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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Büyük Millet Meclisi 1941 yılı birinci kânun 
ve 1942 yılı ikinci kânun ayları hesabı hakkında
ki mazbata okundu. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni

hayet verildi. 
Reis vekili Kâtip Kâtip 

Aydın Gazianteb Kütahya 
Dr. Mazhar ("iermen Bekir Kaleli Vedit Uzgören 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1. — Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakülte

sine bağlı bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» 
kurulması hakmda kanun lâyihası ve Bütçe ve 
Maarif encümenleri mazbataları (1/736) (Ruz-
nameye). 

2. — Macaristan ile aramızda mevcut 3 Ma
yıs 1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına bağlı A ve 
A I listesinde yazılı kontenjanlar haricinde ola
rak Macar'larla mübadele edilecek demir ve çe
likler hakkında teati olunan notalarrn tasdikma 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encü

menleri mazbataları (1/732) (Ruzııameye) 
3. — Tasarruf bonoları ihracına dair olan 

4058 ve 4120 sayılı kanunlarla 2999 «ayılı Ban
kalar kanununa ek kanun lâyihası ve İktisat, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatalrı (1/774) 
(Kuznmeye) 

4. — Türkiye - Romanya arasında mevcut 
2f> eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşma
larını n bir ay uzatılması hakkında teati edilen 
notaların tasdikma dair kanun lâyihası ve Ha
riciye ve İlet i sat encümenleri mnzbataları (1/728) 
(Ruznameye) 

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

REÎS — Şemsettin Günaltay 

KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Vedit Uzgören (Kütahya) 

• « • » 

REİS — Celse açılmıştır. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1941 malî yılı Muvazenei umumiye ka-
nanuna bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/770) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1941 mal yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapılması hak

kında kanun 

MADDE 1. — 1941 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı D cetvelindeki nakil vası
taları kadrolarının İktisat vekâletine ait mües
seseler kısmına ilişik cetvelde yazılı nakil vası
taları ilâve edilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-

[1] 96 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 

2. - - Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle 
takıp ve tahsiline mahal ve imkân görülemiyen 
borçların terkinine dair 3/332 ve mücbir ve za
rım sebepler dalayısiyle takip ve tahsiline ma
hal ve imkân görülemiyen borçların terkinine 
dair 3/407 sayılı Başvekâlet tezkereleri ve Bütçe 
encümeni mazbatası [1] 

[1] 92 sayılı basmayazı zaptın sonundadır-
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta

laa var mı? 
ABÎDİN BlNKAYA (Kastamonu) Müc

bir ve zaruri sebepler dolayısiyle bir takım borç
ların terkinine dair olan bu lâyihanın esbabı 
mucibesi çok kısadır. Bunun hakkında Bütçe 
encümeninde; bu husustaki sebepler dinlenilmiş 
ve muvafık bulunmuş, borcun terkinine dair 
olan bu mazbatann Umumî Heyete sunulması 
muvafık görülmüştür, denilmektedir. 
ıBu barçlar yirmi sene ve belki yirmi seneyi 

mütecaviz olan bir takım alacaklardan ibarettir. 
Devletin Hazinesini alâkalandıran bir takım ala
caklar ki, hayli kısımlardan ibarettir. Yalnız 
bunun tetkiki uzun zamana mütevakkıftır ve 
yirmi senelik alacakların terkinini gösteriyor. 
Fakat heyeti umumiyesi bendenizi tatmin et
mediği için bunun bazı noktalan üzerinde dur
mak isterim. Bunlar hakkında izahat verilme
sini rica edeceğim ve müsaadenizle bunları gös
tereceğim. 

Lâyihanın 4 ncü sayfasında 3 ncü sırada 
1939 senesinde tahakkuk etmiş deniyor ve iza
hatında 1338 de denilmektedir ki acaba bir ter
tip sehvi midir? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) — Tertip sehvidir, 1339 olacaktır. 

ABÎDÎN BlNKAYA (Devamla) — Peki 
gene bu kısımda kasa noksanı olarak 2 000 lira 
Yüzbaşı Salim'de gözüküyor. Adresi bulunama
mıştır. Sonra borcu tevsik edecek hiç bir vesi
ka da bulunamamıştır. Esasen müruruzaman da 
vardır, deniliyor. Bir defa bu hesapları kâfi 
görmüyorum. Kasa noksanı denilince artık bu
nun tevsikine lüzum yoktur, delile hacet yok
tur. O kasa kimin elinde ise onun zimmetine 
geçmiş demektir ve sonra Yüzbaşı Salim, ordu 
kadrosunda bulunan bir yüzbaşıdır. Ne olmuş
tur, niçin bunun adresine destrest olunamamış
tır? Ya ölmüştür veresesi vardır, yahut yaşıyor 
tekaüt olmuştur, bir şeydir. 

Sonra, onuncu sayfada ve 26 ncı sırada 3 500 
ruzamana uğratılmıştır? Müruruzamana uğratan 
memur hakkında bir mesuliyet düşünülmemiş 
midir? 

Sonra, onuncu sayıf ada ve 26 ncı sırada 3 500 
lira Hazine alacağı olarak Aleksandır isminde 
birindedir. Deniliyor M, burada, «1336 yılında 

tahakkuk eden bu alacağın tahsiline tevessül edil
mişse de borçlunun barcunu inkâr etmesi ve borcu 
tevsik eder vesika olmaması ve bu sebeple tah
siline imkân görülememesinden» terkini isteni
liyor. Şimdi efendim bu işte mahkemeye müra
caat edilmiş midir, edilmemiş midir anlaşılmı
yor. İnkârı ne suretle tahakkuk etmiştir, eğer 
mahkemeye müracaat edilmişse ve inkâr etmiş 
de hükmen sabit olmamış denilmişse, yemin 
teklif edilmiş de yemin de etmişse Temyiz mah
kemesine gitmeğe lüzum yoktur. Çünkü elde 
bunu ispat edecek başka vesaik olmadığı gibi 
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yemin de tevcih edilmiş, yemin de etmiştir, 
mütalâasında bulunmak lazımgelirken yalnız 
inkâr etmiştir deniliyor. 

Halbuki 12 nci sayfada, 30 ncu sırada bulu
nan bir alacağın hükmen tahsiline tevessül edil
diği bildirilmektedir. Şu halde bu mesele göste
riyor ki şimdi söylediğim 26 ncı sırada bulunan 
3 500 lira alacağın hükmen tahsiline tevessül 
edilmemiş, edilmiş ise o tarzda gösterilmesi lâ~ 
zımgelirdi. Bu cetvellerde söylıyeceklerimden 
biri de budur. 

Sonra 30 ncu sayfada, 93 ncü sıra sayısında 
yazılı alacak şu suretle 1 065 925 lira 92 kuruş 
olarak gösterilmiş. Bu cetveldeki izahat okadar 
karışıktır ki anlaşılmıyor. Yahut olabilir ki bu
nu ben anlıyamıyorum. Fakat yalnız şu var ki, 
meselâ (... şirket nam ve hesabına mülga varidatı 
mahsusa idaresince tahsil olunan para namiyle 
hasılat hesabına matlup ve Hazineye irsalât hesa
bına zimmet kaydedildiği ve paranın Hazine he
saplarına irad Kaydına tesadüf olunamadıgmın 
sözü geçen beyannamede dercedilmesi üzerine 
bu cihetin tetkiki için 1932 yılında bir komis
yon teşkil edildiği...) yani sekiz sene evvel. Se-
Kiz senedenberi bu komisyon ne suretle tetki-
kat yapmışsa netice itibariyle deniliyor ki, bu 
tetkiKat sonunda hizmetlere sarfolunduğu, daha 
evveli de var, uzatmak istemiyorum; (... Vari
datı mahsusa idaresine ait kayıtlar elde edile
mediğinden meblâğı mezburun hangi hesaba 
irat ve hangi tarihlerde Hazineye irsalât kay
dedildiğinin ve ne gibi hizmetlere sarf olundu
ğunun bilinememesi Hasebiyle zimmetin hesaben 
Kayıtlardan çıkarılmasına imkân görülemediği 
gibi arzedilen sebeplere binaen takıp ve tahsili 
icabeden bir para da olmamasına mebni terkim 
yoluyla kayıtlardan tenzili zaruri bulunduğun
dan..) denilmektedir. Halbuki takip ve tansili 
icabeden bir para olup olmadığının anlaşılması 
hesap ve kayıtların doğru bir surette anlaşıl* 
masına bağlıdır. 

Karışık bir tarzda bu suretle hesabm içinden 
çıkılamayınca Yüksek Meclise kaydının terkini 
arzediliyor. Şimdi asıl iş müruruzaman ve bu 
hesapların yanlış tutulması keyfiyetlerinde, aca
ba ait olduğu memurlardan sual sorulmuş mu
dur? Bunlar hakknda takibata tevessül edilmiş 
midir? Kısmen olsun tazminat yoluna gidilmiş 
midir? Bunların anlaşılması biraz güçtür. Yirmi 
küsur senelik Hazinenin iki milyon liralık borç
larının bu suretle Yüksek Meclisinize kayıtları 
terkin edilsin diye arzedilmiştir. Burada bizim 
24 saat nihayet iki günlük tetkike vaktimiz 
vardır. Bunların rakamları daha çoktur, ben 
misal olarak bunları arzettim. Binaenaleyh, ba
zı noktalan o derece tatmin edici şekilde bul
muyorum. Bu noktalar üzerinde lütfen izahat 
verilmesini rica ederim. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, muhterem arkadaşım mazbata-
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nın gayet kısa yazıldığını söylediler. Hakları var. 
Fakat bunu daha uzun yazmağa mahal görme
dik. Sebebi de, her borcun neden dolayı terkin 
edildiğine dair hizasında izahat vardır. Mülâ
hazat hanesine yazılanları esbabı mucibemizde 
tekrara lüzum görmedik. Belki Heyeti Celileni-
zi tasdi ederiz diye. Fakat Heyeti Oelile arzu 
izhar ederse bundan sonraki mazbatalarımızda 
tekrar ederiz. Nasıl ki geçen defa böyle bir arzu 
izhar edilmişti. Yani esbabı mucibeler daha 
geniş bir şekle sokulsun diye izzet Bey arkada
şımız bir temenni izhar etmişlerdi, bu arzuları
nı zannediyorum ki bu sefer bu mazbata ile yeri
ne getirdik. Bu rakamlar hepimizin üzerinde ağır 
bir tesir yaratmaktadır. Onun için müsaade 
ederseniz kısa bir tahlil yapayım, benim kendi 
duyduğum sıkıntıyı Heyeti Celileden duyanlar 
vardır, onlar da müsterih olsunlar. 

Muhterem arkadaşlar; birinci cetvel 1 600 000 
lira kadar bir paradır. Hakikaten azametli bir 
yekûn ,fakat tetkik buyurulursa görülür ki bu
nun 1 082 000 lirası 1926 senesinden evvel ve 
ekserisi 1303 le 1335 tarihleri arasmda geçmiş 
olan hesaplardır ki bundan Harbi umumide ya-
mal getirmek veya suveri saire ile öteye beriye 
verilmiş paraların tasfiyesi suretiyle bu hesap
ların kapatılmasının daha doğru görülmesinden 
ileri gelmiştir. Bir kısmı takviyei ziraat maksa-
diyle çiftçilere verilmiş ve bir kısmı da mütegay-
yiplerde kalmış paralardır. 

Asıl 1926 senesinden sonra gelen miktar üze
rinde meşgul olduğumuzda görürüz ki, bu; su
reti zahirede 1 082 000 liradır. Bunun 1065 000 
lirası cevap verirken anlaşılacaktır, bunun 
hakkında şimdi söz söylemiyorum. Mütebaki 
17 bin liraya gelince; bunun 11 bin lirası tah
siline mahal görülemiyen yani sarfı yerinde 
olduğu halde sırf vaktiyle evrakı müsbitesinin 
ibraz edilememesi dolayısiyle borç kaydedilen 
paralardır. 11 bin lira çıktıktan sonra muhte
lif kimselerde kalan paralar 6 - 7 bin liraya te
nezzül etmiş olur. 1926 dan sonra gelen miktar 
için söylüyorum. 

Şimdi arkadaşımızın itirazlarına birer birer 
cevap vereyim. 

Birincisi; 3 numarada, 1939 da tahakkuk 
etmiş bir borç için nasıl olur da müruruzaman 
var denebilir, dediler. Bu bir tertip sehvinden 

ileri gelmiştir. Bunun karşısındaki tafsilât ve ma
lûmat okunursa görülür ki 1338 de olmuş bir 
şeydir. Binaenaleyh müruruzaman ona göredir. 
Yoksa 1939 da vukubulmuş, tahakkuk etmiş bir 
borcun terkininden ibaret değildir. 

Sayfa 10 da 26 numarada görülen paraya 
gelince; bu tasfiye muhasipliğinin ileri sürdü
ğü bir terkin kaydıdır. Bundan anlaşılıyor ki 
mütegayyip kimselere aittir. Orada borcu inkâr 
etmesi, fakat daha burada iken vâki olan hâdi
seyi hikâyeden ibarettir. Bunlar tegayyüp et
miş, takibine imkân kalmamış olan borçlardır. I 

Tasfiye muhasipliği bunun terkinini teklif edi
yor. Esasen kendisine vâki müracaatta borcunu 
inkâr etmiş olduğu için esbabı mucibe olarak 
o zikredilmiştir. 

30 numaradakine itiraz olarak değil, nasıl 
ki orada mahkemeye gidildiği için sübut buldu 
veya bulmadı ise burada da niçin mahkemeye 
gidilmedi diye itiraz ediyorlar. Esasen 30 nu
maraya bir itirazınız yoktur, zannederim. 

93 numaradaki bir milyon 65 bin lira : Bu 
para Varidatı mahsusa idaresince tahsil edil
miş, fakat o sırada Meşrubatı küuliye şirketi 
teşekkül ettiği için onun bir taraftan matlubu
na bir taraftan Hazinenin zimmetine kaydedil
miştir. Paranın alınıp verildiği muhakkaktır. 
Yalnız masraf kısmında mahalli sarfı gösteril
mediği için Hazine bunun üzerinde çalışmış, 
memurlarına lâzımgeldiği kadar emirler ver
miştir. Fakat bir türlü mahalli sarfı bulunamar 
mış, bundan dolayı buraya intikal etmiştir. Yok
sa varidatı mahsusa olarak Hazine bunu elde et
miş, ondan dolayıdır ki Hazinece bunun takip 
ve tahsili icabetmemiştir, vaziyet budur. 

Başka bir emirleri varsa arzı malûmat ede
rim. 

Dr. ALI SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Efendim, Mazbata muharriri arkadaşımızın be
yanatlarını kemali dikkatle dinledim. Mazbata
da zikredilen isimler arasında bazı zevat var
dır ki bunlar maruf adamlardır, bunların bilin
memesine imkân yoktur. Ezcümle 19 ncu say
fada, Mütaahhit Fazlı Necip Beyden 15 940 lira 
alacak var. Kendisi ölmüş ve mirasçılarının ad
resi bulunamamış. Bu, tanınmış bir adamdır, 
bulunmaması kabil değildir, yalnız istanbul'da 
değil memleketin her tarafında bunu bilenler 
bulunur. Bendeniz bunu anlamak istiyorum, izah 
etsinler. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KlTABOI (Muğ
la) — Benim burada vereceğim bir izahat yok
tur. Bize verilen malûmata göre aranmış bulu
namamıştır. Biz herhangi bir dosyada görü
yoruz ki, filân mütaahhit vefat etmiş, vârisleri 
aranmış, bulunamamış. Yalnız muhterem arka
daşım bunu biliyorlarsa bunu ifade ederler, tah
kikat yapılır. Çünkü burada filân, adam ölmüş 
mirasçısı bulunabilir mi yolunda tahkikat ya
pamayız. 

Aksini bize daha evvel bir kimse haber ver
miş olsaydı malûmattar olsaydık lâzımgelen 
tahkikatı yapardık. Burada Maliye vekili daha 
iyi malûmat sahibidirler. 

Dr. ALI SÜHA DELlLBAŞI (Kütahya) — 
Sualimi Maliye vekiline tevcih ediyorum, lütfen 
cevap versinler. 

MALİYE VEKİLİ FÜAD AĞRALI (Elâ
zığ) — Defterde mevzuubahis olan bütün ka
lemler hakkında Maliye vekili ezberden bir şey 
bilmez. Mevzuubahis olan, Meclisi âliye tak-
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dim etmiş olduğumuz defterdeki her kalem için 
uzun uzadıya muhabere edilmiştir dosyalan 

vardır, neticede Malî müşavere encümeninde 
dahi tetkik edilmiştir. Divanı muhasebat âzala
rının dahi dahil olduğu encümende. Görülmüş

tür ki herhangi bir suretle mahalli tahsili olmadığı 
tevsik edilmiş, ondan sonra buraya gelmiştir. 
Arkadaşım arzu buyururlarsa dosyaları ken
dilerine verelim, tetkik buyursunlar. Fakat şu 
anda, şu dakikada herhangi bir kalem hakkında 
ne malûmat verebilirim. Fakat arzettiğim 
gibi herhangi bir kalem hakkında izahat ister
lerse dosyalar emirlerine amadedir. Yalnız bu 
cetveller kalem kalem, ayrı ayrı tetkik edilmiş, 
Malî müşaverenin - yine tekrar ediyorum - Diva
nı muhasebat âzalarının da iştirak etmekte ol
duğu bir encümende bir heyetçe yapılan 
kikattan sonradır ki Yüksek Meclisinize gelmiş 
bulunuyor. 

Eğer bu kanaatbahş olmuyorsa emredersiniz, 
o kalemi tehir ederiz. 

Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Efendim, Maliye vekili Beyefendinin izahatını 
kemali dikkatle dinledim. Hemen ilâve edeyim 
ki bu izahat beni hiç tatmin etmiş olmadı. Çün
kü bu zat alelıtlak bir Teğmen, bir veznedar, 
bir malmüdürü, bir tahsildar değildir. Bu zat 
İstanbul hayatında, edebiyat, matbuat sahasında 
isim yapmış, »Öhret kazanmış bir şahsiyettir. 
Bu adamın İstanbulda hüviyetini tesbit ede
memek bendenizce kabil değildir. Meselâ, ga
yet basit, kendilerine fikir öğretiyor kabilinden 
bir küstahlık telâkki buyrulmasın, bu zatin 
vereselerinin adresini öldüğü günlerde çıkan 
gazetecilerden dahi öğrenmek kabildi. Hattâ 
zannederim Heyeti celileniz arasında bu za
tın şahsi dostları bulunması da icabeder. Bu 
kadar maruf bir adamın öldükten sonra vere
sesinin tesbit edilememesi varidi hatır değildir. 
Zannediyorum ki yapılan tahkikat bir parça, 
ağır kelime söylemek istemiyorum, biraz galiba 
fazla itina görmemiştir. 

MALİYE V. FÜAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Muhterem doktorun, Maliye vekâletinin takiba
tından beyanı şüphe edebilmesi için hiç olmazsa 
insafla dosyayı tetkik etmesi icabederdi. Tet
kikten sonra beyan edeceği şüpheye elbette ki, 
razıyım, Fakat tetkik etmeden evvel; Maliye 
vekâleti üstünkörü yürümüştür, demek ve Ma
liye vekâletini tahtie etmesi biraz acele olur. 
sütunun karşısında yazıyor: (Ekmek mütaah-
hidi Fazıl Necip'ten aranılan ve 1335 yılında 
tahakkuk eden bu alacağm hükmen tahsiline 
tevessül edildiği ve fakat borçlunun ölmesi, va
risinin kimler olduğunun bilinememesi, menkul 
ve gayrimenkul malı olmaması hasebile takip 
ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğin
den...) demek ki mahkemeye müracaat edil
miş, herhangi bir suretle takibat neticesin
de, gerek emvalinin bulunmaması ve gerek baş

ka suretle tahsiline imkân olmadığından ter
kini cihetine gidilmiştir. Deminki maruzatımı 
tekrar ediyorum. Emrederler, dosyayı takdim 
ederim. Maliye vekâletinin herhangi bir su
retle lâyiki veçhile takibat yapmadığı şüphe
sine vâsıl olurlarsa tevcih edecekleri muahe
zeye o zaman razıyım. Ondan evvel muahaze 
buyurmamalarmı rica ederim. 

REİS — Başka mütalâa yoktur, mazbatayı 
okutuyorum: 

(Mazbata okundu). 
BEİS — Mazbatayı yüksek reyinize arzedi-

yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Reye iştirak etmiyenler lütfen reylerini ver
sinler. 

3. — Askerî ceza kanununa ek kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazba
taları (1/750) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, ci
billiyetinde ahlâksızlık bulunan adamların bu 

cibilliyetlerinin iktizasını göstermek üzere duman
lı havayı seçmek yolunda bildiğimiz malûmatın 

hayat sahasındaki tecelliyatına, milletlerin fevka
lâde dediğimiz buhranlı devirler yaşadığı zaman
larda rastgelinir." Bu gibi ahvalde çok tetik, dik
katli davranarak, bütün havayı ifsat edici 
adamların bu hareketlerini gördüğümüz, duy
duğumuz zamanki asabiyetimize ve durdur
mak yolundaki faaliyetimize bu millet de 
şahittir. Bilhassa bu vadide önleyici tedbir
lerin hepsini her zaman candan karşılamak
tayız. Bu teklif de bu gibi ahlâksızlıkların 
önüne geçmek üzere düşünülen bir takım 
tedbirleri ihtiva etmektedir. Bu tedbirler içe
risinde, gerek asker gerek sivil olsun, her kim 
Millî Müdafaaya taalluk eden bir işin, yani 
«Millî Müdafaa vasıtalarına veya askerî ihtiyaç
lara taalluk eden taahhüt, imal, inşa, alım, sa
tım, teslim, tesellüm, nakil ve muhafaza veya 
tevzi gibi işlerde zimmet, ihtilas, irtikâp, rüş
vet veya hırsızlık suçlarından birini işleyen
ler» cezaya çarptırılır. Bütün bu şiddetli ce-
zarlarla bütün bu ahlâksızlıkların önüne geçilece
ği düşünülüyor. Bu teklifin saiki, esbabı mucibesi 
Hükümetin mazbatasında yazılmış. Diyor ki: 
vakıa Askerî ceza kanununda bunlar için ceza 
vardır, yine Askerî ceza kanununda seferber
lik halinde bu cürümler irtikâp edilirse ceza
ların şiddetli olacağına dair sarahat vardır, 
ancak bunlar da kâfi değildir. Binaenaleyh 
biz bu ademi kifayenin verdiği kanaatle, bu gi
bi rüşvet, irtikâp, hırsızlık, ihtilas fiillerini ir
tikâp eden askerlere ve Devlet memurlarına in-

[1] 97 sayılı lasmayazı zaptın sonundadır, 
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delhace ölüm cezası dahi verebilmek için şiddetli 
hükümler koymağa zaruret auyauk. ±su 
arzu ve temenniyi yerinde bulurum, fakat 
her kanun mutlaKa bir ıntıyacı Karşıladığı için 
yenilenen bir kanun, karşnananuyan bir mtıya-
cın yem liadesı oımak baKimmaan bir noktayı 
Hükümetten soruyorum: Fevkalade halin tatbik 
edildiği 1939 senesıdır. Demekkı uçuncu senesi 
içersinde bulunuyoruz. 3 seneden beri levkaiade 
halın tatbiki doıayısıyie ceza kanunumuzda 
mevcut şedit hükümlerle, yanı fevkalade halın 
icabettırcugı şiddetli üUKumıerıe şimdiye kadar 
kaç kişi mahkum olmuştur, ne kadarı ceza gör
müştür ve ne kadarı yatmaktadır? Bunlar bilin
meden bir kanunun bünyesinde yazılı cezaların 
kâfi gelmediğini söylemek doğru değildir. ftuş-
vet için verdiğimiz cezaların ben az olduğuna 
kanı değilim. İrtikâp ve ıntilâs için verdiği
miz cezaların lâzımı kadar şiddetli olduğuna ka
niim. Halı tabiide bile şiddetli iken, askerî 
ceza kanununda, seferberlik ve fevkalâde za
manlarda daha şiddetlendırileceği yazılı iken, 
güya bunlar tatbik edilmiş, kan gelmemiş, lâ-
zımgeien intibah nasıl olmamış, binaenaleyh 
bunları dana çok şiddetlendirmek için bu ka
nunda tadilât yapılmak lâzımgelmiş gibi bir 
mütalâa. Bunu nasıl söylüyorlar'/ Kaç kişi fev
kalâde halde, kaç kişi bu şekilde maznundur, 
kaç kişi mahkemede bulunuyor, fevkalâde ah
valde nekadar kişi mahkum olmuş ve cezasını 
çekmiştir? Binaenaleyh bu neticeler aimmadan 
yeni bir kanunu, eski kanuna ek olarak çıkar
manın hikmeti hakkında lâzım olduğu kadar 
tenevvür etmiş olmalıyız. Bu, buna bir ek ka
nun olmaktan ziyade teknik bakımından ana 
kanunlara nazaran bu cezaların miktarının teş
didi daha doğru olacağı kanaatmdayım, teknik 
balamdan. Bunu da Encümenin, Hükümetin ce
vaplandırması lâzımdır, , 

Asıl ikinci mesele, bütün fevkalâde ahvalin 
bütün hükümleri ve şümulleriyle bu vaziyetle 
halen mücadele ederken, bunun yalnız ufak 
ihtimalleriyle mücadele etmek lâzmıgelmedi-
ğini, heyeti umumiyesiyle mücadele etmek lâ-
zımgeldiğini burada söyledik. Nitekim gazete
lerde gördüm, bize geldimi bilmiyorum, encü
menlerde müzakere olunuyor, gördük ki Devlet 
hizmetini üzerine alan adamlar, sahip oldukları 
servetlerin hesabını vermekle mükelleftir yo
lunda, güzel ve hakikaten her türlü tedbiri ve 
suiistimali karşılar bir kanunu Hükümet hazır
lamıştır. Bu, ayni zamanda düşünülecek ve onun 
imkân verecek neticeleriyle karşılanabilecek bir 
keyfiyettir. Acaba umumî ahlâksızlıkla ayni 
zamanda şiddetli surette mücadeleye medar ol
mak üzere bunların ikisini birleştirmek sure
tiyle daha büyük isabet ve ahenkli bir kanun 
çıkarmak imkânı mevcut değil midir? Hükü
metin bu cihetleri izah etmesini rica ederim. 1 

f REİS — Encümen sorduğunuza cevap vere
cektir. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Ben Hükümetten 
soruyorum. 

ADLÎYE En. M. M. ŞİNASÎ DEVRİN (Zonr 
guldak) — Efendim, zannederimki encümene 
taallûk eden bir sual var. Eğer sormuyorlarsa 
tabii benim cevaplamama da lüzum kalmamış 
olur. Birinci suali Hükümetten sordukları için 
Millî Müdafaa vekili ieabeden cevabı verirler. 
Yalnız Encümende bize verilen izahata göre, 
bu suçlar Refik İnce'nin tasvir ettiği gibi, şü
mul peyda etmişde cezanın iki misli fazlasına 
ihtiyaç hâsıl olmuş, ceza teşdit edilmiş değildir. 
Bizim esbabı mucibemizde dâhi, eğer mütalâa 
buyururlarsa görülür ki, bu suçlar haddi 
zatında cezada şiddeti istilzam eder mahiyet
tedir. Bundan başka böyle askerî ihtiyaçlara, 
millî müdafaa hizmetlerine taallûk eden işler
de ve bilhassa seferberlik ve fevkalâde haller 
gibi bütün bir millet mukadderatının, hayat ve 
şeref dâvasının mevzuubahis olduğu ahvalde 
bu gibi suçları işlemek cezanın teşdidini mucip
tir, dedik ve bunu sarahatan beyan ettik. Bu 
itibarla bu suçların fazlalaşmış olması esbabı 
mucibesi katiyen varit değildir; kendilerinin 
bahis buyurdukları gibi, hâdisat daima yeni 
yeni inkişaflar kaydedebilir ve hâdisatm inki
şaf seyrini takiben bir takım tedbirler alınır. 
Bu teklif de bu tedbirler cümlesindendir ve ta-
mamiyle önleyici mahiyettedir. Yoksa bu suç
ların şümul peyda ettiğinden değildir. Birinci 
nokta budur. İkinci nokta teknik bir mülâha
zadır. Teknik bakımdan bu ayrı bir kanun ol
saydı daha iyi olurdu dediler. Bir maddenin As
kerî ceza kanununda veya umumî ceza kanu
nunda yer almasının sebebi nedir? Teknik 
meselenin halli için bunun tâyini lâzımdır. Ben
denizin bildiğime göre bir suçun mahiyeti ilk 
safta askerî işleri alâkadar eder vasıfta ise o 
suçun Askerî ceza kanununda yer alması daha 
doğru olur. Netice itibariyle Askerî ceza kanu
nunun takip ettiği sistem de budur. Yok, suçun 
galip vasfı bu değil ise, umumî ceza kanununa 
girmesi lâzımdır. Hiç şüphesiz ki, lâyihadaki 
suçun galip vasfı askeridir, binaenaleyh Askerî 
ceza kanununa girmesi icabetmektedir. Bu iti
barla askerî ceza kanununda yer alması teknik 
bakımından çok isabetli bir hüküm olarak te
celli eder. Başkaca bir arzuları varsa... 

REFİK İNCE (Manisa) — Müsaade buyu
rursanız buradan arzedeyim. Maalesef maksa
dımı anlatamamışım. Beraberiz. Cezaların teşdi
di mevzuubahis olduğuna göre o cezaların bu
lunduğu maddeleri ayrı ayrı tadil etmek mi da
ha teknik olurdu, yoksa ek bir madde ile mi? 
Teklif bu mudur? 

ADLİYE EN. M. M. SİNASİ DEVRİN 
( Zonguldak ) — Efendim, filhakika eğer 
biz cezaları çok şiddetlendirmeyi iltizam etme-
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miş olsaydık teknik itibariyle dediklerini yap
mak zarureti vardı. Yani lâyihanın mevzuuna 
giren suçlar hangi maddelerde yer almışsa bu 
maddelerdeki cezaların aynı metinler dahilinde 
arttırılması daha doğru olurdu. Biz o yola git
medik, bu suçların işlenme tarzındaki farkları 
kaldırarak topyekûn teşdit ettik. Bu itibarla 
bunları ayrı ayrı maddelerde zikredilmektense 
bir madde halinde tedvininde amelî bir fayda 
gördük. Kaldı ki anasırı cürmiye yani zimmet, 
ihtilas, hırsızlık vesaire gibi suçların sureti te
kevvünü itibariyle lâyihada bir değişiklik yap
madık. Bu itibarla bu maddeleri ayrı ayrı, zik-
retmektense, bir madde halinde, şu suçları iş-
liyenler, şu cezaları görürler demeyi mu
vafık bulduk. Kaldı ki dikkat buyurulursa 
burada ölüm cezası gibi bir ceza da vardır. 

Ölüm cezasından üç sene hapis cezasına kadar 
hâkime verilen takdir hakkı geniştir. Gerçi 
suç haddi zatında hukukan hüviyet ve mevou 
diyetini, değiştirmez ise de meselâ bir iki kilo 
arpa çalan bir kimse ile 100 000 ton arpa çalan 
bir kimsenin göreceği cezada bir fark yarat
mak ve derece ihdas etmek zarureti vardır. Bu 
itibarla cezalarda muhtelif dereceler gözetil
miş, vahim hallerde ölüm cezası, az vahim hal
lerde ise 10 seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezası tertip olunmuştur. Zararm az veya 
cok az olmasma göre ceza hafiflemektedir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Ve-
hamet haddi nedir? 

ŞİNASÎ DEVRİN (Devamla) — Biz bu hu
susta Askerî ceza kanunundaki sistemi kabul 
ettik. Askerî ceza kanununun bugüne kadar olan 
tatbikatı ne ise aynı veçhile cereyan edecektir. 
Vahim haller orada zikredilmemiştir. Çünkü 
hâdiselerin şekline göre bu haller değişik ma
hiyet arzetmektedir. Sonra encümen bir de pa
ra cezası ilâve etmiştir. Bu ceza temin olunan 
menfaatin iki mislinden az olamayacaktır. Çün
kü bu gibi hasis suçları işleyenlerin ilk safta 
kasdettikleri bir para teminidir. Bu kendile
rinin hedeflerini baltalamak bakımından da 
faydalı görülmüştür. Bilmiyorum bu izaha
tımı kendileri için kâfi telâkki edilir mi?. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) —A fıkrasında 
(Muhafaza veya tevzi gibi...) deniyor. Bundan 
ne anlaşılır? 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim Hükümetten gelen projede 
ve Millî Müdafaa encümeninde tesbit edilen şe
kil bu (Gibi) kelimesini ihtiva etmemektedir. 
Feridun Fikri Bey arkadaşım encümende de bu 
hususa temas ettiler, dediler ki, (Gibi) müp
hem bir mânaya delâlet eden, metnin şümulü 
genişlememiş hakikaten bu mahzurlu olabilirdi. 
Mazbatamızda da izah ettik. Gibi kelimesinin 
tesbit edilmiş çerçeve dairesinde mütâlâası lâ
zımdı. Buradaki teşmil ancak işlenen cürüm 
Millî Müdafaa vasıtalarına ve askerî suçlara ta- I 

alluk ettiğinden mahdut sahadadır. Bu izaha
tım kendilerinin endişesini bertaraf etmiş olsa 
gerektir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Efen
dim zamanın nezaketi ve ruhi haleti dolayısiyle 
bu kanunun getirilmesinde büyük fayda var
dır. Gerek Hükümetin ve gerek encümenin 
mazbatasında (Hediye) tâbiri unutulmuştur. 
Bu, kanuna geçirilemez mi? Yani hediye de ka
nunun şümulü dahiline giriyor mu? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Arzettiğim gibi encümen burada 
zikredilen suçlarm unsurlarını saymış değildir. 
Bu itibarla gefek umumî ceza kanunumuzda, 
gerek Askerî ceza kanunumuzda zikredilmiş olan 
hususlar tamamiyle bakidir. O çerçeve dahilin
de mütalâa edilecektir. Hiç şüphesiz ki bir işi 
yaptırmak için ve bir muamele dolayısiyle veri
lecek hediye... 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Da
hil midir? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Dahildir. Fakat işle hiç bir alâkası 
yoksa, o da başkadır. 

