyh 
tekaüdünü istediği eylül 1931 tarihine kadar iş
ten el çektirilmiş memur vaziyetinde olub mev
zuatımızda mütekaide:)] müstahdem bulunan me-
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murla'rm hukukî vaziyetlerini diğer memurlar
dan tefrik eder bir hüküm de mevcud olmadığı 
ve tekaüd kanununun 11 nci maddesi mucibince 
beraet edenj bu gibi memurların işten el çekmek 
suretile geçirmiş oldukları müddetlerde filî hiz
metten madud bulunduğu cihetle mumaileyhin 
hizmeti tekaüde ircaını istediği eylül 1931 tali
hine kadar devam etmiş sayılacağından ve bu 
tarihte ise 1683 numaralı tekaüd kanunu mev
kii meriyette olmakla bu kanunun 7 nci maddesi 
hükmüne tevfikan hizmeti ahire zammına istih
kakı bulunacağından talebi veçhile tekaüd mua
melelinin bu cihetten de tashihi lâzım geleceği 
mütaloasında bulunarak ekalliyette kalmışlardır. 

20 — Milâsta Hacı İlyas mahallesinde müte-
kaid jandarma yüzbaşısı Arif Alkan imzasile 
verilen dilekçede : Mütekaid iken büyük har
bin zuhuru üzerine 1330 senesinde hizmete alı-
nıb 1 mart 1335 tarihinde terhis edilmesi hase-
bile bu hizmetten mütevellid zammın 1 mart 
1335 den hesab edilmesi lâzımgelirken bu zam
mı müracaati olan 1 kânunuevvel 1938 den ya
pılması mağduriyetini mucib olduğundan harb 
zammı mebdeinin tashihi ve müterakiminin ita
sı talebinde bulunmakla sebkeden istifsara ce
vaben Jandarma umum komutanlığından alı
nan tezkere ve Askerî tahsis şubesinden yazılan 
müzekkere Divanı muhasebat Umumî heyetinde 
Müddeiumumi huzurile okundu. Tezkerede: 

(Teşrinisani 1938 tarihli istidası ile Umumî 
harbden müstahak bulunduğu beş sene harb kı
deminden ötürü almakta bulunduğu tekaüd ma
aşına zam yapılmasını isteyen yüzbaşı Arifin 
Büyük harbde 1 ağustos 1330 tarihinde hizmete 
alınarak Sirkeci hamal taburu ikinci bölüğü ko
mutanlığında istihdam kılındığı ve bilfiil har
be iştirak etmemesinden tekaüde ircaı sırasın
da bu harbden dolayı bir kıdem zammına müs
tahak olmadığı halde seferberliğe iştirak etme
sinden, sonradan mevkii meriyete giren 21 
kânunuevvel 1341 tarih ve 695 sayılı kanunla 
harb zamlarından müstefid olduğu ve bu kanu
nun neşrinden sonra harb kıdemi için başkaca 
bir müracaati bulunmadığı anlaşılması üzerine 
3107 sayılı kanunun hükümlerine tevfikan mü-
racaatini takib eden ay başından yani 1 kânu
nuevvel 1938 tarihinden itibaren Umumî harb
de müstefid olduğu beş sene harb kıdemi için 
muhassas maaşına 105 kuruş zam yapıldığı ka-

( S. Sayı 

20 — Müstedinin tekaüdünden sonra hizme
te alındığı büyük harbe bilfiil iştirak etmeye
rek geri hizmette istihdam edilmiş olmasına bi
naen bu harbin hitamını müteakib tekaüde irca 
edilen mumaileyhin, 1683 sayılı kanunun meri
yete girdiği tarihe kadar hükmü meri olan mül
ga 11 ağustos 1325 tarihli tekaüd ve istifa ka
nununun beşinci maddesini müfessir mülga Dev
let şûrası kararı mucibince bu harbden dolayı 
zamma müstahak bulunmayıb ancak harbin se
ferberliğine iştirak edenlere de zam verilmesi 
hakkında bilâhare neşrolunan 21 kânunuevvel 
1341 tarih ve 695 numaralı kanunla zamma müs
tahak bulunmuş ve 1626 numaralı kanunla da 
italya, Balkan harblerile Harbi umumiye iş
tirak edenlerin zam bedeli 31 kânunuevvel 1341 
olarak tayin edilmiş ise de taleb ettiği büyük 
harb zammı için 28 teşrinisani 1938 tarihinde 
müracaat edip muamelenin tekemmülü 3107 sa
yılı kanunun meriyet tarihine müsadif bulun
duğu ve istihkak tarihinden müracaat tarihine 
kadarki müddet beş seneyi tecavüz etmiş oldu
ğu cihetle bu kanuna tevfikan müracaatini ta
kib eden 1 kânunuevvel 1938 den itibaren ya
pılan zam mebdeinin 695 numaralı kanunun 
neşri olan 31 kânunuevvel 1341 tarihine tashihi
ne imkân olmadığı hakkındaki Divanı muhase
bat Heyeti umumiyesi kararı ruhu kanuna uy
gun görülmüştür. 
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yidlerinin tedkikinden anlaşılmıştır. Yüzbaşı 

• Arifin kıdem zammı hakkında yapılan bu mu
amelenin bu günkü mevzuata uygun olduğu ve 
iddiasının var id bulunmadığı; 

Askerî tahsis şubesinden yazılan müzekkerede 
ise : 

Mülga 11 ağustos 1325 tarihli kanunun 5 nci 
maddesini muaddil 23 şubat 1321 tarihli kanun
da « Erkân ve ümera ve zabitan ve memurin ve 
ketebei eklâmı harbiye ve sair mensubini askeri
yeden sefere iştirak edenlerin tekaüd müddetinin 
hesabında ilânı harbden akdi sulha kadar geçen 
zaman bir seneden dun ise bir sene, bir seneden 
fazla ve iki seneden dun ise iki sene ve daha fâz
la ise bu nisbet üzere zam edilerek hizmeti as
keriye müddeti hesab olunur » denilmekte olub 
metni madde de (sefere iştirak) kaydine göre 
harb zammından istifade edebileceklerin harbe 
bilfiil iştiraki meşrut olub harbin seferberliğine 
iştirak edenlerin zamdan müstefid olamayacakları 
bu maddeyi tefsiren ittihaz olunan mülga Dev
let Şûrasının 19 temimuz 1935 tarihli kararı ikti
zasından bulunmasına binaen bu karar dairesin
de muamele ifa olunmakta iken muahharan 31 
kânunuevvel 1341 tarihinde neşrolunan 695 nu
maralı kanunla seferberliğe iştirak edenlerin de 

. zamdan istifadeleri temin edilmiş ve bunu müte-
akib meriyete giren 21 mayıs 1930 tarih ve 1626 
numaralı kanunun italya, Balkan harblerile bü
yük harbe iştirak edenlerin harb zamları müd
detini tayin eden muvakkat maddesinin son f ık-
rasile bu zamların 31 kânunuevel 1341 tarihinden 
verileceği kabul olunmuştur. Binaenaleyh, Jan
darma Genel komutanlığının tezkeresile bildiril
diği üzere Büyük harbe bilfiil iştirak etmeyerek 
ancak sirkeci hammal taburunda bulunmak su-
retile harbin seferberliğine iştirak etmiş olan mu
maileyhin, büyük harbden terhis edildiği tarihte 
zamma müstahak bulunması hasebile o tarihte 

yapılan'muamelede maddî hata olmadığı ve bu zam
ma istihkak kesbettiği 695 numaralı kanunun 
neşrinden itibaren de beş sene zarfında müraca
atta bulunmadığı cihetle bu müddetin inkizasın-
dan ve 3107 numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarihten sonra 28 teşrinisani 1938 
tarihinde müraeaat eylemiş olmasından dolayı 
mezkûr kanuna tevfâkaaa müracaatını takib eden 
1 kimHSuevvieâ 1038 tarihinden itibaren yapılan 
105 kuruş zam.mebdeinin 31 kânunuevvel 1341 
tarihîne tashihine imkânı kanunî oisma&sğı ve bu 
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şekli muamelenin Umumî heyetin eylül 1938 ta
rihli kararına da uygun bulunduğu gösterilmiş
tir. Mütaleasına müracaat olunan Müddeiumu
mi Enver Arkunun, müddei istediği zamma 6 
sayılı kanun ile istihkak kesbetmiş olup bu hakkı
nı 3107 sayılı kanunun neşrine kadar aramamış 
olmasına binaen işbu kanun hükmüne tevfikan bu 
babdaki müracaatı takib eden aydan itibaren zam 
verilmesi şeklinde tatbik edilen muamelenin ka
nun hükmüne uygun olup tasdiki lâzım geldiği
ne dair mütaleası alındıktan sonra icabı müzake
re olundukta: 

Mumaileyhin büyük harbde mütekaiden is
tihdam olunduğu askerî hizmetin seferî mahiyet
te olmaması hasebile tekrar tekaüde ircaı sıra
sında meri hükümlere göre bilfiil harbe iştirak 
edenler gibi kıdem zammına müstahak olmadığı 
halde emsalinin 21 kânunuevvel 1341 tarihli ve 
695 sayılı kanunla bu zamdan istifadesi kabul 
edilmiş iken mezkûr kanunun meriyete girdiği 
tarihten 28 - XI - 1938 tarihine kadar harb kı
demine mukabil tekaüd maaşına zam yapılması 
için müracaatta bulunmadığı bittedkik anlaşıl
mış ve 6 - I I - 1937 tarihinde meriyete giren 
3107 numaralı kanunun birinci maddesinde (An
cak sahiblerinin tahriren müracaatları yukanM 
fıkrada gösterilen tarihlerden itibaren beş sene 
zarfında vuku bulmazsa bu maaşlar; müracaat 
tarihlerini ve resen tekaüde sevk halinde de bu 
muamelelerin salahiyetli makamlarca tasdik edil
diği tarihleri takib eden ay başından itibaren 
bağlanır. Şu kadar ki bu müracaatların ağır 
hastalık ve esaret gibi katği bir mecburiyet neti
cesi olarak geciktiği hükmen tevsik edildiği tak
dirde bu sebeble geçmiş müddetlere aid haklar 
mahfuzdur) diye muharrer bulunmuş olmakla 
bu madde mucibince 28 - XI - 1938 tarihli müra
caatını takib eden ay ihtidasından itibaren beş 
sene harb kıdemine mukabil maaşına zammedilen 
mikdarm tesciline müteallik muamelede kanuna 
uyarsızlık bulunmadığından tadil talebinin red
dine ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye 
arzına ve kendisine tebliğine 2514 sayılı kanu
nun 73 ncü maddesi mucibince karar verilmiştir. 

21 — Tahsis olunan tekaüd maaşı mebdei
ne itirazen İstanbul Defterdarlığı tedkik me
murluğundan mütekaid Şevki öztoprak tarafın
dan verilen dilekçe ile sebkeden istifsara ceva
ben Maliye vekâletinden gelen tezkere ve Mül-

( S . Say 

2 1 — Arzuhal sahibini; vekâlet emrinde ma
aşla geçmesi kanunen muayyen olan müddetin 
hitamından ve vekâlet emri maaşının katından 
sonra maaşsız olarak vekâlet emrinde geçen 
müddet zarfında 2919 numaralı kanunun bah-
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kiye tahsis şubesinden yazdan müzekkere Diva
nı muhasebat Heyeti umumiyesinde Müddeiumu
mi huzurile okundu. 

Dilekçede; vekâlet emrinde iken 2919 numa
ralı kanunun neşri üzerine 21 - I I I -1936 tari
hinden itibaren vekâlet emri maaşının kesildiği 
ve bu kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrası 
hükmüne müsteniden tekaüdlük talebinde bulun
ması üzerine bidayeten 1 - IV -1937 tarihinden 
itibaren tekaüd maaşı tahsis edilmiş iken vaki 
müracaatı üzerine maaş mebdeinin 1 - XI -1936 
olarak tashih edildiği ve tekaüd maaşının vekâ
let emri maaşının kesildiği tarihe nazaran 
1 - IV -1936 tarihinden itibaren tahsisi icab ede
ceğinden o yolda tashihi için vekâlete müracaat 
etmiş ise de vekâle^ emrinde altı sene müddeti 
ikmal ettikten sonra resen tekaüde sevkedilme-
miş olduğu için arzuhal tarihini takib eden ay 
başı olarak 1 - XI -1906 tarihinin tekaüd maa
şına mebde ittihazı doğru olduğu yolunda ce-
vab verildiği beyan olunarak bu muameleye iti
raz edilmekte ve I - Eğer tekaüd maaşına arzu
hal tarihinin mebde ittihazı icab etse idi ilk 
muamelede esas tutulan arzuhalinin 28 - I I - 1537 
tarihli olduğundan maaşının 1 - I I I -1937 tari
hinden tahsisi lâzımgeleceği; böyle yapılmaya
rak ilk defa 1 - IV -1937 tarihinden maaş bağ
lanmış olduğuna göre tekaüd maaşına mebde 
olarak vekâlet emri maaşının kesildiği tarihi ta
kib eden ay başı kabul olunmuş ve ancak rakam 
hatası olarak 1 - IV -1936 yerine 1 - IV -1937 
yapılmış olduğu; beyan edilerek hakkında te
kaüd kanununun 8 nci maddesinin 4 ncü fık
rası hükmü tatbik olunarak tekaüd maaşı meb-
deinin vekâlet emri maaşının kesildiği tarihe 
nazaran 1 - IV -1936 tarihine tashihi için ka
rar ittihazı istenilmektedir. 

Vekâlet tezkeresinde; tahsis muamelesinin is-
tinad ettiği kanunî sebeblerin Divanda mahfuz 
tahsis dosyasıoda münderiç olup itiraznamenin 
bu malûmata ayrıca mütalea ilâvesini müstelzim 
kanunî esaslardan âri bulunduğu; 

Şube müzekkeresinde ise; mumaileyh 25-1-1933 
tarihinde vekâlet emrine alınmış olup vekâlet 
emri maaşı almakta iken 2919 numaralı kanu
nun neşri üzerine bu kanun mucibince maaşının 
kesildiği ve tekaüdlük talebinde bulunması üze
rine bu babdaki arzuhalini takib eden ay başın
dan itibaren tekaüd maaşı tahsis olunduğu ve bi-

şeylediği hakka müsteniden tekaüdlük talebin-' 
de bulunmuş olmasına göre taleb tarihini ta^ 
kib eden ay başından itibaren maaş tahsisi su--
retile yapılmış olan muamele mevzuata uygun 
olduğundan itirazının reddi yolunda Divanı mu-' 
hasebat Heyeti umumiy esince müttehaz karar 
muvafık görülmüştür. 
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dajfeie» tafedsuTpşîJftmöleBJja© 3 -• Ul - 193;7 tarihli 
aızuha^işşsas tıatHİar&k 1 - IV -1937 de» itibaren 
maaş,; basğlanımg ise de bilâhare daha evvel mü
racaatı vaki olduğu, anlaşılmaktı tekaüd maaşı 
mtâtâ&i^mmm, ilk verdiği 27 - X -1936, tarihli 
m^aümUm gör© 1 - XI - 1936 tarihine tashih edil-
miş bulunduğu anlaşılmış olup kendisinin zan 
ve tahmin ettiği gibi ilk defa maaş mebdeinin 
1 - IV - 1937 olarak tesbit edilmiş olması vekâlet 
emri maaşının kesildiği tarihi takib eden ay başı
nın tekaüd maaşına mebde ittihazile beraber 
1936 yerine 1937 yazılmak gibi bir sehiv yapıl
masından ileri gelmiş olmayıp 28 - II - 1937 ta
rihli olduğunu söylediği arzuhali 3 - III - 1937 
tarihli olmakla ilk defa bu arzuhal muameleye 
esas tutularak tekaüd maaşı 1 - IV - 1937 tari
hinden itibaren tahsis olunmuş ve bilâhare daha 
evvel verilmiş arzuhal olduğu anlaşılarak bunlar
dan birincisi olan 27 - X - 1936 tarihli arzuhali
ne nazaran tekaüd maaşı mebdei tahsisi 1-II-1936 
tarihine tashih edilmiş olduğu, binaenaleyh evvel 
ve ahir yapılan muamele arzuhalini takib eden ay 
başının tekaüd maaşına mebde ittihazı şeklinde 
olduğu; 2 nci iddiasına gelince: Tekaüd kanunu
nun 8 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında «Mülkî 
memurlardan vekâlet emrinde iken tekaüdü icra 
edilenlere almakta oldukları açık maaşının 
katını takib eden ay başından» diye yazılı 
olub 2919 numaralı kanunun meriyetinden evvel 
maaşsız olarak vekâlet emri vaziyeti meveud ol
madığı gibi bu fıkrada « almakta oldukları açık 
maaşının katini takib eden ay başı » diye sarihan 
yazılı olmasına göre bu fıkra hükmü vekâlet em
ri maaşı almakta iken tekaüd edilecek olanlara 
aid olub kendisi gibi vekâlet emri maaşı kesildik
ten sonra 2919 numaralı kanunun verdiği hak ve 
salâhiyete müsteniden tekaüdlük talebinde bulu
nacak olanların bu haklarını istimal ettiklerini 
gösteren müracâat arzuhallerinin tekaüd maaşla
rına mebde ittihazı pek tabiî ve muhik bir mua
mele olduktan başka bunların vaziyetlerinin 8 ne 
maddenin 5 nci fıkrasına tevafuk etmekte oldu
ğu da aşikâr bulunduğundan bu esbaba binaen 
yapılan muamelede bir yanlışlık* görülmemiş ol
duğu bildirilmiştir. 

Mütaleasına iştirak olunan müddeiumumi En
ver Arkun, müddeinin tekaüd maaşının mebdei 
hakkında yapılan tashiha göre bir yanlışlık olma
dığı ve kendisinin vekâlet emri maaşının 2919 sa
yılı kanunun neşri üzerine kesilmiş ve tekaüdlük 
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talaka bu kanuadk tahşödilen hakka müsteniden 
i#m, maaşın kesilmesini müteakib vaki olmuş tor 
İEPiaa«ttnaj binaen tekaüd maapaa işba* ınifra^aa* 
t^ihini, takib e<len ay başının, m^de ittihadı muk-
tazj bulunduğundan tatbik edilen muamelede bir 
kmunsuGlttk görülmemiş, ve bunu» tsadikı imik
t i h^uanıuşolduğuna dair nıütaleası alındıktan 
sonra, icabı müzakere otolukta : 

A-Müstödiain mkâİGt emrinde 29A9 numa^ajı 
kasaun ile muayyen müddeti- bektemeksizin teka
üdünü tal©b eylemesi üzerin© bu hususta; htmt 
bul defterdarkğrasa, ita eylacüği 2?7 - X - 1936 ta* 
ribii arsijhaJinin >kay4& geçirildiği talihi talpfe 
eden ay başından yani 1 - XI - 1936 talihinden 
itibaren maaş tahsisine müteallik muamelenin tes
cilinde 'kanuna uyarsızlık bulunmadığından tas-
dikına; 

B - 1683 numaralı kanunun sekizinci madde
sinin 4 ncü fıkrasında (Mülkî memurlardan vekâ
let emrinde iken tekaüd edilenlere, almakta ol
duğu açık maaşının katını takib eden ay başın
dan diye) yazılı ise de mumaileyhin tekaüdünü iste
diği tarihten evvel vekâlet emri maaşı kesilmiş olub 
hini tekaüdünde maaş almakta bulunmamasına bi
naen bu fıkra hükmünden istifadesine imkânı ka
nunî bulunmadığından tadil talebinin reddine ve 
keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye arzına 
ve müstediye de tebliğine 2514 sayılı kanunun 73 n-
cü maddesi uyarınca karar verilmiştir. 

22 — Tahsis olunan tekaüd maaşına bir kaç 
noktadan itiraz eden îzmir polis memurluğun
dan mütekaid Mithat Taran tarafından veri
len dilekçe ile sebkeden istifsara cevaben Em
niyet umum müdürlüğünden alman tezkere ve 
Mülkiye tahsis şubesinin müzekkeresi Divanı 
muhasebat Heyeti umumiyesinde müddeiumumi 
huzurile okundu. 

Muamele sahibi dilekçede: 1 - 1683 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesi askerlikte geçen müdde
tin mülkî hizmetlere ilâvesini âmir bulunması 
ve 815 numaralı kararın birinci fıkrası da ge
dikli küçük zabitlerin çavuşluğa nasıb tarihleri
nin hizmeti filiyeye mebde ad olunacağını tasrih 
etmesi itibarile umumî harbde gedikli küçük za
bitlikte geçen hizmetinin memuriyet hizmetine 
katrimasmı ve kanunun 23 ncü maddesi muci
bince bu hizmetinin iki kat olarak sayılmasını; 

2 - Demirci kazası polis memurluğunda ve 
Millî Hükümet emrinde ifa eylediği hizmetleri-

22 — 1683 numaralı kanunun 9 ncu madde
sinde zabitler ve askerî memurlardan bahsedil
diğine göre gediklilerin bu meslekte geçen, hiz
metlerinin mülki hizmete eklenmesine^ imkân 
olmadığından v« 815- numaralı kararın birinci 
fıkrası mezkûr kanunun 19 nem maddesine mü
tedair bulunduğundan arzuhal sahibinin gedik-
1 ilikte geçen hizmetinin mülkî hizmetine ilâve
si suretile kendisine tekaüd maaşı tahsis olun
ması yolundaki iddiası muhik görülmediği gibi; 
mömaliki meşgule memurları meyamnda maaş 
alarak getirilen müddetLer maaşlı açık muame-, 
leşine tâbi olduğundan bu vaziyette iken silâh 
altına alınanlarrn silâh altında geçen müddetle
rinin de ayni muameleye tâbi olması muktazi 
olu© bu müddetlerin bilfiil memuriyette iken si
lâh altına celbolunupta memuriyetinden mezun 
add^unanlarm silâh altında getirdikleri mudi 
det, gjbi filî hizmet; hesabına katılması kabil olar 
nııyacağından ve millî mücadele zammının; hiz> 
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hin 7Öâ numaralı kanunun müzeyyel maddesi 
ve 476 numaralı Meclis kararı mucibince nısfı
nın filî hizmetine idhalini; 

3 - Maluliyet raporunda, hastalığının beş 
sene evvelinden mevcud bulunduğu tasrih olun
duğuna göre maluliyetinin vazifeden ileri gel
diğini derhal kesdirmek mümkün olduğundan 
bu hastalığının vazifeden mütevellid olub ol
madığı hakkında istizahatta bulunulmasını; 

4 - Maluliyetinin vazife icabı olub olmadığı 
hakkında izahat alınmasına lüzum görülmese-
bile gedikli küçük zabitlikte geçen müddetle hiz
metinin yirmi seneden fazla olduğuna güre 
Meclisi Âlice müttehaz 695 numaralı kararın 14 
ncü fıkrasına göre seferberliğe ve Millî müca
deleye iştirakinden dolayı itibarî zamlarının 
da hesaba katılarak tekaüd maaşı tahsisini; 

5 - Bunlardan sarfınazar, mülkî hizmeti mec
muu 19 sene 9 ay 28 gün olduğuna nazaran te
kaüd kanununun altıncı maddesinin son fıkra
sındaki sarahati katğiye veçhile küsuratını bir 
sene itibarile filî hizmetinin 20 sene adolunma-
sıni; ve evvelce tahakkuk ettirilen tazminata 
aid muamelenin bozdurulmasına bir karar ve
rilmesini ve maluliyet raporunun yeniden He
yeti sıhhiyeye havalesile 42 nci madde muci
bince tekaüdlüğünün icrasını ve bu suret tasvib 
olunmadığı takdirde yukarıdaki münderecat 
göz önüne alınarak 43 ncü madde mucibince te
kaüd maaşı tahsisini istemekte olduğu; 

Emniyet umum müdürlüğünün tezkeresinde; 
1••- 1683 sayılı tekaüd kanununda^ küçük za

bitlikte geçen hizmetlerinin memurların teka
üd hesabına sokulacağı hakkında bir kayda 
rastlanmadığından bu yoldaki dileğinin kabul 
edilmemiş ve tekaüd kanununun 9 ncu maddesi
nin de küçük zabitlerle bir alâkası görülememiş 
olduğu; 

2 - Balkan harbinden evvel Malakas nahiyesi 
kâtibliğinde bulunan ve Balkan harbi üzerine 
Anayurda gelerek Rumeli memurları hakkındaki 
ahkâm dairesinde maaş alan mumaileyhin açıkta 
iken gedikli küçük zabit mektebine girdiği ve 
mecburî a'skerlik hizmetini de iddia ettiği müd
det zarfında yaptığı anlaşıldığından adı geçenin 
memur iken askere alman ve muayyen nisbet 
dahilinde maaş alan memurlardan madut olma
dığı görülmüş ve bu sebeble askerlikte geçen hiz
metinin tekaüd hesabında göz önüne alınmamış 
olduğu; 

meti filiyeden addedilmesi hakkındaki karar 
1683 numaralı kanunun meriyetinden evvele aid 
bulunduğundan ve maluliyeti Sıhhiye vekâle
tince 43 ncü maddeye temas ettirilmek sure j 

tiie tasdik edilmiş ve kanunun 1 nci maddesi
nin sarih metni muvacehesinde gedikli küçük 
zabitlerin bu maddenin şümulü dahilinde mü-
taleasına imkân görülememiş ve yirmi sene-Filî 
hizmeti olmadıkça küsuratın iblâğı suretile bu 
müddetin ikmaline 1048 numaralı kararın dö'r-v 

düncü fıkrası mâni bulunmuş olduğundan arzu
hal sahibinin taleblerinin reddi yolunda Divanı 
muhasebat Heyeti umumiyesince müttehaz ka
rar muvafık görülmüştür. 
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S - Maluliyeti hakkında mahallinden gelen I 

bütün evrakının Sıhhat ve İçtimaî muavenet ve
kâletinin tedkikine arzedilerek neticede tahak
kuk eden maluliyetinin tekaüd kanununun 43 
ncü maddesine temas ettirildiği; 

4 - Demirci kazasının Yunanlılar tarafından 
işgaline kadar geçen polislik hizmetinin tama
mının hesaba idhal edilmiş bulunduğu; 

5 - Hizmeti filiyesinin 20 seneyi doldurma
dığından itibarî zamlarının nazara alınmadığı; 

6 - Divanı muhasebat raporları üzerine Yük
sek Meclisçe müttehaz 695 sayılı kararın 14 n-
cü maddesi mucibince malulen tekaüde sevke-
dilenlerin tekaüd maaşına istihkak kesbetme-
leri için yirmi sene filî hizmet yapmaları ikti
za etmekte ve- sene küsuratının vahide iblâğı
nın tekaüd maaşı bağlanmasına müessir olma
makta bulunduğu; 

Tahsis şubesinden yazılan müzekkerede ise; 
mumaileyh iddia eylediği askerlik hizmetine ma
halli memuriyetleri istilâya uğrayan memurlar 
gibi maaş almakta iken girmiş olduğuna göre 
bilfiil memuriyet vazifesini yapmakta olduğu 
sırada silâh altına alınan memurlardan madud 
olmadığı hakkındaki Emniyet işleri umum mü
dürlüğünün mütaleasma iştirak edilmiş olup 
1683 sayılı kanunun 9 ncu maddesinde yazılı 
askerî hizmetler tâbiri alelitlâk hakkı tekaüd 
bahşeden askerî hizmetlere (1455 numaralı ka
nunla askerî memur unvanını almış olan men-
subin ve memurini askeriye) ye matuf olup ka
nunun 19 ncu maddesine göre gedikli küçük 
zabitler tekaüde hak kazanmak için bilfiil 20 
sene hizmete mecbur bulunduklarından bundan 
az olarak küçük zabitlikte geçen müddetler te-
kaüdlük için meşrut olan kanunî müddetlerden 
sayılamıyacağı diğer iddiaları Emniyet işleri 
umum müdürlüğünün cevabî tezkeresinde kar
şılandığı üzere varid görülemediği beyan edil
miştir. 