REFİK İNCE (Manisa) — İM nokta hakkın
da Vekil Beyden izahat rica ediyorum. 

MİLLÎ MÜDAFAA V. ALİ RIZA ARTUN-
KAL (Manisa) — Millî korunma kanunu Muh
telit encümende müzakere edilirken bu esaslar 
üzerinde bütün arkadaşların sordukları sualle
rin vekâletimi alâkadar eden kısımlarına orada 
cevap vermiştim. Sayın Refik ince de orada 
bulunuyorlardı. Bunun için burada fazla izahat 
vermeğe lüzum yoktur. 

Millî Müdafaa, memleket müdafaasiyle alâ
kadar her işi çerçevesine almıştır. 1939 dan bu
güne kadar yapılamayışının sebebi Toprak ofis 
ve saire gibi bugün taazzuv etmekte olan bir 
teşkilât da yoktu. Bugün orduda hırsızlık, ir
tişa almış yürümüş değildir. Bugün en kuvvetli 
yer varsa o da ordumuzdur. (Bravo sesleri). 

REFİK İNCE (Manisa) — Sözlerimin böyK 
bir cevabı istilzam edeceği aklıma gelmezdi. 
Elimize verilmiş mazbatanın Hükümetçe yazıl
mış esbabı mucibesini ele alarak söyledim ve 
suiistimal ile mücadele hususundaki gösterilen 
fikre bütün milletin ve Meclis.in iştirakten 
hâli kalmıyacağmı teyit ettim. Bilmem bizim 
Millî Müdafaa vekili arkadaşımız hangi söyle
memiş olduğum, mütalâadan ilham alarak ve 
teessür duyarak bana cevap veriyor? 

Şimdi kendilerine sorarım, bütün milletin, 
asker ve sivil, heyeti mecmuasiyle işinde bu
lunanların ahlâksızlıklariyle mücadele keyfiye
ti ve kanun yerindedir. Bu cezalar ağırlaştırıl
malıdır, amma bu kısım mücadelemiz, yalnız 
mücadelemizin bir kısmmı ihtiva etmektedir. 
Millî korunma kanununun müzakeresi sırasın
da bahsettikleri, memurların, amme hizmetle-
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ri görenlerin beyannamelerle ahvali maliyeleri 
üzerinde murakabe tesis olunur yolundaki ka
nuna taraftarım. Şimdi söylüyorum. Bir taraf
tan bu, vukubulmuş cürümleri cezalandıran 
bir ceza, öteki, vukuundan sonra görülmemiş 
olsa dahi, takip edilen, evlâdü ensali üzerin
de dahi müessir olacak bir kanundur. O hal
de suiistimalin heyeti umumiyesiyle mücadele 
etmek noktasından tekrar söylüyorum; acaba 
bu kanunla o kanunu birleştirerek kül halinde 
bir şey çıkaramaz mıyız dedim. Yoksa kendi
sinden daha az, hiç bir zaman, bir milimetre 
eksik olmamak üzere bağlı olduğum ordunun 
namusuna, yalnız ordunun değil, bütün millet 
efradınm namusuna itimat etmiş bir adamım. 
Aldı verdi, aldığı verdiği sabit, ne ifade et
miş, ne yapmış? Tekrar söylüyorum biri, ah
lâksızlık ile mücadele, diğeri de onun mütem
mimidir, Hükümetten gelen bu teklifi diğeriyle 
birleştirmekte fayda var mıdır, yok mudur? 
O kanun gelmiş midir bilmiyorum. Belki iki 
gün sonra gelir. Buna da cevap versinler lüt
fen. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. Rs. Gl. KÎAZLM SE-
VÜKTEKÎN (Diyarbakır) — O usule aittir, bu, 
cezaya aittir. 

REFİK İNCE (Devamla) — Rica ederim Pa
şam, şu kadar biliyorum ki Millî Müdafaa ve
kili olun da karşı karşıya gelelim, sizinle... 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim... 

REFİK İNCE (Manisa) — Sualim Hükümet
tendir. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Siz sormamış olduğunuz halde size 
bir cevap olmak değil kendi şahsi mütalâam ola
rak söylüyorum. 

Bu iki kanunu da Encümen görmüştür. Muh
terem arkadaşların zihninde bir tereddüt hâsıl 
olursa bu tereddüdün izalesi bakımından, arze-
diyorum. Efendim, o kanunun bu kanunla hiç 
bir alâkası yoktur. O kanun suçları sayarak 
bir tecziye yolunu tutmuş değildir. O büsbütün 
başka ve tamamen istisnai mahiyette bir ka
nundur ki hiç bir suç işlenmemiş olduğu halde 
dahi ve hiç bir takibe maruz kalmıyan şahısla
rın emvalinin menşeini tetkika ait bir kanun
dur. Halbuki bu, muayyen suçları ve muayyen 
suç işliyen şahısları nazara almaktadır. Bu iti
barla mevzu hem teknik itibariyle hem de zatı 
madde itibariyle ayrıdır. 

REİFİK İNCE (Manisa) — Efendim, VeMl 
bey de bu mütalâata iştirak ediyor mu? 

MİLLÎ MÜDAFAA V. Ol. ALÎ RIZA Artun-
kal (Manisa) —- Ayni kanaattayız. 

REFİK İNCE (Manisa) — O halde mesele 
yok. 

REİS — Başka mütalâa var mı? 
SÜREYYA ÖRGE EVREN (Bitlis) — Arka

daşlar; vehleten anlaşılan hakikat şudur. Mü

zakere ve kabulü sadedinde olduğumuz kanun 
maddesi, fevkalâde halin, seferberliğin veya 
harp halinin devamı müddetince askerî bir 
hizmet yaparken Millî Müdafaa vasıtalarına 
veya askerî ihtiyaçlara taalluk eden taahhüt, 
imal, inşa, alım, satım, teslim, tesellüm, nakil, 
muhafaza veya tevzi gibi işlerde şu suçları 
yani zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık suçlarından birini işliyenlere verilecek ce
zanın mevcut kanunlar hükmüne göre bu kabîl 
suçlar için tertip edilecek cezalardan daha 
ağır daha müessir ceza tertip edilmesi esas ve 
gayesini ihtiva eden bir maddedir. Bu mad-
dei kanuniyeyi, mevcut ahkâmı cezaiyenin üs
tünde bir şiddet ve müessiriyeti haiz olmak 
üzere niçin teklif ediyorlar, niçin kabul etmek 
veya etmemek vaziyetinde bulunuyoruz?. Şüp
he yok ki, bu kabîl efal Türk ordusunda ve 
Türk ordusuna dahil bu kabîl hizmetler sa
hasında, gerek ordu mensupları ve gerek men
sup olmayanlar tarafından, yani Türk çocukları 
tarafından işlenmiyen bir cürüm diye ortaya 
kaskatı, gülüç bir iddia konamaz. Bir Devlet 
işinde büyük işler arasmda bu kabîl suçları 
irtikâp edenler olabilir. Amma muhakkak ki, 
gerek Millî Müdafaa vekilinin söylediği ve ge
rek Refik İnce arakadaşımızm kiraren ve ısrarla 
üzerinde durup söylediği gibi, bu kabîl suçlar 
diğer milletlerle kıyas edilecek olursa netice 
itibariyle her halde Türk Milletinin lehine 
ve onu övündürecek kadar azdır. Bunu bil
diğimiz gibi, millet kürsüsünden söylenen söz
lerin millet ağzı olmasma göre, muhtelif millet 
vekilleri tarafından söylenen bu sözü dünya 
da işitmiş olur. Fakat mesele burada değil
dir. Niçin bu suçlara biz ağır ceza vermek 
istiyoruz, bunun hikmet ve illeti nedir? Bura
daki felsefi ve adli mülâhaza nedir? Bunun 
üzerinde durmak lâzımdır. Bu kabîl suçlar 
oluyor, amma az, amma çok. Olmuyorsa bile 
olabilir. Çünkü insanlıktır. Amma memle
kete müessiriyeti bakımından ağırdır. Muhte
rem Mazbata Muharririnin de dediği gibi, 
Devlet ve milletin haysiyet ve şerefini şiddetle 
alâkalandıran bu gibi suçların bu zamanlarda 
çokça olması, Refik İncenin de dediği gibi, 
bunların her birisine böyle cezalar değil, mut
lak olarak ölüm cezası vermek dahi pek ye
rinde olur. Bizim, bütün insanların istediği
miz ve isteyeceğimiz şeyler, Devlet ve millete 
hizmette mutlak fazilet, mutlak namus ve 
mutlak dürüstidir. Bunun ehemmiyeti yalnız 
fevkalâde zamanda değil, tabii zamanda da
hi aşikârdır. Bu evsafı taşımıyan adamı 
dünya yüzünden kaldırmak hiç bir zaman 
ağır bir ceza teşkil etmez. Hattâ bana kalırsa 
ben bunu cemiyetin kendi selâmeti namma 
başardığı asarı tabiiyeden telâkki ederim. Hu
kuk bakımından da böyledir. Bununla şunu 
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anlatmış oluyorum ki, cezaların çoğaltılma
sında benim aykırı bir düşüncem yoktur. Fa
kat arkadaşlar hakkelinsaf düşünelim. İka 
edilmekte bulunan bazı suçları veya ika edil
mesi ihtimali bulunan veya ika edilmek is
tenilen bazı memnu fiilleri yaptırmamak 
için, yapıldıktan sonra bunu yapana lâyık ol
duğu cezayı vermek bakımından değil bunu 
yaptırmamak için... Çünkü kanunların iki tesiri 
vardır. Birisi suç yapıldıktan sonra yapana 
ceza tertip etmek, ikincisi suç yapılma
dan evvel bu gibi suçların yapılmasını 
menedeeek, yapmağı itiyat etmiş kabiliyette bu
lunan insanlara korku vererek, tehdit ederek 
yapmaktan onları manen çekmek tesirini yaşat
maktır. Bence hukukta veya tarihi hukukta 
görünen, yaşanan hayatta hepimizin bildiği ve 
anladığı bir şey vardır ki, çok ağır ceza dahi 
suç yapmak tınetincle olan insanları yapacakları 
suçtan menetmeğe kâfi tesiri haiz değildir. Bu 
itibarla cezanın ağırlaşmasının büyük kıymeti 
olamaz. Olsa oîsa yaptıktan sonra, dediğim gibi, 
cezasını bulması bakımından bir işe yarar. Bu 
kânun lâyihasını yapmaktaki kastimiz, muhak
kaktır ki, benim kanaatime göre, her iki sebebe 
de istinat ediyor. Tertip edilen ve kanun hü
kümleri arasına konan ağır, şiddetli ceza, teh
dit edici ceza, o cürümlerin ikamı menetmekte 
veya azaltmak gibi düşünceleri teminde büyük 
ve başlı basma bir müessir olmadığına nazaran, 
bu kanunun müzakeresi esnasında benim, hepi-
mizden, bütün milletten ve bilhassa Devletin 
büyük idaresini almak mesuliyetini üzerinde ta
şıyan Hükümetimiz erkânından, dilediğim 
şey şudur: Cezalan ağırlaştırmak kâfi değildir, 
yapılanlara tam ceza vermek için ve yapmağı 
menetmek için ve yapmaktan herkesi manen 
korkar bir hale sokmak için her halde yapanla
rı muhakkak olarak bulmağa çalışmaktır ve bul-
r~alıdır. Bulduktan sonra mevcut ahkâmı ceza-
iyenin, ister hafif olsun, ister ağır olsun, her 
halde tatbikini temin etmelidir. Tatbikini temin 
meselesi için askerî adli,mülki, idari müessesatı 
kazaiyemizin kudretinden, vazifelerini tanı ve dü
rüst ifa edeceklerinden hiç kimsenin iştibahı 
yoktur. Fakat mücrimin, bilhassa bunu işleyen 
iğrenç ruhlu mücrim insanların ika ettiği efali 
dört gözle, dört kulakla değil, dört yüs bin göz 
dört yÜ3 bin kulakla işitip görmesi, arayıp 
bulması şimei hamiyet ve gayretini çok çagalt-
mak lâzımdır. Bu hususta Hükümetime büyük 
dikkat, basiret ve gayret, büyük muvaffakiyet 
tavsiye ve temenni ederim. (Bravo sesleri al
kışlar) . 

EEÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında başka mütalâa yoktur. Maddelere geçil
mesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

j Askerî ceza kanununa ek kanun 
MADDE 1. — A) Fevkalâde halin, sefer

berliğin veya harp halinin devamı müddetince 
askerî bir hizmet yaparken millî müdafaa va
sıtalarına veya askerî ihtiyaçlara taallûk eden 

I taahhüt, imal, inşa, alım, satım, teslim, tesel-
I lüm, nakil, muhafaza veya tevzi gibi işlerde zim-
j met, ihtilas, irtikâp, rüşvet veya hırsızlık suçla

rından birini işliyenler on seneden aşağı olma-
I mak üzere ağır hapis veya müebbet ağır hapis 
I cesasiyle birlikte beş yüz liradan aşağı olma

mak üzere ağır para cezasiyle cezalandırılır
lar. Şu kadar ki para cesazı hiç bir halde te-

I nün olunan menfaatin İM mislinden az olamaz. 
| B) Vahim hallerde ölüm cezası hükmolu-
| nur. 
| C) Bu maddede yazılı suçlardan husule ge-
i len veya husulü kastolunan zarar hafif ise A 
I fıkrasına göre hükmedilmesi lâzmıgelen muvak-
I kat ağır hapis ve para cezası yarıya pek az ise 
I üçte bire indirilir. 
I FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim; ben

deniz bu maddede bir noktanm encümen tara
fından tavzih edilmesi için söz almış bulunuyo
rum. Bizim umumî mevzuatımızda rüşvet suçu 
verenle alan arasmda ayrı noktainazardan mü
lâhaza edilmiş ve ayrı ayrı hükümlere tabi tutul
muştur. Malûmu âliniz rüşvet suçu iki kişinin 

I birleşmesiyle tekevvün eder ve bunlardan biri 
I diğeri ile hemfikir olmazsa bu suça teşebbüs 
| eden kimsenin hareketi de yarım kalır. Rüş

vet suçunun tekevvünü için iki kişinin birleş-
I mesi lâzım olduğuna göre, buna bugün dahi 

hukuk lisanında hâlâ raşi ve mürteşi diyoruz. 
Fakat maalesef bunlar bizim umumî hükümle-

I rimizde ayrı ayrı cezaya tabi tutulmuşlardır. 
I Belki raşinin hareketi, Devlet hizmetinde bulu-
| nanları ifsat etmek bakımından daha ağır ol-
| duğu halde umumî hükümlerimizde raşiye ve-
| rilen ceza, mürteşiye verilen cezadan daha az-
| dır. Şimdi burada raşi ve mürteşiyi bir tu-
i tarak bir tefrik yapılmamıştır. Bu her ikisi hak-
| kında da aynı cezanın verilmesi demek midir? 
! Eğer böyle ise bence çok doğrudur ve çok 
; isabetli olmuştur. Fakat tatbikatta böyle vu-
! zuh olmayan işlerde, bendeniz adliye hizmetle-
, rinde bulunduğum zamandan biliyorum, alel-
| ekçor maznunların da lehine kaymak vaziyeti 
\ olduğu için bu gibi işlerde, askerî işlerde hiz-
I met eden bir askerî memurumuzu ifsat eden 
I bir kimseye burada görülen aynı ceza verile-
! cek mi, yoksa umumî hükümlere tabi tutula-
| rak daha az ceza mı görecektir? Bunun tavzi-
! hinde fayda vardır. Öyle temenni ediyorum ki 
| Adliye encümeni de her ikisi hakkında da şid-
'' detli ceza verilmiş olmasını temin etmiştir. 

İkincisi, bu maddede bir «muhafaza» keli-
j mesi var. Bununla ne kastediliyor? Bilûmum 
i askerî ihtiyaca tekabül eden maddeler kendisi-
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ne teslim edilen kimselerin hepsine şâmil midir? 
Eğer şâmil ise bunlar faraza bir depo memu
runun deposunda yapılan bir sayım neticesin
de ufak bir noksanı olursa bunun tatbikatta 
zimmet olup olmadığı veyahut herhangi bir 
ihmalden dolayı eksik taayyün ettiği meselesi, 
acaba koyduğumuz ceza umumî hükümleri çok 
ağır olduğu için «bu, zimmet değildir, muhafa
zada gösterilen tekâsül neticesi husule gelmiş
tir» diye bir açık kapı konmuş oluyor mu? Bu 
noktaların tavzihini rica ederim. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. RUŞENÎ 
BARKIN (Samsun) — Efendim, Millî Müda
faa encümeniniz birinci maddeyi yazarken da
ima düşündüğü nokta, esas olarak bu suçları iş-
liyenler ister vazifedar olsun, ister dolayısiyle 
alâkadar olsun, aynı suç altında kalırlar ve ay
nı cezayı görmeleri lâzımdır diye düşünülmüş 
ve made o şekilde yazılmıştır. Burada Adliye 
encümeni yazdığı maddede diyor ki; «...harp 
halinin devamı müddetince askerî bir hizmet 
yaparken...» Bu, «yaparken» kelimesiyle doğru
dan doğruya bilfiil vazifedar olanla bu işde do
layısiyle zimethal olanlar karıştırılmıyor mu? 

İkincisi de, biraz aşağıda alım, satım teslim, 
tesellüm, nakil, muhafaza veya tevzi gibi işler
de zimmet ve ihtilasta bulunanlar ve bu işlerde 
herhangi bir suretle vazife almış olanlar bu hiz
metleri dolayısiyle zimmet, ihtilas, irtikâp ve 
irtişa gibi cürümleri işlerlerse bunlar da bu hü
kümlere dahil midir, bu gibiler de bu cezaya 
dahil midir, değil midir? Endişe kalmaması için 
lütfen Adliye encümeni mazbata muharririnin 
bu hususta izahat vermelerini rica ederim. 

ADLİYE E. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Fuad Bey arkadaşım, iki noktaya 
temas buyurdular, kendilerine bilhassa teşek
kür ederim. Çünkü bu vesile ile kanun daha faz
la vuzuh peyda etmiş olacaktır. Tatbikatta bu 
müzakerelerden de istifade edilecek, herhangi 
bir tereddüt varsa onun zail olmasına medar 
olacaktır. Dedikleri gibi umumî mevzuatımız 
gerek ceza kanunumuz raşi, mürteşi arasında 
hattâ rüşvet şekilleri arasmda farklar yapmış
tır. Encümenin metninde bu farklar kaldırıl
mıştır. 

Çünkü önce de arzettiğim gibi, lâyiha şiddet 
esasını, faydalı ve yerinde bir şiddet esasını il
tizam etmiştir. Bu itibarla suçu doğrudan doğ
ruya işliyen, gerek raşi ve gerek mürteşi bulun
sun, bunlarm ayni cezaya çarptırılması kabul 
edilmiştir. Zannederim metnimiz bunu ifade 
eder mahiyettedir. Böylece tavzih edilmesinde 
fayda vardır. 

Bir de «Muhafaza» kelimesine temas buyur
dular. Bu muhafazayı geniş mânada almak lâ
zımdır. Aldıkları misalde bir deponun muhafa
zasına memur olan birisi bu suçlardan herhangi 
bîrini, rüşvet veya para alarak, bir eksikliğe 
sebep olmak suretiyle, işlemişse o takdirde ka

nunun tatbik edilmesi lâzımdır. Yoksa bunun 
haricinde ihmal ve saire gibi bir suçsa, kendi
lerinin buyurdukları gibi, lâyiha hükümleri tat
bik edilmez. 

Ruşeni arkadaşım iki hususa temas buyur
dular. Millî Müdafaa encümeninde (hizmet 
yaparken) değil de «hizmet dolayisiyle» ke
limesi kullanılmıştır. ve aynı zamanda 
sayılan işlerde yani «imal, inşa, alım, sa
tım, teslim, tesellüm, nakil ve muhafaza gibi iş
lerde herhangi bir suretle vazife almış olanlar» 
ibaresiyle Adliye encümeninin metninde bir 
fark olduğunu söylediler. Adliye encümeninin 
metni daha geniştir. 

Çünkü Millî Müdafaa encümeni metnine gö
re bu sayılan işlerde vazife almış olmak şartı 
vardır. Halbuki bizim metne nazaran bunun ha
ricinde dahi böyle bir suç işlenmiş olursa mad
dedeki ceza tatbik edilecektir. Bu itibarla en
dişelerine mahal yoktur. Esasen evvelce de 
arzettiğim gibi bu madde metninde Askerî 
ceza kanununun umumî sistemi takibedilmiştir. 
Askerî ceza kanununda hizmet tabiriyle ne an
laşılmak lâzrmgeldiği 12 nci maddesinde tesbit 
edilmiştir. 

«Bu kanunun tatbikatında «hizmet» tâbirin
den maksat gerek malûm ve muayyen olan ve 
gerek bir âmir tarafından emredilen bir askerî 
vazifenin madun tarafından yapılması halidir». 
Diyor ki bu da bu mefhumu arzu ettikleri dere
cede genişletmiş oluyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu millî müdafaa 
encümeni mazbatasında bir çok kanunlar sayıl
mıştır ve bu kanunlara taallûk eden meselelerin 
bu kanun dahilinde ceza göreceğini tasrih et
miştir. Siz onu bir kelime ile toplamışsınız; 
«Hizmet» ... Binaenaleyh «hizmet» tâbiri, benim 
anladığıma göre, vazifenin bir cüzüdür. Esas 
vaifedir. Binaenaleyh burada askerî bir va
zife ve hizmet demek lâzımgelir. 

Şimdi zatı âlinizden rica ediyorum, burada 
1111 numaralı Askerî mükellefiyet kanunundan 
bahsediliyor. Bahsettiğiniz maddede ahzı as
ker şubesinde vukubulacak bir suç buraya gi
rer mi? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVREN (Zon
guldak) — Efendim, ahzı asker şubelerinde vu-
kubulan suiistimaller, saydığımız hususlara, 
alım, satım, teslim, tesellüm, inşaat hususlarına 
taallûk ederse bu kanunun hükmüne girecektir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Celp, askerî ter
his şu, bu gibi vazifeler yapılırken bir men
faat mukabilinde ahlâksızlık yapanlar ne ola
cak? bunda ne alım ne satım, öyle bir şey 
yoktur, bu kanunun hükmüne girmiyecek mi? 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Metindeki ifadeye nazaran girmez. 

REFİK İNCE (Manisa) — Millî Müdafaa en
cümeni böyle düşünmemiştir. 
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ADLİYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon

guldak) — Metinler okunacak olursa aramız
daki farklar görülür. Millî Müdafaa encümeni 
dahi «Bu işlerle alâkalı» demiş ve birbirine rap-
tetmiştir. 

Şimdi kanunun mevzuu bu sayılan suçları, 
yani zimmet, ihtilas, irtikâp, hırsızlığı alâka
dar ettiğine göre bunun haricinde kalan di
ğer suçlar kanunu mahsusunda tertip olu
nan cezalarla cezalandırılacaktır. Bu cihet 
Muhterem Millî Müdafaa vekilinden sorulmuş
tur. Bu cezaların diğer suçlara teşmili doğru 
olamaz mı diye bir sual varit oldu. Encümen 
de cereyan eden müzakerelere nazaran cezaların 
bazıları hükümlerine münhasır olarak teşdidi 
düşünülmüştür. 

RECEB PEKEE (Kütahya) — Bir sual: Bi
rinci maddenin A fıkrasında üç halden bah
sediliyor: Harp hali, seferberlik hali ve fev
kalâde hal. İçinde bulunduğumuz hal fev
kalâde zamanların ihdas ettiği bir vazi
yettir. Fakat Millî korunma kanununun tat
bik mevkiinde bulunmadığı zamanda ne ola
caktır? Bu daimî bir kanun olarak mevkii 
meriyete gireceği için fevkalâde diye vasfe-
dilen halin mahkemelerin tatbikatına esas 
olmak üzere Hükümet tarafından hangi usul
le ve nasıl bir prosedürle tesbit edileceğinin 
anlaşılması lâzımdır. Bendeniz hatırladığıma 
göre bazı askerî kanunlarda ve diğer bazı 
kanunlarda münferit olarak fevkalâde hal 
diye bahisler geçmiştir. Fakat bunlar üzerinde da^ 
ha şümullü olan bir kanun ibaresinin halli lâ
zımdır. Fevkalâde hal dîye bir vaziyet vardır. 
Binaenaleyh bu kanundaki fevkalâde halin ne 
olduğunun vuzuhlu bir surette anlaşılması ve 
bu kanunun bu şiddetle tatbikini temin ede
cek vuzuhunu temin için encümenin bu bapta 
lütfen izahat vermesini rica edeceğim. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) —• Efendim, hakikaten bu fevkalâde 
halin ne şekilde tesbit edileceğini tavziha ihti
yaç vardır. Nitekim Hükümet de bu ihityacı 
duyarak ayrı bir madde teklif etmiş ve Millî 
Müdafaa encümeni de bu maddeyi kabul etmiş
tir. «Fevkalâde halin başlangıç ve müntehası 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit olunur» 
denilmiştir. Encümen bu maddenin ipkasında 
bir mahzur mülâhaza etmiştir. O mahzur da şu
dur : Bu münferit bir kanundur ve muhterem 
Receb Peker'in de buyurdukları gibi daha bir 
çok kanunlarda bilhassa Askerî ceza kanunu
na taallûk eden tadillerde bu fevkalâde hal 
vaziyeti yer almıştır. Şimdi biz sadece bu ka
nun da fevkalâde hal şöyle.tesbit edilir diye 
bir hüküm vazedersek o vakit bunun yalnız bu 
suçlara mahsus bir fevkalâde hal mânası ve va
ziyeti tahaddüs eder. Eğer bu kanunlara şâmil 
bir hüküm ifade edilmesi arzu ediliyorsa bu- I 

nun ayrı bir kanunla, yalnız bu kanuna değil, 
ayni vaziyetleri ihtiva eden diğer kanunlara 
da şümulü olacak şekilde yazılması lâzımdır. 
Nitekim bu mevzua başka bir kanun dolayısiyle 
kendilerinin de temas buyurduklarını hatırlı
yorum; fevkalâde hallerin muhtelif kanun
larda ayrı ayrı vazifeleri ifade etmemesi teklif 
edilmiş ve Yüksek Heyet de bu mütalâayı ka
bul buyurmuşlardı. Bu mütalâaya göre Millî 
korunma kanunu hükümlerinin taallûk ettiği 
fevkalâde zamandan maksat ne ise o kanunla
rın da o zaman cari olacağı mülâhazasına isti
nat ettirilmiştir. Nitekim Askerî ceza kanunu
nun tadiline taallûk eden hususlarda Askerî 
Temyiz mahkemesinin içtihadında, bu cezala
rın tatbiki için Millî korunma kanunundaki fev
kalâde halin ilân edilmiş bulunmasını kâfi gör
müşlerdir. Fevkalâde hal haricinde bir de se
ferberlik, harp hali mevcut olduğuna göre, 
Millî korunma kanununun esas hedefi zail olsa 
bile bu iki halde bu cezaların tatbikma imkân 
hâsıl olacaktır. 

MİLLİ MÜDAFAA En. M. M. RUŞENÎ 
BARKIN (Samsun) — Müsaade buyurur musu
nuz? Demin buyurdunuz ki; askerlik şubesi 
herhangi bir veya bir çok askeri almaz, tecil 
eder, kanunsuz hareket ederse bundan dolayı 
bu hükme girmiyor, öyle mi? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Evet öyledir. 

MİLLİ MÜDAFAA En. M. M. RUŞENİ 
BARKIN (Samsun) — İyi amma ordunun kuv
vetini tenkis edecek mahiyette olan bu gibi iş
ler vesilesiyle rüşvet alırsa, yani askeri terhis 
ederse, izin verirse, celbetmezse, tecil ederse 
bu gibi suçlarm bunun hükmüne girmemesi 
doğru mudur? 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Eğer buyurduğunuz gibi işlenen suç 
ordunun kuvvetini tenkis edecek mahiyette ise 
zaten Ceza kanununda onun hakkında daha ağır 
hükümler vardır. Binaenaleyh cezanm şiddeti 
bakımından daha hafif bir müeyyideye tabi tu
tulmuş değildir. Mesele Askerî ceza kanunun
da bulunan bütün cezalar topyekûn teşdit edil
meli mi, yoksa muayyen hususlara mı münha
sır kalmalıdır, işte ilk önce halledilmesi lâzım-
gelen mesele budur. Lâyihanın hedefi, para iş
lerine taallûk eden hususlarda ceza müeyyide
sini iki bakımdan arttırmaktır. Bunun haricin
de bir teklif vâki olmamıştır. Yani Milli Mü
dafaa, Dahiliye ve Adliye vekâletlerinin müşte
reken verdikleri metne nazaran kanunun mev
zuu budur. Bu esaslar dairesinde kanunu müta
lâa etmek lâzımdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim bu ka
nun, mevcut ve muayyen suçlarm mevcut olan 
cezalarını arttıran bir kanundur. Bu suçlar bu
rada yazılıyor: Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık. Şimdi Mazbata muhraririnin verdiği 
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izahata göre bu beş suç dolayısiyle Devlet me
murlarının ceza görmüş olması için millî mü
dafaa vasıtalarına ve askerî işlere taallûk eden, 
taahhüt, imal, inşa, alım, satım, teslim, tesel

lüm, nakil, muhafaza ve tevzi gibi işlere mün
hasırdır. Millî Müdafaa encümeninin mazbata
sını okudunktan sonra sual sordum. İkimizin 
arasında fark yoktur, birleşiyoruz dediler. îşte 
arkadaşlar şimdi okuyacağını Millî Müdafaa en
cümeninin mazbatasına nazaran ikisi arasında 
dağlar kadar fark vardır. BakpL ne yazıyor: 
«Millî Müdafaa vakıalarına ve sair askerî ihti
yaçlara taallûk e elen alıra, satım, teslim, tesel
lüm, muhfaza ve tevsi işlerine ve ordunun nak
liye, bakım, giyim ve iaşe hususlarına ve 1111 
sayılı askerlik, 1076 sayılı yedeksubayiarı ve 
yedek askerî memurları ve 3834 sayılı Millî 
müdafaa mükllefiyeti kanunları hükümlerinin 
tatbikma taallûk eden herhangi bir hizmetle 
tavzif edilmiş olan memurlar, askerî şahıslar 
ve bu işler ve bu vazifelerle alâkalı sair kim
seler» yani siviller demek istiyor. «Bu hizmetler 
dolayısiyle irtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilas ve 
hırsızlık suçlarından birisini işliyecek veya bö
yle bir fiile her ne suretle olursa olsun iştirak 
edecek olursa suplarının veharaetine ve yap
tıkları sararların neticelerine göre ölüm ve sa
ir cezalar verilir» Halbuki Adliye encümeni 
burada verdiği izahatla bu tanzim ettiği şeyin 
arasında, su sarahat karşısında nasıl iştirak ol
duğuna bendeniz kanaat hâsıl edemedim. Biz 
rüşvet, irtikâp, hırsızlığı cezalandırmağı zaten 
kabul etmişiz. Şimdi bunları şiddetlendirmek 
istiyoruz, Alımda, satımda teslimde ve sairede 
ceza artıyor, maadasında artmıyor. Bizim bu 
vaziyete asla tahammülümüz yoktur. Suiistimal 
nerede olursa olsun, onları işliyenlerin ahlâk
sızlıklarının karşılığı verilmelidir. Heyeti celile-
niz bunu muvafık buldu, kabul etti, onun için 
kendi hesabıma şümul ve faydası bakımından 
Millî Müdafaa encümeninin mazbatasının okun
masını teklif ediyorum. 

Bendenizin mutalâatım usule aittir, evvelâ 
bunun hallolunması lâzımdır. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Muhterem 
arkadaşımız Şinasi Devrin'in, izahatı bendeni
zin fevkalâde hal tâbirinin aydınlatılması hu
susundaki karanlığı aydmlatamaraıştır kanaa-
tmdayım. Şimdi hali fiili olarak seferde değiliz, 
harp halinde değiliz. 

Encümenin mütalâası yerindedir. Fakat fev
kalâde haldeyiz. Bu muhakkaktır. Zaten fev
kalâde halde oluşumuzun maddî ifadesi Millî 
korunma kanununun mer'iyet mevkiinde bulu
nuşudur. Millî korunma kanununa muhalif ol-
mıyan alelıtlak herhangi bir zaman da fevkalâ
de sayılacak bir zaman olmak lâzımdır ki bu 
kanunun hükmü bu şiddette tatbik edilebilsin. 