Mütaleasma müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkunun, müddeinin Balkan harbinden 
sonra açıkta iken gedikli küçük zabit mekte
bine girmiş ve askerlik hizmetini orada yapmış 
olmasına nazaran memur iken askere alınan ve 
muayyen nisbet dahilinde maaş alanlardan ol
madığına ve küçük zabitlikte geçen hizmetlerin 
memurların tekaüd hesabında nazarı itibare alı-
namryacağı gibi gedikli küçük zabitlerin tekaü-
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de ancak yirmi sene bilfiil hizmetle hak kaza
nacaklarına ve maluliyetinin tekaüd kanunu
nun 43 ncü maddesine göre bir maluliyet ola
rak tesbit edilmesine ve bu suretle tekaüde sev-
kedilenlerin tekaüd maaşına istihkak için yir
mi sene filen hizmet etmeleri muktazi bulunma
sına ve müddeinin hizmetinin 20 seneden aşağı 

olmasına göre itibarî zamların nazarı itibare 
alınmasına imkân olmamasına binaen hakkında 
tatbik edilen muamelenin uygun görülmüş ol
duğuna dair mütaleası alınarak icabı müzake
re olundukta: 

1 - 1683 numaralı kanunun 9 neu maddesin
de «zabitlerle askerî memurlardan mülkî hiz
metlere nakledilenlerle istifadan sonra mülkî 
hizmetlerde bulunmuş olan zabitlerle askerî me
murların veya askerî hizmetlerde bulunmuş olan 
mülkî memurların her iki cihetteki hizmetleri 
tekaüd müddetine mahsub edilir» diye yazılı 
olup madde metninde sarihan zabitler ve askerî 
memurlardan bahsedilmiş olduğundan bu mad
deye istinad edilerek bu iki sınıf haricinde olan 
gedikli küçük zabitlerin askerlikte geçen hiz
metlerinin mülkî hizmete eklenmesine imkân ola-
mıyacağına ve 815 numaralı Meclisi Âli ka~ 
kararının birinci fıkrası gedikli küçük zabitlik
te bilfiil 20 sene hizmetle tekaüde istihkak ka
zananlar hakkındaki 19 ncu maddeye mütedair 
olup mumaileyhin vaziyetine temas eder ciheti 
görülemediğine; 

2 - Memaliki meşgule memurları meyanında 
maaş alarak geçirilen müddetler; Meclisi Âli
nin 766 numaralı kararının 3 ncü fıkrası mu
cibince esasen maaşlı açık muamelesine tâbi 
tutulmakta ve yine Meclisi Âlice kabul edildi
ği veçhile malulen tekaüdlükte maaşlı açıkların 
nısfen hesaba idhal edilebilmesi; sahibinin 
yirmi sene filî hizmeti vaki olmakla meşrut olup 
mumaileyhin ise yirmi sene filî hizmeti olmadı
ğından bu vaziyette maaş alırken silâh altına 
celbolunarak askerlikte geçmiş olan müddetinin 
vazife başında iken silâh altına celbolunarak 
memuriyetten mezun addedilen ve askerlik müd-
detince memuriyet maaşı tesviye edilen memur
lar misillû filî hizmet olarak nazarı itibare alın
masına imkân olmadığma; 

3 - Millî mücadele zammının Meclisi Âlinin 
26 - I - 1929 tarihli karan mucibince hizmeti 
filiyeden addedilmesi taleb edilmekte ise de mev-
zuubahs katar, 1683 numaralı kamunun meri-
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yetinden evvel ittihaz -edilmiş olub bu kanunun 
meriyetinden sonra yukarıda zikrolunduğu veç
hile melûlen 'tekaüdlükte filen 20 sene hizmet 
meveud olmadıkça itib&TÎ zamların nazarı itiba-
re alınması kabil olamıyacağından bu talebinin 
de mevzuata uygun olmadığına, 

4 - Raporunda hastalığının bünyevî olub va
zifesinin tesiri olmadığı sarihan yazılı bulunmuş 
ve maluliyeti Sihhiye vekâletince 1683 numaralı 
kanunum 43 ncü maddesine göre tasdik edilmiş 
olduğundan dairesince de beyan olunduğu veç
hile bu bahisde yapılacak bir muamele görüle
mediğine ; 

5 - 1683 numaralı tekaüd kanununun 1 ııci 
maddesinde (umumî bütçeden maaş alan mülkî 
ve askerî memurlarla ordu (kara, hava ve deniz) 
ve jandarma zabitlerine, gedikli küçük zabitlere, 
asker ve jandarma' efradrna bağlanacak tekaüd 
maaslarile bunların yetimlerine verilecek maaşlar 
bu kanuna göre tahsis olun'ur) diye yazılı olub 
bu maddenin tefrik ve tasrihinden müstedinin 
iddiası veçhile alelitlak zabit mefhumunda küçük 
zabitlerin» dahil olmadığı vazıhan anlaşılmakta' 
olmasına ve mezkûr kanunun 19 ucu maddesinde 
(gedikli küçük zabitler tekaüde istihkak kazan

mak için bilfiil 20 sene hizmete mecburdurlar) 
denilmesine göre de müstedinin küçük zabitlikte 
geçen hizmetinin 20 seneden dun olması hase-
bile bu hizmetinden dolayı iddiası veçhile maaş 
tahsisi kabil olamıya'cağına; 

6 - Maluliyet halinlde 20 sene filî hizmet 
olmadıkça küsuratın vahide iblâğı suretile bu 
müddetin ikmali caiz olamryacağı Meclisi Âlice 
mütteha'z 1048 numaralı kararın 4 ncü fıkrasın
da sarihan yazılı olduğundan 19 seme altı aydan 
fazla olan hizmetinin iblâgan 20 sene addile maaş 
tahsisi mümkün olmadığınla ve keyfiyetin üç ay
lık raporla Meclisi Âliye arzına, müstediye de 
tebliğine 2514 sayılı kanunun 73 ncü maddes' 
uyarınca karar verilmiştir. 

23 — Hizmet müddetinin tekaüdlüğünün mu
cibe iktiran eylediği tarihe kadar hesab olunma
sını isteyen Kastamonu polis memurluğundan 
mütekaid Emin Naci tarafından verilen dilekçe 
ile sebkeden istifsara cevaben Emniyet umum 
müdürlüğünden gelen tezkere ve Mülkiye tahsis 
şubesinden yazılan müzekkere Divanı muhasebat 
heyeti umumiyesinde müddeiumumi huzurile 
okundu. 

23 —Memurların tâbi olacakları yaş haddi 
hakkında tekaüd kanununun umumî hükmüne 
veya bazı devair memurları hakkında hususî ka
nunlarla kabul edilmiş hükümlere göre muay
yen yaşı ikmal edenler hükmen mütekaid ol
duklarından bundan sonra her hangi sebeble 
bir müddet daha istihdamları devam etmiş ol
sa da bu müddet için kendilerinin ecir telâkki
si icab edeceğinden bu suretle geçen müddetin, 
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Dilekçede; 1298 doğumlu olduğundan dolayı 

2388 sayılı kanun mucibince bu kanunun neşri 
olan 13 mart 1934 tarihinden itibaren tekaüde 
şevki icab etmekle beraber tekaüdlüğünün icrası 
13 mayıs 1934 tarihinde mucibe iktiran ve bu 
ay gayesine kadar istihdam edilmiş ise de hiz
meti 13 mart 1934 tarihine kadar hesab edilmiş 
ve hizmet eedvelinde gösterilen hizmetleri mezkûr 
tarihe kadar açıkları tenzil olunduktan sonra 19 
sene 1 ay 10 günden ibaret bulunmuş olmakla 
kendisine 19 sene üzerinden ikramiye tahakkuk 
ettirilmiş bulunduğundan bahisle hizmet müdde
tinin tekaüdlüğünün mucibe iktiran eylediği ta
rihe kadar hesab olunması taleb edilmektedir. 

Emniyet işleri umum müdürlüğünün tezke
resinde ; mütekaid polis memuru Emin Naci 
Ünalın polis meslekinde geçen filî hizmetinin 19 
sene 1 ay 10 günden ibaret olduğu, bu hizmetine 
Divanca müttehaz karar mucibince millî müca
dele senelerinde geçen 9 ay 10 günlük askerlik 
hizmeti ilâve edilmiş ise de mecmuu hizmeti 20 
seneye baliğ olmadığından kendisine tekaüd maa
şı bağlanmamış ve ileride vuku bulması muhte
mel itirazına mahal bırakmamak üzere keyfiyetin 
Kastamonu emniyet müdürlüğü vasıtasile ken
disine tebliğ olunduğu, alman karşılıkta gerek 
poliste geçen hizmeti filiyesine ve gerekse 9 ay 15 
günden ibaret hizmeti askeriyesine itiraz edil-
miyerek yalnız hizmet hesabınm memuriyetle ili
şiğinin kesildiği tarihe kadar hesab edilmesi iste

nilmiş olup 2388 sayılı kanunun meriyeti tarihinde 
hükmen mütekaid bulunan bir memurun meri
yetinden sonra fazla geçen hizmetlerinin kabu
lüne imkân görülemediğinden bu yolda vaki iti
razının reddedilmiş olduğu beyan ve bu kerre 
vaki olan bu iddia hakkında ittihaz olunacak ka
rarın bildirilmesi taleb edilmektedir. Tahsis şu
besinden yazılan müzekkerede ise; 

Polis memurlarının yaş haddi 50 olub muma-
ileyhde 1298 doğumlu olduğundan ve bu kanu
nun meriyeti olan 13 mart 1934 tarihinde elli ya
şını doldurmuş bulunduğundan mezkûr tarihde 
hükmen mütekaid vaziyetinde olub hakkında Hey
eti Vekilece temdidi istihdam kararı da olmadı
ğından bu tarihden sonra geçen hizmetlerinin te-
kaüdlük hesabında nazarı itibare alınmasına im
kân bulunmamakta olduğu beyan olunmuştur. 

Mütaleasına müracaat olunan Müddeiumumi 
Enver Arkunun, müddeinin 2388 sayılı kanunun 
neşri üzerine hükmen mütekaid vaziyetinde kal-

tekaüd müddetine idhali kabil olamıyacağı ci
hetle itiraz sahibinin talebinin reddi hususun
da Divanı muhasebat Heyeti umumiyesince it
tihaz olunan karar muvafık görülmekle beraber 
bu husustaki mevzuatın Hükümetçe gerek mer
kez ve gerek taşralarda vakit ve zamanında tat
biki esbabının istikmali şayanı temenni bulun
muştur. 
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ffüş olduğuna ve hükmen mütekaid olanların hak
larında tekaüd muamelesinin tatbiki teahhür et
mesinden dolayı Devlet hizmetlerinde geçirecek
leri müddetlerin tekaüd maaş ve müddetlerinin 
hesabında kanunen nazarı itibare alınamıyacağına 
binaen iddiasının varid görülmediği mealindeki 
mütaleası alınarak icabı müzakere olundu. 

2388 numaralı Emniyet teşkilâtı kanunu ile 
Polis memurlarının yaş haddi 50 olarak kabul 
eçlilmiş ve müstedi 1298 doğumlu olduğundan 
bu kanunun meriyete girdiği 13 mart 1934 tari
hinde bu yaşı ikmal eylemiş olub temdidi istih
damı çin Heyeti Vekileden karar dahi alınmamış 
olduğuna göre kanunun neşri tarihinde hükmen 
mütekaid vaziyetinde bulunan mumaileyhin bu 

' tarihden sonra devam eden hizmetinde ecir telâk
kisi icab edeceği cihetle bu müddetin filî hizmeti
ne ilâvesine imkânı kanunî bulunmadığından 
tadil talebinin reddine ve keyfiyetin üç aylık ra
porla Meclisi Âliye arzına, müstediye de tebliğine 
2514 sayılı kanunun 73 ncü maddesi uyarınca ve 
ekseriyetle karar verilmiştir. 

Azadan iki zat, mezkûr teşkilât kanununun 
tatbikına kadar geçmesi zarurî olan müddet zar
fında sebketmiş olan bir hizmetin tekaüdlük 
hesabından hariç tutulması muvafık ölamıyaca-
ğmdan talebinin isafı lâzım geleceği mütaleasında 
bulunmuştur. 

24 — îzmir Nafia müdürü iken yapılan ame
liyat neticesinde vefat eden Turnanın yetimlerine 
evvelce verilen ikramiyenin maaşa tahvili için 
Nafia vekâletince tanzim edilib tescil için gönde
rilen tahsis evrakının reddine dair takrire itirazen 
Turhan zevcesi Neriman imzasile verilen dilekçe 
ile Nafia vekâletinin mütaleanamesi müddei-
nmnTtıt huzurile okundu. 

Dilekçede; hâdisenin vukuunu tesbit eden ra
porların mündericatma göre zevci Ahmed Tura
nın bu sebeble vefat edeceği o zaman malûm ol
madığına göre bilâhare alâkadar etibbadan bu 
cihetleri istifsar ederek vaziyeti kendi imzalarile 
tevsik ettirmekte bir kasid ve mâna aramak ma-
delet icabatrna mugayir bulunduğu ve raporlar 
mündericatı yekdiğerini müeyyid ve birbirine 
olan alâka ve irtibatı gösterir mahiyette bulun
duğu halde nazan itibare alınmamış olduğu be-
yanile keyfiyetin Umumî heyetçe tedkikı istenil
miştir. 

Vekâlet tezkeresinde; mühendis Turhanm ka-

24 •— Mühendis Turhanm vazife esnasında 
attan düştüğü ve ölümile 'neticelenen ameliyatı 
icab ettiren hastalığının bu sukuttan mütevel-
lid olduğu anlaşılmakta olduğundan yetimlerine 
1683 numaralı kanunun 45 nci maddesine göre 
maaş tahsisi muvafık olacağına karar verilmiştir. 
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zadan sonra kazadan mütevellid yaralanma icabı 
bir ameliyat geçirmiş ve bu ameliyat neticesinde 
ölmüş bulunmadığına göre yeknazarda bu hük
mün tatbikına da imkân olmadığı mütalea edile-
bilirse de hâdiseden ve tedaviden 7 sene sonra jl 
Cerrahpaşa hastanesinde yapılan ameliyat netice- Ş 
sinde ölmüş ve tesbit olunan ölüm sebebinin' te- ; 
vessü ve inkişafında 7 sene evvel vuku bulmuş 
olan attan düşme hâdisesinin âmil olduğu mezkûr' ] 
hastanenin 28 - VII I - 1937 tarihli raporunda • 
zikredilmiş olduğuna göre vefat hâdisesini bu ka
za ile alâkadar görmek ve buna göre mütalea et
mekte 45 nci maddeye muhalif bir vaziyet görül
memekte olduğu; 

Mühendis Turbanın Balıkesir Nafia müdürlü
ğünde bulunduğu sırada Balya - Çanakkale yo
lunu teftiş ederken attan düştüğü ve başından ya- j 
ralandığı, tahsis dosyasında mevcud ve hâdiseyi j 
mahallinde gören ve bilen Balıkesir Nafia idaresi 
memurin ve müstahdemini ile müteahhid Hüse
yin, şeriki mühendis Sudi ve kâtibi Hüseynin o 
zaman Balıkesir valisi bulunan Salim öızdemirin 
ifade ve şahadetlerile sabit olduğu bu kabil hâ
diselerin vazife esnasında vukubulduğunu şu ve
ya bu makam tasdik edecektir diye mevzuatı
mızda sarih bir hüküm olmadığından salahiyetli 
makamlardan vesika alınmamış ahvalde şehadete 
müraeaatin bir zaruret olduğu şüphesiz telâkki edil
mekte olduğu, 695 numaralı kararın 8 nci fıkra
sına gelince : 

Bu fıkranın mühendis Turhan hâdisesi ile 
alâkası görülmemiş olduğundan keyfiyetin Umu
mî heyetçe tedkiki talebinden ibaret bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

Mütalaasına müracaat olunan müddeiumumi 
Emver Arkunun, dosya arasındaki vesaik ölümle ne
ticelenmiş olan ameliyatı icab ettiren hastalığın 
vazifeden mütevellid olduğu hakkında kantiat-
bahş görülememiş olduğundan müteveffanın aile
sine evvelce verilmiş olan ikramiyenin tekaüd ka
nununun 45 nci maddesi mucibince maaşa tahvi
line imkân olmadığı mealindeki mütaleası alına
rak icabı müzakere olundukta : 

Bu mesele hakkında üçüncü dairece yapılan 
tedkikat neticesinde ittihaz olunan 23 - VI - 1938 
tarih ve 2278 sayılı kararda ( raporların 
en az üç hekimden mürekekb bir he
yeti sıhhiye tarafından verilmesi icabatı 
kanuniyeden olmak itibarile bu cihetten 
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noksan olduğu gibi raporlar muhteviyatı da ölü- ' 
mün vazifeye raptı hususunda katiyet ifade et
memekte ve 1930 senesinde vukuu mevzuubahs 
edilen attan düşme hadisesini müteakib pansu
man yapılmak keyfiyeti o zaman bu pansumanı 
yapanın 1937 senesinde verdiği şehadetname ile 
tesbit edilmekte olub hastahane kaydi resmisi 
gösterilmemekte ve bütün vesaik 1937 senesinde 
tanzim olunan şehadetnamelerden ibaret bulun
makta olduğundan Meclisi Âlinin 892 numaralı 
kararının 15 nci fıkrası muvacehesinde tadil 
muamelesinin kabulü caiz görülmemiş olmakla 
beraber 1683 numaralı kanunun 45 nci madde
sine tevfikan maaş tahsis edilebilmesi için 
ölümün vazife icabı kazaen veya mecruh olub 
tedavi sırasında veya kazayı müteakib yapılan 
cerrahî ameliyat neticesinde vukuu icab edib 
fradisede olduğu gibi herhangi bir kazadan sonra 
aradan yedi sene geçtikten sonra yapılan ameli
yat neticesinde ölüm vukuuunda bu vaziyet, 
vazife esnasında ve vazifeden dolayı hastalana
rak ölüm demek olabilib bu halde ise Meclisi 
Âlinin 695 numaralı kararının 8 nci fıkrası mu
vacehesinde 45 nci maddenin tatbiki mümkün 
olamryacağı) gösterilmiş olmakla bu kararda 
serdolunan mütaleat musib görülmüş ve bu ka
rara sahibi istihkak tarafından itirazen ileri sü
rülen metalib ve müddeiyat ile Nafıa vekâletince 
dermeyan olunan mütaleat daire kararının ta
dilini icabettirir mahiyette bulunmamış olma
sına binaen tadil talebinin reddine ve keyfi
yetin üç aylık raporla Meclisi Âliye arzına ve 
tadil evrakının tahakkuk dairesine iadesine ve 
müstediye cevaben tebliğine karar verilmiştir. 

25 — Manisa Hususî muhasebe yol vergisi 
tahakkuk memuru İsmail Yalım tarafından ve
rilen dilekçe ile Dahiliye vekâletinin tezke
resi ve Mülkiye tahsis şubesinin müzekkeresi 
Divanı muhasebat Heyeti umumiyesinde müd
deiumumi huzurile okundu. 

Dilekçede; filî hizmeti 30 sene 9 ay 26 gün 
olduğu halde Balkan harbinden evvel bulunduğu 
Gevgili malmüdür muavinliğinde teşrinisani 
1328 nihayetine kadar kanuna tevfikan tam ma
aş alındığından bu memuriyete münteha ola
rak 30 teşrinisani 1328 tarihi gösterilmiş ise de 
Divanı muhasebatın tedkikine nazaran Gevgili-
nin işgali 23 teşrinievvel 1328 olduğundan bu 
tarihe kadar olan müddetin filî hizmet olarak 

25 — Mevkii memuriyetleri istilâya uğra
mak suretile vazifelerini bilfiil ifa edemeyen ve 
fakat maaşı sabıklarını kısmen veya tamamen 
almış olan memurların vaziyetlerinin açık şek
linde telâkkisi evvelce Meclisi Âlice kabul bu-
yıırulmuş olan 766 numaralı kararın üçüncü 
fıkrası icabından olduğu gibi tekaüd kanunu
nun 23 ncü maddesinin sarahati karşısında ma
aşlı açık müddetlerinin tamamen kabulü de 
mümkün olamıyacağından itiraz sahibinin bu 
esaslara muhalif olan iddiasının reddi yolunda 
Divanı muhasebat Heyeti umumiyesince mütte-
haz karar muvafık görülmüştür. 

( S . Sayısı : 42) 



- 7 0 
kabulü lâzımgeldiği takdirde hizmetinden ancak I 
37 gün tenzil edilmesi lâzımgeldiği halde 11 ay 
üç günün indirilmesinden 4 mart 1330 tarihli 
kanuna göre açık maaşile geçen 1 kânunuevvel 
1328 den 30 eylül 1329 tarihine kadar olan on 
aylık müddetin de nazarı dikkate alınmamış 
olduğunu istidlal eylediğini ve halbuki 4 mart 
1330 tarihli kanunun 8 nci maddesi işbu kanun 
mucibince rubu maaş nisbetinde maaş alacak 
memurin mazuliyet kanunu ahkâmına tâbi 
olacaklardır. Diye yazılı olduğundan bu on 
aylık müddetin filî hizmetten sayılması lâzım-
geldiğini söylemekle beraber 2 sene süren maaşlı I 
açığının da maaş tahsisine esas tutulan 31 sene ı 
hizmetine ilâvesile 33 sene üzerinden maaş ya
pılması iktiza eylediğini ileri sürerek keyfiye
tin Divanı muhasebat Heyeti umumiyesince 
bir karara bağlanması istenilmiştir. 

Vekâlet tezkeresinde; mumaileyhin tekaüd 
işinin Divanın 3719 numaralı tescil edilmiş ol
duğundan tescil dosyasında yazılı muameleye 
başkaca mütalea beyanına lüzum görülmediği 
bildirilmiştir. 

Şube müzekkeresinde ise; hizmet cedvelinde 
Gevgili malmüdür muavinliğinden dolayı 30 teş
rinisani 1328 tarihine kadar tam maaş aldığı 
gösterilmiş ise de mezkûr mahallin 23 teşriniev
vel 1328 tarihinde düşman tarafından işgal edil
diği Büyük erkânı harbiyenin bu babdaki ced
velinde yazılı olmasına binaen bu tarihten 30 
teşrinisani 1328 tarihine kadar tam maaşla ge
çen müddetle kendisinin mevzubahs ettiği 1 
kânunuevvel 1328 den 30 eylül 1329 tarihine ka
dar nisbeti kanuniyesine göre maaş alarak açık
ta geçirdiği müddetin filî hizmete katılmıya-
rak tekaüd maaşının hesabında iki sene 11 ay 
bir güne baliğ olan diğer maaşlı açık müddet
leri meyanında nısi'en kabul edildiği görülmüş 
olup Divanın kânunuevvel 1931 - şubat 1932 üç 
aylık raporları üzerine Meclisi Âlice ittihaz bu-
yurulan 766 numaralı kararın 3 ncü fıkrasına | 
göre Gevgilinin işgalinden sonra gerek tam ve 
gerek nisbeti kanuniyesine göre verilen maaşla i 
30 eylül 1329 tarihine kadar açıkta geçen müd
detin filî hizmet meyanına katılması kanunen 
mümkün olmadığı gibi maaşlı açık müddetinin 
de kendisinin iddia ettiği gibi tekaüd maaşının 
hesabında aynen hizmetine ilâvesile 33 sene üze
rinden maaş bağlanamıyacağı tekaüd kanunu
nun 23 ncü maddesinin tatbikinden mütevellid | 

( S . Sayısı 
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bir zaruret olduğundan her iki iddiası da ye
rinde olmadığı gösterilmiştir. 

Müddeiumumi Enver Arkunun, müddeinin 
evvelce bulunduğu malmüdür muavinliğinden 
Balkan harbinde açıkta kalması üzerine açık
ta geçirdiği müddetin filî hizmeti meyanm-
da sayılmasına bu babda Divan raporları üze
rine ittihaz olunan Yüksek Meclis karan veç
hile imkân olmadığı gibi maaşlı açık müddeti
nin tamamının tekaüd maaşının hesabında na
zarı itibare alınması caiz olmadığından varid 
olmayan iddiasının reddi lâzımgeldiği mealinde
ki mütaleası alınarak icabı müzakere olundukta: 

Gevgilinin 23 teşrinievvel 1328 tarihinde 
düşman istilâsına uğradığı Büyük erkânı har-
biyenin bu hususa müteallik cedvelinde yazılı 
olması hasebile bu tarihten 30 teşrinisani 1328 
tarihine kadar iddiası veçhile tam ve 1 kânu
nuevvel 1328 den 30 eylül 1329 tarihine kadar 
da nisbeti kanuniyesine göre maaş almakla ge
çen açık müddetlerinin filî hizmetine katılma
yarak tekaüd maaşının hesabında iki sene 11 ay 
bir güne baliğ olan diğer maaşlı-açık müddet
leri meyanında nısfen kabul edildiği bittedkik 
anlaşılmış ve mümasil muamelenin reddi hak
kında Divanca ittihaz olunan karar Meclisi Âli
nin 766 numaralı kararının üçüncü fıkrasile 
tasvib buyurulmuş olduğundan; Gevgilinin.iş
galinden 30 eylül 1329 tarihine kadar açıkta ge
çirdiği müddetin filî hizmet sayılmasına kanu
nî imkân bulunmadığı ve iddiası veçhile diğer 
maaşlı açık müddetlerinin de tekaüd maaşı he
sabında aynen ve tamamen kabulüne 1683 nu
maralı kanunun 23 ncü maddesi hükmü mâni 
bulunduğu cihetle tadil talebinin reddine ve 
keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye arzı
na ve müstediye de tebliğine 2514 sayılı kanu
nun 73 ncü maddesi uyarınca karar verilmiştir. 