Bu böyle olduğuna göre muhterem encümen şu 
teklifi kabul edebilir mi ki hem şu fevkalâde 
hal tâbiri anlaşılmazlrktan kurtulmuş ve hem 
de seferberlik ve harp halinden başka Millî ko
runma kanununun mevkii mer'iyette bulunduğu 
zamanlar için diye; böyle bir tarifle bu cezayı 
böylece arttırmış olalım. Gerçi ben de takdir 
ediyorum. Hükümet bugünden itibaren fevka
lâde hal başlamıştır diye ilân yapacak olursa, 
bunu bir usul olarak koyacak olursa, belki bun
dan bir mahzur çıkar ve politik endişe varit ola
bilir. Fakat bu kanunda bu madde, bu tâbir 
böyle kalırsa bu kanunun tatbikatmı yapacak 
olan hâkim bihakkın tereddüde düşecektir ve 
kanunun tatbikatından arzu edilen fiili netice de 
temin edilmiş olamryacaktır. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. RUŞENÎ 
BARKIN (Samsun) — Arkadaşlar, Millî Mü
dafaa encümeninizin birinci maddesiyle Adliye 
encümeninin birinci maddesi arasında; Refik 
înce arkadaşımızın izah buyurdukları gibi, ha
kikaten çok mühim bir fark vardır. Burada 
Adliye encümeninin maddesinde çok sarih ola
rak yazılı satır şudur : «Millî Müdafaa vasıtala
rına veya askerî ihtiyaçlara taallûk eden taah
hüt, imal, inşa, alım, satım, teslim, tesellüm, 
nakil, muhafaza veya tevzi gibi işlerde...» Millî 
Müdafaa encümeninizin ve Hükümetin maddesi 
ve mazbataları bunların fevkinde, daha çok 
ehemmiyetli, üstünde durdukları bir bina var. 
Onun yıkılması da en büyük cürümdür. Yahut 
onun zararlandmlması daha büyük bir cürüm
dür. O da şudur; arkadaşlar bilirsiniz ki her 
Türk asker doğar ve asker ölmek ister. Fakat 
her memlekette olduğu gibi bizde de izah edile-
miyecek kadar parazitler bulunabilir ve asker
likten kurtulmak için beş bin, on bin, yirmi 
bin, lirayı bir saniyede verecek insanlar vardır 
ve bu öyle bir gidiş gidebilir ki çok kıymetli, 
yüksek, haluk bir askerlik şubesi memurunu 
başından değil ciğerinden söküp atar. Pa
ranın yaptığı tahribat büyüktür. Bütün mem
leketlerde vardır, bizde daha azdır. Biz bunu 
önlemek için. doğrudan doğruya, mütalâa bu
yurduğunuz gibi «Millî Müdafaa mükellefiyeti 
kanunları hükümlerinin tatbikma taallûk eden 
herhangi bir hizmetle tavzif edilmiş olan me
murlar, askerî şahıslar ve bu işler ve bu vazife
lerle alâkalı sair kimseler bu hizmetler dolayı
siyle irtikâp, rüşvet...» Şu halde herhangi bir 
memleket haini yahut asker kaçağı, vereceği 
büyük bir paraya mukabil cürüm yapan bir 
adam, Adliye encümeni mazbatasına giremez 
ve ceza görmiyebilir. Bunda sarahat görmedi
ğimiz için biz de Refik ince arkadaşımızın tak
riri veçhile Millî Müdafaa encümeni lâyiha-
smdaki maddenin reye konmasını rica ederiz. 

REİS — Evvelâ Refik incenin takririni oku
yalım ve reye arzedelim, ona göre hareket 
ederiz. 
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Yüksek reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen Millî Müdafaa 
encümeni mazbatasının kabul edilmesini rica 
ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SİNASİ DEV
RİN (Zonguldak) — Evvelemirde şunu arze-
deyim ki, Muhterem Receb Peker'le Enncü-
menin noktai nazarı arasında hiç bir fark yok
tur. Hattâ bu boşluğu müşahede eden Encüme
nimiz mazbatasına arzu ettikleri şekilde bir de 
ilâvede bulunmuştur. O fıkralar şudur; «Bun
dan başka Hükümet projesinde fevkalâde ha
lin başlangıç ve sonuna dair bir madde de 
mevcuttur. Fevkalâde hal yalnız bu kanunda 
tasrih edilen suçlar itibariyle derpiş edilemiye-
ceğine göre umumî bir mahiyeti haiz ve Millî 
korunma kanunu ile diğer kanunlarda yer- almış 
olan bu istisnai vaziyet Millî korunma kanunu 
hükümlerine göre tesbit ve ilân edileceğinden 
lâyihaya ayrıca bir hüküm ilâvesine lüzum 
görülmemiştir». 

GörülüyorM arzu ettikleri vuzuhu biz maz
bataya dercetmiş bulunuyoruz. Bunu metne 
dercedelim diyorlar. Bunu metne dercetmekte 
mahzur vardır. Bu mahzur da şudur: Şimdi 
biz (fevkalâde halin, seferberliğin ve harp hali
nin) ibaresindeki (fevkalâde halin) mazbatada 
yazılı şekilde izahını yapacak olursak.... 

RECEB PEKER (Kütahya) — Fevkalâde 
yoktur. Millî korunma kanununda yazılı hal. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Hattâ şimdi ileri sürdükleri gibi 
(Millî korunma kanununda yazılı hal) diyecek 
olursak o zaman bundan evvel çıkmış olan ka
nunlar, bu vuzuh ve takyidi ihtiva etmedikleri 
cihetle ayrı bir fevkalâde hale delâlet etmiş 
olurlar. Halbuki bunarın hepsi ayni ma,ksada 
taallûk etmektedir: Millî korunma kanunu bun
dan evvel tesbit eylediği fevkalâde hal. Bu tâ
biri buraya koyarsak demek ki adeta, vazn ka
nun bunu diğerlerine koymadığına göre, o ka
nunlarda başka başka fevkalâde halleri kasdet-
miştir. Halbuki o kanunlarda böyle bir tefrik 
iltizam edilmemiştir. Zaten bunu tatbik edecek 
olan İcra Vekilleri Heyetidir. Binaenaleyh İcra 
Vekilleri Heyeti bu ilânı yaptıktan sonra bu 
vuzuhtan iltizam edilen fayda yerine gelir. İkin
ci cihet, Refik Şevket Beyin, iki mazbata ara
sında ayniyat olmadığına dair ifadelerine taal
lûk ediyor. Bendeniz ondan şunu kasdettim. 
Askerî şahıslara olduğu kadar, askerî olmayan 
şahıslara da şu sayılan işlere tertip edilen ceza 
bakımından iki mazbatada bir fark yoktur. Fa
kat bunun haricinde çok büyük farklar vardır. 
İki metin arasındaki bu mühim farklarm bil
hassa vuzuh peyda etmek lâzımdır. Çünkü ar
kadaşımız Millî Müdafaa encümeni metninin 

reye konulmasını teklif etmişlerdir. Birinci fark 
şudur: bir kere askerî mahkemelerin salâhiyeti 
yalnız askerî şahıslara değil, askerî olmryan şa
hıslara da teşmil edilmiştir. Yani Millî Müda
faa encümeni mazbatasında askerî kaza şâmil 
bir mahiyet almıştır. Ondan başka memurlara 
müteallik usul kanunlarını da dolayısiyle tadil 
etmiştir. Bir vali doğrudan doğruya mahkeme
ye sevkedilebilecektir. Bu suçlann mahkeme
si de askerî usul ve mevzuat câri olacaktır. 

Biz Hükümetten sorduk, sizin maksadınız bu 
mudur? Bilûmum eşhası askerî mahkemelere 
mi sevketmek istiyorsunuz? Böyle ise metin ona 
göre tanzim edelim, dedik. Hükümetin cevabın
da; biz sadece bu cezalarm teşdidini istiyoruz, 
sivil olsun, asker olsun kim suç işlerse işlesin 
bu cezayı görmelidir. Ancak askerler askerî 
mahkemelerde, siviller umumî hükümlere göre 
de mahkeme edilmelidir dediler. Biz de metni 
ona göre tanzim eyledik yüksek huzurunuza su
nulan metin de bu suretle mutabakat hâsıl ol
muştur. 

Refik İnce arkadaşımız diyorlar ki bu ceza
lar niçin teşmil edilmemiştir? Tabii bu gibi suç
ların cezasının tahfifini isteyecek veyahut bu 
gibi pespaye adamları koruyacak, himaye ede
cek ne bir hukukçu, ne bir şahıs tasavvur edile
mez. Yalnız teklif olunan kanunun maksadının 
anlaşılması lâzımdır. Eğer kanunun hedefi, her 
ne suretle olursa olsun, bu suçluları her yerde 
cezalandırmaksa, o halde yalnız bu sayılan hu
suslara değil diğer bilûmum askerî muamele
lere ve hattâ herhangi bir kanunu tatbik eden 
memurlara da teşmili icabeder. Halbuki bunun 
teşmil edilmemesinin sebebi vardır. Lâyihada 
zikredilen muameleler mahiyeti itibariyle para
nın kolaylıkla döndüğü şeylerdir. Alım, satım, 
teslim, tesellüm, taahhüt, inşa gibi işlerdir. Bu 
cezalan mükellefiyeti askeriye kanununa da 
teşmil edelim diyorlar. Bu bir mütalâadır. Yük-
kes Heyetinizce bu esas kabul edildiği takdir
de bunun diğer bilûmum askerî mahkemelere 
teşmil edilmemesi bir insicamsızlık tevlit eder 
ve hattâ Askerî ceza kanununun diğer hüküm
lerini de bu bakımdan gözden geçirmek zaru
reti hasıl olur. Meselâ; isyana teşvik suçu bun
dan çok daha az bir cezaya tabi tutulmuştur, 
Askeri ceza kanununda, lâyiha mevzuuna giren 
suçlardan çok daha vahim suçlar vardır. Bu 
ağır suçlarm cezaları haliyle kalacak mıdır? 
Mücerret cezanın teşdidi suçu önlemiye kâfi 
gelmez. Hukukçuların işleri herhalde bukadar 
basit olsaydı bütün suçları meselâ idam cezası 
tertibedilir ve bu işler çok daha kolay tedvir edi
lir gibi bir mahiyet arzederdi. Fakat arkadaşlar; 
ceza işlerinde muayyen prensipler ve takibi za
ruri olan bir takım esaslar vardır. Kaldı ki 
tasvir ettikleri hâdiselerde meselâ; ordunun 
kuvvet ve kudretini tensik veyahut muayyen 
neticeler hasıl eden suçlara da şiddetli cezalar 
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tertip edilmiştir. Bu itibarla encümenin met
ninde isabet vardır. (Kâfi, kâfi sesleri). 

EECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, 
zannıma göre temas ettiğim mesele bu ka
nunun çok mühim noktalarından biridir. Ka
nunların meriyet mevkiine girmeleri, ilânı 
usulleri, o kanunun kuvveti bakımından çok 
ehemmiyetli bir nokta teşkil eder. Sonra yine 
bilirsiniz ki, arkadaşlar her hangi bir Teşki
lâtı esasiye kanununun kaydetmiş olduğu hü
kümlere göre evvelce ilân edilmemiş olan bir 
ceza Türk vatandaşı hakkında tatbik oluna
maz. Bu prensipleri gözümüzün önüne alır
sak her halde tatbik edilen cezalardan başka 
türlü, başka nevi bir takım cezaların tat
biki için hululü bahis mevzuu olan fevkalâde 
zamanm mebdeinin kanun ibaresiyle ve ke
sin olarak kuvvetli bir tarzda ifade edilmiş 
olması en esaslı bir şarttır. Seferberlik hali 
malumdur. Onun ilânı şartları bellidir. Onun 
için kayda lüzum yoktur. Harp hali de malum
dur. Fakat bu iki halin dışında olan bu kanu
nun şiddetle tatbikini zaruri kılan fevkalâde 
tâbiri ile tarif ettiğimiz zaman bunun ne demek 
olduğunu vuzuhlu bir surette kanunun ibare
sinin tesbiti şarttır. Şimdi arkadaşımız daha 
vuzuhlu olarak kendi meslekleri ve çalışma 
kollan içerisinde oldukları için bir çok ka
nunların isimlerini zikrettiler, bendeniz hep
sini sayamıyacağım, bir çok kanunlarımız 
içinde böyle fevkalâde diye bir takım za
manlar ifade edilmiştir. Buraya giren bu fev
kalâdelik de o mevcutlardan başka bir fevka
lâde zaman tarif ve tasvir ediyor gibidir. Ben
denizin teklif ettiğim şekil pratik olarak bu 
kanunun içinde bulunduğumuz şu günün icaba-
tma göre çabuk çıkarılmasını temin edici bir 
usul olarak tavsiye etmektir. Diyorum ki, biz 
bugün filen fevkalâde zamandayız. Çünkü za
ten Millî korunma kanunun meriyet mevkiine 
girişinin başında yazılı olan şartlardan bi
risi de fevkalâde samanın bulunmasıdır. Ma
dem ki, bu kanun meriyettedir, ve bu gün fev
kalâde zamandayız, bu kanunun tatbik olu
nacağı günden itibaren bu şiddetlerle tatbik 
olunabilir. Fakat Millî korunma kanunun tat
bik mevkiinde bulunduğu samanlar için bu 
kanunun hükmü ne olacak? Arkadaşlar bilirsi
niz her Devlette olduğu gibi bizde de Dev
letin hayatında muayyen zamanlarda yaşa
yan ve mevkii meriyetten sakıt olmamakla 
beraber günü ve zamanı gelince tatbik edilmek 
üzere uyutulan bir takım kanunlar vardır. Me
selâ örfi idare kanunu gibi. Devletin kuvvet va 
sıtası olarak tıpkı deposundaki silâhı, obüsü 
gibi durur, onun icabında kullanılması gibi, 
kanuni şartlar meydana gelince o kanunlar da 
tatbik mevkiine girer. İstiklâl mahkemeleri 
kanunu bunun gibidir. 

HASAN PEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Millî 
Müdafaa mükellefiyeti kanunu... 

REGEB PEKER (Devamla) — Evet; bunlar 
hep bu nevidendir. Muhterem encümenin hu
zurunuza getirdiği metin de böyledir. Mese
lenin ele alınmasına lâzım olan zamanın geç
tiği kanaatine varılınca bu da öteki kanunlar 
gibi günü gelince tekrar tatbik edilmek üzere 
yerine konacaktır. 

Şimdi böyle bir kanunda zikredilen üç ana 
halde fevkalâde halin ne olduğunun ifade edil
memesi ciddi bir Devlet meselesi olarak vatan
daşların hukukuna, Türkiye'deki kaza hakkına, 
Türkiye'de çalışan mahkemelerin çalışmasına 
derin bir surette icrayi tesir eder. Hattâ bu ka
nunun tatbikından beklenilen neticeleri şüphe
ye düşürebilir. Binaenaleyh encümenden rica 
ederim, bendenizin belki kabataslak olan görüş
lerimi nazarı dikkate alarak, kendilerinin 
meslekî bilgileriyle, ellerindeki kanuni hüküm
lerle mezcederek bu karanlık gördüğüm nokta
yı aydınlatıcı bir şekilde getirmek üzere bunu 
alıp encümende bunun üzerinde çalışmaları 
faydalı olur. 

Sonra esaslı bir nokta da; Millî korunma ka
nunu bugün mademki mer'iyet mevkiindedir, 
şimdi burada görüşürken bir arkadaşımızın ha
tırlattığı bir nokta olarak bunu da Heyeti muh-
teremenize hatırlatırım, bu kanuna pratik ola
rak ihtiyacımız nedir? İçinde bulunduğumuz 
hale göre eski kanunların hükümlerini şiddetlen
dirmek. Bu da elimizde mevcut olan Millî ko
runma kanununa, onun ceza ve muhakeme usulü 
bahislerine bir ek olarak da sokabiliriz. Böyle 
yapmıyacaklarsa müstakil bir kanun olarak isti
yorlarsa arzettiğim noktanm açık bir surette 
aydınlatıcı hükümlere bağlanarak huzurunuza 
getirilmesinin elzem olduğu kanaatinde ısrar 
ediyorum. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar; gerek Refik İnce ve gerek Ruşeni'nin 
ileri attığı fikir, elbetteki hepimizin üzerinde 
durmakta olduğu bu gibi hallerin en vahimle
rinden birisi idi. Halbuki Mazbata muharriri
nin verdiği cevap ise sarahaten bunun bu hükme 
dahil olmadığı merkezindedir. Binaenaleyh 
bence Adliye encümeni mazbata muharriri ile 
burada serdolunan fikirler arasında bir sui te
fehhüm olduğu ve bundan dolayı böyle bir 
cevap verildiği itikadmdayım. Bunun için ser-
dedilen fikirleri ve Millî Müdafaa encümeni 
mazbatası; nasıl bizim Adliye encümenimizin 
mazbatası yüksek bir tetkikle yazılmış ve hazır-
lanmışsa, yüksek bir tetkikle yazılan Millî Mü
dafaa encümeninin mazbatasmm dahi bir defa 
gözden geçirilmesi ve bu mühim noktayı nazarı 
itibara almak suretiyle bir kere daha tetkik 
edilmesi için encümen tarafından geri alınma
sını... 
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MÎLLÎ MÜDAFAA En. REİSİ Gl. KÎAZIM 

SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Adliye encüme
nince mi? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Tabii, 
Adliye encümeni pekâlâ yapabilir. İş tebeyyün 
etmiştir. Zannederim çok faydalı olacaktır, 
Adliye encümeni bunu alsm. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. REİSİ Gl. KİAZIM 
SEVÜKTEKÎN ( Diyarbakır ) — Neyi nazara 
alacaktır? 

ZİYA GEVHER ETİLÎ (Devamla) — Ahzı 
asker şubelerinde, böyle bir cürüm irtikâp ettik
leri zaman bu kanunun hükmüne dahil değildir, 
dediler. Biz bunun dahil olmasmı istiyoruz. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. REÎSİ Gl. KİAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Halbuki, bu bi
zim maddede dahildir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Paşam, 
yüksek taktiğinizden bahsettim, biraz sabredi
niz (Gülüşmeler). 

Yani hakikaten Millî Müdafaa encümeni işi 
yüksek bir komutan sıfatiyle görmüş. Gayet 
şümullü askerî vazifelerden nerelerde cürüm ir
tikâp edilir, bunları tecrübeleriyle görererek 
bunu bir madde halinde zikrettikleri için biz 
bunu behemehal nazarı itibare almak mecburi
yetindeyiz. 

Arkadaşlar emin olunuz ki bu eürüm yapıl
mış ve yapılacaksa bu cürümlerin yüzdesi da
ha ziyade bu yanlarda olur. Onun için bu fikir 
öyle reddedilecek fikirler değildir. Onun için 
Adliye encümeni doğrudan doğruya Millî 
müdafaanın mazbatasının okunmasını istemez. 
Çünkü hakikaten teşmil ettiği, tasrih ettiği hu
kukça gayet esaslı maddeler de vardır. Onlar 
kaybolur. Ben her ikisinin ortaya koyduğu kıy
metli mütalâa ve fikrleri birleştirebilmek için, 
Millî müdafaanın teklifi ve burada hatip arka
daşlarımız tarafından söylenen sözler Adliye 
encümeni yüksek telmiğini bir kere daha hare
kete getirerek bunu yeni baştan tetkik etsin. 
Bunu rica ediyorum, bir de takrir veriyorum. 

ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. ŞÎNASİ DEV
RİN (Zonguldak) — Efendim; ilk Önce fevka
lâde halin Millî korunma kanunu ile olan alâkası 

bakımından muhterem Receb Peker'le Ecümen 
arasında bir görüş farkı yoktur. Fevkalâde hal, 

Millî korunma kanununun tesbit etmiş olduğu hal
dir Şimdi yegâne fark, metne geçirilip geçirilme
melidir. Bu kanun, Askerî ceza kanununa ek ve 
münferit bir kanundur. Daha evvelde arzettiğim 
gibi «Fevkalâde hal» ibaresini ihtiva eden ceza 
kanununa ek bir kanunla diğer kanunlar vardır. 
Millî korunma kanununun yalnız bu lâyihadaki 
fevkalâde hal ile, diğer kanunlardaki fevkalâde 
arasında bir fark yapar. Bu itibarla bunun bu
rada zikredilmesinde mazarrat vardır. Eğer bü
tün bu tereddütler bir metinle halledilmek iste
niliyorsa... Bunu ayrı bir kanunla ve şümullü 

olarak yani diğer kanunları da ihtiva edecek 
şekilde tesbiti muvafık olur o zaman hiç bir 
tereddüde yer kalmaz bu itibarla Hükümet böy
le bir maddeyi getirir, teklif eder ve Heyeti ce-
lile de kabul ederse her iki noktai nazar zanne
derim ki telif edilmiş olur. 

İkinci mülâhazaya gelince : Eğer Millî Mü
dafaa encümeninin bu metni encümende uzun 
uzadıya görüşülmemiş, ve alâkadar vekâletler
le müteaddit defalar temas edilmemiş ve muta
bakat hâsıl olmamış olsaydı bendeniz bu tek
lifin bir daha encümende görüşülmesinde tek
nik bakımından bir fayda mülâhaza ederdim. 
Fakat Heyeti Celile bunun diğer bütün suçlara 
şümullendirmesi direktifini verecekse o zaman 
bu bakımdan tanzim edilmek üzere encümene git
mesinde bir fayda vardır. Hulâsai maruzatım şu
dur : Lâyihada yazılı cezaların şümullü bir şekilde 
tatbiki Heyeti Celilece iltizam ediliyorsa bu 
takdirde yalnız ileri sürülen hususların değil, 
bilûmum askerî ihtiyaç ve muamelelerin nazara 
alınması icabeder. Eğer maksat umumî bir teş
dit değilse, Adliye encümeninin metni tercihe 
şayan görülebilir. Binaenaleyh, yüksek heyeti
niz bunun askerliğe celp hususlarına da teşmili
ni muvafık görürse o saman bu direktifi Encü
mene verir, Encümen de tabii Umumî Heyetin 
bu arzusunu yerine getirir. 

REİS — Receb Peker, söz istiyor musunuz? 
RECEB PEKER (Kütahya) — Bendeniz tak

rir takdim ettim, tekrar maruzata lüzum görmü
yorum. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Arkadaşımız 
Adliye encümeni mazbata muharriri ısrarla böy
le bir teşmilin düşünülmediği, varit olmadığı 
mütalâasmdadır. Eğer bu, Millî Müdafaa en
cümenince düşünülerek konmuş bir hüküm ol
saydı, askerî mükellefiyete de teşmili yalnız Millî 
Müdafaa encümenince yapılmış olsaydı biz 
belki bu mevzu üzerinde iki encümenin ayrı 
ayrı fikirlerine muttali oluyoruz diyebilirdik. 
Halbuki lâyihayı hazırlayan Hükümet dahi 
bu fikirdedir. Hükümetin maddesi diyor ki, 
«Askerlik, yedeksubay ve askerî memur ve 
Millî Müdafaa mükellefiyeti kanunları hüküm
lerinin tatbikma taallûk eden herhangi bir 
hizmetle tavzif edilmiş olan memurlar...» ki 
burada bütün bu sayılan kanunlara - ki Askerlik 
mükellefiyeti kanunu o meyandadır - teşmili 
Hükümetçe düşünülmüştür. Acaba şimdi Hü
kümet bundan sarfınazar mı ediyor da, Adliye 
encümeni böyle bir teşmile lüzum olmadığı 
fikrindedir? Fakat Hükümet şimdiye kadar 
böyle bir teşmilden vazgeçtiğine dair bu kür
süden beyanatta bulunmamıştır ve burada he
men hepimiz böyle bir teşmilin lüzumuna kani 
bulunuyoruz. Binaenaleyh Adliye encümeni bu
nu almalıdır. O zaman fevkalâde haller de ora-
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da hallolunabilir. Yahut Millî Müdafaa encü
meninin metni üzerine gecelim. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Kemal Turan Bey, izahat ve beya

natından «ısrarla» diye bahsettiler. Bendeniz an
cak muhterem arkadaşların suallerini cevapla
mağı bir vazife »larak yapıyorum, onun için «Is
rar» sözünü yerinde bulmam. Esas mevzu şu
dur; Hükümet metninde de böyledir, Adliye 
encümeni bunu çıkarmıştır, bundan dolayı mı 
Adliye encümenine gitmemesinde ısrar ediyor 
lar dediler, lâyihanın encümende müzakeresinde 
alâkadar 3 vekil de hazır bulundular. Bu tetkik
lerde metinde ifade itibariyle maksadı tecavüz 
eden bazı kelimelerin mevcut olduğu görüldü. 
Millî Müdafaa encümeninin tesbit ettiği metne 
göre değiştirilmesi icabeden ve vekillerin de 
iltihak ettikleri hususlar böylece tesbit edildi. 
Mazbatamızda da yazdığımız veçhile - ki, maz
batamızı okumuş olsalardı maksadımızı anlaya
cakları bedihi idi- Hükümetle Adlij^e encümeni 
tam bir mutabakat halindedir. Eğer Heyeti umu-
miyeniz bunun askere celp ve sevk idlerine de 
teşmilini istiyorsa Adliye encümeni onu bittabi 
bu nokta dahilinde mütalâa eder. (Güzel güzel 
sesleri). 

REİS — Efendim takrirler var, okunacaktır. 
(Manisa mebusu Refik înce'nîn takriri tek

rar okundu). 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin encümene alınarak cereyan eden 

müzakereye göre eksiğinin yetirilmesini teklif 
ederiz. 

Çanakkale Yozgad 
Ziya Gevher etili Sırrı İçöz 

Yüksek Reisliğe 
Kürsüde arzettiğim sebeplerle (fevkalâde 

hal) in açıklandırılması için maddenin encüme
ne verilmesini dilerim. 

Kütahya 
Receb Peker 

REİS — Efendim, bu üç takrirlerden birisi, 
Refik İnce 'nin takriri, Millî Müdafaa encümeni
nin maddesinin müzakeresini teklif ediyor. 

Receb Peker ise şimdi izah ettiği noktai na
zarla maddenin encümene gitmesini istiyor, 

Ziya Gevher ve Sırrı İçöz, burada cereyan 
eden müzakereye göre maddenin tadili için en
cümene gönderilmesini teklif ediyorlar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bende 2iya Gev
her'in takririne iştirak ederim. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Takririmi 
reye koyarken «fevkalâde» tâbirinin açıklan-
dırılması manasını da kast buyurunuz. j 

REİS — Tabii bu da dahildir. | 
(Ziya Gevher ve Sırrı İçöz'ün takriri tekrar | 

okundu). i 

i REİS — Bu takriri yüksek takdirinize arze-
! diyorum. Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... 
! Takrir nazarı itibare alınmıştır. 
{ Maddeyi encümene veriyoruz. 
i Lâyihanın diğer maddelerini bu madde gel-
! dikten sonra müzakere edeceğiz. 

İkinci lâyihaya geçiyoruz. 

4. —- Manisa mebusu Refik İnce'nin, bazı 
ay adlarının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Dahiliye encümeni mazbatası (2/50) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? 

NECMEDDİN SAHİR (Bingöl) — Bu kanun 
lâyihası hakkındaki düşüncelerimi arzetmeden 
önce teklifin asliyle Dahiliye encümeninin bize 
sunduğu şekli müsaadenizle gözden geçirmek 
istiyorum. 

Refik Şevket İnce, umumî kullanışta birlik 
temini için teşrinievvel ve teşrinisani yerine 
birinciteşrin ve ikinciteşrn denilmesini kanunlaş
tırmak istiyor. Diğer yandan rumi takvim za
manında doğru görülebilen kânunuevvel ve 
kânunusani arasına, şimdi kullanılan milâdî tak
vime göre bir yıl girmekte olduğundan kânunu
sani ayına ilkay, kânunuevvel ayma sonay de
nilmesini teklif ediyor. 

Dahiliye encümenimiz bu teklifi inceliyor. 
eski kitaplarımızda, muahede ve mukavelena
melerde, düsturlarda hattâ Teşkilâtı esasiye ka
nunumuzun 14 ncü maddesiyle diğer kanunla
rımızda yer almış bulunan teşrinievvel, teşrini
sani, kânunuevvel ve kânunusani aylarındaki 
«evvel» ve «sani» sözlerinin bizimle münasebeti 
olmadığı için tam ve güzel karşılıklarının ko
nulmasını doğru buluyorum. Gerçek bu, çok ye
rinde, çok doğru. 

Dahiliye encümenimiz, sürekli çalışmalariyle 
yurdumuzu aydınlatan Türk Dili kurumuna 
baş vuruyor, düşüncelerini soruyor ve mütalâa
sını aldıktan sonra bize şu teklifte bulunuyor: 

Teşrinievvel ayma sadece teşrin; 
Teşrinisani ayma kasım; 
Kânunuevvel ayma ocakayı; 
Kânunusani ayma ilkay; 
olarak ad veriyor. 
Vakit ilerlediği için sayın arkadaşlarım bu 

konu üzerinde uzun konuşulmasını belki de 
doğru bulmazlar; fakat buna ait düşünceleri be
lirtmek de faydasız değildir. 

Büyük inkılâplarımıza göre çok sade olan, 
çok basit görülen ve fakat umumî hayatımızda, 
yazr ve konuşma dilimizde derin ilgisi ve yeri 
bulunan ay adlarını değil, hattâ gün adlarını 
bile değiştirmek yerindedir. Fakat bunları 
fevri değil ilmî araştırmalarla, halkımızın duy
gularına uyarak halkımızın kullandığı ay adla-

[1] 95 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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rını inceliyerek, hepsini bir arada yürütmek, | 
kanunlaştırmak, yarım iş görmekten ise tüm iş J 
görme yönünden daha do^ru olsa gerektir. j 

Zaten tek ve tonlu çalışmalarımızdan başka 
zaman denilen büyük silindir vabancı kelimeleri I 
tanvor, eriyor, dilimizi temizliyor ve bir cok | 
işlerimizde oldu&u gibi Wzi crüzel türkçemize j 
kavuşturuyor. Resmî teşekküllerimizde, okul- I 
larımızda, gazetelerde bile teşrinievvel ve teşri
nisaniler, kânunuevvel ve kânunusaniler çoktan-
beri ilktesrin - birinciteşrin. «onkânun - ikinci-
kânun diye kullanılıyor. Müsaadenizle buna 
dair küçük bir örnek vereceğim: 

Astronomi kitabı. Maarif matbaası: 1940. 
Sayfa: 45. Bu kitanta busun kurtlanılan takvime 
göre ay adları şövle yazılrvor: İkincikânun, bi
rinci teşrin, ikincitesrin. birincikânun. 

Şu halde bu aylardaki evvel ve saniler sibi 
asıl ay adlarımızı da gözden geçirmek yerinde 
olur. Esasen kullandığımız ay adlarının hiç bi
risi türkce delildir. Bunlar süryanice ve lâ-
tinceden bize gelmiştir: Kânunusani, şubat, ni- I 
san, haziran, temmuz, ağustos, eylül, tesriniev- | 
vel, teşrinisani* kânunuevvel ayları süryanice- j 
dir. Yalnız mart ve mayıs ay adları lâtincedir. 

Tabii bilginlerimiz bu işlerde daha vetgilidir, 
daha aydındırlar. Fakat ben de aydınlanmak 
istiyorum. Dahiliye encümenimizin teşrinievvel | 
ayına sadece (teşrin) adîni verirken kânunu- \ 
evvel ayına (ocakayı) demesi iyice anlasılamı- ! 
yor. Acaba teşrin bırakıldığı gibi kânun da ka- | 
lamaz mı? 

Kitaplar kânun karşılığını şöyle yazarlar: i 
(Atesocağı. soba, mangal). | 

Mecaz olarak da şöyle derler : Bir şeyin tu
tuşup yandığı mahal. (Kânunugazap). 

«Teşrin» adfnm bırakılmasını uygun bulan j 
Dil encümeni ve ona uyan Dahiliye encümeni ! 
«kânun» adını herhalde «kânunugazap» tan kur- | 
tulmak için «ateş ocağı» na vermiş, «ocak-ayr» i 
na çevirmiş olacak! vakıa «ocakayı» fena bir I 
buluş değil. Fakat bütün ay adları tek kelime | 
olarak şubat, mart diye, anılırken, «ilkay» j 
dan çok farklı ve iki kelimeli «ocakayı» kânun j 
aymm tüm karşılığı değildir de. Çünkü kânun j 
ayı bir değil ikidir; ocaklar her iki ayda da j 
tütmektedir. Bundan başka «Ocakayı», ocaka - ! 
îr bir şeyi anlatır gibi oluyor. i 

Halbuki kânunusani ayma verilen ad çok j 
iyi: İlkay: Yılın ilk ayı olması bakımından da, | 
güzel türkçe olması yönünden de yerinde. Bu | 
duruma göre teşrinievvel için sadece «teşrin* j 
kullanılabileceği gibi kânunuevvel için de sa- j 
dece «kânun» denilebilir. Yahut halkımızın kul- • j 
landığı gibi «karakış» adı verilebilir. Çünkü I 
kış mevsimi kış günleri bu ayda başlar. Fakat j 
yılm son ayı olduğu için «sonay» demek yara
şır. | 

Teşrinisani ayma «kasım» denilmesi incele- | 
meye değer. Gerçi «kasım» aslında arapçadır: i 

Ayıran, taksim eden demek. Hattâ kitaplar 
bunu şöyle anlatır: 

«Ruzu Hızır ile beraber seneyi iki müsavi 
kısma ayıran gündür ki, teşrinievvelin 26 ncı 
günü olup kışm mebdei addolunur.» 