26 — İtiraz sahibi, iddia ettiği 34 sene hiz
meti tevsik edememiş ve bilâkis siciline nazaran 
filî hizmetinin 30 seneden noksan olduğu anla
şılmış olduğu .cihetle ikramiyeye istihkakı ola-
mıyacağı gibi maluliyetinin Sıhhiye vekâletin
ce tekaüd kanununun 43 ncü maddesine temas 
ettiği beyanile tasdik edilmiş ve vazife icabı 
maluliyet iddiası bir vesikaya istinad etmemek
te bulunmuş olduğundan itirazının reddi yo
lunda Divanı muhasebat Heyeti umumiyesince 
ittihaz olunan karar muvafık görülmüştür. 

a': 42 ) 

26 — Maraş tapu memurluğundan mütekaid 
Salih Sulhi Artun tarafından tekaüd muamelesi
ne itirazen verilen dilekçe ile sebkeden işara ce
vaben Tapu umum müdürlüğünden gelen tezkere 
ve Mülkiye tahsis şubesinin müzekkeresi Divanı 
muhasebat heyeti umumiyesinde okundu. 

Dilekçede; gayri kanunî olarak hakkında ya
pılan tekaüd muamelesi tashih olunmak üzere 
34 sene hizmet ve vazife üzerinden tahassül eden 
maluliyeti nazara alınarak 35 lira maaşı aslî üze
rinden tekaüdlüğünün icrasile ikramiyesinin ve-

(k Sa 
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rilmesi taleb edilmekte, ı 

Müdüriyeti umumiye tezkeresinde; arzuhal 
sahibinin 2997 sayılı teşkilât kanununun muvak
kat birinci maddesine tevfikan memuriyetle, alâ
kası kesilmiş olup hizmetinin 5 mart 1325 tari
hinde başladığı ve aidatlı hizmeti olmadığı, yal
nız 8 teşrinievvel 1318 tarihinden 4 mart 1325 
tarihine kadar ketebei muvakkate namile beher 
kayid adedi on para olmak üzere kayid çıkarma 
işlerinde bulunmuş olup bu müddetin kabulü ca
iz olmadığı ve diğer tayin, tahvil ve ilga dolayı-
sile geçen açık müddetleri bir sene altı ay yirmi 
sekiz gün olup bunlar da tenzil olununca filî hiz
metinin 25 sene 9 ay 2 günden ibaret olduğu ve 
millî mücadele ile maaşlı açık müddetlerinden 
yapılan zam ile 29 sene 19 güne baliğ olan hiz
metine ve son memuriyet maaşı olan 35 liraya 
nazaran 53 lira 36 kuruş tekaüd aylığı bağlan
mış olup Divanca tescil olunduğu ve 30 sene hiz
meti olmadığından ikramiyeye istihkakı bulun
madığı, maluliyet işine gelince: 

Tahsis muamelesinin ikmalinden sonra malu
liyet raporu Sıhhiye vekâletine gönderilmiş ve 
vekâletçe de vazife icabı olmıyarak maluliyeti 
tasdik edilmiş ve bu suretle malûl olanlara 1683 
numaralı kanunun 43 ncü maddesi delâletile 26 
ncı maddesinin tatbiki muktazi bulunmuş olup 
esasen teşkilât kanununun muvakkat maddesi mu
cibince tekaüde sevkedilenler de bu hükme tâbi 
olduklarından ve kendisi hakkında da bu madde 
mucibince muamele yapılmış bulunduğundan ye
niden veya tashihen muamele yapılmasına mahal 
görülmediği bildirilmekte, 

Şube müzekkeresinde de; mumaileyhe ilk ma
aşlı memuriyeti olan 5 mart 1325 tarihinden te
kaüde sevkolunduğu 1 - VII - 1936 tarihine ka
dar geçen müddetten tayin, tahvil ve ilga dolayi-
sile açıkta geçirdiği müddetler tenzil ve millî mü
cadele zammı ilâve olunarak baliği olan yirmi do
kuz sene ve son memuriyet maaşı olan 35 lira 
üzerinden tekaüd maaşı tahsis olunduğu ve bu 
dosyada maluliyet hakkında bir taleb ve muamele 
bulunmadığı ve yapılan hesab ve muamelede bir 
yanlışlık bulunmadığı gibi filî hizmeti 25 sene 
9 ay 2 günden ibaret olduğu için ikramiyeye is
tihkak mevzubahs olamıyacağı vazife üzerinde 
tahassül eden maluliyetten bahsetmekte ise de 
müdüriyeti umumiye tezkeresine nazaran tahsis 
muamelesinin tekemmülünden sonra bu yol-
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da vaki olan müracaati üzerine malû- I 
liyeti vazife icabı olmaksızın tasdik edil
miş olduğuna göre bu hususta bir iti
raz varsa Sıhhiye vekâletine müracaat etmesi ve 
alacağı neticeye kanaat etmezse vekâleti muşa-
rünileyha aleyhine Devlet şûrasına dava ikame. 
eylemesi lâzım geleceğinden bu esbaba binaen 
yapılmış olan muamelede bir yanlışlık görüleme- [ 
miş olduğu beyan edilmektedir. , I 

Mütaleasına müracaat olunan Müddeiummî 
Enver Arkunun, müddeinin 5 mart 1325 tari- I 
hine kadar geçen hizmeti kayıd başına on para 
olmak üzere muayyen ücretli olub bunun kanu
nen tekaüd maaş ve müddetinin hesabında nazarı 
i t ibare aimması icab eden maaşlı memuriyet hiz
metleri arasında sayılmasına imkân olmamasına 
ve bahsettiği maluliyetinin de Sıhhiye vekâle
tince vazifeden mütevellid- telâkki -edilmedği an
laşılmış bulunmasına binaen id&iasmm kabulüne 
imkân olmadığı ve teseil •muamelesinin' tasdiki lâ
zım gfelâiği yolundaki mütaleası alınarak > ie'abr i 
müzâkere olundukta : 

Şube- müzekkeresinde gösterildiği veçhile ilk 
maaşlı memuriyeti olan 5 mart T325 tarihinden 
tekaüde sevkolunduğu 1 - VII - 1D36 tarihine 
kadar-geçen müddetten tayini, tahvil ve ilga dola-
yisrle aşıkta geçirdiği müddetlerin tenzili ve Millî 
mücadele zammının ilâvesi suretile baliği olan 
29 sene üzerinden tekaüd aylığı Dağlandığı an
laşılmış ve 185 numaralı tefsir kararında (1683 
numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
23 ncü maddesinde yazılı filî hizmet memuriyet 
sıfatı baki kaldığı halde maaşla geçen müddettir) 
diye yazılı bulunmuş olduğundan maaşla geçen 
filî hizmeti otuz seneye baliğ olmıyan muamele i 
sahibinin ikramiye itasma mütedair talebinin 
tervicine imkânı kanunî bulunmadığından red
dine ve tahsis dosyasında maluliyetine dair bir 
kayid ve muamele mevcud olmadığından vazife 
malûlü olduğu usulen tevsik olunduğu takdirde 
nazarı itibare alınması tabiî bulunduğunun müs-
tediye tebliğine ve keyfiyetin üç aylık raporla 
Meclisi Âliye arzına 2514 sayılı Divanı muhase
bat kanununun 73 ncü maddesi uyarmca karar 
verilmiştir. j 
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Kısım: 11 

Kablessarf vizeye müteallik muamelâtta vizesin
den imtina olunan hususata dair kararlar 

Reddolu- » ••**• 
nan evra
kın muh
teviyatı 

Lira K. Tarihi No. sı Nevi Dairesi 

12 50 16-11-1939 
12 50 
12 50 
12 50 

664 ita emri M. M. 
1356 
885 
523 

50 00 

27 — Millî müdafaa vekâleti muhasebe mü
dürlüğünce tanzim edilip vizesi için Divana gön
derilen yukarıda evsafı yazılı ita emirlerinin ted-
kikında: 

Nöbetçi subaylarının yatak takımlarının yı-
kattırılması ücreti olarak haziran, temmuz, ağus
tos ve eylül 1938 aylarında şehrî onar liranın ve
rildiği görülmüş olduğundan bu takımların kaç 
parçadan ibaret olup her parçasının kaç kuruşa 
yıkattırılmış olduğunun ve şayed bu ücret mak
tu verilmekte bulunmuş ise 1938 senesi muvazenei 
umumiye kanununun beşinci maddesile sureti 
telifinin beyanı zımnında M. müdafaa vekâleti 
muhasebe müdürlüğüne yazılan istizah varakası
na cevaben levazım dairesi riyasetinden alınıp 
gönderilen tezkerede nöbetçi subaylarının her 
gün değiştirilen yastık ve yorgan kılıfı ile yatak 
çarşafından ibaret yatak takımları senelerdenbe-
ri pazarlık suretile bir çamaşırcı kadına yıkattı-
rılmakta ve müteferrika mahiyetinde bulunması 
itibarile parası müteferrika tertibinden tes
viye ettirilmekte olup Devletin nezareti altında 
hizmet ifa edenlere şümulü derkâr olan muvaze
nei umumiye kanunu ile münasebeti görülme
mekte olduğu bildirilmiş ise de: 

Mevzubahs çamaşırcı ücretinin merbut ita 
emirlerine nazaran maktuan ve aylık şeklinde ta
hakkuk ettirilmekte ve müstemirren devam ma
hiyetinde bulunduğu anlaşılmakta olup bu suret
le masraf tertibinden kadrosuz istihdamın 1938 
senesi muvazenei umumiye kanununun 5 nci 
maddesi hükmüne muhalif bulunmuş olduğun
dan tahakkuk ettirilen masrafın reddine Birinci 

27 -—. Raporun bu fıkrasında bahsedilen ça
maşırların esasen muayyen ve sabit bulunan 
aylık mikdarı nazarı itibare alınarak yıkanma 
ücretinin dairesince pazarlıkla tekarrür ettiril
diği ve bu şekli muamele aylık ücretle çamaşır
cı istihdamı mahiyetini arzetmeyeceği gibi par
ça itibarile yıkanma masrafına nazaran da Ha
zine menfaatini mucib bulunduğu cihetle bilâ
hare Divanı muhasebat Heyeti umumiyesince 
vizesine karar veriîdiği anlaşılmış olmakla işbu 
vize muamelesi muvafık görülmüştür. 
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dairece karar verilmiş olduğundan bu işe müte
allik ita emri ve ilişikleri Millî müdafaa vekâleti
ne iade kılınmıştır. 

Reddolunan evrakın 
Tarihi No. Nevi Dairesi 

13-11-1939 2276 2224 numaralı ka- Nafia V. . . • 
nuna tâbi bonoya 
aid -

» 2275 Bordro 

28 — Sivas - Erzurum ve Malatya iltisak 28 —• Raporun bu fıkrasında bahsedilen me-
hatları için akdolunan mukavelenamenin 3 neü sele Maliye encümenince tezekkür edilmek jaze-
maddesinin (C) fıkrası mucibince bedelleri bi- re ayrı bir mazbata mezkûr encümene tevdi edil-
rinci müteahhidlikçe tediye olunmak şartile Hü- mistir. 
kûmetçe münakaşa ve ihalesi yapılan telgraf 
fincanları ve demir köprü inşaatı bedellerine 
aid ita emrinin reddine dair olan 13 mart 1939 
tarihli ve 145280/889 numaralı takririn mesne
di olan 3 neü dairenin 24 - I I -1939 tarihli ve 
894 numaralı kararının ittihazına saik olan 
mesele: 

Sivas - Erzurum ve Malatya iltisak hatları 
müteahhidliğince ikinci müteahhide yapılan te-
diyattan dolayı % 5 zamla Hazineden yapıla
cak tediyat için işbu % 5 zammın ikinci müteah- \ 
hidlerin teminat akçelerile vergi tevkif atı çık
tıktan sonra kalan istihkakları mikdarmm mı, , 
yoksa ikinci müteahhidler namına mukaveleye 
bağlanan taahhüd bedellerine mi ilâve edilmek 
suretile tesviye edileceğinin . tayini keyfiyetin
den ibaret bulunmuş olup Macar Ticaret ofisi
ne ihale olunan demir köprülerle Vitali Liyoya 
ihalesi yapılan telgraf fincan demirleri dolayı-
sile iki şahsiyetin bu işteki kanunî vaziyetlerine 
temas edilmiş ve Hazine muhasibliğinin 1935 
hesabı münasebetile Maliye vekâletinden Vari
dat umum müdürlüğü ifadesile yazılan 30 - VII -
1938 tarihli ve 22113 - 45/23117 sayılı tezkere
sinde serdolunan ve yukarıda sözü geçen takrir
de yazılı esbab ve mütaleaya 3 neü dairece iştirak 
edilmek suretile mezkûr şahsiyetlerin durumları
nı ikinci müteahhid vaziyetinde telâkkiye gay-
rimüsaid görülmüş ve bu işten dolayı elde ede
cekleri kazançları diğer muamelâtı meyanında 
beyannameye idhal etmekle mükellef bulunan 
mumaileyhimadan vergi tevkifi halinde temin 
edecekleri kazancı beyannamesine idhal etmek
le mükellef bulunan müteahhidlerden vergi tev-

.. . _ . {S. Sayısı : 42) 3 
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kit'i halinde temin edecekleri kazancı beyanname- j 
lerine dercine lüzum görmeyecekleri cihetle asıl ı 
müteahhidlikçe istihkaklarından vergi tevkifi 
cihetine gidilmesi doğru görülmemiş ve bu iti
barla keyfiyetin Maliye vekâletinin nazarı dik
katine vazma lüzum gösterilmiş idi. 