Ruzu kasım denilir. Şimdi bize ne garip ge
liyor, değil mi? Hem «ruz», hem «kasım». Fars
ça ile arapça birleşmiş. Güzel türkçemizde son
bahar ve güz manasiyle de karşılanır; hattâ ka
sım çiçeği denilir. Fakat kasını, bir mevsimi 
anlatmakla beraber, türkçeleşmiştir. Teşrinisa
ni yerine daha iyisi bulunmazla kasım adı ve
rilmesi halk diline göre iyidir. 

Esasen halk arasmda kış aylan şöyle adlan
dırılmıştır: 

Teşrinisani ayma Kasım 
Kânunuevvel » Karakış 
Kânunusani » Zemheri 
Şubat » Gücükay 

denilir. Gerçek zemheri de «zemherir» dir ve 
arapçadır, «zemherir fırtması» denilir. 

Halkımızın kullandığı adlar bize gösteriyor 
ki diğer ay adlarmı da türkçeleştirmek kabil
dir. Hattâ şubat ayı için «gücükay» denildiği 
gibi haziran ayı için «kiraz ayı», ağustos ayı 
için «Hasat» yahut «Harman» ayı denilebilir. 
Sonbahar aylarma «güzayı», «gazalayı» denile
bilir. Herhalde bu ay adlarını inceleyerek top
lu bir iş görmek bir daha değiştirilmiyecek şe
kilde bir kanun çıkarmak doğru olur. 

Şimdi bunları bir yana bırakarak bu değiş
menin yapkılan üzerinde de durmak yerindedir: 

Devlet dairelerinde ve kurumlarında olduğu 
gibi ticaretevlerinde, okullarda ay ve günlere 
ait lâstik damgalar vardır. Bunlar kauçuktan 
yapılarak kullanılmaktadır. Bugün kauçuk bu
lunsa bile bunların yapılışında bazı hususiyet
ler olduğu için şimdi içinde bulunduğumuz du
ruma göre bunları hazırlamak, yenilerini yap
tırmak kolay değildir. Sonra eskiden 40 - 50 
kuruşa yaptırılan bu damgaları bugün o para 
ile yaptırmak ta kabil olmasa gerektir. 

Sonra bankalarda ve para işleriyle uğraşı
lan yerlerde ay ve gün adlarmı taşıyan saatli 
büyük damgalar vardır. Bunlrm da değiştiril
mesi bugün için koly değildir. Bunlardan baş
ka ay adlan üzerlerine yazılmış olan ve karto
tek usulü tatbik edilen resmî, özel teşekküller, 
kurumlar vardır. Bugün ambalaj kâğıdı, yazı 
kâğıdı bulmakta zorluk çekildiği bir zamanda 
bu kartotekler için kart bulmak da güç bir iş 
olsa gerektir. 

Diğer yandan Devlet dairelerimizin ve ku
rumlarımızın özel ve basılı kâğıtları vardır, 
İşte bir iki örnek: Aylık ödeneklere, ödemelere 
ait basılı çekler, ticari bonolar; dul ve öksüz
lerle emeklilerin aylık cüzdanları. Bütün bun
larda değiştireceğimiz ay adları bulunmakta
dır. 
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Bu arada okullarımızda okutulan kitapları 

ve bir çok yerlerde kullanılan takvimleri de 
hatırlamak yerindedir. 

Bütün bunlar yazı ve konuşma dilimizde bir
liği düzenlemek için değiştirilmesi düşünülen 
dört ay adının iktisadi akisleri, ekonomik 
yankıları. Bunları ileri sürmekle, müsaadenizle 
şunu hatırlatmak istiyorum. Değiştireceğimiz 
ay adlarını taşıyarak evvelce bastırılmış olan 
kitaplardan başka cüzdan, çek, bono, cetvel, 
defter ve bunlar gibi bütün kâğıtların kullanı
labilmesi için kanuna özel, geçici bir madde 
koymak. 

Esasen Türk harflerinin kabul ve tatbiki 
hakkında Büyük Meclisçe 3 ikinci teşrin 1928 
günü onaylanan /353 sayılı kanunda buna ben
zer bir madde konulmuştu. Adı geçen kanu
nun altıncı maddesinin ikinci fıkrası şöyledir: 

«Devletin bütün daire ve müesseselerinde 
kullanılan kitap, kanun, talimatname, defter, 
cetvel, kayıt ve sicil gibi matbuaların 1930 ha
ziranı iptidasına kadar kullanılması caizdir.» 

Demek oluyor ki, o kanunun kabul gününe 
göre bu gibi basılı kâğıtlar için bir sene do
kuz ay kullanma izni verilmiştir. 

Bu duruma göre zait görülse bile yürürlük
te her hangi bir tutukluğu karşılamak için yeni 
ay adlarına ait kanuna, eski ay adlariyle ev-
\ -̂ Ice bastırılmış olan kitaplar dışında cetvel, 
.•ek, bono, cüzdan, defter, cetvel ve kâğıtlarla 

• kvimlerin ve her türlü damgalarla bunla-
ı benzerlerinin 1943 yılının ilk aynım birinci 

"nüne kadar kullanılabileceğini gösteren bir 
••u(,dde koymak yerinde olsa gerektir. 

Onun için bu kanun lâyihasını. Teşkilâtı 
cariye kanunumuzun 14 ncü maddesini ilgilen

dirmesi bakımından gereken incelemelerde bu
lunulmak ve diğer ay adlarını da gözden geçir
mek ve kısa, bir zamanda yine Meclise sunul
mak üzere Dahiliye encümenine... (Maarif en
cümenine sesleri) Dahiliye encümenine değil, 
Maarif encümenine verilmesini tasvibinize a.rze-
diyorum ve bunun için bir takrir sunuyorum. 
Eğer bu uygun görülmezse birinci maddenin 
değiştirilmesi ve kanuna arzettiğim sebeplerle 
ikinci bir madde konulması için sunacağım iki 
takririn ayrıca kabulünü yüksek takdirinize 
arzediyorum. 

Dr._ OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Refik İnce arkadaşını bilmem ki bu sefer tekli
fini niçin bu kadar noksan yaptı? Senenin üç
te birini eline alınış, dört aynım ismini değiş
tirmiş, diğerlerini olduğu gibi bırakmış. Bu ay
larda çok üşüdüğümden dolayı ben de onların 
isimlerini ağzıma almak istemiyorum. Ancak 
bulunan çare beni isitraakta.ii ela çok uzaktır. 

Refik înce arkadaşım teşrinleri olduğu gibi 
bırakıyor. İsterdim ki onun sonay, ilkay diye 
bulduğu isimler teşrinler hakkında konsun. Fa
kat yalnız bu kadar mı? Niçin martı bırakıyor? 

I'îart derken Refik İnce arkadaşımızın mitolo-
j 'de harp ilâhî denen marsı kastetmediğine ka
ryen eminim. O harpten kaçan bir arka
daş değildir, fakat harbin önüne geçmeğe ça
lışan bir adamdır da. 

Ağustos Romalı Ogüste izafeten verilmiştir. 
Onu tarihlerde okudular. Fakat okadar çok 
konuşan arkadaşım hiç bir zaman bu kelimeyi 
ağızlarına almamışlardır. Ağustosu niçin bı
rakmış. 

Arkadaşlar, dahiliye encümeni de bu işlerde 
teşrin kelimesini bırakarak yalnız bir keli
mede Refik İnce arkadaşıma iştirak etmesi 
ve diğerleri için ayrı kelimeler kabul etmeleri 
de bence yerinde değildir. 

Kânunuevvele ocak tâbirini vermişler. Belki 
ocak başını hatırlatmaktadır. Fakat ocak tâbiri 
son dil gelişmemizde, medeni hayatımızda başka 
manalara da gelmektedir. Ocak aynı zamanda 
bir müessese, bir cemiyet mânasını da ifade 
eder. 

Kasım bir aya isim olarak vermişlerdir. Hal
buki kasım bir mevsimdir ve bugün kasımın 
143 ncü günündeyiz. Fakat ikinci teşrinin 143 
ncü gününde değiliz. 

Eğer herkes birdenbire aylara mahsus bir 
isim vermeğe ve bu hususta bir fikir izhar et
meğe kalkacak olursa ben de Rifat arkadaşımın 
dediği surette kasım ayı diyeceğime kocayı de- , 
rim. Koç katımı mevsimi olduğu için. Refik 
İnce arkadaşımızın, bulduğu esbabı mucibeler 
arasında en kuvvetlisi kânunlara aittir. Son 
ay ve ilk ay. Diğerleri hakkında da böyle bir 
inceleme yapmış olsalardı çok iyi olacaktı. 
Arkadaşlar, bu iş biraz da terim isidir. Terim 
bahsinde nereye gidiyoruz. Maarif vekilimizi 
dinlemek isterdik. İstanbul üniversitesi bütün 
terimleri lâtinoeleştirdi. Eğer ayları da lâtin-
eeden alacaksak oktobr. nuvambrı demek lâ
zımdır. Eğer biz bugün yalnız dört ayın isim
lerini değiştirmekle iktifa edecek olursak belki 
bir kaç sene sonra diğer bir kaç ayın ismini de
ğiştireceğiz. Beş on sene sonra tamamen takvim 
değişecek ve yazık olacak ki, tuttuğumuz muh
tıra defterlerinin bile kıymeti kalmıyacak. 

Arkadaşlar; arzetmek istiyorum ki, bu he-
niis çıkar yol değildir. Bunun üaermde herkes 
kürsüye çıkıp bildiğini söyliyebilir, Binaen
aleyh bunun olgunlaşması cin icabeden encü
menlerde konuşulmak gerektir. 

BEİS - - Daha 7 arkadaş söz almıştır, lâyi
hanın Maarif encümenine verilmesi hakkmda 
takrir de vardır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — En
cümene verilmesinin aleyhinde söz istiyorum. 

RASİH KAPLAN (Antalya) -—Usul hak
kmda söz iriliyorum. 

REİS Buyurun. 
RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 
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Tbu kanunun büğün çıkması imkânsızdır, çünkü 
Teşkilâtı Esasiye kanununa muhaliftir. Teşki
lâtı-'Esâsiye kanunu der ki; Büyük Millet Mec-
aısi her sene teşrinisani iptidasında davetsiz 
toplanır. Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiyenin bu 
maddesi tadil edilmeden biz bu kanunu çıkara
mayız. (Alkışlar). 

REİS — Lâyihanın müzakeresini tehir edi
yor ve Dahiliye encümenine veriyoruz. 

Açık rey neticesini arzediyorum. 1941 mali 
y: lı Muvazene! - umumiye kanununa =.. bagir <D) 
cetvelinde değişiklik • yapılmasına dair kanuna 
265 zat rey vermiştir.. Muamele tamamdır, ka
nun 265 reyle kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek başka madde yoktur, 
çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere ini
kada nihayet veriyorum. 

(Kapanma saati : 17,20 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul erli I iniştir) 
Âza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

veye iştirak etmeyenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Münhaller 

: 420 
: 265 
: ' 265 
: 157 
: 00 
: 00 
: 7 

[Kabul edenlerJ 

Afyon Kâra hisar 
Bere Türker 
[Mebrure Gönene 
Şevket Raşit Hatipoğiıı 

Ağrı 
!l)r. Hüsamettin Kura i 

Amasya 
[İsmail Hakkı Mumcu 
Kafi/ Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
.Arif Baytııı 
[Belkis Baykan 
[Kkrem Ergun 
Eşref Demirci 
'.Fevzi Dalda 1 
[Muammer Eriş 
[Rifai Araz 

Anta'laa 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy (M.) 
[!\rıuullah Esad Sümer 

Türkân Örs 
Aydın 

Di-. Şakir Şener 
Nazmı Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Bahkesir 
Fahrettin Tiritöğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı' 
Hilmi Şeremetli 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

' . ' -Bilecik-
Dr. [Muhlis Suner 
Kasım' Gülek 
Memduh Şevket Ksehdâl 

Bingöl 
Feridun Fikri 
N'eemeddiu Sahiv 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Terfik Temelli' 

Bolu 
Celâl Sait Siren' . 
Cemil Özçağlâr 
Dr. Zihni ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
I Ait fi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Neemi Dilmen 
Menıed Sanlı ..•"-• 

Bursa 
Atıf Akgüc 
Dr. Galib Kahraman . 
Dr. Refik Güran'. 
Dr. Sadi Konuk 
"Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gereeker 
Nevzad Ayaş . '.' 
Refet Canıtez . 

Çanakhalv 
Atıf Kamçıl . 
Avrıi Vukaruc 

Ziya Gevher Etili 
Çankırı. ;. 

Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Oantekın 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemâl" Alpsâr 
İsmet Eker..' 
Münir Çağıl ' 
Nuri Kay'aalp 
Sül eymaıı Köstekeioğl u 

Denizli ; 
Haydar Günver ['. 
Emin Aslan Tokad :. 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakn 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevükt eki ı1 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
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Edirne 
E>r. Fatma Memik 
Faik Kaltâkkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
01. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
İzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdıırrahman Melek 
Dr. MemedAli Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. thşan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansıı 
Talât Onay 

Günıiişane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Atae 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

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

tçd 
Ahmed Ovacık 
Erniıı Tnankrrr 
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îspdrta 

Hüsnü özdam&r 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahme4 Şükrü Esmer 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 
ismail Hakkı Ülknıen 

îzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epiknıen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşeıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Tııreay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklardı 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 
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KoeaeU 

Dr. Fuad Soragman 
Hjrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
ivazım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Del i I başı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emruîlah Barkan 
GL Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhî Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bay ur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Dimi 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıd\an Nafiz Edgüer 

M araş 
Dr. Kemali Bayızit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
01- Seyfi Düzgören 
Rıssa- Erten 

Muğla. 
Hüsnü Kitabci 
Orgeneral izzettin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcatı 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenir-
Fuad Siımen 
Kemalottin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Damar ArıkogTu 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioglu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdıırrahman Naci De-
mirâğ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er 
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İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galita Pekel 

Hasip Alımed Aytun» 
Muammer Develi 
Sıtlot Atanç 

Trabzon 
Daaiş Eyiboğlu 
Faik A<hıned Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Şprif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkmau 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

îozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Sinasi Devrin 

[Reye iştirak etmeyenlerJ 

Afyon Karahüar 
Ali Çetinkaya 
Hamza ErK&n 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 

Ağrı 
Haüd Bayrak (1. Â.) 
QY Kemal Doğan 

Jmasya 
Esad Uras a*^ 

Ankara ^ ; 
ili-, Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V«) 
Yahya Galib Kargı 
(M.) i 

Antalya 
Easih Kaplan v 
Tayfur Sökmen 

Aydin 
Adnan Menderes 
Agâh Sırn Levend 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl- Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
Şlll 
Memed Emir (M.) 
Muzaffer Akpmar 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Hilmi Ergendi 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Rs.) 

Çoruh 
Ali toa Erern 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Şakir Baran (Hasta) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Dr. Behçet Üz 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(Hasta) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
İskender Artun (M.) 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
S&Lm Altug 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar (Has
ta) 

Üazianteb 
Ahrned Aksu 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Ffcret Atlı 
İsmail Sabuncu 

Oümüşane 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Dr- Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
R«f ik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç 

istanbul 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
4Jelâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurt i 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem İzzet Benice 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Ar*kh 
Şeraf ettin Karacan 

Kastamonu 
Hacer Dicle (Hasta) 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
(Mazur) 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan (M.) j 
Ragıb Akça f# 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer GÖker 
Ali Rıza Türel 
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F'tıad Gökbudak 
(41. Âli Fuad Cebesoy 
(v.) r : 

Kâzım Okay 
Tevfik Fikret Silay 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Muhlis Erkmen (V.) 
Malatya 

Yasıl Çmay 
Manisa 

Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Yaşar özey 

Maraş 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 

t : 40 30.3 
Hasan Menemene ioğlü 
(V.) 
îrfan Ferid Alpay a 
(İ. Â.) , 

Muğla 
Cemal Karamuğia. 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlü (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu (Mazur) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 
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Samsun 

Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 

Sür d 
Ressam Şevket Dağ 
(Mazur) 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 

Sivas 
Hikmet Işık 
Mergube Gürleyük 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fâyık Öztrâk (V.) 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Halid Nâzmci K "eş m ı i 
Nâzım Poroy 
Resâi Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 

Urfa 
Hüseyin Sami (Hasta) 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
îbrahim Arvas 
Münih Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Vcüed îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Yusuf Ziva Özene i 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 92 
Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tah
siline mahal ve imkân görülemeyen borçların terkinine 
dair 3/332 ve mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle 
takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemeyen borç
ların terkinine dair 3/407 sayılı Başvekâlet tezkereleri 

ve Bütçe encümeni mazbatası 

Mücbir ve zaruri sebepler dolayısıyla takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemiyen borçların 
terkinine dair Başvekâlet tezkeresi (3/332) 

T. C. 
Başvekâlet 3. II. 1941 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı : 6/384 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mücbir ve zaruri sebepler dolayısıyla takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden Mu-
hasebei umumiye kanununun 133 ncü maddesi mucibince, Malî müşavere encümenince kayıtları
nın terkinine karar verildiği Maliye vekilliğinin 29 .1 .1941 tarih ve 141268/155/1558 sayılı tezkere
siyle bildirilen (1.643 949) lira (26) kuruşa ait iki kıta cetvelin ilişik olarak sunulduğunu arz ve ge
reğinin yapılmasına yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mücbir ve zaruri sebepler dolayısıyla takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemiyen borçların 
terkinine dair Başvekâlet tezkeresi (3/407) 

T. G. 
Başvekalet 16. X. 1941 

Yazı İşleri Dairesi Müdürlüğü 
Sayı : 6 - 2006/4740 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mücbir sebepler ve zaruretten ötürü takip ve tahsiline yer ve imkân görülemediğinden dolayı 
Muhasebei umumiye kanununun 133 ncü maddesi mucibince kayıtlarının terkinine Malî müşave
re encümenince, 30 . I X . 1941 gününe kadar karar verilmiş olan (83 773) lira (89) kuruşa ait olup 
Maliye vekilliğinin 16 . X . 1941 gün, 14126]/l55 - 5 - 21295 sayılı tezkeresiyle gönderilmiş olan iki 
kıta cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Mezkûr kanunun 133 ncü maddesine göre Yüksek Meclisçe gereğinin yapılmasına müsaadelerini 
arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 63 

Esas No. 3/332,407 

14. III. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip 
ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden 
dolayı Muhasebei umumiye kanununun 133 ncü 
maddesi mucibince Malî müşavere encümenince 
kayıtlarının terkinine karar verilen 1 643 949 
lira 26 kuruşa ait defter ile 83 773 lira 89 ku
ruşa ait diğer defter Başvekâletin 3. 11. 1941, 
16. X. 1941 tarih ve 6/384, 6-2006/4740 sayın 
tezkereleriyle birlikte encümenimize havale bu-
yurulmakla Maliye vekâleti namına muhasebat 
umum müdürü hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere alundu. 

Encümenimizce her iki defterin ihtiva ettiği 
hesaplar üzerinde yapılan esaslı tetkikler sonun
da bu alacakların tahsillerine mahal ve imkân 
görülemediği anlaşıldığından adı geçen kanunun 
133 ncü maddesine göre kayıtlarının terkini en
cümenimizce de muvafık görülmüş ve iki def

ter birleştirilmek suretiyle Umumi Heyetin tas
vibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su-
nulmuştur. 

Reis 
Çorum 

/ . Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. Öymen 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

İsparta 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Afyon K. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Bursa 

M. M. 
Muğla 

/ / . Kitabet 

Bolu 
Dr. Zihni İllgrn 

Giresun 
A. Nevzad Ayaş M. Akkaya 

İsparta Kayseri 
Mükerrem Karaağaç E. Ünlü Suat Jlayri Ürıyüblü 

Kırklareli Kütahya Maraş 
B. Denker A. Tiritoğlu M. Bozdoğan 

Mardin Muş Yozgad 
R. Erten Ş. Ataman A. Sungur 

( S. Sayısı : 92 ) 
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CETVEL No: 2 

1050 sayılı Muhasebei umumiye kanununun 133 ncü 

Terkini kaydı 
istenilen Terkin talebinde 
Lira K. bulunan mahal Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

18 00 Ankara Def. Mulı. Md. Avans 1928 Ahmet Cemil 

50 25 Merkez Muh. Fazla ineli IU 1932 Salih Zeki 

2 000 00 » m Kasa noksanından 1939 Yüzbaşı Salim 

59 8G Tasfiye Muh. Kömür hesabından 1334 Hamidiye Su şirketi 

32 95 Merkez Muh. Divanıharp karaı-iyle 1338 Teğmen Abdullah 

32 00 » » » » 1338 Teğmen Dursun 

( S. Sayısı : 92 ) 
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maddesi mucibince terkinine karar verilen paralara ait cetvel 

Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. 

Terkini kayıt talebine 
dair olan yazmın 

Tarihi No. 

18 00 10.12.1938 6-3-2-3 

18296 

50 25 26. 5 .1938 824/70 

7765 

2 000 00 23 . 2 .1939 821/191 

2529 

59 80 17 . 1 .1939 154438/11 

907 

32 95 18 . 2 .1939 822/991 

2177 

32 00 18: 2 .1939 822/940 

2175 

Terkin sebebi 

1928 yılında Kara Ali nahiyesi müdiri iken 15 gün 
mezuniyet alarak vazifeden ayrılan ve bir daha 
avdet etmiyen Memet Cemil'in avanstan doğma 
borcunun tahsili takip edilmiş ise de yapılan bir 
çok araştırmalara rağmen borçlunun adresinin tes-
bit olunamaması ve alacağın tahakkuku tarihine 
nazaran müruruzaman da mevcut bulunması ha
sebiyle tahsiline imkân görülemediğinden. 
Sıhhiye vekâleti Neşriyat müdürlüğü kâtiplerin
den iken vazifesine gelmediğinden dolayı müstafi 
addedilen Salih Zeki'nin peşin verilen maaştan 
mütevellit bulunan borcunun tahsiline tevessül 
edilmiş ise de borçlunun adresinin tesbit edileme
mesi ve âtiyen tesbitine medar olacak hiç bir ma
lûmat ve vesika olmaması hasebiyle takibinde bir 
fayda görülemediğinden. 
1338, 1939 yıllarında tahakkuk eden ve kasa nok
sanı namiyle hesaplara intikal eden bu alacağın 
tahsili takip edilmiş ise de borçlunun adresinin 
tesbit edilememesi ve esasen elde borcu tevsik eder 
hiç bir vesika olmaması ve tahakkuku tarihine na
zaran müruruzaman da mevcut bulunmasından 
takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediği. 

Mülga harp kömür merkezinden müdevver ve kö
mür hesabından mütevellit bulunan bu alacağtn 
Hamidiye Su şirketinden hükmen tahsiline teves
sül edildiği, elde borcu tevsik eder vesika olma
masından ve halen mezkûr şirketin de mevcut bu
lunmamasından açılan dâvanın takibinden sarfına
zar edildiği ve bu sebeple alacağın tahsiline ma
hal ve imkân görülemediği. 

1338 yılında Divanıharpçe tahsiline karar veril
miş olan bu alacağın tahsili takip edilmiş ise de 
borçlunun sicil numarası ve memleketi meçhul ol
duğundan adresi tesbit edilemediği ve âtiyen de 
takibinde bir fayda görülemediğinden. 

1336 yılı hesabından mütevellit olup tahsiline Di
vanıharpçe hüküm verilmiş olan bu alacağın borç
lunun adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tah
sil olunamadığı ve hüküm tarihine nazaran mü
ruruzaman da mevcut bulunduğundan takibinde 
bjr fayda görülemediği. 

( S. Sayısı : 92 ) 



berkimi kaydı 
istenilen 
Lira K. 

Terkin talebinde 
bulunan mahal 

20 00 Merkez Muh. 

6 

Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

Divanıharp karariyle 1338 Teğmen Hüseyin 

164 16 R T. T. U. Md. İhtilastan 1326 Havale memuru Me-
cit 

36 13 istanbul Def. Fazla mehuz 1929 Tebliğ memuru Dur
sun 

184 40 Diyarbakır Def. 

54 34 Bulanık Malmüd. 

A va ustan 

Fazla mehuz 

1931 Hâkim Abdurrah-
man 

1928 Malmüdürü Şevket 
ve varidat kâtibi 
Necmettin 

Î9 02 Elâzığ Def. Fazla mehuz 1929 Ahmet Hamdi re 
Yusuf Ziya karısı 

I 185 00 Tasfiye Muh. Kira ve yardım ve ce- 1335 Sipahiocağı cemiyeti 
naze masrafı reisi Hayri 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkini kaydına Terkini kayıt talebine 
karar verilen dair olan yazınm 

Lira K. Tarihi No. 

20 00 18 . 2 .1939 822/941 

2176 

164 16 8 . 3 .1939 1082/13 

188 

36 13 1 7 . 3 . 1 9 3 9 849/2063-9 

1408 

184 40 S. 8.1938 48-422/938 

54 34 11. 6 .1938 1097 

29 02 1.3.1939 297 

1 185 00 19 . 9 .1938 154138/70 

3086 

Terkin sebebi 

1338 yılında tahsili Divanıharpçe hükme bağlan
mış olan bu alacağın borçlunun adresi tesbit edi
lememesi hasebiyle tahsil olunamadığı ve hüküm 
tarihine nazaran müruruzaman da mevcut bulun
duğundan takibinde bir fayda görülemediği. 
Selanik postanesi havale memuru Meeit'in ihti
las ettiği bu paranın kefili Debre mebusu müte
veffa İsmail Hakkı veresesinden tahsiline teves
sül edildiği veresenin sözü geçen parayı murisle
rinin 1328 yılında Selanik postanesine teslim et
tiğini iddia etmeleri ve resmî kayıtların da bu id
diayı teyit eylemesi hasebiyle meblağı mezburun 
takip ve tahsiline mahal bulunmadığı. 
1929 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsili ta
kip edilmiş ise de borçlunun sicillinin olmaması 
ve bu sebeple adresinin ,menkul ve gayrimenkul 
malı olup olmadığının tesbit edilememesi hasebiyle 
tahsil olunamadığı ve tahakkuku tarihine nazaran 
müruruzaman da mevcut bulunduğundan. 
Borçlunun bilâvâris vefatı, menkul ve gayrimen
kul malı olmamasından tahsil edilemediği. 

Bu paranın fuzulen tediye edildiği anlaşılması 
üzerine malsandığmca âhizinden tahsil edilmiş ise 
de tahsilat Divanı muhasebata bildirilmediğinden 
idare hesabiyle muhasip ve tahakkuk memuruna 
borç çıkarıldığı, bilâhare keyfiyetten bahsile taz
min hükmünün kaldırılması talep edilmiş ise de 
2514 sayılı kanununun 57 nci maddesi mucibince 
müruruzaman bulunduğundan iadei muhakemeye 
imkân görülemediği ve ortada Hazine zararı olma
masına, mebni muhasip ve tahakkuk memurundan 
bu paranın tahsiline mahal görülemediğinden. 

Bu alacağın borçlulardan tahsline tevessül edil
miş ise de borçluların adreslerinin tesbit oluna
maması ve zimmetin tahakkuku tarihine nazaran 
müruruzaman da mevcut bulunduğundan âtiyen 
yapılacak takibattan bir fayda memul olmamasına 
binaen. 

Dört şirketin reisi namına 1335 yılında zimmet 
kaydedilmiş olan bu alacağın isimleri yazılı şirket
lerin mevcut olmaması ve mallarının Hazineye inti
kali ve esasen tahakkuku tarihinden itibaren 22 
sene gibi uzun bir zaman geçmiş olması hasebiyle 
takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğin
den. 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkini kaydı 

istenilen Terkin talebinde 
Lira K. bulunan mahal Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

30 32 Trabzon Def. •'uzla mehuz 1928 Orman muhafaza 
Me. Osman 

(i 6fi Kars Def. 1929 Hapishane kâtibi 
Hikmet 

25 00 Denizli Def. Tazminden 1333 Tahsinoğlu Ziya 

300 04 Ezine Malmüd. ikrazdan 1338 Kirkor Kazdağlıyan 

26 00 Zile Malmüd. 1336 Cemiloğlu İhsan 

1 962 41 Merkez Muh. ht.il astan 13*8 Müteahhit Hasan 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. 

Terkini kayıt talebine 
dair olan yazının 

Tarihi No. 

30 32 9 .12.1938 19249/2181 

6 66 8.12.1938 11913/25 

626 

25 00 17 . 2 .1939 501. 

300 04 15 . 4 .1938 309/6 

26 00 23 . 3 .1938 147 

1 962 41 7 . 2 . 1 9 3 9 822/826 

1632 

Terkin sebebi 

Muhafaza memuru Osman'ın peşin aldığı maaş 
namiyle 1928 yılmda zimmete alınmış olan bu pa
ranın adı geçenden tahsiline tevessül edilmiş ise de 
Osman'ın bu parayı almadığını iddia etmesi ve 
yapılan tetkikat sonunda hakikaten mumaileyhin 
imzasını taklit ederek maaşmın mutemet Kâmil 
tarafından alındığının tesbit edilmesi ve mute
met Kâmil'in vef atiyle hukuku âmme dâvasının 
sukutu ve sahte imzayı havi bordronun elde edi
lememesi hasebiyle veresesi hakkında şahsi bgk 
noktasından dâva açılmasından sarfınazar edildi
ği ve bu sebeple sözü geçen paranın takip ve tah
siline imkân görülemediği. 

1929 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsili ta
kip edilmiş ise de borçlunun adresinin tesbit edi
lememesi hasebiyle tahsil olunamadığı ve tahak
kuku tarihine nazaran müruruzaman müddetinin 
de dolmuş olmasına binaen. 

1333 senesinde tahakkuk eden ve hasardan müte
vellit bulunan bu alacağın tahsili için 1333 ve 
1338 yıllarında 2 defa mahkemeye müracaat edil
miş ise de borçlunun adresinin tesbit edilememesi 
hasebiyle dâvanın neticelendirilemediği ve hâdise
de müruruzaman da mevcut bulunduğundan da
ha fazla takibinde Hazine için bir menfaat görü
lemediğinden. 

Borçlunun firari Rumlardan olması, borç muka
bilinde alınan gayrimenkulun Hazineye intikali 
hasebiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân görü
lemediğinden. 

1336 yılında tahakkuk eden bu alacağın her vası
taya müracaatle tahsili takip edilmiş ise de borç
lunun adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tah
sil olunamadığından ve tahakkuku tarihine naza
ran 20 seneyi mütecaviz bir zaman geçmesine bi
naen daha fazla takibinde bir menfaat mutasav
ver olmadığından. 

Müteahhit Hasan'm 1338 yılında teahhüdünü ih
lâl etmesi üzerine alacak kaydedilmiş olan bu pa
ranın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlunun 
kim olduğunun, halen nerede ve ne işle meşgul 
bulunduğunun tâyin ve tesbit edilememesi ve bu 
uğurda yapılan araştırmanın müsbet bir netice 

( S. Sayı» • 92 ) 



— 10 — 
Terkini kaydı 

Sıra istenilen 
No. Lira K. 

Terkin talebinde 
bulunan mahal Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

20 37 04 Ankara Def. Fazla mehuz 1930 îcra kâtibi Cemalet-
tin 

21 615 60 Tasfiye Muh. Avanstan 1333 Kostantin Calici 

22 139 32 Hariciye Muh. Müd. Fazla mehuz 1932 Hicaz elçisi Lûtful-
lah 

23 268 09 Yıldızeli Malmüd. İhtilastan 1328 Sandıkemirıi Ahmet 

24 32 78 P. T. T. U. Müd. Tazminattan 1326 Ohanyan ve Ardeş-
sez 

25 50 00 Merkez Muh. Kasa açığından 1927 Mümeyyiz Hüseyin 

26 3 500 00 Tasfiye Muh. Avanstan 1336 Aleksandır Koca 
Holos 

( S. Sayısı : 92 ) 



- 1 1 -
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. 

Terkini kayıt talebine 
dair olan yazmm 

Tarihi No. 

37 04 22. 6 .1938 6-33-3 

9774 

615 60 1.10.1938 141243-37 

19551 

139 32 11. 2 .1939 732-1555 

214 

268 09 16 . 2 .1939 105-44/15 

32 78 15. 3 .1939 1082-28/153 

50 00 14. 6 .1938 822-883 

8472 

3 500 00 30 . 9 .1938 154131-3 

3211 

Terkin sebebi 

vermemesi hasebiyle tahsil olunamadığı ve tahak
kuku tarihine nazaran müruruzaman da mevcut 
bulunduğundan âtiyen takibinde bir fayda görüle
mediğinden. 

Alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçlunun ve
fatı, menkul ve gayrimenkul malı olmaması ve 
vârisinin kimler olduğunun tâyin ve tesbit edile
memesi hasebiyle tahsil olunamadığmdan. 

Trablusgarp harbi esnasında mühimmat naklini 
teahhüt eden ve teahhüdünü ifa etmiyen borçlu
dan aranılan bu paranın tahsili için açılan dâva
nın Hazine aleyhine neticelenmesi üzerine hük
mün temyizen tetkiki talep edilmiş ise de o sıra
da istanbul Adliye yangınının zuhuru ve bu iti
barla dosyanın yanması hasebiyle dâvanın neti-
celenemediği ve başkaca hiç bir takibat yapılma-
sma imkân görülemediğinden. "" 

Borçlunun bilâvâris vefatı, menkul ve gayrimen
kul malı olmaması hasebiyle takip ve tahsiline 
mahal ve imkân görülemediğinden. 

Alacağın tahsili için dâva açılmış ise de borçlu
nun bilâvâris vefatı, hiç bir malı olmaması, vâris
lerinin de mütegayyip Ermeniler olması ve malla
rının Hazineye intikali hasebiyle tahsiline mahal 
ve imkân görülemediğinden. 

Alacağın tahsili için gıyaben hüküm istihsal edil
miş ise de borçlunun millî hudut haricinde bu
lunması ve adresinin meçhul olması hasebiyle ilâm 
hükmünün infazına imkân görülememesinden. 

Divanı harpçe tahsiline hükmedilen bu alacağın 
tahsili takip edilmiş ise de borçlunun adresinin, 
menkul ve gayrimenkul malı veya vârisi olup ol
madığının bilinememesi hasebiyle takip ve tahsiline 
imkân görülemediğinden ve hüküm tarihinden bu
güne kadar 12 seneden fazla bir zaman geçmiş ol
masından. 

1336 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsiline 
tevessül edilmiş ise de borçlunun borcunu inkâr 
etmesi ve borcu tevsik eder vesika olmaması ve bu 
sebeple tahsiline imkân görülememesinden. 

X S. Sayısı: 92), 
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berkini kaydı 

Sıra istenilen 
No. Lira K. 

27 

Terkin talebinde 
bulunan mahal 

33 10 Trabzon ©ef. 

Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

İdare hesabından 1931 Mektep müdürü Ha-
lit Kâmil ve İbra
him Hakkı 

28 39 İstanbul Def. Fazla mehuz 1929 Namzet memur Fuat 

29 5 00 tfokttd»? Malrnöd. 1933 Şevket 

30 23 23 P. T. T. U. Müd. 1930 Müvezzi Süleyman 

31 60 57 Üftküd*r Malmüd. İhtilastan 1332 Tahsildar Şakir ve 
İshak 

32 129 85 Tasfiye Muh. Elektrik malzemesin- 1334 Almanya'da A. E. 
den G. firması namına 

70 84 Samaım Bd!. İ htilâstan 1929 Tuz memuru ismail 
Hakkı 

(« . â*73»ı : n) 



- İS — 
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. 

Terkini kayıt talebine 
dair olan yazının 

Tarihi No. 

33 10 30.12.1938 20591/2294 

28 39 24. 3 .1939 1506-9/4573 

5 00 3 . 9 .1938 1562 

23 23 15. 3 .1939 1082/182 

152 

60 57 4.4.1938 649 

129 85 18. 3 .1939 155145-50 

4802 

70 84 10. 6 .1938 17382-544 

2098-2 

Terkin sebebi 

Divanı muhasebatça zimmet çıkarılan bu paranın 
sarfının 2701 numaralı kanuna uygun olduuğ ileri 
sürülerek tazmin hükmünün kaldırılması için Di-, 
vanı muhasebata müracaat edilmiş ise de bu talebin 
mürurruzaman noktasından tetkikına imkân gö
rülemediğine, ancak; sarfında kanunsuzluk olma
dığından ve istihkak mukabilinde verilmiş bulun

duğundan terkini cihetine gidilmesi muvafık ola
cağına karar verildiğinden tahsiline mahal bulun
madığı. 
Alacağın tahsiline tevessül edildiği ve fakat borç
lunun veya vârisinin halen nerede ve ne işle meş
gul olduklarının, menkul ve gayrimenkul malları 
olup olmadığının tesbit edilememesi hasebiyle tah
sil olunamadığı ve zimmetin tahakkuku tarihine 
nazaran müruru zaman müddetini de doldurmuş 
olduğundan terkini cihetine gidildiği. 
Alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçlunun ve
fatı, menkul ve gayrimenkul malı ve vârisleri olup 
olmadığının bilinememesi hasebiyle tahsil oluna
madığı. 
Alacağın hükmen tahsiline tevessül edildiği ve fa
kat yapılan araştırmaya rağmen borçlunun adre
sinin tesbit edilememesi hasebiyle dâvanın takibin
den sarfınazar edildiği ve bu itibarla tahsiline ma
hal ve imkân görülemediği. 
1332 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsili için 
mütemadi takibat yapılmış ise de borçluların ad
resinin tesbit edilememesi hasebiyle yapılan taki
battan bir netice elde edilemediği hâdisenin vu
kuu tarihinden bugüae kadar 25 sene gibi uzun 
bir zaman geçmiş olması hasebiyle âtiyen yapıla
cak takibattan da bir fayda görülemiyeceğinden. 

Borçlu Alman şirketinin borcunu inkâr etmesi ve 
esasen alacaklı olduğunu iddia etmiş ise de bu ta
lebinin Hükümetçe reddedilmesi ve 1334 yılında 
cereyan eden muameleden mütevellit olan sözü 
geçen paranın hükmen tahsili imkânlarının da 
mevcut olmadığı yapılan tetkikatla tebeyyün et
mesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görüleme
diğinden. 
İsmail Hakkı'nm ihtilas ettiği 804 lira borcundan 
arta kalan ve hüküm harici bırakılan bu paganın 
tahsili için takibat yapılmış ise de adı geçenin çok 
fakir olması ve hali acizde bulunduğunun tevsik 
edilmesi ve âtiyen tahsili imkânlarının da mevcut 
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berkini kaydı 

Sıra istenilen 
No. Lira K. 

Terkin talebinde 
bulunan mahal Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

34 12 82 Bursa Def. Avanstan 1928 Şakir ailesi Mürüv 
vet 

35 153 65 P. T. T. U. Müd. Tahsil masrafından 1337 Hayri 

36 152 19 » » » 1337 Nazım Behçet 

37 00 75 Amasya Def. Ekmek bedelinden Muharremoğlu İs
mail 

38 1 14 Seyhan Def. Mülga Düyunu umu- 1929 Setrak 
miyeden müdevver 

39 43 00 Merkez Muh. Fazlai mehuzdan 1930 Fuat 

40 80 00 Üsküdar Malmüd. Avans 1929 Müsakkafat âzası 
İzzettin 

41 250 000 00 Tasfiye Muh. 1335 Meçhul Alman şir
ketleri 

XS. Sayısı: 92 ) 



Terkini kaydına Terkini kayıt talebine 
karar verilen dair olan yazmın 

Lira K. Tarihi No. 

12 82 2 3 . 3 .1938 381-1655/398 

153 65 15. 3 .1939 1082/33 

154 

152 19 7.7.1938 1082/199 

0 75 3.1.1939 22 

1 14 8.7.1938 7532/18 

2613 

43 00 10. 6 .1939 826/21 

8411 

80 00 10. 2 .1939 204 

250 000 00 18 . 3 .1939 154126/4 

4845 

15 — 

Terkin sebebi 

olmaması hasebiyle takip ve tahsiline mahal ve 
imkân görülemediği ve tahakkuku tarihine naza
ran müruruzaman da mevcut bulunduğundan. 

Borçlunun vefatı, vârisi karsının çok fakir olma
sı, başkalarının yardım ve muavenetiyle maişetinin 
temin edilmesi hasebiyle tahsil olunamadığı ve 
alacağın tahakkuku tarihine nazaran müruruza
man da mevcut bulunduğundan. 

Alacağın tahsili için hüküm istihsal edilmiş ise de 
borçlunun adresinin tesbit edilememesi hasebiyle 
ilâm hükmünün infaz olunamadığı ve hüküm ta
rihi olan 1337 yılından bugüne kadar 20 seneyi 
mütecaviz bir zaman geçmiş olmasına binaen âti-
yen de tahsiline imkân görülemediğinden. 

Alacağın tahsili için hüküm istihsal edilmiş ise de 
borçlunun adresinin tesbit edilememesi ve bu se
beple 1337 yılındanberi yapılan takibattan bir ne
tice istihsal olunamamasına binaen. 

75 kuruş gibi cüzi bir miktardan ibaret bulunan 
bu alacağın borçlunun bulunamaması hasebiyle 
tahsiline imkân görülemediğinden ve daha fazla 
takibat yapılmasında bir fayda mutasavver bulun
madığından. 

Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun mütegayyip eşhastan olması ve hiç bir malı 
bulunmaması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân 
görülemediğinden. 

Alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçlunun 
veya vârisinin, menkul ve gayrimenkul malı olup 
olmadığının tesbit edilememesi ve tahakkuku ta
rihine nazaran müruruzaman da mevcut bulunma
sı hasebiyle takip ve tahsiline imkân görüleme
diğinden. 

Alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçlunun 
veya vârisinin, menkul ve gayrimenkul malı olup 
olmadığının tesbit edilememesi ve tahakkuku ta
rihine nazaran müruruzaman da mevcut bulun
ması hasebiyle takip ve tahsiline imkân görüle
mediğinden. 

Mülga îaşe nezaretiyle Ukranya'da mubayaaya 
memur Alman şirketi vekillerine avans olarak ve
rilen paradan mahsupsuz kalan işbu mebaliğ 

( S. Sayısı : 92 ) 



— 1İ — 
Terkini kaydı 

Sıra istenilen 
No. Lira K. 

Terkin talebinde 
bulunan mahal Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

42 91 70 P. T. T. U. Müd. Tazminattan 1934 Borçlusu meçhul 

43 24 00 Kocaeli Def. Taviz 1318 Muhtaç çiftçiler 

44 69 466 32 Tasfiye Muh. Rus Haricî Ticaret 1338 Rus Haricî Ticaret 
bankasına verilen bi- bankası 
let esmanı 

45 29 81 Merkez Muh. Fazlai mehuz 1932 Hasan Remzi 

46 176 28 Tasfiye Muh. Kasa açığı 1335 Ölü Salih 

( S. Sayısı : 92 ) 



— İT — 
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. 

Terkini kayıt talebine 
dair olan yazmm 

Tarihi No. 

91 70 20. 6 .1938 1097/72 

678 

24 00 6.3.1939 1/1058 

69 466 32 29 .12 .1938 154129-19 

24912 

29 81 5 .3 .1938 4136-3 

6641 
176 28 6 .4 .1939 154130-11 

6182 

Terkin sebebi 

isimleri meçhul Alman şirketleri namlarına ala
cak kaydedilmiş ise de mahsubunun yapılamadığı 
ve bu vekillere bir çok defalar avans verilmiş ve 
mukabilinde mubayaa edilen zahireler memleke
te sevkedilmiş ise de gelen zahirelerin hangi ta
rihlerde verilen avanslara mukabil mubayaa olun
duğunun tâyin ve tesbit edilemediği ve 1335 yılın-
danbori hesaplarda devredegelen sözü geçen pa
ranın mahsup veya tahsiline hiç bir suretle ma
hal ve imkân görülemediği anlaşılmakla terkini ci
hetine gidilmiştir. 

Zıyaa uğrayan kıymetli mektup bedeli olup sahi
bine Posta idaresince, ödenen bu paranın yapılan 
tahkikata rağmen kim tarafından zıyaa uğratıl
dığı bilinemediğinden tahsiline mahal ve imkân 
görülemediği. 

1318 yılında muhtaç zürraa verilen tavizden mü
tevellit bulunan bu alacağın tahsiline tevessül edil
miş ise de borçluların kimler olduğunun biline
memesi ve 40 senedenberi tahsil olunamıyan bu 
para hakkında âtiyen yapılacak takibattan bir 
fayda görülememesinden. 

Hicaz Demiryolları umum müdürlüğü ile Çarlık 
Rusyası Ticareti hariciye bankası arasında 1330 
yılında aktedilen mukavele mucibince Rus Müs
lümanlarının Rus vapuriyle Hayfa'ya ve oradan 
da Hicaz demiryoluyla Medine'ye gelmelerini te
min maksadiyle hususi olarak tabettirilip mez
kûr bankaya tevdi olunan biletlerin esmanı olup 
banka zimmetinde kalan 69 466 lira 32 kuruşun 
Paris'de teessüs etmiş olan Sovyet Harici ticaret 
umumi bankasından tahsiline tevessül edildiği ve 
fakat bu bankanın ve Sovyet Hükümetinin Çar
lık-Rusya'ya ait hiç bir borç tanımaması hase
biyle takip ve tahsiline mahal ve imkân görüle
mediğinden. 

Borçlunun vefatı, menkul ve gayrimenkul malı 
olmaması hasebiyle takip ve tahsiline mahal ve 
imkân görülememesinden. 

1335 yılında tahakkuk edip hükme bağlanan bu 
paranın tahsili cihetine gidilmiş ise de borçlunun 
vefatı, vârisinin borcu kabul etmemeleri ve tahak
kuku tarihine nazaran müruruzaman da mevcut 
bulunmasından terkini cihetine gidildiği. 

( S. Sayısı : 92 ) 



— 1İ — 
Terkini kaydı 

Sıra istenilen 
No. Lira K. 

47 

Terkin talebinde 
bttlunan mahal 

129 56 Beyoğlu Mâhaüd. 

Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

Varidatı mahsusadan 1340 33 şahıs namına ka-
müdevver yıtlı 

#8 411 11 âme MalînM. Buğday bedeli 1314 Eşme kazası ahalisi 

49 15 920 42 Tasfiye Muh. Çuval ve un bedeli 1335 Müteahhit Fazıl Ne
cip 

50 50 00 Kömür bedeli 1335 Halit Kaptan 

51 I 358 99 Alaşehir Malmüd. Buğday bedeli 1303 Muhtaç çiftçiler 

52 10 ÖÖO 00 Ankara Def. Taviz 1936 Gazi orman çiftliği 

( S. Sayısı : 92 ) 



Terkini kaydına Terkini kayıt talebine 
karar verilen dair olan yazının 

L»a K. Tarihi Ne. 

1§9 56 24.11.1937 37/4468 

411 11 15 . 3 .1939 431 

15 920 42 15 . 2 .1939 54138/23 

2401 

50 00 8 . 3 .1939 154138/13 

Mâ? 

1 358 99 20 . 2 .1939 5018/136 

10 000 00 7.7.1938 1423/10414 

19 — 

Terkin sebebi 

1336 - 134& yıllarında tahakkuk eden bu alacağın 
tahsiline tevessül edilmiş ise de borçluların veya 
vârisinin adresinin tesbit edilememesi hasebiyle 
tahsil edilemediği ve tahakkuku tarihine nazaran 
müruruzaman da mevcut bulunduğundan âtiyen 
yapılacak takibattan bir fayda memul olmamasına 
mebni. 

Muhtaç çiftçilere 1314 yılmda yapılan tavizden 
mütevellit bu alacağın müstenidi senedatm işgal 
esnasında zıyaı hasebiyle borçlularının kimler ol
duğunun tâyin ve tesbit edilememesi hasebiyle 
tahsil olunamadığı ve âtiyen de tahsiline imkân gö
rülemediğinden. 

Ekmek müteahhidi Faziıl Necip'den aranılan ve 
1335 yılında tahakkuk eden bu alacağın hükmen 
tahsiline tevessül edildiği ve fakat borçlunun öl
mesi, vâıâsinin kimler olduğunun bilinememesi, 
menkul ve gayrimenkul malı olmaması hasebiyle 
takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğin
den. 

Alacağın tahsili ve borçlunun mahkûmiyetine dair 
olarak 1335 yılında ittihaz olunan hükmü havi 
evrakın mülga İstanbul Komutanlığı Mehakim şu
besinde zıyaa uğraması ve bu sebeple borcu tev
sik eder vesaik olmaması ve esasen borçlunun bu
günkü vaziyetinin tesbit edilememesi hasebiyle 
tahsiline imkân görülemediğinden. 

1303 - 1314 yıllarında muhtaç zürraa yapılan ta
vizden mütevellit bulunan bu alacağın müstenidi 
senet ve kayıtların işgal esnasında zıyaı hasebiyle 
alacağın kimlere ait olduğunun tesbit edilememe
si hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinden. 

1797 sayılı kanun mucibince Gazi Orman çiftliği
ne verilip 2786 sayılı kanuna göre 20 sene ve 20 
müsavi taksitte tahsil edilmek üzere hesaplara in
tikal eden bu al&aağm â&iren Orman çiftliğinin 
3308 sayılı kanun mucibince bütün hak ve vecibe
leriyle Devlet Ziraat işletme kurumuna intikal et
mesi ve bu suretle alacaklılık ve borçluluk sıfatla
rının bir şahıs uhdesinde birleşmesi ve Borçlar ka
nununa tevfikan borcun sakıt olması hasebiyle 
tahsiline mahal görülemediğinden. 

( S. Sayısı : 92 ) 



— 20 
Terkini kaydı 

istenilen 
Lira K. 

Terkin talebinde 
bulunan mahal Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

1) 122 31 Darphane ve Damga İhtilastan 
matbaası Müd. 

1335 Veznedar Şevki 

10 46 flümrük ve în. V. Fazlai mehuz 1931 Muhasebe Müd. Ce
mal 

10 05 İktisat Muh. Müd. Avans 1935 Vasfı Menteşe 

lifi 25 Ralâ Mal müd. Kibrit sirkatinden 1931 Bayi Bahri Acar 
müdevver 

32 00 Merkez Muh. Kasa açığı 1387 Teğmen Fahrettin 

445 87 İstanbul Sıhhî müesse- Tahsil masrafr ve 1935 Memedoğlu Kâmil 
seler Muh. faiz 

9 50 P. T. T. U. Müd. »asp 1932 Saki Malaeiro 

( S. Sayısı : 92 ) 



• 

Terkini kaydına Terkini kayıt talebine 
karar verilen dair olan yazının 

Lira K. Tarihi No. 

9 122 31 9 . 9 . 1 9 3 4 1462 

10 46 30. 5 .1934 3406/213 

10 05 15. 2 .1939 540 

116 25 13 . 8 .1938 14132/4-1 

24582 

32 00 . 4.4 .1939 822/882/4228 

1 445 87 14 . 4 .1939 413/130 

9 50 6.4.1939 224/1082 

224 

( S . i 

21 — 

Terkin sebebi 

Alacağın tahsili için 1335 yılında ve borçlunun gı
yabında karar alınmış ise de uzun müddet adı 
geçenin adresinin tesbit edilememesinden ilâm 
hükmünün infaz olunamadığı, bilâhare borçlu
nun vefat ettiği anlaşılması üzerine vârisinin ad
resi tesbit edilerek haklarında takibat yapılmış 
ise de veresesinin esasa ait diğer itirazla birlikte 
hâdisede müruru zaman bulunduğunu ileri sür
meleri ve gıyap kararı tarihinden 15 sene sonra 
veresenin ancak tesbit edilebilmiş olmalarına bi
naen haklarında iddiaları veçhile takibat yapılma
sına imkân görülemediğinden. 

Borçlunun akıl hastalığına müptelâ olması ve 
borcu ödiyecek vaziyette bulunmaması ve tahakku
ku tarihine nazaran müruruzaman müddetini de 
doldurmuş olmasına binaen. 

Bu para mukabilinde mubayaa edilen kitaplar 
Türkofis'e gelerek tesellüm edilmiş ve mahsup 
evrakı da muhasebeye gelmiş ise de bu evrakın 
zıyaı ve yenisinin tedarikine imkân görülememesi 
ve bu itibarla tahsiline mahal bulunmaması ha
sebiyle. 

Bu alacağın tahsili için ittihaz olunan hükmün 
temyizen bozulması takibinde bir fayda olmadı
ğından ve mahkemenin Hazine aleyhine neticelen
mesi muhakkak bulunduğundan daha fazla mas
raf ihtiyariyle takibata devam olunmasında Ha
zine menfaati görülemediğinden terkini cihetine gi
dildiği. 

Borçlunun sicil numarası ve sarih adresi olmadı
ğından bugünkü durumunun tesbitine imkân gö
rülemediği ve tahakkuku tarihine nazaran müru
ruzaman müddetini de doldurmuş olmasına bi
naen. 

Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun vefat etmesi, menkul ve gayrimenkul malı 
olmaması ve kefili de bulunmaması hasebiyle halen 
ve âtiyen tahsiline imkân görülemediğinden. 

Bu parayı gasbeden şakinin ölmesi, menkul ve 
gayrimenkul malı ve vârisi olmaması hasebiyle tah
sil edilemediğinden. 

ısı : 92 ) 



— 22 — 
Terkini kaydı 

istenilen Terkin talebinde 
Lira K. bulunan mahal Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

12 80 P. T. T. I T. Müd. Fazla mehuz 1929 MÜVMZİ Ziya 

225 10 Gümrük ve in. V. Pirinç unu istihlâk 1931 Agop Sabit Orpir-
resmi yan 

M 00 Hariciye Mulı. Müd. İkrazdan 1928 Şakir karısı Elizabet 

45 38 İstanbul Levazım âmir- Avanstan 1931 Yüzbaşı Sırrı 
ligi 

1 009 36 Tuzluca Malmüd. İhtilastan 1333 ölü tahsildar Nuri 

16 80 Eskişehir Def. Fazla mehuz 1929 Ahmedoğlu Hasan 

14 63 İstanbul Gümrük ve in- » 1928 Memet Ali 
hisarlar Başmüd. 

( S. Sayısı : 92 ) 



_ 23 -
Terkini kaydına 
karar verilen 

» a K. 

Terkini kayıt talebine 
dair olan yazmın 

m, 
lg 80 8 . 3 . 1 9 3 9 1082/218 

/37 

225 10 17 . 2 .1939 28138/13 

11 00 14.12.1938 4418/187 

45 38 17 . 9 . 1938 3021/273 

1 009 36 27 . 6 .1938 1497 

16 80 15 . 3 .1939 2889/580-2 

893 

14 63 7 . 3 . 1 9 3 9 18036 

Terkin sebebi 

Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun adresinin veya vârisinin tesbit edilememesi, 
menkul ve gayrimenkul malı olup olmadığının bi
linememesi ve tahakkuku tarihine nazaran müru
ruzaman müddetini de doldurmuş olması hase
biyle tahsil edilemediğinden. 

Alacağın tahsiline tevessül edildiği ve fakat borç
lunun çok fakir olması ve hiç bir malı bulunma
ması ve âtiyen yapılacak takibattan da bir fayda 
mutasavver olmadığı neticesine varılarak takibin
den vazgeçilmesi hasebiyle terkini cihetine gidil
miştir. 

Alacağın tahsiline tevessül edildiği ve fakat borç
lunun adresinin, menkul ve gayrimenkul malı 
olup olmadığının tesbit edilememesi hasebiyle tah
lil olunamadığı ye alacağın tahakkuku tarihine na
zaran müruru zaman müddetinin de dolmuş olma
sına binaen. 

Bu paranın Devlet hizmeti ve istihkak mukabili 
verilmiş olması ve borçlu tarafından verilen mah
sup evrakının resmî dairede zıyaı ve aradan uzun 
seneler geçmiş olması hasebiyle yenisinin tedari
kine imkân olmaması ve bu itibarla tahsiline ma
hal görülememesinden. 

1333 - 1340 yıllarında zimmete geçirilmiş olan bu 
paranın tahsili takip edilmiş ise de borçlunun ve
fatı, menkul ve gayrimenkul malı olmaması ve ke
filinin kim olduğunun tâyin ve tesbit edilememe
si hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülemedi
ğinden. 

Alacağın tahsiline tevessül edildiği ve fakat borç
lunun adresinin tesbit edilememesi ve tahakkuku 
tarihine nazaran müruruzaman müddetini de dol
durmuş olması hasebiyle takibinde bir fayda gö
rülemediğinden. 

Alacağın tahsiline tevessül edildiği ve fakat borç 
lunun adresinin tesbit edilememesi ve tahakkuku 
tarihine nazaran müruruzaman müddetini de dol
durmuş olması hasebiyle takibinde bir fayda gö
rülemediğinden. 

( S . Sayısı : 92) 



— 24 — 
Terkini kaydı 

istenilen 
Lira K. 

Terkin talebinde 
bulunan mahal 

14 00 Merkez Muh. 

Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

Fazla mehuz 1338 Teğmen Kemal 

11 52 Çanakkale Del İkrazdan 1931 Nikolaoğlu Aleksan-
dır 

560 09 Nevşehir Malmüd. Zahire bedelinden 1303 Takviyei ziraat 

2 124 00 İstanbul Gümrük başmü- Gümrük resmi 
dürlüğü 

1935 Tüccardan Osman 
Rıza 

38 53 Ankara Muhasebe Müd. Fazla mehuz 1929 Hüseyin Fehmi 

63 29 Hariciye Muh. Müd. Avanstan 1933 Hamdullah Suphi 
Tanrıöver 

1 424 63 Kütahya Def. Zahire bedeli 1339 Muhtaç çiftçiler 

1 000 00 Tasfiye Muh. Hesabı cariden 1335 Diyarbakır Osmanlı 
bankası 

( S. Sayısı : 92 ) 



— 25 — 
Terkini kaydına Terkini kayıt talebine 
karar verilen dair olan yazının 

Lira K. Tarihi No. 

14 00 18 . 2 .1939 822/880 

2174 

11 52 13 . 2 .1939 392/71 

560 09 8.3.1939 545/101 

2 124 00 13. 2 .1939 17570 

38 53 22. 6 .1938 6-675-3 

9773 

63 29 8 .4 .1939 1039-1555 

154 

1 424 63 1 .4 .1939 1596-145 

1 000 00 24 , 2 .1939 154114-11 

Terkin sebebi 

3171 

Alacağının tahsiline tevessül edildiği ve fakat borç
lunun adresinin tesbit edilememesi ve tahakkuku 
tarihine nazaran müruruzaman müddetini de dol
durmuş olması hasebiyle takibinde bir fayda gö
rülemediğinden. 

Borçlunun mütegayyip Rumlardan olması hase
biyle takip ve tahsiline mahal ve imkân görüleme
diğinden. 

1303 tarihinde muhtaç zürraa yapılan tavizden 
mütevellit bulunan bu alacağın müstenidi seneda-
tın bulunamaması, bu itibarla borçlularının kim
ler olduğunun tâyin ve tesbit edilememesi hasebiy
le tahsil olunamadığr ve tahakkuku tarihinden bu
güne kadar yarım asırdan fazla bir zaman geçme
si hasebiyle âtiyen de tahsili imkânının bulunama-
masına binaen. 

Tahsiline hüküm alınmış olan bu paranın borçlu
nun vefatı, menkul ve gayrimenkul malı olma
ması ve vârisinin de kimler olduğunun bilineme
mesi hasebiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemediğinden. 

Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun adresinin tesbit edilememesi ve tahakkuku ta
rihine nazaran müruruzaman müddetini de dol
durmuş olmasına binaen. 

Bu paraya ait mahsup evrakı Divanı muhasebat
ça vize edilmiş ve mahsup işi yapılmak üzere mu
hasebeye imza mukabilinde tevdi olunmuş ise de 
muhasebede zıyaa uğraması ve yenisinin tedarik 
edilememesi hasebiyle borç kaydının açık kaldığı 
ve bu itibarla tahsiline mahal görülemediğinden. 

Kütahyanın istirdadını mütaakıp muhtaç zürraa 
yapılan yardımdan mütevellit bulunan bu alaca
ğın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçluların 
sarih adresleri olmamasından ve halen nerede ve 
ne işle meşgul oldukları bilinemediğinden tahsil 
olunamadığı ve hâdisede müruruzaman da mevcut 
bulunduğundan âtiyen yapılacak takibattan da 
bir fayda elde edilemiyeceğine binaen. 

1335 yılında Diyarbakır'daki Osmanlı bankasiyle 
Müdafaai Milliye cemiyeti arasındaki hesabın ba
kiyesi olarak mezkûr bankadan aranılan bu para-

( S. Sayısı : 92 ) 



— 26 
Terkini kaydı 

istenilen 
Lira K. 

Terkin talebinde 
bulunan mahal Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

20 53 P. T. T. U. Müd. Paket bedelinden 1928 Meçhul 

90 68 Merkez Muh. Sahtekârlıktan 1336 Yüzbaşı Memet kızı 
Hatice 

8 447 00 Tasfiye:Muh. Eşya bedelinden , 1334 Doyçe bank 

184 01 Gümüşane Def. Zahire bedeli 1324 Muhtaç çiftçiler 

20 15 P. T. T. U. Müd. Paket bedelinden 1932 Meçhul 

9 63 Tasfiye Muh. Eşya bedelinden 1338 Şirket kâtibi Veysel 

(S. Sayısı : 92) 



- at- •-
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. 

Terkini kayıt talebine 
dair olan yazmm 

Tarihi No. 

20 53 6 .4 .1939 1082-226 

219 

90 68 1 .3 .1939 821-670 

33 

8 447 00 28. 3 .1939 154114-13 

5400 

184 01 18. 4 .1939 468/6 

20 15 28. 2 .1939 1082-214 

111 

9 63 28 . 3 .1939 154138-3 

5399 

Terkin sebebi 

nın Diyarbakır Defterdarlığınea tahsil edilip edil
mediği tahkik edilmiş ise de o yıllara ait gerek 
malsandığı ve gerekse banka kayıtları bulunama
dığından bankaca böyle bir paranın Hazine hesa
bı carisine nakledilmediği bildirildiğinden ve elde 
zimmet kaydından başka ihtiyaca salih bir vesika 
bulunmadığından meblâğı mezburun takip ve tah
siline mahal ve imkân görülemediği. 

Zıyaa uğrıyan kıymetli mektup bedeli olan bu pa
ranın ziyama sebebiyet verenlerden tahsiline te
vessül edilmiş ise de müsebbiplerin kimler oldu
ğunun tâyin ve tesbit edilememesi hasebiyle tahsi
line mahal ve imkân görülemediğinden. 

Timarhanede ölen Hatice'yi sağ göstermek sure
tiyle Hazine zararına sebebiyet verenlerden aranı
lan bu paranın tahsili emrinde yapılan takibat sa
fahatını gösterir evrakın 1336 yılında zıyaa uğra
ması hasebiyle bu suçu işleyen ihtiyar heyetinin 
kimler olduğunun tâyi ve tesbit edilememesinden 
takip ve tahsiline imkân görülemediği. 

Doyçe Oryant Bank'tan aranılan bu paranın tah
siline tevessül edilmiş ise de bankaca hâdisenin 
20 sene evvele ait olması ve kayıtların muhafaza. 
edilmemesi hasebiyle bahsi geçen paranın ne mak
satla alındığı bilinemiyeceğinin işar kılınması ve 
bu para mukabilinde mubayaası matlup malzeme
nin de alınıp alınmadığının ve mahsup evrakı ge
lip gelmediğinin tâyin ve tesbit olunamaması hase
biyle tahsiline imkân görülemediğinden. 

1324 yılında muhtaç zürraa tavizen verilen bu pa
ranın. tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlula
rın mübadil şahıslar olması hasebiyle bu takibat
tan bir fayda elde edilemediğinden ve âtiyen de 
tahsili imkânının mevcut olmamasından. 
İstanbul" postanesinde zıyaa uğrayan taahhütlü 
mektup bedeli olup ziyama sebebiyet verenlerin 
tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görü
lemediğinden. 
Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun veya vârisinin adreslerinin , menkul ve gayri
menkul malları olup olmadığının tesbit edileme
mesi hasebiyle tahsil olunamadığı ve alacağın ta
hakkuku tarihine nazaran müruruzaman da mev« 
cut bulunduğundan. 

v( S. Sayısı: 92) 



Sıra 
No. 

81 

- â â 
berkini kaydı 

istenilen 
Lira K. 

Terkin talebinde 
bulunan mahal Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

7 18 Beytüşşebap Malmüd. Meçhul 1927 Meçhul 

82 72 50 Merkez Muh. Tahsil masrafı 1340 Gemici mektebi ta
lebesinden Zühtü 

83 5 00 Avanstan 1932 Tahrir komisyonu 
âzası Zeki 

84 142 00 Düzce Malmüd. Evrakı müsbite nok- 1928 Posta müdürü Halit 
sanından ve Düyunu umumi

ye müdürü Osman 

85 187 40 Millî Mü. Muh. Müd. Teçhizat bedeli 1339 Yedek subay Ali 
Şevki 

86 357 50 Karacabey harası Müd. Avans Bağdasar Kazanca 
yan 

87 3 15 Millî Mü. Muh. Müd. 1338 Ahmet Memduh 

1 782 68 Sivrihisar Malmüd. Zahire bedeli 1335 Muhtaç çiftçiler 

ı .(&. Sayısı : 92) 



^ â 9 _ 
berkini kaydına Terkini kayıt talebine 
karar verilen dair olan yazının 

Lira K. Tarihi No. 

7 18 29 . 4 .1938 490 

72 50 19 . 1 .1939 821670-56 

843-143 

"~ 5 00 1. 3 .1939 821-188 

2714 

142 00 13. 4 .1939 1-272 

1017 

187 40 5.4.1939 13/3578 

357 50 7.4.1939 1Ö00/231 

3 15 12. 9 .1936 366ÖS 

1 782 68 15 . 4 .1939 7170/120 

i* 

Terkin sebebi 

1927 yılındanberi hesaplarda devren gelmekte olan 
bu paranın mahiyeti bilinemediğinden ve müsteni-
datı elde edilemediğinden kime ait bulunduğunun 
tâyin ve tesbit edilemediği ve bu sebeple tahsili
ne imkân görülemediğinden. 

Bu para borçlusundan icra marifetiyle 1340 yılın
da tamamen tahsil edilmiş ise de hangi malsandı-
ğma teslim edildiği anlaşılamadığından borç kay
dının kapatılamadığı, bu sebeple tahsiline de ma
hal görülemediğinden. 