Bu muamele Divanı muhasebat Umumî he
yetinin 28 - I I I -1939 tarihli içtimaında Vari
dat umum müdürü İsmail Hakkının huzurile I 
tedkik ve müzakere edilerek neticede; 

2395 numaralı kanunun 3258 sayılı kanun
la değiştirilen 8 nci maddesinde (yukarıda yazılı 
daire ve müesseselere karşı bir malın teslimi
nin veya ^münhasıran fikrî ve bedenî bir hizmet 
mahiyetinde olmamak şartile bir işin yapılma- I 
sının) taahhüd sayılacağı zikredilmiş bulunma
sına göre mezkûr daire ve müesseseler tarafın
dan bir müteahhide ihale edilmiş olan işten bir 
kısmının veya buna müteallik malzemenin o 
daire ve müessese tarafından yapılan münaka
şa ile başka bir talibe ihalesi takdirinde bu ikin
ci müteahhidin istihkakı mezkûr 8 nci madde 
ile 74 ncü maddenin (B) fıkrası hükümlerine 
tâbi olup üçüncü derecede mütalea edildiği veç
hile bu müteahhidlerin malzeme veya işin bir j 
kısmını taahhüd eylemiş olmaları itibarile ara
larında bir fark gözetilmesi icab etmeyeceği 
kabul edildikten sonra böyle vaziyetlerde birin
ci müteahhidlerin istihkaklarının ne suretle ver
giye tâbi tutulması lâzımgeleceğine nakli müza
kere edilerek; ı 

Birinci reis ile azadan 7 zat 3258 numaralı | 
kanunla değiştirilen 8 nci maddenin birinci fık
rasında zikrolunan müteahhidlerin kanunun 33 
ncü maddesinde kendilerine ödenen paranın yüz- | 
de bir buçuğu nisbetinde vergiye tâbi tutulması i 
yazılı ise de burada (ödenen paradan) maksad 
bermucibi taahhüd yapılan iş ve verilen malın 
bedeli olarak ödenen para demek olub yoksa bir 
müteahhidin bedeli taahhüdle beraber Hazine ve- | 
ya müesseseden alacağı olan her hangi bir meb
lâğın bedeli taahhüdle birlikte verilmiş olmasın-

> dan dolayı vergiye tâbi tutulacağını elfaz ve me- ı 
aniye istinaden anlamak ruh ve mânayi kanuna 
uygun olamayacağından mevzuu müzakere olan j 
mukavelenamenin şerait ve mahiyeti mahsusasına 
istinaden birinci müteahhid tarafından Hükümet 
namu hesabına ikinci müteahhidlere ödenmiş ve 
kendisinin bedeli taahhüdden alacağı olan meba-
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İiğile beraber Hazine veya müesseselerden iade 
edilmiş olan paralardan da % 1,5 nisbetinde ver
gi alınması muvafıkı kanun ve nasef et olamaya
cağından cari muamelenin tebdiline mahal olma
dığı kanaatinde bulunmuşlar ise de Sivas - Er
zurum ve Malatya iltisakı hatları inşaat mukave
lenamesinin birinci maddesinin 1,2 nci fıkrala
rında ihale ve teahhüd edilen mevzuun Sivas -
Erzincan ve Malatya hatlarının etüdlerinin icra-1 

sı ve bunların aplikasyonu ve demiryollarının ta
mamen inşası olduğu tasrih edildikten sonra 3 nu-
amralı fıkrasında döner ve demirköprü montajla
rı, makas takımları ve bilûmum yol malzemesi ve 
alimantasyon malzemelerinden maada işbu 
demiryollarının her ikisinin inşasına muktazi 
ahşah traverslerde dahil olduğu halde) ker nevi 
inşaat ve tesisat malzemesinin tedariki, de mez
kûr mevzuda dahil bulunduğu tadad ve tesbit 
edilmiş ve gerçi bunun icra. şeklini gösteren üçün
cü maddesinde {A. B. C.) muayyen bazı işlerin ve 
malzemenin emaneten veya götürü olarak veya, 
Hükümet tarafından münakaşa ile tedarik.edile
bileceği ve bu takdirde işbu muayyen kısım ihale. 
bedellerinin bidayeten ilk müteahhid tarafın
dan tediye ve bu tediyatının bilâhara kendisine 
% 5 komisyon zammile Hükümetçe tesviye olu
nacağı da mukavele ahkâmından bulunmuş ise 
de fakat bu takdirde işbu madde ve fıkralar 
veçhile temin ve tedarik edilen hususatm esas 
mukavele ve akidden hariç ve bunlardan dolayı 
kendisi müteahhid sıfat ve vaziyetinden vareste 
addedileceğine dair bir kayıd ve işaret bulunma
dığından bu şekil muamele dahi bir kül ola
rak teahhüd ve akdi aslinin icabatından ve ifa 
şeraitinden bulunmuş olub her iki müteahhid 
Devlete karşı başka, başka mukavele ve şeraitle 
teahhüde girişmiş ve bağlanmış olmaları hase-
bile ikinci müteahhidin kendi teahhüdünden 
dolayı yukarıda zikredildiği üzere kazanç ver-
gisile mükellef tutulması işin mecmuunu deruhde 
etmiş olan birinci müteahhidin mükellefiyetine 
haizi tesir olamayacağından ve 2395 numaralı 
kanunda bu hususta istisnayi icabeder bir ka
yıd da mevcud olmadığından Maliye vekâletinin 
bu noktaya temas eden mütaleası ve 3 ncü da
irenin ekseriyeti tarafından da mütalea edildiği 
veçhile birinci müteahhidin ikinci müteahhide 
tediye eylediği iş ve malzeme bedeli nazarı iti-
bare alınmaksızın namma tahakkuk ettirilecek 
istihkakın tamamı üzerinden vergi alınması lâ-

(S. Sayış 
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zımgeİĞceği ekseriyetle kararlaştırılmış olmakla 
bu karara muhalif olarak tanzim kılındığı anla
şılan yukarıda tarih ve numaraları yzılı bono 
bordroları İslahı muameleye talikan Umumî 
heyetin kararile Nafia vekâletine iade kılın
mıştır 

Red olunan evrakm 
L. K. Tarihi Nevi Dtiresi 

222 49 6-XII-1938 Mahsııb ita emri Gümrük ve 
inhisarlar ve
kâleti. 

29 — Müfettiş muavini Fettah Barının tef
tiş harcırahına aid Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti muhasebe müdürlüğünce bittanzim vizesi için 
Divana gönderilmiş olan yukarıda vasıfları yazılı 
ita emrinle bağlı evrakın tedkikinde: 

Tahakkuk mey anında görülen muhasebe mü
dürlüğünün bir yazısına' bizzat müfettiş muavini 
Fettah Barının verdiği eevabda: Berayi imtihan 
Ankaraya geldiği ve imtihan sonunda nereye ta
yin edileceğini bilemediği içini bizzarur a'zimet ve 
avdet ayrı ayrı bilet esmanı verildiği yazılı bu
lunduğu görülmüş olmakla , 

İmtihan için bir yerden diğer yere gidenlere 
harcırah ve yevmiye verilmesi mesnedinin iza
hı talebile yazılan istizah müzekkeresine Teftiş 
heyeti riyasetinden alınıb gönderilen cevabta: 

Mumaileyhin teftiş için geldiği ve fakat o sı
rada imtihanı da yapıldığı ve bizzaTur azimet ve' 

avdet bileti alınmadığı bildirilmiştir. 
Bidayeten verilen ve bizzat istihkak sahibinin 

imzasını havi ceva'bla Teftiş heyeti riyasetinin] 
bu defa verdiği eevab arasındaki mübayenot se
bebinin, Heyeti teftişiye ifadesile kabul olunduğu 
takdirde vaziyet bidayeten malûm demek olaca
ğından! ıgidib gelme bileti esmanı tahakkuk etti
rilmemiş ve istihkak sahibinin izahı kabul edil
diği takdirde harcırah verilmiş olması sebebile; 
ve yine teftiş için geldiği kabul edildiği takdirde 
dahi kaldığı 3 gün imtihanla meşgul bulunduğu
na ve vazife görmediğine göre resmî bir vazife 
ifa edilmediği halde yevmiye tahakkuk ettiril
mesi hususlarının izahı tekrar muhasebe müdür
lüğünden sorulmuştu. 

Buna cevaben de yine Teftiş heyeti reisi ifa
desile gelen eevabda: 

Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin sıfat ve sa- ] 

29 — Zatî işler dolayısile harcırah verile-
miyeceği ve bu fıkrada adı geçen müfettiş mua
vini, imtihan için merkeze celbedildiği cihetle 
azimet ve avdet yol masrafı ile masarifi saire-
nin ve imtihan için Ankarada kaldığı müddete 
aid olarak tahakkuk ettirilen ikamet yevmiye
lerinin vize edilmemesi yolunda Divanı muha
sebatça ittihaz kılınan karar muvafık görül
müştür. 

( S. Sayısı : 42 ) 
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lâhiyetlerinden ve bunun ehemmiyetinden bah
sedilmiş ve esas mesele mübhem bırakılmıştır. 

Gerek bidayeten Heyeti teftişiye kanalile 
Fettah Barınım verdiği ve berayi imtihan geldi
ğini beyan eden tezkere ve gerekse bu son verilen 
cevaba1 göre mumaileyhin bidayeten doğrudan 
doğruya imtihan için çağırıldığı anlaşılmakta ol
duğundan ledelmüzakere: 

Adı geçenin harcırahına aid evrakı tahakkukiye 
meyanındaki beyannamede, Ankaraya imtihan 
için geldiği sarahaten yazılı olmasına ve zatî iş
ler dolayisile vukubulan seyahatler için harcırah 
verilmiyeceği Divan umumî heyetince müttehaz 
3 teşrinievvel 1927 gün ve 1399 sayılı karar ica-
batından bulunmasına göre mumaileyhe tahak
kuk ettirilen tren ücretinin ve Ankarada bulun
duğu günler için tahakkuk ettirilen yevmiyelerin 
ve bu geliş münasebetile hamal parası ve saire 
gibi ihtiyar edilen masarifi zaruriyenin kabulü 
muvafık olmadığına 4 n)cü dairece karar verilmiş 
olmakla bu babdaki mahsub ita' emri evrakı müs-
bitesile birlikte Gümrük ve inhisarlar vekâletine 
iade kılınmıştır. 

Reddolunan ita emrinin 
Tarihi No. Muhteviyatı F. M. Dairesi 

28/2/1939 612 599 66 13/0 Orman U. 
Müdürlüğü 

30 — Bozöyük ve Ayancık kereste firmaları
nın toptan satış ve maliyet fiatlarımn kontrol ve 
tesbitine memur edilen heyet azasından Iktısad 
vekâleti müfettiş muavinlerinden Adnan Süme-
rin muvakkat memuriyet harcırahına aid olarak 
Orman U. Müdürlüğü muhasebe müdürlüğünce 
tanzim edilerek vizesi için Divana gönderilen 
evsafı yukarıda yazdı ita emrinin tedkikrnda : 

Sözü geçen kereste imalâthanelerinde tedki-
kata memur edilmiş olan heyet azasından şube 
müdürü İbrahim Kutlutanla mürakib Komiser 
Orhan Dümerin harcırahları harcırah kararname
si ahkâmına tevfikan muvakkat memurlar misillü 
tahakkuk ve tesviye edilmiş olduğu halde müfet
tiş muaviıri Adnan Sümerin harcırahının müfet
tişler harcrahı hakkındaki kanun mucibince ta
hakkuk ettirildiği görülerek bu muamele mesne
dinin bildirilmesi hakkındaki istizaha cevaben, 

İ - Hususî mukavele ile Devlet ormanlarını 
işleten firmaların bilûmum heşab ve muamelâtını 

30 — Bu fıkrada bahsedilen mesele hakkın
da bilâhare dairesince verilen izahattan müfet
tiş muavini Adnan Sümerin Bozüyük ve Ayan
cık kereste firmalarının toptan satış ve maliyet 
f iatlerinin kontrol ve tesbitine ve malî hesab 
ye muamelâtı teftişe memur edildiği cihetle 999 
numaralı kanuna tevfikan tahakkuk ettirilen 
harcırahların vizesine Divanı muhasebat Heyeti 
umumiyesince karar verildiği anlaşılmış ve mez
kûr vize muamelesi muvafık görülmüştür. 

( S. Sayısı : 42 ) 
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tedkik ve teftiş Iktısad vekâletinden ziyade Or
man U. müdürlüğüne aid bir vazife olduğu ve 
nitekim bütün hususî mukavelelere Orman TJ. 
Müdürlüğü memur ve müfettişleri orman işleten
lerin kuyudat ve defatirini görmek ve teftiş ey
lemek hakkının dercedilmiş olması da bunu teyid 
edeceği; 

2 - Malî hesab ve muamelâtı teftişte fennî 
malûmatla beraber bilhassa muhasebeye vukuf 
lâzım olduğundan bu cepheden yapılacak tedkik 
ve teftiş işine Iktısad vekâleti teşkilâtından alı
nan Mürakib Komiser Orhan Dümerle müfettiş 
muavini Adnan Sümerin orman memurlarına ter-
fikına lüzum görüldüğü, 

3 - Asıl maksad memlekette hakikî kereste 
maliyetlerini çıkarmak üzere firmaların her türlü 
muamelât ve hesabatmı kontrolden geçirmek ol
duğundan işleri tedkika münhasır Orman şube 
müdürü İbrahim Kutlutanla mürakib Komiser 
Orhan Dümerin muvakkat memurlar gibi harcı
rahlarının muvakkat memuriyet harcırahı terti
binden tahakkuk ve tesviye edilmiş ise de malî 
muamelâtı teftiş eden müfettiş muavini Adnan 
Sümere müfettiş harcırahı verilmesinin zaruri 
bulunduğu bildirilerek ita emrinin vizesinde İsrar 
edilmekle ikinci derecede yapılan tedkikatta : 

1 T. evvel 1930 tarihli ve 1665 numaralı U. 
Heyet kararına göre müfettişlerin 999 numaralı 
kanuna tevfikan ikamet yevmiyesi almaları teftiş 
maksadile bir yere azimetlerine mütevakkıf olub 
adı ^enifc«İİbzÖyüğ©gitmesinin teftiş - maksa
dına mftM£nldp<flm* â*!mâ  
cif âh ka^amamfesfinin mMtemî hükümleMöe^tevfi-
kaîi ^vmîye 1tâsr lâzraı geîetssğine *4 ntü" dairede 
kafa* v^rftd*ği cihetle-Islahı m«#nieleye Hafikan 
ita emri ve < $%iMeri ©Mnan W. »MüMÜğüne 
iade MfenîöJ^ır. 

İade tolttliaöî-^rt^ön: 
Numarası $ftvi îöaitesi 

331 -1707 Mukavele Deniz 

31 — îki aded tezgâh mubayaası için müteah
hidi ile akdedilib Millî Müdafaa vekâletinin 27 
mart 1939 tarih ve 61283 numaralı tezkeresile 
berayı tescil Divana gönderilen yukarıda nu
marası yazılı mukavele ve müstenidatının tedki-
kinde: 

Mukavelenamenin ikinci maddesinde (Muka-

31 __. Akid, şartname ile tayin edilmiş olan 
temaslara göre yapıldığı cihetle bu akdin ifadesi 
bulunan mukavelenamelerin de bu esaslara ta
mamen mutabakatı ieab edeceğinden bu fıkra
da bahsedilen mukavelenamenin tescil edilme
mesi yolunda Divanca ittihaz olunan karar mu
vafık gömülmüştür. 

(&r8a$ttr?<42') 
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velenamenin noterlikçe tasdiki tarihinden itiba
ren 8 ay zarfında torna ve on ay zarfında da 
planya tezgâhlan teslim edileceği) ve 6 ncı mad
desinde (Bir aded planya ve bir aded torna 
tezgâhları mukavelenamesinin imzası tarihinden 
itibaren on ay içerisinde teslim edileceği) yazılı 
olduğu halde şartnamenin 10 ncu maddesinde 
mukavelenamenin noterlikçe tasdiki tarihinden 
itibaren azamî 8 ay içinde teslim edileceği ve 
fennî şartnamenin 8 nci maddesinde tezgâhların 
kısa bir zamanda teslimi matlub olduğundan 
müteahhid teslim müddetini bildireceği gös
terilmiştir. Mukavelenamenin ikinci maddesile j 
6 ncı maddesi yekdiğerine mübayin hükümleri 
ihtiva etmekle beraber idarî şartnamenin 10 
ncu maddesinde müddet azamî 8 ay konulduğu 
halde fennî şartnamenin 8 nci maddesine istina- , 
den müteahhidin teklif ettiği müddet kabul | 
edilmiş olduğu görülerek fennî şartnamenin 8 i 
nci maddesi kısa bir müddetin, müteahhid tara
fından teklifini âmir bulunduğu halde idarî 
şartnamenin hilâfma olarak mukavelenamenin 
daha fazla müddetle akdedilmesinin idarî ve 
fennî şartnamelerinin bu maddeleri ile sureti 
telifinin izahına talikan mukavele ve müsteni-
datı dairesine iade kılmmış idi. Bu husustaki 
istizaha cevaben: 

«Mukavelenamenin ikinci maddesinde muka
velenamenin akdinden itibaren 8 ay içinde tor
na ve on ay içinde planya tezgâhı teslim edi
lecektir denilmiş olmasına» ve ihale kararı ile 
teklif mektubunda da tasrih edildiğine göre 6 ncı 
maddedeki on aylık müddetin tezgâhların ikinci 
maddeye göre en sonra getirilecek olanına şamil 
ve mukavelenamenin son ayı temdid maksadına 
matuf olduğunu her ne kadar idarî şartnamenin 
onuncu maddesinde planya ve torna tezgâhların 
teslim müddeti 8 ay olarak gösterilmiş ise de 
fennî şartnamenin 8 nci maddesinde tezgâhların 
krsa bir zamanda teslimi matlub olduğu ve iba
renin son kısmmda da teslim müddetinin müte
ahhid tarafından bildirileceği yazılı' olmakla 
kırk beş gün ilâna tâbi tutulan bu iş için baş
kaca talib zuhur etmemesi ve bu tezgâhlara katği ; 
ihtiyaç bulunması dolayısile yegâne talibin de 
tezgâhlardan birisinin on aydan evvel teslim 
edilmesine imkân olmadığını ifade etmesi üze
rine şartnamenin 8 nci maddesinin son kısmında 
dermeyan edilen şartm müddetin kısaltılmasmda 
olduğu imkânsızlık karşısında bir derece yük-

( S . Sayısı 
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seltilmesine de imkân verdiği beyanile muka
velenamenin bu şekilde tanzimine zaruret gö
rülmüş olduğundan mukavelenamenin tescilinde 
İsrar edilmiş olmakla ikinci derecede yapılan 
tedkikat neticesinde: 

1 - Planya ve torna tezgâhlarına müteallik 
fennî şartnamenin 8 nei maddesinde tezgâhların 
kısa bir zamanda teslimi matlub olduğundan 
müteahhid teslim müddetini bildirecektir diye 
konulan şart; ihale kanunu ahkâmı ile kabili 
telif görülememiştir. Çünkü bu iş için zuhur 
edecek talihlerin muhtelif fiatlar ve teslim müd
detlerini teklif eylemeleri halinde hangisinin ter
cihi lâzımgeleceği tayin mümkün olamıyaeağı ci
hetle fennî şartnamenin yukarıda zikredilen hük
müne muhalif olarak bir neticeye varmak imkânı 
kalmayacağı derkâr bulunmuştur. 

2 - idarî şartnamenin onuncu maddesile 
mevzuubahs tezgâhların mukavelenamenin no
terlikçe tesdiki tarihinden itibaren azamî sekiz 
ay içinde teslim edileceği tesbit edilmiş olduğu 
halde mukavele bu esasa tevfikan tanzim ve 
teati edilmeyib mezkûr mukavelenamenin ikinci 
maddesinde torna tezgâhının mukavelenamenin 
noterlikçe tasdiki tarihinden itibaren 8 ay ve 
planya tezgâhının da on ay zarfında teslim olu
nacağı ve 6 ncı maddesinde ise bu tezgâhların 
mukavelenamenin imzası tarihinden itibaren on 
ay içerisinde teslim edileceği gösterilmiştir. 

Gerek şartnamenin gerek mukavelenamenin 
muhtelif maddelerindeki hükümleri bir birine 
uymadığı gibi şartname ile mukavelenamenin 
arasında da mutabakat mevcud olmadığı ve bu 
hal artırma ve eksiltme kanunu hükümlerile ka
bili telif olmamakla beraber mukavelenamenin 
tatbik kabiliyetini de selbeylemiş bulunduğu ci
hetle tescili mümkün görülemiyen mezkûr mu
kavelenamenin iadesine 3 ncü Dairece karar 
verilmiş olmakla mezkûr mukavele, dosyası ile 
birlikte Millî Müdafaa vekâletine iade kılın
mıştır. 
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Bedoluann evrakm 

muhteviyatı 
Lira K. F. M. Tarihi Nevi Dairesi 

1334 41 20 1 15/4/1939 İta Evkaf U. 
emri Müdürlüğü 

32 — Evkaf umum müdürlüğü muhasebesin
den vize edilmek üzere Divana gönderilen yuka
rıda evsafı yazılı 15 - IV -1939 tarih ve 1209.nu
maralı ita emri ve merbutatının tedkikinde : 

Bidayeten elli beş lira aslî maaşla Ziraat, ma-
adin ve orman fen işleri müdürlüğüne tayin edi
len ve 22 - IX - 1938 de işe mübaşeret eden Ce
mal Tanışmanın teşrinievvel 1938 ayında elli beş 
ve teşrinisani ve kânunuevvel aylarında 40 lira 
aslî maaşla ve kânunusani, şubat ve mart 1939 ay
larında da 165 Ura ücretle istihdam edildikten 
sonra icra Vekilleri Heyetinden 9 - IV - 1939 ta
rihinde istihsal edilen karara ve metni kararda
ki ( 12 - VIII - 1938 tarihinden itibaren ) kay-
dine istinaden 22 - IX - 1938 den itibaren mart 
1939 nihayetine kadar 210 lira şehrî ücret tutan 
üzerinden altı ay 11 günlük baliğden teşriniev
vel 1938 den mart 1939 nihayetine kadar evvelce 
tediye edilen maaş ve ücret baliğleri tenzil edil
dikten sonra farkının tediye edilmek istenildiği 
görülerek Divanı muhasebatın mart - mayıs 1340, 
tarihli raporları üzerine Meclisi Âlice ittihaz bu-
yurulan ve makabline şamil tayinlerinin tecviz 
edilmeyeceğine dair bulunan karardan bahisle 
vaki olan istizaha cevaben : 

Cemal Tanışmanın bidayeten aslî maaşla işe 
mübaşeret ettiği ve Heyeti Vekile kararı metnin
deki tarihten itibaren memurluk vasfını kaybede
rek kanunların memurlara verdiği haklardan is
tifadesi münselib olduğu cihetle birriza feragat 
ettiği haklara mukabil yine birriza mukarrer 
ücreti kabul ettiğinden ve müttehaz karar ma
aşlı memurlar hakkında olduğundan masraf ter
tibinden verilen ücretlere şümulü olamıyacağı be
yan edilerek ita emrinin vizesinde ısrar edildiği 
anlaşılmış olmakla ikinci derecede yapılan tedki-
kat neticesinde; 
• 3461 numaralı Vakıflar umum müdürlüğü 

teşkilâtına dair kanunun 6 ncı maddesinde 7 nci 
ve daha yukarı derecedeki memuriyetlere hariç
ten alınacak olanların yüksek mektebden mezun 
olmaları şartı mevcud olup teşkilât kanununa 
merbut cedvelde 6 ncı derecede olduğu gösterilen 

32 — Fıkrada bahsedilen zatın bidayeten ta
yin ve istihdam edildiği vazife, 3461 numaralı 
kanunun 6 ncı maddesi hükmüne nazaran yük
sek tahsili bulunanlara verilmesi icab eden me
muriyetlerden bulunması itibarile velev maaş 
mukabili ücret dahi verilse ayni tahsil şartının 
aranılması icab eylediğinden bu hükme muha
lif olarak vaki olan tayin ve istihdamdan do
layı Divanca vizeden imtina olunması muvafık 
görülmüştür. 
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ziraat ve maadin ve orman işleri fen müdüHu
ğunun emsali hâsılının bir misli fazlasına kadar 
ücretle istihdam olunacağına müsaade edilmiş ol
masına göre lüzum ve zaruret halinde ücretle 
alınacakların da yüksek tahsil sahibi olup olma
ması hususunda tereddüd edildiğinden bahisle 
istifsarı mutazammın Vakıflar umum müdürlü
ğünden yazılan 20 - XII - 1938 tarihli ve 
840/29213 sayılı tezkere üzerine Divanı muhase
bat birinci dairesince 9 - I - 1939 tarihinde itti
haz olunan kararda mevzubahs memuriyet fennî 
ve teknik bir vazife olmak ve 7 nci dereceden 
yukarı derecede bulunmak itibarile bu vazifeye 
ücretle dahi olsa 6 nci maddenin gösterdiği şera
itten dun evsafta memur tayini caiz olamıyacagı 
gösterilmiş ve bu cihet umumî heyetin 13-11-1939 
tarihli karar ile de teyid olunarak dairesine bil
dirilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Mevzubahs istifsarın mumaileyh Cemal Tanış
manın mezkûr vazifeye 55 lira aslî maaşla tayini 
münasebetile vaki olduğu anlaşılmakta olup ka
nunî şeraiti haiz olmryanların ücretle dahi olsa 
sözü geçen vazifeye tayininin caiz olamıyacagı i 
bildirilmiş olmasına rağmen ita emrine merbut 
tahakkuk evrakı mündericatına nazaran muma
ileyhe teşrinievvel 1938 aylığı 55 lira ve teşrini- ; 
sani, kânunuevvel 1938 aylıkları kırk lira aslî i 
maaşlar üzerinden ve kânunusani - mart 1939 ; 
aylıkları da 55 lira maaşın emsali hâsılı olan 
165 liranın ücret olarak verildiği ve bilâhare de 
yirminci faslın bakım maddesi tertibinden veril
mek ve 12 - VIII -1938 tarihinden muteber ol
mak ve ayda 210 lira ücretle vakıf orman, ara
zi, zeytinlik ve fidanlıkların daimî nezaret işin
de kullanılmak üzere îcra Vekilleri Heyetinden 
9 - IV -1939 tarihinde istihsal olunan bir adet 
kontrolör kadrosuna nakil ve tayin ve bu tayi
ninin kararname tarihinden sekiz ay evvele ir
ca suretile tasdik ve 210 lira üzerinden ücret ta
hakkuk ettirilerek bu müddet zarfında verilmiş 
olan ve yukarıda zikrolunan maaş ve ücretlere 
aid mikdar mahsub edildikten sonra. 280 lira 73 
kuruş daha istihkakı bulunduğunun gösteril
miş'olması ve bu suretle mumaileyh hakkında 
muhtelif şekil ve surette muamele tatbik edilmiş 
bulunması şayanı nazar görülmüştür. Evvele 
teşmilen tayin keyfiyetine gelince; ! 