1932 yılında tahsili hükme bağlanmış olan işbu 5 
lira hakkında takibat yapılmış ise de borçlunun 
adresinin tesbit edilememesi ve bu uğurda yapı
lan takibatın müsbet netice vermemesi ve cüziyeti 
hasebiyle daha fazla takibat icrasında Hazine men
faati görülememesinden. 

Bu alacağın müstenidi vesaikin bulunamaması ha
sebiyle mahiyetinin tesbit edilemediği ve esasen 
12 seneden fazla bir zamandanberi borçluların 
adresleri de tesbit olunamadığından tahsilsiz kal* 
dığı ve tahakkuku tarihine nazaran müruruza
man da mevcut bulunduğundan. 

1339 yılında tahakkuk eden ve tahsili hükme bağ
lanmış olan bu paranın borçlunun vefatı, menkul 
ve gayrimenkul malı olmaması ve veresesinin 
kimler olduğunun bilinememesi hasebiyle tahsil 
olunamadığı. ^. ; 

Bil alacağın hükmen tahsiline tevessül edildiği ve 
fakat borçlunun vefatı, vârisinin reddi miras ta
lebinde bulunması ve satılan terekesinin bedeli olan 
43 lira 90 kuruşun Hazineye intikali hasebiyle 
tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden* 

1337 - 1338 yıllarında Teftiş komisyonunca zim-
met çıkarılmış olan bu paranın müstenidi vesika* 
mu bulunamaması ve tahakkuku tarihinden itiba* 
ren 20 seneye yakın bir zaman geçmiş olması ha* 
sebiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân görüle* 
mediği. , « : 

Takviyei ziraat tertibinden muhtaç zıirraa yapılan 
yardımdan mütevellit bulunan bu paraya ait se-
net ve kayıtların işgal sırasında yanması hasebiy
le kimlere ait bulunduğunun tâyin ve tesbit edile
mediği. 

— *-, 



Terkini kaydı 
Sıra istenilen 
No. Lira K. 

89 

Terkin talebinde 
bulunan mahal 

30 17 P. T. T. U. Müd. 

Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

Fazlai mehuz 1928 Zonguldak hat me
muru Salih 

90 9 62 Paket bedelinden 1929 Borçlu meçhul 

91 6 250 00 Tasfiye Muh. Avans 1918 Berlin Char Latten 
Buğda Heinrich 
Halpern firması 

92 177 74 Samsun Def. 1922 Ambar memuru Me-
met Ali 

93 1 065 925 92 Nakit işleri U. Müd. Varidatı mahsusaca 1926 Varidatı mahsusa -
tahsil edilen para dan müdevver 

{ S. Sayısı; 02). 



— 31 — 
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. 

Terkini kayıt talebine 
dair olan yazının 

'Tarihi No. 

30 17 22 . 8 .1938 1085/13 

881 

9 62 6 . 5 . 1 9 3 9 1082/225 

218 

6 250 00 24 .12 .1938 155148-84 

24583 

164 54 3 . 5 .1938 5855-559 

1658 

1 065 925 92 30. 9 .1938 122505-4 

17473 

Terkin sebebi 

Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun veya vârisinin adresinin tesbit edilememesi 
ve tahakkuku tarihine nazaran müruru zaman 
müddetini doldurmuş olmasına binaen tahsiline 
imkân görülemediği. 

Zıyaa uğrayan kıymetli paket bedeli olup yapılan 
tahkikata rağmen ziyama sebebiyet verenlerin tes
bit olunamaması hasebiyle tahsiline mahal ve im
kân görülemediğinden. 

1918 yılında Almanya'ya sipariş edilmiş olan ma
tara ve kâğıt elbiseler münasebetiyle yatırılmış 
olan teminat olup sipariş müessesece hazırlanmış 
ise de mütareke dolayısiyle tesellüm muamelesi ya
pılamadığı, diğer taraftan müessesece bu sipariş 
münasebetiyle tazminat istenildiği ve yapılan tet-
kikatta hâdisede müruruzaman mevcut olduğun
dan gerek Hazinenin teminat olarak yatırdığı bu 
paranın tahsiline ve gerekse müessesece zarar ve 
ziyan olarak talep edilen 125 900 markın öden
mesine imkân görülemediğinden terkininin zaruri 
bulunduğu. 

Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun vefatı, menkul ve gayrimenkul malı olmama
sı hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinden. 

1926 yılı Divanı muhasebat mutabakat beyanna
mesinde mülga İspirto ve meşrubatı küuliye şir
ketinin bakılan hesaplarına nazaran mezkûr 
şirkete 3 kalemde 1 065 925 lira 92 kuruşun 
«Şirket nam ve hesabına mülga Varidatı mah
susa idaresince tahsil olunan para» namiyle hası
lat hesabına matlup ve Hazineye irsalât hesabına 
zimmet kaydedildiği ve paranın Hazine hesapla
rına irat kaydına tesadüf olunamadığınm sözü ge
çen beyannamede dercedilmesi üzerine bu cihetin 
tetkiki için 1932 yılında bir komisyon teşkil olun
duğu, neticei tetkikatta bahsedilen paranın mef
suh şirket faaliyete geçmezden bir yıl evvel yani 
1 . VT . 1926 tarihinden 7 . VI . 1926 tarihine ka
dar şirket nam ve hesabına mülga Varidatı mah
susa idaresince tahsil edilen paralar olduğunun 
tebeyyün ettiği ve fakat fişleri ve varidatı mahsu
sa idaresine ait kayıtlar elde edilemediğinden meb
lâğı mezburun hangi hesaba irat ve hangi tarih
lerde Hazineye irsalât kaydedildiğinin ve ne gi-

( S. Sayısı : 92 ) 



32 — 
Terkini kaydı 

istenilen 
Lira K. 

Terkin talebinde 
bulunan mahal Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

360 50 Merkez Muh. Avans 1928 Kimyager Rahmi 

!f 
18 84 Biga Malmüd. Zahire bedeli 1314 Değirmenci köyü ih

tiyar heyeti 

1 98 Ankara Def. Ekmek bedeli 1937 Ölü Hasan 

403 00 Gördes Malmüd. i krazdarı 1336 Nazif, Memet, Hacı 
İbrahim 

270 27 Manisa Def. Zahire bedelinden 1339 Muhtaç çiftçiler 

111 82 l\ T. T. U. Müd. Avanstan 1927 Hasan Tahsin 

( S. Sayısı : 92 ) 



— 33 — 
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. 

Terkini kayıt talebine 
dair olan yazmın 

Tarihi No. 

360 50 12. 1 .1939 8221-143 

511 

18 84 20.10.1938 2025 

1 98 7.11.1938 6-1131-3 

17157 

403 00 6.11.1936 1048-58 

270 27 27.10.1938 3945-13125 

2568 

111 82 7 . 7 .1938 1090-55 

735 

Terkin sebebi 

bi hizmetlere sarfolunduğunun bilinememesi ha
sebiyle zimmetin hesaben kayıtlardan çıkarılma
sına imkân görülemediği gibi arzedilen sebeple
re binaen takip ve tahsili icabeden bir para da 
olmamasına mebni terkin yoluyla kayıtlardan 
tenzili zaruri bulunduğundan. 

1928 yılında verilmiş 
bulunan bu alacağın 
ise de Millî Müdafaa 
ce avansın tamamen 

olan avanstan mütevellit 
tahsiline tevessül edilmiş 
vekâleti Harbiye dairesin-
mahsubunun yaptırıldığı 

işar kılınması ve yapılan araştırmaya rağmen 
mahsup evrakının bulunamaması ve esasen borç
lunun hali hazır adresi de tesbit edilemediğin
den tahsil veya mahsubuna imkân görülememesi 
ve tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman da 
mevcut bulunmasından. 

Alacağın tahsiline tevessül edildiği ve fakat borç
luların mubad.il eşhastan olmaları hasebiyle bu 
takibattan bir netice elde edilemediğinden. 

Borçlunun vefatı, 
ması hasebiyle. 

hiç bir mal ve veresesi olma-

Alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçlulardan 
İbrahim'in vefatı ve diğerlerinin çok fakir ol m fi
si ve hiç birisinin menkul ve gayrimenkul malı bu
lunmaması ve tahakkuku tarihine nazaran müru
ru zaman da mevcut olmasından tahsiline mahal 
ve imkân görülemediği. 

1339 yılında muhtaç zürraa yapılan tavizden mü
tevellit bulunan bu alacağın tahsili takip edilmiş 
ise de borçluların adreslerinin tesbit edilememesi 
ve namlarına kayıtlı hiç bir mal bulunamaması 
ve tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman da 
mevcut olması hasebiyle tahsiline imkân görüle
mediğinden. 

Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun Emrazı akliye hastanesinde vefatı ve kefili
nin de vefat etmesi, menkul ve gayrimenkul mal
ları olmaması ve vârislerinin kimler olduğunun 
bilinememesi ve bu sebeple tahsiline mahal ve im
kân bulunamamasmdan. 

(S. Sayısı : 92) 

http://mubad.il


34 — 
Terkini kaydı 

Sıra istenilen 
No. Lira K. 

100 

Terkin talebinde 
bulunan mahal Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

47 89 Merkez Muh. İdare hesabından 1928 Muhasip Muhittin 

101 89 63 Gümrük ve inhisarlar Avanstan 
Muh. Müd. 

1931 Muhasip Abdül-
vahit 

102 40 00 Ankara levazım amirliği Fazla mehuz ölü kâtip Bahat-
tin 

103 37 49 Zara Malmüd. Gasptan 1328 Tahsildar Memet 

104 192 23 Derik Malmüd. trsalâttan 1928 Malmüdürü Müm
taz 

İ 05 142 857 14 Tasfiye Muh. Avans 1335 Teşebbüsatı nafia 
şirketi 

106 4 537 83 Kayseri Def. Zahire bedeli 1303 Muhtelif çiftçiler 

( S. Sayısı : 92 ) 



— 35 
Terkini kaydına Terkini kayıt talebine 
karar verilen dair olan yazınm 

Lira K. Tarihi No. 

47 89 20.12.1938 821-191 

15481 

89 63 29 . 8 .1938 17390 

40 00 7.2.1939 3-4/189 

37 49 22. 4 .1939 120 

24 83 22 . 3 .1939 306-20 

142 857 14 2.6.1938 141253-14 

12291 

4 537 83 2 .8 .1939 141261-283 

13324 

Terkin sebebi 

1928 yılında yolsuz sarfiyat namiyle zimmet çıka
rılmış olan bu paranın ilâm ' çıkmadan çok evvel 
tahsil edildiği ve bu sebeple muhasipten tahsiline 
mahal görülemediğinden. 

Bu paranın tahsiline tevessül edilmiş ise de borç
lunun böyle bir zimmeti olmadığım ileri sürme
si ve yapılan tetkikatm adı geçenin bu iddiasını 
teyit eylemesi ve bu zimmetin hesabın tevazünü 
için 1931 yılmda fuzulen hesaplara geçtiği anla
şıldığından tahsiline mahal görülememiştir. 

Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun vefatı, veresesinin menkul ve gayrimenkul 
malı olup olmadığının tesbit edilememesi ve ba 
alacağın muhasipten tazmini için Divanı muhase
bata yapılan müracaatın menfi netice vermesi ha
sebiyle tahsiline mahal ve imkân gorülememesin-
den. 

1927 yılından evvel zimmete intikal eden bu alaca
ğın müstenidi vesikanın ve takibat evrakının Hü
kümet konağında yanması hasebiyle takip ve tah
siline mahal ve imkân görülememesinden. 

1928 - 1929 yıllarında zimmet kaydedilmiş olan 
bu paranın istihkak mukabili sarfedilmiş olması 
ve fuzulen zimmete alınmış bulunması hasebiyle 
tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden. 
1928 yılında Türkiye'deki yolların inşasını teah-
hüt eden Teşebbüsatı nafia şirketinden aranılan 
bu paranın tahsiline tevessül edilmiş ise de İm 
şirketin Umumî harp sıralarında faaliyetlerini ta
til ederek müessislerindeıı bir kısmının Fransa'
ya ve bir kısmının da Almanya'ya gitmeleri ve 
hariçteki adres ve vaziyetlerinin tesbit edileme
mesi hasebiyle tahsil edilemediği ve alacağın ta
hakkuku tarihinden bugüne kadar 25 seneye ya
kın bir zaman geçmesine binaen âtiyen de tahsi
line mahal ve imkân görülememesinden. 
1303 yılında muhtaç zürraa yapılan yardımdan 
mütevellit bulunan bu alacağın tahsili takip edil
miş ise de borçluların sarih adresleri ve imzalı 
borç senetleri olmamasından vaziyetlerinin tesbi-
tine imkân görülemediği ve 55 sene evvel vuku-
bulan tediyattan mütevellit olması itibariyle âti
yen de tahsiline mahal ve imkân görülememeği ha
sebiyle. 

( S. Sayısı : 92 ) 



107 

— 3 6 -
Terkini kaydı 

Sıra istenilen 
No. Lira K. 

Terkin talebinde 
bulunan mahal 

541 07 Aydın Def. 

Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

Müskirat resminden 1340 Müskirat âmili 
Mestan, Musta
fa, Ali, Saip ve 
Salih 

108 988 17 Pazarcık Malmüd. Havale harici sarfi- 929-930 Gardiyan Hüseyin, 
yattan tahrir memuru Emin 

ve tahrir reisi Ka
sım 

109 232 68 Tosya Malmüd. Zimmet 1330 Tahsildar Nuri 

110 885 00 Tasfiye Muh. Fiat farkından 1327 Fis Avram Levi 

111 114 55 Millî Mü. Muh. Müd. Suiistimalden 1336 Binbaşı ismail Hak
kı 

112 17 513 36 istanbul Def. Tahsisatı mestureden 1931 Feriklikten mütekait 
mahsupsuz kalan tahak- ismail hakkı 

kuku 

( S. Sayısı : 92 ) 



— 37 — 
Terkini kaydına 
karar verilen 

Liara K. 

Terkini kayıt talebine 
dair olan yazının 

Tarihi No. 

393 21 26 . 1 . 1338 36&-2 

133 43 28 . 4 .1938 64 

210 68 11. 5 .1938 809 

885 00 30. 5 .1938 154124-13 

2358 

114 55 28. 4 .1939 4641-3 

17 513 36 19 . 4 .1939 1991-6665-9 

Terkin sebebi 

Mülga D&yunu umumiyeden müdevver bulunan 
bu alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçluların 
çok fakir bulunmaları ve 20 seneye yakın bir za-
mandanberi mal iktisap etmemeleri hasebiyle ta
kip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden 
ve tahakkuku tarihine nazaran müruru zaman 
müddetini de doldurmuş olmasından terkini cihe
tine gidildiği. 

Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
ların vefatı, menkul ve gayrimenkul malları olma
ması ve vereselerinin kimler olduğunun bilineme
mesi ve tahakkuku tarihine nazaran müruruza
man da mevcut bulunmasından tahsiline imkân 
görülemediği. 

Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun vefatı, menkul ve gayrimenkul malı olmama
sı hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinden. 

İspanya tebaasından bulunan borçlunun 1327 yı
lında yapılan mukavele mucibince 15 bin matra 
teslimini teahhüt ettiği ve fakat bu matralardan 
numunesine muvafık olmıyan 12285 adedi kabul 
edilmiyerek haricen tedarik ve mubayaa olundu
ğu ve her iki mubayaa arasında husule gelen Ha
zine zararının ve ardiye ücretinin tahsili icap et
mesi üzerine takibat yapılmış ve borçlu bu para
yı deyin ilmühaberiyle ödemeyi kabul etmiş ve bu 
suretle mahsubu için kararname istihsal edilmiş 
ise de bilâhare 459 sayılı Mahsubu umumî kanu
nunun mer'iyet mevkiine girmesi ve mezkûr kanu
nun 2 nci maddesi mucibince alacağın deyin ilmü
haberiyle mahsubuna imkân görülememesi hase
biyle borç kaydının açık kaldığı ve mahsup müd
detinin bitmiş olmasına binaen yeniden tahsili
nin takibine kanunen imkân bulunmadığından ter
kini cihetine gidildiği. ; 

1336 - 1337 yıllarında tahakkuk eden bu alacağın 
tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlunun adre
sinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsil olunama-
dığı ve tahakkuku tarihine nazaran müruruza
man da mevcut bulunduğundan. 
Feriklikten matrut ismail Hakkı'nın bu borcunun 
tahsili cihetine gidilmiş ise de borçlunun vefatı, 
menkul ve gayrimenkul malı ve vârisi olmaması 
hasebiyle tahsil edilemediğinden. 

( S. Sayısı : 92 ) 



— 38 — 
Terkini kaydı 

Sıra istenilen Terkin talebinde 
No. Lira K. bulunan mahal Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

113 8 006 40 Viranşehir Malmüd. Zahire bedelinden 1324 Muhtaç çiftçiler 

114 372 39 Tasfiye Muh. Kömür bedelinden 1322 Alman hastanesi 

1J5 719 77 Merkez Muh. Zimmet 1927 ölü General Rauf 

116 142 09 İstanbul Def. Eytam sandığından 1332 Rifat, Salih, Hasan, 
müdevver Hayrettin, Mustafa, 

Ziyaettin, Osman, ' 
Abdullah ve Galip 

117 20 00 P. T. T. U. Müd. Mektup bedelinden 1929 Meçhul 

118 22 18 Millî Mü. Muh. Müd. Fazla mehuzdan 1338 Ali Haydar ve Fevzi 

119 00 78 ödemiş Malmüd. Ekmek bedeli 1938 Abdullahoğlu Raşit 

( S. Sayısı : 92 ) 



— 39 — 
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. 

Terkini kayıt talebine 
dair olan yazmın 

Tarihi No. 

5 941 16 1 . 5 . 1 9 3 9 309 

372 39 16. 5 .1939 154138-11 

8464 

719 77 11. 5 .1939 821-670-42 

6103 

142 09 5.5.1939 1918-7603-9 

20 00 6.4.1939 217 

22 18 17. 5 .1939 5717 

0 78 22 . 5 .1939 621 

Terkin sebebi 

1324 yılında 151 köy halkına dağıtılan zahire be
delinden mütevellit bulunan bu paranın tahsiline 
tevessül edilmiş ise de borçlulardan bir kısmının 
vefatı ve bir kısmının da kimler olduğunun bili
nememesi ve namlarına kayıtlı hiç bir malları ol
maması hasebiyle tahsiline imkân görülemediği ve 
30 seneyi mütecaviz bir zaman evvel vukubulan 
bu alacağın daha fazla takibinde bir fayda mu
tasavver olmaması hasebiyle terkini cihetine gidil
miştir. 

Bu alacağın 1322 - 1335 yıllarında tahakkuk etme
si ve müiga nezaretçe müruruzamanı kesecek şekil
de takibat yapılmamış olması hasebiyle tahsiline 
mahal ve imkân görülemediğinden. 

Alacağın borçlunun veresesinden tahsiline hü
küm alınmış ise de veresesinin millî hudut hari
cinde bulunması, memleket dahilinde menkul ve 
gayrimenkul malı olmaması ve hüküm tarihi olan 
1330 yılından bugüne kadar 25 seneden fazla za
man geçmiş olması hasebiyle halen ve âtiyen ta
kip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden. 

Alacağın tahsiline tevessül edildiği ve fakat borç
luların adreslerinin, menkul ve gayrimenkul mal
ları olup olmadığının tesbit edilememesi hasebiyle 
tahsil olunamadığı, tahakkuku tarihi olan 1332 -
1336 yıllarından bugüne kadar yapılan takibatın 
semeresiz kalması hasebiyle âtiyen takibinde de 
bir fayda görülemiyeceğinden. 

Zıyaa uğrayan kıymetli paket bedeli bulunan bu 
paranın sahibine ödendiği, ziyama sebebiyet ve
renlerden tahsiline tevessül edilmiş ise de müseb
biplerin kimler olduğunun tâyin ve tesbit edileme
diği cihetle tahsil olunamadığından. 

Alacağın tahsiline tevessül edildiği ve fakat borç
luların adreslerinin tesbit edilememesi hasebiyle 
tahsil olunamadığı ve tahakkuku tarihine nazaran 
müruruzaman müddetini de doldurmuş olmasın
dan âtiyen tahsiline imkân görülememesinden. 

Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun adresi tesbit edilemediğinden tahsil olunama
dığı ve cüziyeti hasebiyle daha fazla takibinde bir 
fayda mutasavver bulunmadığından. 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkini kaydı 

Sıra istenilen 
No, Lira K. 

120 

Terkin talebinde 
bulunan mahal Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

332 50 Ergani Malmüd. Ekmek bedeli 1926 Bayi Ahmet Hulusi 

121 88 40 Gümrük ve inhisarlar V. Avanstan 1931 Muh. Memuru Asaf 

122 165 28 Siird Def. Eytamdan müdevver 1325 Süleyman kızı l&en-
da, Haso, Aziz, İb
rahim ve Zülfü 

123 47 10 İstanbul Def. Tazminat 1938 Müteahhit Nurettin 

124 3 167 74 Seyhan Def. 

125 4 00 istanbul Def. 

Zahire bedeli 

Sirkat 

1325 Simon, Karabet, Kir-
kor, Cebrail, Aram 
ve Hıristo 

J929 Mustafa, Abdullah, 
Kadri, Hakkı ve 
Ömer 

126 26 96 Ankara Def. Eytamdan müdovver 1337 Abdülkadir 

127 55 30 » » » 1336 Kâtip Faik 

128 10 77 » > » > 1336 Hüseyin Hüsnü 

129 150 30 » » » 1336 Kâtip Hayri 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkini kaydına Terkini kayıt talebine 
karar verilen dair olan yazmm 

Lira K. Tarihi No. 

10 77 

150 30 

332 50 25 . 5 .1939 1042-851 

40 25 . 5 .1939 5437 

165 28 9 .5 .1939 1744-665-2 

47 10 9 ,5 .1939 857-8858-9 

3 167 74 24 . 4 .1939 1917-18 

392-397 

4 00 24 . 4 .1939 944-8857-9 

26 96 8 .6 .1939 6-868-3 

8530 

55 30 8 . 6 .1939 6-853-3 

8520 

8 .6 .1939 6-859-3 

8534 

8 .6 .1939 6-854-3 

Terkin sebebi 

Alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçlunun 
rızaen ödemekten imtina etmesi ve hâdisede mü
ruruzaman mevcut olması hasebiyle bu takibattan 
müsbet bir netice elde edilemediği anlaşıldığından. 
Alacağın tahsili cihetine gidilmiş ise de borçlunun 
vefatı, menkul ve gayrimenkul malı olmaması ve 
vârisinin reddi miras talebinde bulunmaları hase
biyle tahsiline imkân görülemediğinden. 
Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
ların adreslerinin tesbit edilememesi ve alacağın 
tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman da mev
cut bulunduğundan âtiyen yapılacak takibattan 
bir fayda memul olmamasına binaen. 

Alacağın tahsiline hüküm istihsal edildiği ve fa
kat borçlunun vefatı ve veresesinin adreslerinin 
tesbiti için uzun müddet takibat yapılmış ve ad
resleri tesbit edilmiş ise de müruruzaman derme-
yaniyle ödemekten imtina etmeleri ve hüküm ta
rihine nazaran müruruzaman mevcut olmasına bi
naen takibinde bir fayda görülemediğinden. 

Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
ların mütegayyip eşhastan olmaları hasebiyle ta
kip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden. 

Alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçluların 
adreslerinin tesbit edilememesi ve cüziyeti hase
biyle daha fazla takibinde Hazine için bir men
faat görülememesi ve müruruzaman da mevcut bu
lunmasından. 

Alacağın borçlu ve kefilinden tahsiline tevessül 
edilmiş ise de borçlunun ve kefilinin adreslerinin 
tesbit edilememesi hasebiyle yapılan takibattan 
bir netice elde edilemediği ve tahakkuku tarihine 
nazaran müruruzaman da mevcut bulunduğundan. 

8532 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkini kaydı 

istenilen Terkin talebinde 
Lira K. bulunan mahal Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

526 17 Mülga Tasfiye Mııh. Fazla mehuz 1341 Ali Rıza 

28 96 Uşak Malmüd. » 1929 Nahiye Müd. Ziya 

42 50 Adapazarı Malmüd. Masarifi muhakeme 1338 Hazinei maliye 

102 90 Tasfiye Muh. Tazminat 1331 Hilâl kumpanyası 

68 88 Beyoğlu Malmüd. Harcırahtan 1932 Kaymakam Nurettin 
ailesi 

26 55 Dursunbey Malmüd. İdare hesabından 1934 Malmüdürü Arif 
Hikmet 

35 90 Gümrük ve inhisarlar Fazla mehuz 1928 Muhafaza memuru 
Muh. Müd. Behçet 

19 22 Millî Mü. Muh. Müd. Ayniyat hesabından 1929 Yüzbaşı Bahattin 

3 445 45 Uzunköprü Malmüd. İhtilas 1341 Nurettin Fikri 

( S. Sayısı : 92 ) 



4 â -
berkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. 

Terkini kayıt talebine 
dair olan yazınm 

Tarihi No. 

526 17 4 . 7 . 1 9 3 9 15130-484 

11134 

28 96 11 . 6 .1939 25-74 

42 50 17. 6 .1939 2247-1 

102 90 12. 6 .1939 141260-33 

11705 

68 88 7 .5 .1939 39-1222 

26 55 30. 6 .1939 382 

35 90 29. 6 .1939 37569-5 

19 22 26. 2 .1939 1-İ78 

1007-7044 

3 445 45 28. 6 .1939 667 

Terkin sebebi 

Alacağın tahsili için istihsal edilen ilâm icraya 
tevdi edilmiş ise de takibat dosyasının İstanbul 
Adliye yangınında yanması ve yenilenmesi için 
vesaik tedarik olunamaması ve esasen borçlunun 
adresinin meçhul olması hasebiyle takip ve tahsi
line mahal ve imkân görülemediğinden. 

Alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçlunun 
veya veresesinin adresi tesbit edilemediğinden, 
menkul ve gayrimenkul malları olup olmadığı bi-
linememesinden tahsiline imkân görülemediği ve 
tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman da mev
cut bulunduğundan. 

Mülga Eytam sandığınca Hazineden aranılan bu 
paranın Eytam sandığının Hazineye devri hase
biyle takip ve tahsiline mahal bulunmadığından. 

1331 yılında vukubulan hasattan mütevellit bulu
nan bu alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de 
alacağın müstenidi hiç bir vesika olmaması ve hâ
disenin de çok eski senelere ait bulunması hasebiyle 
tahsiline imkân görülemediğinden takibinden sar
fınazar edildiği. 

Alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçlunun ve
ya veresesinin menkul ve gayrimenkul emvali olup 
olmadığının tesbit edilememesi hasebiyle takibat
tan bir netice elde edilemediği ve tahakkuku tari
hine nazaran müruruzaman da mevcut bulundu
ğundan. 

Alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçlu
nun vefatı, veresesinin reddi miras talebinde bu
lunması hasebiyle tahsil edilemediğinden. 

Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu* 
nun Rusya'ya firar etmesi, 3 lira 45 kuruş kıy* 
met takdir edilen hisseli bir bahçesinden başka 
hiç bir malı olmaması hasebiyle tahsiline imkân 
görülememesi hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 

Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun vefatı, menkul ve gayrimenkul malı olmaması 
hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinden. 

Tahsiline 1927 yılında hüküm istihsal edilmiş 
olan bu alacak o tarihtenberi mütemadiyen takip 
edilmiş ise de borçlunun hali acizde bulunması ha-

( S . Sayısı: 32). 
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Lira K. bulunan mahal Borcun tıev'i Senesi Borçlunun ismi 

Terkini kaydı 
istenilen Terkin talebinde 

4 75 17 nci tümen Muh. Avanstan 1928 Hesap memuru Abi-
din 

19 02 Merkez Muh. Alay hesabından 1336 Hesap memuru 
Emin 

1 647 248 23 
28 53 

1 647 219 70 

( S. Sayısı : 92 ) 



Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. 

Terkini kayıt talebine 
dair olan yazının 

Tarihi No. 

4 75 28 . 6 .1939 815 

19 02 4 . 7 . 1 9 3 9 882-881 

8464 

46 

Terkin sebebi 

sebiyle tahsil edilemediği, çok ihtiyar bulunması
na binaen âtiyen mal iktisabına da imkân görü
lemediği anlaşıldığından terkini cihetine gidilmiş
tir. 

Alacağın tahsili uzun müddet takip edilmiş ise de 
borçluların adresleri tesbit edilemediğinden tahsil 
olunamadığı, son zamanlarda borçlular bulunmuş 
ve kendilerine müracaat edilmiş ise de müruruza
man dermeyan ederek borcu Ödemekten imtina et
meleri hasebiyle tahsil edilemediği. 

Divanı harp kararına bağlı işbu alacağın tahsili 
takip edilmiş ise de borçlunun adresinin tesbit 
edilememesi hasebiyle tahsil olunamadığmdan ve 
tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman da mev
cut bulunduğundan. 

1 643 977 79 Yekûn 
28 53 96 ve 135 sıra numaralnnda ka

yıtlı bu paralar evvelce aynca ter
kin edilmiş olduğundan tenzil 
edilmiştir. 

1 643 949 26 

( S. Sayısı : 92 ) !i 
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ÖETVEL No. 5 

1050 sayılı Muhasebei umumiye kanununun 133 ncü madde 

Zimmetin vu~ 
Terkini kaydı Terkinine karar kim veya ta-

istenilen verilen hakkuku Borçlunun isim 
Lira K. Lira K. Zimmetin nev'i tarihi ve adresi 

10 00 10 00 idare hesabından 1939 Malmüdürü Sait 

13Û 00 130 00 Avanstan 1929 Mutemet Fehmi 

83 24 83 24 İaşe bedeli, tedrisat 
vergisi avanstan 

Havva, Ahmet, Sait, 
1929/1931 meçhul eşhas 

9 52 9 52 Zayi para 1939 Tahsildar Aziz Sar
gın 

17 44 17 44 Taviz 1303/1338 23 çiftçi namma 

41 67 41 67 Avans 1Ö32 Paris Büyük Elçisi 
Münir Ertegün 

60 00 60 ÖÖ * İ931 Gedikli çavuş İsmail 

843 47 843 47 Ambar kirası muham
min ücreti ve icra 
masrafı 

189 şahıs namma 

1928/1933 

4 84 4 84 Meçhul 1930 Gümrük memuru 
Abdullah 

j£S. Sayısı ; 92). 
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si mucibince, terkinine karar verilen paralara ait cetvel 

Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Kadirli Malmüd. 

Terkin sebebi 

Manisa Def. 

Palu Malmüd. 

Gümüşane Def. 

Sinop Def. 

Hazine muhasipliği 

7. kor muhasebeciliği 

G. ve inhisarlar V. 

G. ve inhisarlar V. 
Muhasebe Müd. 

Depozito olarak malsandığma yatırılmış olan bu paranın sahibine reddine 
mahkemece karar verilmiş ve bu karara müsteniden tesviye edilmiş ise de 
Divanı muhasebatça tediyatm 1513 numaralı kanun hükümlerine tevfikan 
icrası lâzımgeleceğinden bahsile muhasibe zimmet çıkarıldığı ve mahkeme ka
rarma uyularak tediyat icrasından dolayı muhasibin sunu taksiri bulunma
dığından tahsiline mahal görülemediği. 

1929 yılında maarif dairesi mutemetliğinde bulunmuş olan Fehmi'nin aldığı 
avanstan mahsubunu yaptırmadığı bu paranın tahsiline hüküm alınmış ise 
de borçlunun bulunamaması, menkul ve gayrimenkul malı olup olmadığının 
tesbit edilememesi hasebiyle tahsil olunamadığından. 

Havva ve Ahmet Sait'in yapılan araştırmaya rağmen adreslerinin tesbit 
edilememesi ve zimmetin vukuu tarihine nazaran müruruzaman mevcut ol
ması ve bu paradan askerlik şubesinin iaşe bedeli ve mütekaidinin tedrisat 
vergisi namiyle kayıtlı bulunan kısmının da kezalik kimlerden tahsil oluna
cağının meçhul bulunması ve âtiyen yapılacak takibattan da bir fayda mu
tasavver olmamasından. 

Erzincan zelzelesi esnasında enkaz altında kalan ve bilâhara vefat eden tah
sildarın üzerinde mevcut iken enkaz arasına karışan ufak para olup yapılan 
araştırmaya rağmaıı bulunamadığından ve tahsildarın veresesinden tah
siline mahal görüleriıemesinden. 

23 şahıs namına kayıtlı olup 1303 ilâ 1338 yıllarında takviyei ziraat terti-
tibinden verilen bu paranın borçlularının bir kısmının mütegayyip eşhastan 
bulunması ve bir kısmının da millî hudut haricine gitmeleri, memleket da
hilinde menkul ve gayrimenkul malları olmadığından tahsil edilemediği. 

Sabık Büyük Elçi tarafından bu para mukabilinde mubayaa edilen kitaplar 
gelerek Ticaret vekâleti kütüphanesine konulmuş ise de evrakı müsbitesi 
alınamadığından ve aradan uzun müddet geçmesi hasebiyle yenisinin te
darikine de imkân görülemediğinden takip ve tahsiline mahal bulunmadığı. 