Bu husus ancak maaş kanununun 26 nci mad- ! 
desi mucibince zabitan hakkında cari olup bun
dan başka bilûmum tayin ve terfilerin Meclisi 
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Âlinin 837 numaralı kararının 5 nei fıkrasile 
ve müteaddid kararlarla da teyid edildiği üze
re salâhiyettar makam tarafından tasdika ikti
ran ettiği tarihten muteber olacağı ve bunun ak
sine başkaca ahkâm mevcud bulunmadığı cihet
le mumaileyhin mezkûr kontrolörlük vazifesine 
sureti tayininin tasdik tarihi olan nisan 1939 
ayından itibaren kabul ve tatbiki lâzımgelip 
bu tarihten evvel teşmili caiz görülememiştir. 

Binaenaleyh mumaileyhe ahkâmı mevzua hi
lâfına tahakkuk ettirilmiş olan mebaliğe aid 
itaemrinin reddine birinci derece karar veril-
meklebuna müteallik ita emri ilişiklerile birlik
te Evkaf umum müdürlüğüne iade kılınmıştır. 

Eeddolunan evrakın muhteviyatı 
Lira K. Nevi tarihi 

11 442 95 Mahsub ita emri 
No. Faslı Dairesi 

21 - IV -1939 

5338 181 
182 3) 
185 
188 3) 

Maliye 

33 — Kırtasiye depolarından mülhakat ma
liye direleri namına sevkedilen kırtasiye ve mef
ruşata aid olarak Maliye V. muhasebe müdür
lüğünce tanzim edilerek vizesi için Divana gönde
rilen yukarıda vasfı yazılı avans mahsub ita emri
nin tedkikında 462/47 numaralı ve 3 377 lira 
muhteviyatlı irsaliye ile Maliye vekâleti levazım 
müdürlüğü ^namına sevkedilmiş bulunan 15 adod 
yazı makinesi bedelinin vilâyete aidiyetinden ba
hisle mülhakat mefruşat ve demirbaş tahsisatın
dan mahsub edilmekte olduğu görülerek mezkûr 
yazı makinalarınıu mülhakata sevkedildiğine dair 
tesellüm makbuzlarının bağlanması için yazılan 
istizah müzekkeresine Levazım müdürlüğünden 
alınıp gönderilen cevabda: 

Kırtasiye depolarında her zaman yazı maki-
nası bulunmaması dolayısile vilâyetlerin kırtasi
ye ve demirbaş ihtiyaçları vakit ve zamanile te
min edilemediği ve bu yüzden işlerin sekteye uğ
radığı ve bu sebeble müstacel ihtiyaçları karşıla
mak gayesile yazı makinelerinin merkez amba-
rmca tesellüm edildiği ve görülecek lüzum üzeri
ne sevkedilmekte olduğu beyan edildiği görül
müştür. 

33 — Bedelleri bütçeye mahsub edilecek eş
yanın tediye veya mahsubundan evvel tesellü
münün tevsiki icab edeceği cihetle, Divanı mu
hasebatça bu hususta ittihaz olunan karar mu
vafık görülmüştür. 
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Kırtasiye deposu tarafından mülhakata sev 
kolunacak kırtasiye levazımına aid bedellerin 
mahsub muamelesi için tesellüm ilmühaberi ara-
nılmryarak irsaliyelerin tahakkuk evrakı müsbi-
tesi olarak kabulü 8 - X - 1929 tarihli malî müşa
vere encümeni karan iktizasından ise de mezkûr 
kararda zikrolünan irsaliyenin, gelen talebname 
ile mahalli istimali taayyün eden ihtiyacın ve 
doğrudan doğruya istenilen mahalle hini şevkin
de tanzim olunan irsaliyeye matuf bulunduğu ve 
mevzubahs 15 aded yazı makinası ise levazım mü
dürlüğü namına sevk ve merkez ambarmca tesel
lüm edilerek taleb vuku buldukça mülhakata sev-
kolunacağı zikredilmekte olduğu gibi bu makine
ler demirbaş eşyadan madud olduğu cihetle mev
zubahs muamele encümen kararı dahilinde görül
memiş olmakla bu babdaki ita emrinin bu nokta
lardan reddine Birinci dairece karar verilmiş ol
duğundan buna aid ita emri ilişiklerile birlikte 
Maliye vekâletine iade kılınmıştır. 

îade olunan evrakrn 
L. K. 

18 61 
18 61 

37 22 
No. S. 

3315 
3314 

Nevi 

Nakid ita emri 
Avans mahsub 
ita emri 

F. 

333 Gümrük 
333 Gümrük 

Tarihi 

18 - V - 1939 
18 - V - 1939 

Dairesi 

ve 
ve 

inhisarlar vekâleti 
inhisarlar vekâleti 

34 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti zat işleri 
mümeyyizlerinden Faham Ülgenin Ankara - İs
tanbul - Ankara' yol masrafına aid olub muha
sebe müdürlüğünce tanzim edilerek vizesi için 
Divanla gönderilen yukarıda evsafı yazılı ita 
emirlerinin tedkikinde: 

Mumaileyhin îstanbulda bir müessesei sıhhi
yede tedavisi yapılmadan avdet ettiği görülerek 
kendisine Meclisi Âlice müttehaz 767 numarah 
karar hilâfına azimet ve avdet yol masrafı tahak
kuk ettirilmesi sebebinin) bildirilmesi için yazı
lan istizah müzekkeresine tahakkuk dairesinden 
almıb gönderilen karşılıkta: 

Mumaileyhin bidayeten gerek daire tababetin-
ce ve gerek Numune hastanesi heyeti sıhhiyesin-
ce görülen lüzum üzerine îstanbulda bir sana
toryumda tedavisi lüzumu fennen sabit olmuş bu-

3-i — Müessesei sıhhiyede tedavilerine fen
nen lüzum bulunduğu tabib raporile sabit olan 
memurların tedavi ve yol masraflarının Hükü
metçe kabulü memurin kanunu ahkâmından 
olup böyle bir lüzum bulunmadığı veya tedavi 
icra kılınmadığı takdirde yol masrafı verilme
mek ieab eder ise de raporun bu fıkrasında 
bahsedilen hâdisede adı geçenin îstanbulda bir 
sanatoryomda tedavisine bidayeten gerek dai
resi tababetince, gerek Ankara Numune hasta
nesi Heyeti sıhhiyesinee fennen lüzum gösteril
miş ve kendisi bu lüzumu fenniye istinaden îs-
tanbula gönderilmiş ve sanatoryomda tedavi edil
memesi keyfiyeti ise kendi sunu taksiri eseri 
bulunmamış olduğundan azimet yol masraf ile 
beraber Ankaraya avdet masrafının da kabulü 
zarurî görülmüştür. 
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Ilınmakla berayi tedavi Istanbula gönderilmiş ol
duğu ve Istanbulda yapılan muayenesi neticesin
de Nümunle hastanesinin koyduğu teşhis sabit 
olmamış bulunması üzerine tedavi edilmeden av
det etmiş ise de 3335 numaralı kanunun sa'ra-
hati mucibince bidayeten tedavisi lüzumu fen-
nen sabit olmuş ve heyeti sıhhiyenin gösterdiği 
bu lüzumu fenniye binaen! gönderilmiş oldu
ğundan bu işde memurun bir sunu taksiri olma
dığı esasen 767 numaralı kaTannt üçüncü fıkra
sındaki (bu tedavi icra edildiği takdirde) cüm
lesi kanunun metninde olmadığı için kaniunun 
sarahatine göre bu yol masra'fın verilmesinin 
zarurî görüldüğü beyan edilerek ita emirlerinin 
vizesinde İsrar edilmiş ise de kanunun sureti tat
bikini gösteren Meclisi Âlinin 767 numaralı ka
rarının üçüncü fıkrasındaki sarahate göre bu 
masrafın vizesine imkân olmadığına dördüncü 
dairece karar verilmiş olduğundan bu babtaki 
ita emirleri Gümrük ve inhisarlar vekâletin*? 
ia'de kılınmıştır. 

İade olunan evrakın 
Lira K. Nevi No. 

991 64 Mahsub ita emri 2460 
2 49 Tevkifat ita emri 2461 

994 13 
Faslı Maddesi Tarihi Dairesi 

665 • 1 3-V-1939 Maarif 
665 1 » » 

35 — Berlin mıntakası talebe müfettişliğine 
tayin edilen Nihad Adil Erkmamn Ankara -
Berlin zatî ve aile harcırahının mahsubuna da
ir Maarif vekâleti Muhasebe müdüriyetince tan
zim edilerek dizesi için Divana gönderilen yu
karıda evsafı yazılı ita emirlerinin tedkikinde: 

Hizmetçisine harcırah verildiği ve yataklı 
vagon ve eşya nakliye ücretinin Ankaradan he-
sab edildiği görülerek sebebinin bildirilmesi için 
yazılan istizah müzekkeresine tahakkuk daire
sinden alınıp gönderilen karşılıkta: 

3441 numaralı kanunun birinci maddesi da
imî veya muvakkat bir memuriyetle ecnebi mem
leketlere gideceklerin harcırah ve yevmiyeleri-

35 — Ecnebi memleketlere izam edilecek me-
I murlarm zatî ve aile yol masraflarının memuri

ni hariciye harcırah kanununa göre verilmesi 
hakkındaki hükmün yalnız kendilerine ve aile
lerine hasrı ve binaenaleyh beraberlerinde götü
recekleri hizmetçilere teşmil olunmaması ve yol 
masraflarının îstanbuldan itibaren hesab ve 
tesviyesi yolunda Divanı muhasebatça ittihaz 
olunan karar kanuna muvafık görülmüştür. 
Di. Mu. E. R. N. M. M. Kâtib 

Çanakkale Çanakkale Kastamonu 
H. Bulayırlı R. Bulayırlı İT. Dicle 

i Afyon K. Balıkesir Bitlis 
] (icmal Akçtn M. Şeremetli T. Temelli 
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nin memurini hariciye harcırah kararnamesile 
zeyilleri dahilinde verileceğini âmir bulunması 
ve bu kararnamede de eşya nakil ücretleri meb-
deiııin îstanbuldan başlayacağına dair açık bir 
kayid görülememesi hasebile Ankaradan îstanbu-, 
la kadar beraberinde götürmek ıztırarmda bu
lunduğu eşyaya aid masrafın eski vazifesi mev
kii bulunan Ankaradan tahakkuk ettirilmesin
de bir mahzur görülmediği ve hizmetçinin har
cırahında da mezkûr maddei kanuniyeye isti-
nad edildiği bildirilerek masrafın vizesinde ıs
rar edilmiş ve yataklı vagon ücreti hakkında 
bir şey denilmemiş olduğu anlaşılmış olmakla 
ikinci derecede yapılan tedkikat neticesinde: 

Yabancı memleketlere gönderilecek memur
ların harcırahı hakkındaki 3441 numaralı ka
nunun 1 ve 2 nci maddeleri ahkâmına nazaran 
yabancı memleketlere gönderilenlere Hariciye 
harcırah kanununa göre verilecek yol masrafla
rının muayyen tarifeli nakil vasıtalarile seya
hatte bu vasıtanın Türkiyedeki aktarmasız ha
reket mebdeinden itibar edilmesi lâzımgeleceği 
cihetle Türkiyedeki aktarma mahalline kadar-
ki seyahatlerde mülkiye harcırah kararnamesi 
ahkâmı dairesinde muamele ifası muktazi gö
rülmüş ve mülkiye harcırah kararnamesi ise yol 
masrafı meyanında memurine eşya nakliye üc
reti itasına cevaz vermemekte bulunmuş oldu
ğundan mevzubahs talebe müfettişi Nihad Adil 
Erkmanm yataklı vagon ve eşya nakliye ücret
lerinin îstanbuldan itibaren hesab ve tahakkuk 
ettirilmesi ve zikri geçen 3441 numaralı kanun
da ecnebi memleketlere izam olunanların yal
nız zatî ve aile yol masraflarının memurini ha
riciye harcırah kanununa ve yevmiyelerinin de 
mülkiye harcırah kararnamesine göre verileceği 
yazılı olup hizmetçi aile meyanında bulunmadı
ğı cihetle hariciye harcırah kanununda hizmet
çiler hakkında mevcud hükmün bu kabîl me
murların götürecekleri hizmetçiler hakkında da 
tatbikına imkân görülememiş olduğundan mu
maileyhin beraberinde götürmüş olduğu hizmet
çisi için tahakkuk ettirilmiş olan yol masrafı 
ile yevmiyelerinin tamamen tenzili icab etmek
le muamelenin ona göre ıslahına talikan bu bab-
daki ita emirlerinin iadesine üçüncü dairece ka
rar verilmiş olmakla buna aid ita emirleri Maa
rif vekâletine iade kılınmıştır. 

Bolu 
Cemil Özra-ğlar 

Erzurum 
İV. Dundu 

Bolu 
E. Yerlikaya 

Kastamonu 
Nuri T amaç 

Burdur 
M. Sanlı 

Sivas 
M. Gürleyük 
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