1931 yılında harcırah avansı olarak verilen bu paranın mahsup veya tahsili 
takip edilmiş ise de yapılan bir çok araştırmaya rağmen borçlunun duru
munun tesbit edilememesi hasebiyle bu takibattan bir netice alınamadığı 
ve hâdisede müruruzaman da mevcut bulunduğundan. 
189 şahıs namına kayıtlı bulunan bu paranın tahsiline tevessül edilmiş ise 
de borçluların çok fakir olmaları hasebiyle takibattan müsbet bir netice elde 
edilemediği gibi 9 kuruşla 11 lira arasında tehalüf eden bu para için daha 
fazla takibat yapılmasında bir fayda mutasavver bulunmdığından. 
Bu paranın 1930 yılında ne için ve neden dolayı alacak kaydedildiğinin bi
linememesi ve bu itibarla takip ve tahsiline mahal ve imkân bulunmaması 
ve müruruzaman da mevcut olmasından. 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkini kaydı Terkinine karar 
Sıra istenilen verilen 
No. Lira K. Lira K. Zimmetin rıev'i 

10 

Zimmetin vu
kuu veya ta

hakkuku 
tarihi 

Borçlunun isim 
ve adresi 

5 64 5 64 Noksan tevkifat 1928 Muzaffer ve Rifat 

.11 26 25 26 25 Tazmin 1927 Şoför Ahmet 

12 75 00 75 00 Meçhul 1927 Muhafaza Me. Rüştü 

13 150 25 150 25 Zimmet 1931 Nevyork konsolosu 
muavin Celâlettin 
Avni 

14 1 00 1 00 Resim ve cezadan 1932 Rüştü ve Cemil 

15 1 527 69 982 69 Avas 1930 Yüzbaşı Şükrü Ata-
nos 

16 2 936 50 2 936 50 İstihlâk resmi 1930 Oingözoğlu Nikola 

17 735 00 735 00 Makine bedeli 1338 Ziraat bankası 

18 10 70 10 70 İstikraz 1336 Doktor Asım 

( S, Sayısı : 92 ) 



Terkin talebind» 
bulunan mahal 

Samsun Def. 

Terkin sebebi 

11 bin küsur lira ihtilastan borçlu Muzaffer ve Rıfat'ın mahkemece hükme 
raptedilen miktardan hariç kalan işbu 5 lira 64 kuruşu rızalariyle ödemek
ten imtina etmeleri ve hâdisede müruruzaman da mevcut bulunması hase
biyle hükme raptına imkân görülememesinden. 

P. T. U. Müd. 

G. ve inhisarlar V. 

Hariciye muhasebe 
müdürlüğü 

Gümrük Muh Müd. 

Hariciye V. Muh. Müd 

Gümrük ve inhisarlar 
Muh. müdürlüğü 

Merkez Muh. 

Karaağaç Malmüd. 

Bu paranın tahsiline 1928 yılında hüküm alınmış ise de yapılan bir çok 
araştırmaya rağmen Şoför Alımed'in adresi tesbit edilemediğinden tahsil 
olunamadığı ve âtiyen yapılacak takibattan da bir fayda görülemediğinden. 

Alacağın mahiyetini tesbite medar hiç bir vesika olmadığı gibi borçlunun 
ölmesi ve müruruzaman da mevcut bulunmasından takip ve tahsiline mahal 
ve imkân görülemediğinden. 

Konsolosluk hasılatından zimmete geçirilmiş olan bu paranın müstenidi ha
sılat cetvelleri sarf evrakiyle birlikte Divanı muhasebatça imha edilmiş ol
masından ve alacağın hükme raptına medar başkaca vesika mevcut bulun
mamasından tahsiline imkân görülemediği. 

Noksan resim dolayısiyle hesaplara intikal eden bu para hakkında ahiren 
yapılan tetkikatta resmin noksan alınmamış olduğu tahakkuk etmesi hase
biyle tahsiline mahal bulunmadığından. 

Tahdidi hudut komisyonu âzalığma tâyin edilen yüzbaşı Şükrü'nün eşkı
ya tarafından soyulduğu avans olarak alınıp yedinde bulunan işbu mebaliğin 
gasbedildiğinin kanaatbahş vesika ile tevsik edildiği görüldüğünden ve bu 
itibarla tahsiline mahal bulunmadığından. 

Yurda ithal edilen pirinç unlarından gümrük resmi alınacağına dair olan 
emrin tebliğinden evvel ithal olunan pirinç unlarından almmıyan bu resim
den dolayı memurların mesuliyetleri görülemediğinden ve pirinç unlarım 
ithal eden mükellefin -vereseleri hakkında yapılan takibatın mahkemece 
durdurulmasından takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediği. 

Bu para mukabilinde mubayaa edilen makine Zeytinbumu deposuna gön
derilmiş ise de tesellümü tevsik edilemediğinden mahsubu yapılamadığı bu 
vesaik bankadan talep edildiği halde Ticaret kanunu mucibince 15 sene 
evvelki kuyudatın imha edilmiş olmasından verilemiyeceğinin bildirildiği 
ve bu sebeple yeniden vesaik tedarikine ve mahsup işinin yapılmasına ma
hal ve imkân görülemediği. 

Mülga Eytam sandığından ödüne para alan doktor Asım'm kazanın Yu
nanlılar tarafından işgalinden evvel ayrılması ve ondan sonraki vaziyetinin 
tesbit edilememesi bu hususta Sıhhat vekâleti ile de yapılan muhabereye 
rağmen müsbet bir netice alınamadığından tahsiline mahal ve imkân bu
lunmadığı. 

( S. Sayası : 92 ) 
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Terkini kaydı Terkinine karar 
Sıra istenilen verilen 
No. Lira K. Lira K. 

19 172 28 

Zimmetin nev'i 

172 28 Avans 

Zimmetin vu
kuu veya ta

hakkuku 
tarihi 

Borçlunun isim 
ve adresi 

1930 Teğmen Osman 

20 78 21 78 21 Fazla i mehıız 1929 Malmüd. Hayri Öz-
türel. 

1 569 39 1 569 39 Fiat farkı 1335 Mütaahhit Osman 

22 36 85 36 85 Evrakı ınüsbitesinin 
noksanından 1928 

Gümrük Me. Naci 

23 20 00 20 00 Zayi pul bedeli 1939 Veznedar Ziya öü-
venkaya 

24 75 00 75 00 Avans 1939 Yüzbaşı M. Ali So-
mer 

25 1 000 00 1 000 00 İstihlâk resmi 1929 Memet Hayrı 

26 301 99 301 99 Avans 1929/1930 Depo memuru Lâmi 

27 109 53 109 53 İdare hesabından 1930 Malmüdürü Kâmil 
özer 

( S . Sayıs ı : 92) 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Elâzığ Def. 

Malazgirt Malmüd. 

Terkin sebebi 

Merkez Muh. 

İstanbul gümrük mes
ul muhasipliği 

Ordu Def. 

Erzincan'da 
muhasipliği 

tümen 

Gümrük ve inhisarlar 
Muh. müdürlüğü 

İçel defterdarlığı 

Bayburt Malmüd. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlunun adresinin tesbit edilememesi hase
biyle tahsil olunamıyan bu paranın tahakkuku tarihine nazaran müruruza
man da mevcut bulunduğundan ve ileride yapılacak takibattan bir fyda gö-
rülememesine binaen. 

Şırnak malmüdürü iken tevkif edilip bilâhara tahliye edilen adı geçenin 
bu borcunun Borçlar kanununun 66 ncı maddesi mucibince bir senelik mü
ruruzamana tabi olduğunu iddia ederek ödemekten imtina etmesi ve bu 
iddianın yerinde görülmesi hesabiyle takip ve tahsiline imkân görüleme
diğinden. 

1335 yılında taahhüdünü ifa etmiyen mütaahhitten aranılan bu paranın 
tahsiline 1926 yılında ve borçlunun gıyabında hüküm almmış ise de takip 
dosyasının İstanbul Adliye yangınında yandığı yenilenme muamelesi yapıl
dığı halde yine borçlunun adresinin tesbit olunamadığı ve bu itibarla ilâm 
hükmünün infaz edilemediği ve âtiyen yapılacak takibattan bir fayda mu
tasavver bulunmadığından. 

Bu alacak mahiyet itibariyle 2266 sayılı kanunun şümulü dahiline girmekte 
ise de aradan uzun seneler geçmesi hasebiyle mezkûr kanunun izahnamesi 
dairesinde vesaik tedarik edilemediğinden ve borçlunun adresinin meçhul 
bulunmasına binaen tahsiline de mahal ve imkân bulunmadığı. 

1939 yılında vukııbulan zelzele esnasında yıkılan Hükümet konağındaki 
kıymetli evrakın muhtelif mahallere nakli sırasında zıyaa uğradığı ve esasen 
zayi olan işbu harç pullarının hariçte kullanılması imkânı da mevcut olma
dığından ve veznedarın ziyaa uğrama hâdisesinde sunu taksiri bulunmadı
ğından meblâğı mezburun takip ve tahsiline mahal görülemediği. 

Manevra faslından verilen bu avansa ait mahsup evrakının Erzincan zel
zele felâketinde zıyaa uğraması ve yenisinin tedarikine de imkân bulunma
dığı anlaşılmasından takip ve tahsiline mahal görülemediği. 

Yurda ithal edilen pirinç unlarından da gümrük resmi alınacağına dair olan 
enirin tebliğinden evvel ithal olunan pirinç unlarından almmıyan bu re
simden dolayı alâkadar memurların mesuliyetleri görülememesi, malı ithal 
edenler hakkında yapılan takibatın mahkemece iptaM hasebiyle takip ve 
tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden. 

Borçlunun vefatı, menkul ve gayrimenkul emvali ve varisi olmaması ve ce
nazesinin belediyece kaldırıldığının tesbiti hasebiyle takip ve tahsiline im
kân görülemediğinden. 

Bu paranın evrakı müsbitesi ibraz edilemediğinden zimmet çıkarıldığı ahi
ren mııktazi vesaik bulunmuş ve Divanı muhasebata ibraz edilmiş ise de mü
ruruzaman noktasından iadei muhakemeye imkân görülemediği ve ortada 
Hazine zararı mevcut olmadığından tahsiline mahal bulunmadığı. 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkini kaydı Terkinine karar 
istenilen verilen 
Lira K. Lira K. Zimmetin nev'i 

156 87 156 87 Gasp pıü ye nükııt 

20 00 20 00 Kefalet akçesi 

Zimmetin vu
kuu veya ta

hakkuku 
tarihi 

1927 

1331 

Borçlunun isim 
ve adresi 

Adı güzel şehri on
başı ve Bekiroğlu 
Şükrü, amele Hüse
yin Sadık 

Amele Hüseyin Sa
dık. 

29 95 

43 62 

29 95 Mahkeme ve iera mas
rafı 1Ö36 

43 62 Zimmet 1331. 

Abdurrahman ve 
Margirit 

Düyunu umumiye 
memuru Zühtft 

36 50 36 50 Avans 1928 Ali Rıza 

33 3 20 3 20 Masraf ve ücreti ve
kâlet 1939 

Dedekızı Selvi 

1 42 1 42 İcra Masrafı 1938 Abdullahoğlu Mt-
met 

435 29 435 29 Sirkat 1927 Haliloglu Cemal 

36 94 50 94 50 Meçhul 1926 Malmüdürü Hüsnü 

37 82 12 82 12 İstikraz 1337 Mütekait binbaşı 
Halis 

25 075 70 25 075 70 Gasp 1334 Bedros ve Yağyaban 
ve arkadaşları 

j ' 5 28 5 28 Avans 1928 Yüzbaşı Bahattaa 

( 8. gktYMi : 92 ) 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Yozgat defterdarlığı 

Merkez Muh. 

Amasya Def. 

Zonguldak Def. 

Ankara defterdarlığı 
Muh. Müd. 

Terkin sebebi 

Eruh Malmüd. 

Gemlik Malmüd. 

Bu alacağın müstenidi vesaikin mülga Düyunu umumiye idaresinden mal-
sandığma devredilmesi borçlu ve varislerine ödeme emri tebliğ edilmiş ise 
de müruruzan dermeyaniyle birlikte böyle bir borçları olmadığını ileri sür
melerinden dolayı tahsiline imkân görülemediği. 

Bu paranın tahsili için hüküm alınmış ise de gerek kefil ve gerekse borçlu
nun adreslerinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsil olunamadığı ve hâdi
sede müruruzaman da mevcut bulunduğu anlaşıldığından. 

Borçluların millî hudut haricine firar etmeleri memleket dahilinde hiç biı* 
malları bulunmaması hasebiyle takip ve tahsiline imkân görülemediğinden. 

Borçlunun 1331 yılında vefatı varisi ve kefillerinin kimler olduğunun tâ
yin ve tesbit edilememesi hasebiyle takip ve tahsiline imkân görülemedi
ğinden. 

1928 yılında tahsili hükme bağlanan bu paranın borçlunun adresinin tesbit 
edilememesi hasebiyle takip ve tahsiline imkân görülemediği ve hüküm ta
rihine nazaran da müruru zaman mevcut bulunmasından takibinde bir fayda 
mutasavver olmadığı. 

Borçlunun halen nerede ve ne işle meşgul bulunduğunun tesbit edilememesi 
ve alacağın cüziyetine binaen bir çok masraf ihtiyariyle takibata devamda 
fayda görülemediğinden. 

Borçlunun halen nerede ve ne işle meşgul bulunduğunun tesbit edilememesi 
ve alacağın cüziyetine binaen bir çok masraf ihtiyariyle takibata devamda 
fayda görülemediğinden. 

1927 yılında kasa kırılmak suretiyle sirkat edilen bu paranın tahsiline te
vessül edilmiş ise de borçlunun adresinin tesbit edilememesi hasebiyle bu 
takibattan bir netice elde edilemediği ve ilâm tarihne nazaran müruruza
man da mevcut bulunduğu anlaşıldığından. 

Bu paranın hakikî tediye tarihiyle mahiyetinin tâyin ve tesbit edilememesi 
hasebiyle 3497 sayılı kanun mucibince terkin edilemediği gibi borçlunun 
1930 yılında vefatına binaen takip ve tahsiline de mahal görülemediği. 

Ankara Def. Muh. Bu paranın tahsili için takibat yapılmış ise de gerek borçlu ve gerekse 
Müd. kefilinin adresleri tesbit edilemediğinden tahsil olunamadığı zimmetin tahak

kuku tarihine nazaran müruruzaman da mevcut bulunduğundan. 

Seyhan Def. 

12 nci tümen Muh. 

1334 yılında asker ile Fatih yangınında zarar görenlerin ihtiyaçları için 
Adana'da mubayaa edilen pamuğun isimleri yazılı şahıslar tarafından gas-
bedilmesi ve gasıpların mütegayyip eşhastan olmaları ve emvali metruke 
hesabı carisinde kayıtlı alacaklarının irat kaydedilmesi hasebiyle meblâğı 
mezburun tahsiline imkân görülemediği. 

Borçlunun ölmesi ve varisi olmaması hasebiyle takip ve tahsiline mahal ve 
imkân görülemediği. 

( S. Sayısı ; 92 ) 
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Terkini kaydı Terkinine karar 
Sıra istenilen verilen 
No. Lira K. Lira K. Zimmetin nev'i 

40 316 80 316 80 Meçhul 

Zimmetin vu
kuu veya ta

hakkuku Borçlunun isim 
tarihi ve adresi 

1928 Malmüdürü Adil 

41 66 33 66 33 Fazlai mehuz 1930 Zabıt kâtibi Esat 

42 15 00 15 00 Avans 1932 Mutemet Baha 

43 10 00 10 00 » 1937 Tahakkuk Me. Sıd-
dık 

44 100 00 100 00 Bandrol resminden 1340 Tüccardan Mordu-
hayn 

45 550 00 550 00 Suiistimalden 1341 Mahmut Karahan 

46 43 33 43 33 Avanstan 1929 Veznedar Abdullah 
Subaşı 

47 

48 

18 12 

75 41 

18 12 

75 41 

Mahkeme masrafı ve 
ücreti vekâletten 

îdare hesabından 

49 48 00 48 00 Radyo ücreti 

1941 

1934 

Ayşe 

Varidat müdürü 
Hikmet ve muhasebe 
müdürü Rumi Gü
müşlü 

1938/1939 Franseska Poliçeo, 
Gösta Slof Vilhem 

50 27 70 27 70 Resimden doğma 1927 Ali Rüştü 

( S. Saym : 92) 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Siverek Malmüd. 

Terkin sebebi 

Ankara Def. 
Müd. 

Terme Malmüd. 

istanbul Def. 

Muh. 

Millî Müdafaa 
müdürlüğü 

Bitlis Def. 

izmir Def. 

Konya Def. 

Muh. 

Borcun müstenidi vesaikin bulunamaması ve idare hesabiyle de adı geçene 
böyle bir zimmet çıkarılmadığının anlaşılması bununla beraber borçlunun 
borcunu inkâr etmesi ve hâdisede de müruru zaman mevcut bulunması ha
sebiyle tahsil edilemediğinden. 

Borçlunun borcu kabul etmemesi ve bu paranın tediyesine sebebiyet veren
lerin de tesbit edilememesi ve tediyatm vukuu tarihine nazaran müruruza
man da mevcut bulunması hasebiyle tahsil edilemediğinden. 

Bu para nakden tahsil edildiği halde hesabının açık kaldığı ve bugün için 
3325 sayılı kanun mucibince mahsubunun yapılmasına ve tekrar tahsiline 
mahal ve imkân olmadığından. 

Borçlunun bu paraya ait mahsup evrakını verdiğini iddia etmek suretiyle 
ödemekten imtina etmesi ve halen kendisinin yurt haricinde bulunmasından 
hükmen tahsiline tevessülünde bir fayda bulunmadığından takip ve tahsi
line imkân görülemediğinden. 

Bu paranın tahsili için 1340 yılında istihsal olunan hükme müsteniden taki
bat yapılmış ise de borçlunun adresinin tesbit edilememesi ve takip dosya
sının da İstanbul Adliye yangınında yanması hasebiyle tahsiline mahal ve 
imkân görülemediğinden. 

Muhtelif suiistimalinden dolayı mahkûm olan ve ihraç edilen borçlunun on 
seneden fazla bir zaman bilâfasıla arandığı halde adresinin tesbit edilemedi
ği bilâhara Ankara'da bulunmuş ise de müruruzaman dermeyanı suretiyle 
borcunu ödemekten imtina etmesi ve bu iddiası yerinde görülerek alacağın 
takip ve tahsiline imkân bulunamaması. 

Borçlunun borcunu mahsup ettirdiğini iddia ederek makbuz ibraz etmesi ve 
o yıla ait mahsup evrakının Divanı muhasebatça imha edilmiş olmasına bi
naen bu iddiasının tetkikına imkân bulunamadığı gibi hakkında takibat da 
yapılamamasmdan. 

Borçlunun çok fakir bulunması ve Darülacezede bakılması hasebiyle tah
siline imkân görülemediğinden. 

Tediyatm vekâletin emriyle ve görülen Devlet hizmeti mukabilinde ifa edilmiş 
olduğu anlaşıldığından ve bu itibarla tahsiline mahal görülememesinden. 

Münakalât vekâleti Borçluların esasen Türk tebaasından olmamaları 1938 ve 1939 yıllarında 
memleketlerine gitmeleri ve adreslerinin meçhul bulunması hasebiyle tahsiline 
imkân görülemediğinden. 

Gümrük ve inhisarlar Alacağın tahsili için istihsal olunan hükmün infazı cihetine gidilmiş ise de 
vekâleti borçlunun bulunamamasından takibattan bir netice elde edilemediği ve 

noksan resim alınmasına sebebiyet verenlerin de tesbit edilememesine binaen. 

( S, Sayısı : 92 ) 
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Zimmetin vu
kuu veya ta

hakkuku Borçlunun isim 
tarihi ve adresi 

51 45 52 45 52 Ambar kirası 1340/1341 Rüştü, Ali ve Memet 

52 58 48 58 48 Avans 1934 Ilayri öztürel 

253 33 253 33 İdare hesabından 1930 Muhasip Şefik 

144 tütün ekicisi 

75 tütün ekicisi 

56 .112 54 112 54 Meçhul 1929 Yüzbaşı Sabri, Kor 
efradı uçuş mütefer
rikası 

57 3 146 73 3 146 73 Meçhul 1929/1930 Malmüdürü Osman 
Nuri 

58 12 79 12 79 Fazla mehuz 1931 Gardiyan Dursun 

59 93 86 93 86 Faiz ve resülmal 1336 Eski maliye müfet
tişi Saffet Mürenci 

60 273 36 273 36 Avanstan 1929 Binbaşı Vasfi aüesi 

61 20 00 20 00 Navlun bedeli 1335 Osman Kaptan 

Terkini kaydı Terkinine karar 
Sıra istenilen verilen 
No. Lira K. Lira K. Zimmetin nev'i 

54 801 98 801 98 Ambar kirası 1928/1930 

285 41 285 41 » » 1930 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti 

Tefenni Malmüdürlü-

Terkin sebebi 

Merkez Muh. 

Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti 

7 nei kor Muh. 

Diyadin Malmüd. 

Ankara 
Müd. 

Def. Muh. 

12 nei tümen Muh. 

Merkez muhasebeciliği 

Üç şahıs namına kayıtlı ve miktarı 4 lira ile 13 lira arasında tehalüf eden 
bu alacağın tahsiline hüküm alınmış ise de borçluların çok fakir olmaları ha
sebiyle ilâm hükmünün infazına imkân görülemediğinden ve daha fazla 
takibinde bir fayda olmadığı neticesine varıldığından. 

Bu paraya ait mahsup evrakının Hükümet konağı yangınında yandığı ve 
yenisinin tedarikine ve bu sebeple borçludan tahsiline imkân görülememe-
sinden terkini cihetine gidildiği. 

Nakli zimmet yapıldığı halde mukabili malsandığından alınan makbuz ibraz 
edilememesinden dolayı zimmet çıkarılan bu paranın bilâhara kayıtlara 
intikali ve bu suretle nakli zimmet muamelesinin tevsik edilmesi hasebiyle 
muhasipten tahsiline mahal görülememiştir. 

144 tütün ekicisinden aranılan 1 lira ile 15 lira arasında tehalüf eden bu 
alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçluların çok fakir olmaları menkul 
ve gayrimenkul emvalleri bulunmaması ve alacağın cüziyeti hasebiyle 
takibata devamda fayda görülememesinden. 

75 tütün ekicisinden aranılan 1 ilâ 5 lira arasında tehalüf eden bu alacağın 
tahsili takip edilmiş ve bu uğurda bir çok masraf ihtiyar olunmuş ise de 
borçluların vaziyetlerinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsil olunanıadı-
ğinden. 

Borcun müstenidi hiç bir vesika olmaması ve bu itibarla mahiyeti tâyin ve 
tesbit edilememesi ve idare hesabiyle de böyle bir zimmet çıkarılmamış ol
ması ve hesaplara intikali tarihine nazaran müruruzaman da mevcut bulun
ması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden. 

Kayıtları tutmadığından memuriyetten ihraç edilen ve halen nerede ve ne 
işle meşgul olduğu tesbit edilemiyen Osman Nuri namına kayıtlı bu 
paranın defterdarlıkça verilen emre müsteniden bir kalemde zimmet kayde
dilmiş ise de yukarıdaki sebepler dolayısiyle takip ve tahsiline mahal ve 
imkân görülemediğinden ve hâdisede müruruzaman da mevcut bulun
duğundan. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlunun bulunamaması ve hâdisede müruru
zaman da mevcut olmasından takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediği. 

Bu para borçludan mülga Eytam sandığınca tamamen tahsil edildiği borçlu 
tarafından tevsik edilmiş olduğu halde Eytam sandığınca fuzulen malsan-
dığma devredilmiş olduğundan takip ve tahsiline mahal bulunmadığı. 

Borçlunun vefat etmesi ve varislerinin kimler olduğunun tesbit edilememesi 
ve tediyatm vukuu tarihine nazaran müruruzaman mevcut bulunmasından. 

Mülga iaşe idaresinden müdevver bu alacağın tahsili takip edilmiş ise de 
borçlunun adresinin tesbit olunamamasından tahsil edilemediği alacağın ta
hakkuku tarihine nazaran müruruzaman da mevcut bulunması hasebiyle. 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Zimmetin vu-

Terkini kaydı Terkinine karar kuu veya ta-
istenilen verilen hakkuku Borçlunun isim 
Lira K. Lira K. Zimmetin ııev'i tarihi ve adresi 

47 14 47 14 Zimmet 

48 00 48 00 Faiz ve resul mal 1337 Polis memuru Ah
met Hamdi 

1 44 1 44 Ambar kirası 1938 Hikmet karısı Kez-
ban 

370 81 370 81 Halik mubayaa bedeli 1303 Dimitri, Yordan 

659 29 059 29 Uusp 1930 Tahsildar Fettah 

30 00 30 00 Meçhul 1933 Ambar memura Sıt
kı 

621 15 (521 15 İstikrazı eytam 1336 Tabur kâtibi Halil 
irfan 

697 20 697 20 İdare hesabından 1928 Malmüd. müteveffa 
Remzi 

5 550 69 5 550 69 İhtilas 1926 Müteveffa Kadri 

30 30 icra masrafı J941 Dedeoğlu Süleyman 

16 00 16 00 Fazlai mehuz 1928/1929 Malmüdürü Edip 

39 00 39 00 Avans 1930 Tevfik ve Salahattin 

41 33 41 '32 Faiz ve resülmalden 1336 Komiser muavini 
Ahmet Nedim 

1926 Tahsildar Ömer 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Şerefli Koçhisar mal
müdürlüğü 

Ankara Def. Muh. 
Müd. 

Gümrük ve inhisarlar 
V. Muh. Müd. 

istanbul Def. Muh mü
dürlüğü 

Eruh malmüdürlüğü 

İzmir Def. 

İstanbul Def. 

Beytüşşebap Malmüd. 

İstanbul Def. 

Ankara Def. Muh. 
Müd. 

Vezirköprü Malmüd. 

Antalya Def. 

Terkin sebebi 

Ankara 
Müd. 

Def. Muh. 

1926 malî yılında ve Kefalet kanununun neşrinden evvel vukubulan bu zim
metin hükme raptedilememiş olması ve borçlu hakkında yapılan icra taki
batının bu sebepten Hazine aleyhine neticelenmesi hasebiyle takip ve tahsi
line imkân görülemediğinden. 

Mülga Eytam sandığından müdevver bu alacağın tahsili için icra takibatı ya
pılmış ise de borçlunun müruruzaman dermeyanmda bulunması ve bu iddia
sının yerinde görülmesi hasebiyle takip ve tahsiline imkân görülemediğinden. 

Borçlunun vefat etmesi menkul ve gayrimenkul hiç bir malı olmaması hase
biyle takip ve tahsiline mahal ve imkân bulunmadığından. 

1303 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsili için hüküm alınmış ise de 
borçlunun vefatı varislerinin mübadil eşhastan olmaları, memleket dahilinde 
malları bulunmaması hasebiyle takip ve tahsiline imkân görülemediğinden. 

Bu paranın eşkıya tarafından gasbedildiği ve gasp hâdisesinde tahsildar ve 
muhafazasına memur olanların sunu taksirleri görülemediği anlaşıldığından 
takip ve tahsiline mahal ve imkân bulunamadığı. 

Mülga garp cephesi teçhizat ambarına ait muameleden doğan bu alacağın 
müstenidi hiç bir vesika olmaması ve bu itibarla mahiyetinin ve borçlunun 
adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülemediği. 

Borçlunun ve yegâne varisi oğlunun hiç bir mal bırakmadan vefat etmeleri 
hasebiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden. 

Borçlunun vefatı, zimmetin mahiyetiyle müfredatını tevsik eder hiç bir kayıt 
ve malûmat mevcut olmaması ve tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman 
da mevcut bulunması hasebiyle tahsil olunamadığmdan. 

ihtilastan dolayı mahkûm olan borçlunun borca müstağrak olarak vefatı ve 
varisine mal bırakmaması ve bu itibarla varislerinin mirası reddetmeleri ha
sebiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden. 

Borçlunun adresinin tesbit edilememesi ve alacağın 30 kuruş gibi cüzi bir 
miktardan ibaret bulunması hasebiyle takibata devamda bir fayda görüle
mediğinden. 

Borçlunun vefatı, menkul ve gayrimenkul emvalinin olmaması vârislerinin 
reddi miras etmeleri hasebiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân görüleme
diğinden. 

Yapılan takibata rağmen borçlunun adresinin tesbit edilememesi ve alacağın 
tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman da mevcut bulunması ve âtiyen 
yapılacak takibattan bir fayda mutasavver olmaması hasebiyle. 

Mülga Eytam sandığından müdevver bu alacağın tahsili için borçlu ve ke
filleri hakkında takibat yapılmış ise de gerek borçlunun ve gerekse kefillerin 
adreslerinin tesbit edilememesi ve aradan 20 sene gibi uzun bir zaman geçmiş 
olması hasebiyle daha fazla takibata devamda bir fayda memul olmamasına 
binaen. 

( S. Sayısı : 92 ) 



Terkini kaydı Terkinine karar 
istenilen verilen 
Lira K. Lira K. 

155 24 

Zimmetin nev'i 

Zimmetin vu
kuu veya ta

hakkuku 
tarihi 

155 24 Tazminat 

Borçlunun isim 
ve adresi 

1325 Ömer Nasit 

2 205 00 2 205 00 idare hesabından 1939 Malmüdürü müte
veffa Ahmet l^evzi 

144 (<9 144 69 İstihlâk pulu bedeli 1927 

768 07 768 07 Avans 

Memet, Çerkez De
niz, Abdürrezzak. 
Abbas, Aziz, Dur
sun, TTacı ve Mah
mut 

1929/1930 Hesap memuru Ce
lâl 

19 fil 19 61 Kanunsuz snrfiyai 1928 Nafi Özmen 

10 00 10 00 Masarifi muhakeme 1941 Vangel 

11 83 l 83 Fytam sandığından 
:ııüde\'ve]' 1336 

Komiser Ömei' Fa
ruk 

36 55 .36 55 » 1331 Polis Ali ve Defteri 
hakanı mümeyyizi 
Faik 

49 00 49 00 Fazla i m eh uz 1930 Satış memuru Me 
met Ali 

3 591 00 3 591 00 İaşe bedeli 1337 Oflvuşo&lu îshak 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Gümrük ve inhisarla ı 
V. Muh. Müd. 

Hınıs malmüdürlüğü 

Terkin sebebi 

Sarıkamış Malmüd. 

7 nci kor Muh. 

İncesu malmüdürü 

İstanbul Def. 

Ankara Def. Muh. 
Müd. 

» » 

Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti 

İstanbul Def. 

1325 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsiline hüküm alınmış ve takibata 
devam edilmiş ise de borçlunun çok fakir olması, oğulları tarafından bakıl
ması, ihtiyarlığı hasebiyle âtiyen mal iktisabında da imkân görülememesi ha
sebiyle takibinde bir fayda mutasavver olmadığından. 

İstihkak mukabilinde tediye edilen bu para evrakı müsbite noksanlığından 
zimmet çıkarılmış ise de ahiren bu vesaik ibraz edilmek suretiyle paranın 
Devlet hizmetine ve istihkak mukabilinde sarfının tevsik edilmesinden ve 
2514 sayılı kanun mucibince müruruzaman hasebiyle iadei muhakeme yo
luyla ref hükmü alınmasına imkân bulunmamasından ve muhasipten tahsili
ne de mahal görülemediğinden. 

İstihkak pulu namiyle zimmete alınmış olan bu paranın hakikî mahiyetinin 
ve neden dolayı zimmete alındığının bilinememesi ve bu itibarla 3497 sayılı 
kanun mucibince terkin edilemediği gibi 1927 yılından devren gele bu ala
cağın yukarıdaki sebeplere binaen takip ve tahsiline de mahal ve imkân bu-
lunamadığıdan. 

Borçlunun memuriyetten ihracı ve halen nerede ve ne işle meşgul bulundu
ğunun menkul ve gayrimenkul emvali olup olmadığının bilinememesi ve mü
ruruzaman da mevcut olmasından âtiyen yapılacak takibatta bir fayda gö-
rülememesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân bulunamadığından. 

Bu paranın Divanı muhasebatça çıkarılmış bir zimmet olmaması ve borçlu
nun böyle bir zimmeti bulunmadığını iddia etmesi, neden dolayı zimmete 
alındığının tâyin ve tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görüleme
diğinden. 

Borçlunun vefat etmesi menkul ve gayrimenkul malı ve vârisi olmaması ha
sebiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân bulunmamasına binaen. 

Mülga Eytam sandığından müdevver bu alacağın icraen tahsiline tevessül 
edilmiş ise de borçlunun müruruzaman dermeyanında bulunması ve bu iti
barla icra takibinin Hazine aleyhine neticelenmesi hasebiyle takip ve tahsi
line mahal ve imkân görülemediğinden. 

Mülga Kytam sandığından müdevver bu alacağın tahsili için yapılan icra 
takibatının Hazine aleyhine neticelenmesi hasebiyle takip ve tahsiline im
kân kalmadığından. 

Bu alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçlunun çok fakir olması ve se-
nelerdenberi yapılan takibattan bir netice elde edilememesi hasebiyle taki
binde bir fayda bulunmadığından. 

Alacağın tahsiline 1337 yılında hüküm alınmış ise de borçlunun 20 sene ev
vel yurt haricine firar etmesi ve halen bulunduğu yerin meçhul olması mem
leket dahilinde menkul ve gayrimenkul emvali olmaması hasebiyle (•;-
kip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden. 

( S,. Sayısı : 92) 
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Terkini kaydı Terkinine karar 
Sıra istenilen verilen 
No. Lira K. Lira K. Zimmetin nev'i 

85 19 05 19 05 Fazlai mehuz 

Zimmetin vu
kuu veya ta

hakkuku Borçlunun isim 
tarihi ve adresi 

1929 Şerife 

86 .1 798 63 1 798 63 Meçhul 1340 Meçhul 

87 58 71 58 71 Zahire bedeli 1302/1304 11 köy muhtaç zür-
raı 

88 8 00 8 00 Eytam sandığından devir 1937 Sultan ve İsmail 

8!) 862 00 862 00 Eytam sandığından devir 1335 Ermeni Doktor Mo-
ses ve Simon 

90 321 70 321 70 (iasp 1937 Tahsildar Abdurrah-
man 

91 2 991 90 2 991 90 Kösele hesabından 1341 Tüccardan Koca Kos-
tantin 

92 107 38 107 38 Fazlai mehuz 1931 Yüzbaşı Memet Şa-
kir 

93 37 97 37 97 » » 1930 Polis memuru Os
man Zeki 

94 59 00 59 00 » » 1931 Ambar memuru Ce
mal 

( S. Sayısı : 92) 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Fatih Malmüd. 

Oltu Malmüd. 

Terkin sebebi 

Bilecik Def. 

Afyon Def. 

Kozan Malmüd. 

Pervari Malmüd. 

Merkez Muh. 

Ankara Def. Muh. 
Müd. 

Borçlunun adresinin tesbit edilememesi ve hâdisede müruruzamaan da mev
cut bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinden. 

Bu paranın bir kalemde zimmet kaydedildiği mahiyet ve müfredatı ve ne
den dolayı zimmete alındığı bilinemediğinden ve borçlusu meçhul bulundu
ğundan takibata devamda fayda görülemediğinden takip ve tahsiline ma
hal ve imkân bulunmadığı 1340 yılındanberi devren gelmesi hesabiyle mü
ruruzaman da mevcut bulunduğu. 

1302 - 1304 yıllarında muhtaç zürraa yapılan yardımdan mütevellit bulu
nan bu alacağın müstenidi vesikanın işgal esnasında zıya ve borçlularının 
kimler olduğunun bilinememesi hasebiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemediğinden. 

Mülga Eytam sandığından müdevver olup iki şahıstan aranılan bu paranın 
icraen tahsiline tevessül edilmiş ise de borçluların adresleri tesbit edileme
diğinden ve hâdisede müruruzaman da mevcut bulunduğundan takip ve tah
siline mahal ve imkân görülemediği. 

Mülga Eytam sandığından devredilen bu alacağın tahsiline tevessül edilmiş 
ise de borçluların mütegayyip eşhastan olmaları, mallarının Hazineye intikali 
hasebiyle takip ve tahsiline imkân görülemediğinden. 

Bu paranın eşkıya tarafından gasbedildiği ve gasp hâdisesinde tahsildarın 
sunu taksiri bulunmadığı tebeyyün etmesi hasebiyle takip ve tahsiline ma
hal ve imkân görülemediğinden. 

Alacağın tahsili için açılan dâva neticelenmeden dosyanın İstanbul Adliye 
yangınında yandığı Hazine vekilliğinde bulunması icabeden diğer evrakın 
ziyaı ve ziyama sebebiyet verenler hakkında 2330 sayılı Af kanunu muci
bince takibat yapılamadığı ve elde borcu tevsik eden hiç bir vesika bulun
maması hasebiyle borçlu hakkındaki dâvanın yenilenemediği ve bu itibarla 
tahsiline imkân görülemediğinden. 

Borçlunun tesbit edilememesi ve borcu tevsik eder hiç bir vesika olmaması 
ve alacağın tahakkuku tarihine nazaran- müruruzaman da mevcut bulunma
sı, bu itibarla âtiyen yapılacak takibattan bir fayda elde edilemiyeceği ne
ticesine varılmasına binaen. 

Borçlunun vefat etmesi, vârislerinin kimler olduğunun, menkul ve gayri
menkul malı bulunup bulunmadığının tesbit edilememesi ve müruruzaman 
da mevcut bulunması hasebiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân görüle
mediğinden. 

Borçlu hakkında mütemadi takibat yapılmış ise de adresi tesbit edilemedi
ğinden tahsil olunamadığı ve hesaplara intikali tarihine nazaran müruruza
man da mevcut bulunması hasebiyle. 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Zimmetin vu-

Terkini kaydı Terkinine karar kuu veya ta-
istenilen verilen hakkuku Borçlunun isim 
Lira K. Lira K. Zimmetin nev'i tarihi ve adresi 

16 61 16 61 Fazla mehuz 1940 Cevdet ve Memet 
Esat 

8 83 8 83 » » 1929 Mübaşir Hayri 

50 00 50 00 Avans 1338 Malmüd. Saim Akın 

1 00 1 00 Fazla tediye ' 1931 Tahrir komisyonu 
reisi Ferit 

4 50 4 50 Fazlai m oh uz 1930/1932 Malmüdürü Cemal 
Yılmaz 

3S 57 38 57 » » 1930 Kâtip Nurettin 

!M> 96 Avans 1930 Jandarma mülâzimi 
Ziya 

30 00 30 00 Avans 1932 Tahrir komisyon re
isi Cevdet Melek 

23 94 23 94 Fazlai mehuz 1930 Tetkik memuru Fa
ruk 

18 60 18 60 Avanstan 1928 Tahsildar İbrahim 

21 65 21 65 Dürbün bedeli 1334 Yüzbaşı Hüseyin 
Hüsnü 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

İstanbul Def. 

Terkin sebebi 

İzmir Def. 

Şemdinli Malmüd. 

Silifke Malmüd. 

Refahiye Malmüd. 

Ankara Def. Muh. 
Müd. 

» » » 

İstanbul Def. 

» » 

» » 

Bu alacağın tahsili için istihsal olunan hükmün infazı için yapılan takibat 
evrakının İstanbul Adliye yangınında yanması ve yenilenmesi için lâzımge-
len vesaikin tedarikiyle yeniden icraya müracaat tarihi arasında muntaza
man vâki takibata rağmen müruruzaman hadis olması ve bu itibarla yeni
lenme talebinin reddedilmesi hasebiyle alacağın takip ve tahsiline imkân 
görülemediğinden. 

Yapılan mütemadi takibata rağmen borçlunun adresinin tesbit edilememesi 
ve tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman da mevcut bulunması hase
biyle takip ve tahsiline mahal ve imkân bulunmadığından. 

Bu paranın Devlet hizmetine sarf edildiğinin sabit olması hasebiyle muha
sipten tahsil ve takibine mahal görülememesine binaen. 

Borçlunun yapılan araştırmaya rağmen adresinin tesbit edilememesi ve 1 li
radan ibaret bulunan bu alacak hakkında daha fazla takibat yapılmasında 
bir menfaat görülememesi ve müruruzaman da mevcut bulunması hasebiyle. 

Bu para tahsil edilerek müteferrik hasılata irat kaydedilmiş olmasından ve 
tahsilatın eski senelerde vukuu hasebiyle hesaben borç kaydının kapatıla-
mamasma ve binnetice borçludan tahsiline mahal olmamasına binaen. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlunun adresinin tesbit edilememesi ve zim
metin hesaplara intikali tarihine nazaran müruruzaman da mevcut bulun
ması ve bu itibarla âtiyen yapılacak takibattan bir fayda elde edilemiyece-
ğinin anlaşılmasına binaen. 

Borçlu hakkında mütemadi takibat yapılmış ise de adresi tesbit edilemedi
ğinden tahsil olunamadığı ve tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman da 
mevcut olmasına ve alacağın 96 kuruş gibi cüzi bir miktardan ibaret bu
lunmasına binaen âtiyen yapılacak takibattan bir fayda mutasavver olma
dığı anlaşıldığından. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlunun adresinin, menkul ve gayrimenkul 
emvali olup olmadığının tesbit edilememesi ve hâdisede müruruzaman da 
mevcut bulunmasından takip ve tahsiline mahal görülemediği. 

Vazifesine nihayet verilen borçlunun adresinin tesbit edilememesi menkul 
ve gayrimenkul malı olup olmadığının bilinememesi ve zimmetin tahakkuku 
tarihine nazaran müruruzaman da mevcut olmasına binaen tahsiline imkân 
görülemediğinden. 

5 seneye mahkûm edilen borçlunun mahkûmiyeti hitamından sonra tahliye 
edilmiş ise de halen nerede ve ne işle meşgul bulunduğu bilinemediğinden 
alacağının tahsil olunamadığı ve tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman 
da mevcut bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememesinden. 

Borçlunun bilâ vâris vefatı menkul ve gayrimenkul emvali olmaması hase
biyle takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden. 
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Terkini kaydı Terkinine karar 
Sıra istenilen verilen 
No. Lira K. Lira K. 

İ.0.6 35 54 

Zimmetin nev'i 

35 54 Eytam ınalsandığm-
dan istikraz edilen 

Zimmetin vu
kuu veya ta

hakkuku 
tarihi 

1337 

Borçlunun isim 
ve adresi 

Memet Ali 

107 47 30 47 30 » 1336 Ali Kemal 

108 30 00 30 00 Avans 1334 Güveri memuru Ha
san Fehmi 

109 12 29 12 29 Eytam sandığından T Tat memuru Abdül-
istikraz 1936/1929 kadir 

110 40 90 40 90 İdare hesabından 1930 Malulüdür vekili 
Mustafa Onay 

111 20 09 20 09 Eytam sandığından 
istikraz edilen 

Tahsildar Eaif ve 
1931 / l 934 Ali Oavnş karısı Ay-

112 6 53 6 53 Avans 1938 Binbaşı Ömer Nazmı 

113 62 96 62 96 İdare hesabından 1935 Malmüdürü İhsan 
Alpergün 

114 20 0 20 00 Avans 1928 Memet Nedim 

115 58 00 58 00 himmeti ihtilas 1927 Kâtip Cevdet 

11.6 6 0.0 6 00 Avans 1337 Nahiye müdürü İb
rahim 

117 113 06 113 06 İstikraz 1336 İsmail Etem 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkar taJebiöde 
bulunan mahal 

Ankara Def. Muh. 
Müd. 

» » 

Geyve Malmüd. 

İstanbul Def. 

Beytüşşebap Malmüd. 

Terkin sebebi 

Dinar Malmüd. 

3ncü Tüm. Muh. 

Akşehir malmüdürlüğü 

Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti 

istanbul Def. 

Kocaeli Def. 

Borçlu hakkında yapılan icra takibatının HâirMe aleyhine neşelenmesi ve 
zimmetin vukuu tarihine nazaran müruruzaman bulunması hasebiyle tahsi
line imkân görülemediğinden. 

Mülga Eytam sandığından müdevver bu alacağın borçlunun vefat ve vere
sesinin borcu kabul etmemeleri ve yapılan icra takibatının Hazine aleyhine 
neticelenmesi hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinden. 

Alacağın tahsili için istihsal olunan gıyap kararının borçlunun* bulunama
ması hasebiyle infazına imkân görülemediği 23 senedenberi yapılan takiba
tın semeresiz kalması hasebiyle terkini cihetine gidildiği. 

Borçlunun adresinin, menkul ve gayrimenkul malı olup olmadığının tesbit 
edilememesi ve hâdisede müruruzaman da bulunması hasebiyle tahsiline im
kân görülemediği. 

Bu para evrakı müsbite noksanından dolayı muhasibe zimmet çıkarılmış ve 
ahiren evrakı müsbite tedarik edilerek paranın sahibi istihkaka verildiği 
tevsik olunmuş ise de müruruzaman noktasından iadei muhakeme yoliyle 
zimmet hükmünün kaldırılmasına imkân görülemediğinden ve muhasipten 
tahsiline mahal bulunmadığından. 

Mülga Eytam sandığından müdevver bu alacağın tahsili takip edilmiş ise de 
borçluların adreslerinin, menkul ve gayrimenkul malları olup olmadığının 
tesbit edilememesi hasebiyle tahsil olunamadığı ve alacağın tahakkuku tari
hine nazaran müruruzaman da mevcut bulunduğundan. 

Bu paranın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlunun millî hudut haricine 
gitmesi ve vatandaşlıktan çıkarılması, memleket dahilinde bir malı olmama
sı hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinden. 

Sarfiyatın görülen Devlet hizmeti mukabilinde ve vekâletin emriyle sahibi 
istihkaka tesviye edildiği anlaşılmasından ve bu itibarla muhasipten tahsi
line mahal görülememesinden terkini cihetine gidildiği. * 

Borçlunun adresi tesbit edilemediğinden tahsil olunamıyan bu alacağın ta
hakkuku tarihine nazaran müruruzaman da mevcut bulunması hasebiyle 
takibinde bir fayda görülemediğinden. 

Tahsiline hüküm alman bu paranın borçlunun adresinin, menkul ve gayri
menkul emvali olup olmadığının tesbit edilememesi hasebiyle tahsil oluna
madığı ve daha fazla takibinde b i r fayda görülmediğinden. 

Ankara Def. 
Müd. 

Muh. 

1337 yılmdanbcri borçlunun vaziyeti tesbit edilememesinden " ^ s i l 
mıyan bu para hakkında âtiyen yapılacak takibattan bir f a y ^ | mennA ol
mamasına binaen. 

Bu paranın tahsili için yapılan icra takibatının Hazine &1 
si ve tediyatm 1336 yılında vukubulması hasebiyle hâ 
da mevcut bulunduğundan. 

Toaüyftmır^fmjı 
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Terkini kaydı Terkinine karar 
Sıra istenilen verilen 
No. Lira K. Lira K. Zimmetin nev'i 

118 1 089 14 1 089 14 ihtilas 

Zimmetin vu
kuu veya ta

hakkuku Borçlunun isim 
tarihi ve adresi 

1340 Veznedar Kâmil 

119 118 42 118 42 Harcırah 1930 Dr. Albay Bahri 

120 126 23 . , ;- . . 126 23 Demir bedeli 1334 Veznedar Sadullah 

121 276 00 276 00 Otel ücreti 1932 16 polis memuru 

122 765 86 765 86 Eytamdan istikraz 1928 Şerif Zeyit 

123 213 99 213 99 Zayi eşya bedelinden 1928 Kamara memuru Ah
met 

124 19 13 19 13 Fazla mehuz 1933 Kâtip İhsan 

125 38 07 38 07 Avans ve pahalılık zammı 1928/1335 Memet Emin 

126 50 35 50 35 Avans 1932 İsmail Hakkı 

127 182 41 182 41 İkramiye 1932 Eski defterdar Mah
mut Cemal 

^ j f y î » ^ ; ' ' ; 

C S. Sayısı : 92 ) 



— 69 — 

Terkin talebinde 
bulunan mahal 

istanbul gümrük mesul 
muhasipliği 

7nci kor Muh. 

Merkez Muh. 

tstanbul Def. 

Terkin sebebi 

» » 

» » 

» » 

Denizli Def. 

Konya Def. 

Antalya Def. 

Bu paranın tahsili için borçlu hakkmda takibat yapılmış ise de adresinin, 
menkul ve gayrimenkul malı olup olmadığının tesbit edilememesi hasebiyle 
takip ve tahsiline imkân görülemediğinden. 

Bu paranın borçlunun vefatı, vârislerinin vaziyetlerinin tesbit edilememesi 
hasebiyle tahsil olunamadığmdan ve zimmetin vukuu tarihine nazaran mü
ruruzaman da mevcut bulunmasından. 

Borçlunun vefatı ve vârislerinden oğlunun mahkûm ve çok fakir olması ve 
kızının da müruruzaman dermeyaniyle borcu kabul etmemesi hasebiyle 
1334 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsili için yapılan takibattan bir 
netice alınamadığı. 

Atatürk'ün muhafazasına memur polis memurlarının otel ücretleri olarak 
mülga Seyrüsefain idaresince tahakkuk ettirilen ve bilâhara mezkûr idare
nin ilgası üzerine Hazineye devredilen bu paranın alacaklı ve borçluluk 
sıfatlarının Hazinede içtimai ve bu suretle Borçlar kanununa müs
teniden borcun sakıt olması hasebiyle tahsiline mahal bulunmadığından. 

Mülga Eytam sandığından müdevver bu alacağın tahsili takip edilmiş ise de 
borçlunun yurt haricine çıkması ve borcu ödiyecek vaziyette bulunmadığı
nın Hariciye vekâleti tarafından yapılan muhabere ile tevsik olunması ve 
memleket dahilinde hiç biı- malı olmaması ve bu itibarla âtiyen yapılacak 
takibattan bir fayda görülemiyeceğine binaen terkini cihetine gidilmiştir. 

1928 yılında işine nihayet verilen borçlunun o tarihtenberi nerede ve ne işle 
meşgul olduğunun tesbit edilememesi, vârislerinin de adresini tesbite medar 
olacak hiç bir malûmat elde edilememesi hasebiyle alacağın tahsiline im
kân görülemediği ve zimmetin vukuu tarihine nazaran müruruzaman da 
mevcut bulunduğu. 

Borçlunun sicil dosyasının İstanbul Adliye yangınında yanması ve kendisi
ni bilen ve tanıyan olmaması hasebiyle halen nerede ve ne işle meşgul oldu
ğu tesbit edilemediğiden ve bu suretle tahsiline imkân görülemediğinden. 

1335 ilâ 1928 tarihlerinde tahakkuk eden bu alacağın tahsili için hüküm 
istihsal edilmiş ise de borçlunun mecnun ve perişan bir halde olması ve baş
kalarının muavenetiyle maişetini temin etmesi hasebiyle tahsiline imkân 
görülemediği. 

1932 yılında işten el çektirilen borçlunun yapılan araştırmaya rağmen ad
resinin tesbit edilememesi, menkul ve gayrimenkul emvali olup olmadığının 
bilinememesi hasebiyle alacağın tahsiline imkân görülemediğinden. 

Bu paranın borçludan tahsili cihetine gidilmiş ve bir kısım tevkifat da ya
pılmış ise de borçlu tarafından Devlet şûrasına müracaatla yapılan takiba
tın durdurulması ve kesilen paranın iadesine karar istihsal etmesi ve rızaen 
ödemekten imtinaı hasebiyle meblâğı mezburun takip ve tahsiline imkân 
görülemediği. 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkini kaydı Terkinine karar 
Sıra istenilen verilen 
No. Lira K. Lira K. Zimmetin nev'i 

128 27 65 27 65 İstikraz 

Zimmetin vu
kuu veya ta

hakkuku Borçlunun isim 
tarihi ve adresi 

1931 Feridun Şahap 

129 38 85 38 85 İstikraz 1930 Ömer Nuri 

130 378 00 378 00 Maaştan doğma 1931 Malmüdürü Sabri 

131 584 65 584 65 İstikraz 1932 17 şahıs namına kp 
yıth 

132 113 64 113 64 Avans 1933 Kâtip Menıet Nuri 

133 131 83 131 83 Tetkik noksanı ve 
idare hesabından 1933 

Muayene memuru 
Hüdai 

134 195 00 195 00 Meçhul 1933 Malmüdürü Tevfik 

135 43 81 43 81 Avans 1927 Baytar Kâmil 

136 2 40 2 40 Harcırah 1337/1927 Dr. Talât 

137 22 50 22 50 Avans 1337/1927 Odacı Ahmet 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Ankara 
Müd. 

Def. Muh. 

Palu Mal müd. 

Tekirdağ Def. 

Gaziantep Def. 

Antalya 
sul Muh. 

gümrük me-

Kiğı Malmüd. 

Geyve Malmüd. 

» » 

» » 

Terkin sebebi 

Bu paranın tahsili için yapılan icra takibatının Hazine aleyhine neticelenme
si ve zimmetin tahakkuku tarihi olan 1337 yılından bugüne kadar 20 sene 
gibi uzun bir zaman geçtiği halde tahsiline imkân görülemediğinden. 

Mülga Eytam sandığından müdevver bulunan bu paranın borçlu ve kefilin
den tahsiline tevessül edilmiş ise de gerek borçlunun ve gerek kefilinin ad
resleri tesbit edilemediğinden ve zimmetin tahakkuk tarihine nazaran mü
ruruzaman da mevcut bulunduğundan bu takibata devamda bir fayda görü
lemediğinden terkini cihetine gidildiği. 

Maliye tahsildarı Cevdet'in maaşı olarak sarf edilen bu paranın Divanı 
muhasebatça muhasibe zimmet çıkarılmadığı, neden dolayı muhasip namına 
zimmet kaydedildiğinin tesbit olunamadığı gibi veresesinden tahsiline de 
mahal görülemediğinden ve hesaplara intikali tarihine nazaran müruruza
man da mevcut bulunmasından. 

Bu para muhtelif eşhasın yetimlerine mülga Eytam sandığınca istihkakları 
mukabilinde tosviye edildiği halde mezkûr sandıkların ilgası üzerine Hazine
ye devredilmiş ise de neden dolayı devredildiğinin tayin ve tesbit olunama
dığı ve yetimlerden aranılması lâzım gelen bir para olduğunu tevsik eder bir 
vesika bulunmadığından tahsili cihetine gidilemediği ve takibinde bir fayda 
görülemediği. 

Borçlunun adresinin tesbit edilememesi, vârislerin de tesbitine medar olacak 
hiç bir malûmat bulunmaması hasebiyle takip ve tahsiline imkân görülme
diğinden. 

Borçlunun adresinin tesbit edilememesi ve menkul ve gayrimenkul hiç bir 
malı bulunmaması ve bu uğurda yapılan bütün araştırmanın neticesiz kal
masından terkini cihetine gidildiği. 

Bu zimmetin mahiyeti ve neden dolayı eşhas zimemi hesabına alındığını tev
sik eder hiç bir vesika bulunmadığı gibi kuyudatın zelzelede zıyaa uğrama
sından ve tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman haddine de pek az bir 
müddet kaldığından ve borçlunun vefat etmesinden tahsiline imkân gö
rülemediği. 

1927 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsili için istihsal edilen hükmün 
infazı cihetine gidilmiş ise de borçlunun vaziyetinin ve vârslerinin kimler 
olduğunun tâyin ve tesbit edilmemesi hasebiyle tahsiline imkân görüleme
diğinden. 

1926 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsili için istihsal olunan hükmün 
infazına tevessül edilmiş ise de borçlunun veya veresesinin adresleri tesbit 
edilemediğinden ve aradan 15 sene gibi uzun bir zaman geçmesi hasebiyle 
âtiyen tahsiline de imkân görülemediğinden. 

1337 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsiline dair alman hükmün borç
lunun veya vârisinin bulunamaması hasebiyle infazına imkân görülemedi
ğinden. 

( S. Sayisı : 92 ) 
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Terkini kaydı Terkinine karar 
Sıra istenilen verilen 
No. Lira K. Lira K. Zimmetin r.ev'i 

138 1 20 1 20 Elbise bedeli 

Zimmetin vu
kuu veya ta

hakkuku 
tarihi 

Borçlunun isim 
ve adresi 

1340/3927 tnzibat zabiti Ranıiz 

139 4 09 4 09 Fazla tediye 1338/1927 Hasan 

140 1 66 1 66 Posteki bedeli 1927 ö mer 

141 2 00 2 00 Nakliye ücreti 1335/1927 Emin 

142 366 19 366 19 îkramive 1930 Muhtelif şahit aile
leri 

143 244 66 244 66 Gasp 1338 Saki Memet 

144 88 56 88 56 Maaştan 1333/1929 Nuriye 

145 17 40 17 40 Avans 1940 Behiye Canbulat 

146 39 90 39 90 Yem bedeli 1931 Muhafaza memuru 
Beliğ 

147 80 00 80 00 Yem bedeli 1929/1930 Remziye ve Hidayet 

148 43 65 43 65 Muhteli 1"' 1327/1332 Malmüdürü Hayret
tin ve üç arkadaşı 

( S. Sayısı : 92 ) 



— 78 — 

Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Geyve mal md. 

Terkin sebebi 

» » 

Bilecik Def. 

Kalecik Malmüd. 

Giresun Def. 

Zile Malmüd. 

Gümrük ve inhisarlar 
V. Muh. Müd. 

îçel D e l 

Beyşehir Malmüd. 

1340 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsiline dair olan hükmün bcrçhl-
nun veya vârisinin adresi tesbit edilemediğinden inf azma imkân görülemedi
ği ve âtiyen tahsili imkânının da mevcut olmamasına binaen. 

1338 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsili için hüküm alınmış ise de borç
lunun veya vârisinin adresinin tesbit edilememesi ve aradan 20 seneye ya
kın bir zaman geçmiş olması hasebiyle âtiyen de tahsiline imkân görüleme
diğinden. 

1338 ylmda tahakkuk eden bu alacağın tahsili için hüküm alınmış ise de borç
lunun veya vârisinin adresi tesbit edilemediğinden infaz olunamadığı ve 
aradan 15 seneyi mütecaviz bir zaman geçmesi hesabiyle âtiyen de tahsiline 
imkân görülememesinden. 

2 lira gibi cüzi bir miktardan ibaret bulunan ve 1335 yılında tahakkuk eden 
bu alaeağm tahsili için istihsal olunan hükmün borçlunun veya vârisinin 
adresi tesbit edilemediğinden tahsil olunamadığı ve âtiyen yapılacak taki
battan bir fayda görülemediğinden. 

1930 yılında şehit yetimlerine yapılan bu tediyatm kimlere ve ne suretle 
fazla verildiğinin buna ait kayıt ve tevzi bordrolarının bulunamaması ha
sebiyle tesbit edilemediğinden ve tediyatm fazlalığını tevsika medar vesaik 
de mevcut olmaması hasebiyle muhasip hakkında da takibat yapılmasına 
imkân görülemediğinden terkininin zaruri bulunduğu. 

1338 yılıı »,du tahsildar namına zimmet kaydedilen bu paranın Şaki Memet 
tarafmdaı gasbedilmesi ve yakalanan şakinin idamı hasebiyle alacağın ta
kip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden. 

Borçlunun üç hisseli bir meskenden başkaca hiç bir malı olmaması aciz ha
linde bulunduğu tevsik edildiğinden alacağın takip ve tahsiline mahal ve 
imkân görülemediğinden. 

Zelzele felâketzedelerinden bulunan borçlunun vefatı, vârisinin de çok fa
kir olması hasebiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân bulunamadığından. 

Bu paranın istihkak mukabilinde verilmesi ve borçlu tarafından kabul edil
memesi ve takibinde bir fayda görülemediğinden sarfınazar edilmesi ha
sebiyle. 

Borçlunun vefatı, yetimlerinin Suriye'deki akrabaları tarafmdandan iaşe
lerinin temini ve borcu ödiyecek vaziyette olmadıklarının tesbit edilmesi 
hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinden. 

1327, 1332 yılllarmda hesaplara geçirilmiş olan bu paranın borçlularından 
bir kısmının ölmeleri ve bir kısmının da vaziyetlerinin tesbit edilememesi ve 
borçlulardan Sacide hakkındaki icra takibinin de Hazine aleyhine 
neticelenmesi ve hâdisede müruruzaman bulunduğundan âtiyen yapılacak ta
kibattan bir fayda görülememesi hasebiyle. 

( S. Sayısı : 92 ) 



-n-
Zimmetin vu-

Terkini kaydı Terkinine karar kıra veya ta-
iştenilen verilen hakkuku Borçlunun işim 
Lira K. Lira K. Zimmetin nev'i tarihi ve adresi 

23 45 23 45 İstikraz 1336 Polis Remzi 

43 35 43 35 Fazlai mehuz 1937 Polis memuru Ha
san Basri 

194 88 194 88 Harcırah avansı 1937 Ahmet Niyazi Kı-
zılışık 

108 09 108 09 istikraz 1931 Toros ve Zafiri 

29 50 29 50 İdare hesabı 1932 Memet Bahri Aykul 

13 90 13 90 İcra masrafı 1927 Albay Yusuf Ziya 

80 30 80 30 Faiz ve reşülmal 1336 Kâtip Hüseyin Hüs
nü 

182 05 182 05 Ambar kirası ve mu- 1929/1930 42 zürra namına ka-
lıammin ücreti yıtlı 

43 64 43 64 Erzak açığı 1929 Fehmi 

492 65 462 95 Eytamdan müdevver 1936 Güllü, Döndü kâtip 
Hikmet 

360 36 360 36 Muhtelif 1928/1933 Mülâzim Nuri Gar-
zanlı Memet, Abdul
lah, Muharrem ve 
Hakkı 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Ankara Def. Mulı. 
Müd. 

Bursa Def. 

Beyoğlu Malmüd. 

Çatalca Malmüd. 

Tercan Malmüd. 

Terkin sebebi 

Yozgat Def. 

Ankara Def. Muh. 
Müd. 

Gümrük ve inhisarlar 
V. 

Beyoğlu Malmüd. 

Şerefli Koçhisar Mal
müd. 

Siirtte 2 nci tümen 
Muh. 

Mülga Eytam sandığından devredilen ve 1336 yılında tahakkuk eden bu ala
cağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlunun adresinin tesbit edilememesi 
hasebiyle tahsil olunamadığmdan müruruzaman da mevcut bulunduğundan. 

1931 yılında istifa etmek suretiyle vazifesini terkeden borçlu o vakitten-
beri nerede ve ne işle meşgul bulunduğunun bilinememesi hasebiyle tahsil 
edilemediği ve tahakkuk tarihine nazaran müruruzaman mevcut bulundu
ğundan. 

Bu paranın müteveffa kaymakam Ahmet Niyazi'nin harcırahına mahsuben 
verildiği ve istihkakına tekabül ettiği halde vefatına mebni mahsup evrakı 
alınamadığından ve veresesinden tahsili de doğru görülemediğinden terkini 
cihetine gidildiği. 

Borçluların mübadil Rumlardan olmaları ve gayrimenkullerinin Hazinece 
muharieine verilmesi hasebiyle alacağın tahsiline mahal ve imkân görüle
mediği 

İstihkak mukabili verilen bu paraya ait mahsup evrakının ziyaa uğraması 
ve yenisinin tedarikine imkân görülememesi, istihkak mukabili verildiğin
den tahsiline de mahal olmaması hasebiyle. 

Bu paranın Devlet alacağının tahsili maksadiyle sarfedildiği ve neden do
layı eşhas zimemi hesabına alındığının tesbit edilememesi ve eski senelere 
aidiyeti hasebiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden. 

Mülga Eytam sandığından müdevver bu alacağın tahsili için yapılan icra ta
kibatının Hazine aleyhine neticelenmesi ve hâdisede müruruzaman da mev
cut bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinden. 

42 tütün ekicisinden aranılan ve 1 ilâ 12 lira arasında tehalüf eden bu ala
cak takip edilmiş ise de borçluların çok fakir olmaları hasebiyle tahsil olu-
namadığı ve cüziyeti hasebiyle daha fazla takibata devamda bir menfaat 
görülemediğinden. 

Bu paranın tahsili takip edilmiş ise de borçlunun veya vârisinin adresinin 
tesbit edilememesi ve tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman da mev
cut bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinden. 

Bu paranın mülga Eytam sandığınca hiç bir vesikaya istinat etmeden Hazi
neye devredildiği tahsili için icraya müracaat edilmiş ise de borçlunun vâris
lerinin borcu inkâr etmeleri hasebiyle tahsiline imkân görülemediği ve ta
hakkuku tarihine nazaran müruruzaman da mevcut bulunduğundan. 

Bu paranın mahiyet ve müstenidatımn meçhul olması borçluların veya vâ
rislerinin borcu kabul etmemeleri ihticaca salih vesika olmamasından hük
men tahsiline de tevessül edilemediği ve tahakkuku tarihine nazaran müru
ruzaman da mevcut bulunmasından. 

( S. Sayısı : 92) 



Terkini kaydı Terkinine karar 
Sıra istenilen verilen 
No. Lira K. Lira K. Zimmetin nev'i 

160 
! i 

Zimmetin vu
kuu veya ta

hakkuku Borçlunun isim 
tarihi ve adresi 

207 18 207 18 Zimmet 1331 Tahsildar Halit 

161 19 60 19 60 Fazla mehue 1932 Gül Hanım 

162 685 43 685 43 Eytamdan devredilen 1931/1941 Karabet ve veznedar 
ve yanan Fevzi 

163 22 04 22 04 Usulsüz sarfiyat 1931 Muhasip Rüştü 

164 81 07 81 07 İhtilas 1331 Abdullah Rüştü 

165 183 51 183 51 İstikraz 1340 Eytam müdürü Şev
ket 

166 9 00 9 00 > 1927 Vergi kâtibi Arif 
yetimi Cemal 

167 2 323 67 2 323 67 Zimmet ve ihtilas 1337 Başkâtip ve vezne
dar Davut Hilmi ve 
Şükrü 

168 

169 

26 74 26 74 İkramiye 

6 00 6 00 Fazlai mehuz 

1929 Tahsil memuru Hain
di 

1929 Yüzbaşı Ali Rıza 

( S . Sayısı : 92) 
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berkin talebinde 
bulunan mahal 

Kızılcahamam Mal-
müd. 

Terkin sebebi 

Çemişgezek Malmüd. 

Erbaa Malmüd. 

Afyon Def. 

Anamur Malmüd. 

Balya Malmüd. 

Aydın Def. 

Zonguldak gümrük 
mesul Muh. 

Manavgat Malmüd. 

Kocaeli Def. 

1331 yılında zimmete geçirilen bu paranın 1940 yılına kadar hesaplara geçi
rilmediği bilâhara ele geçen evrak üzerine borçluya müracaat edilmiş ise de 
borçlunun vaktiyle malı satılmak suretiyle tamamen ödediğini iddia etmesi 
Hükümet konağı yanıgmmda kuyudatın yanması hasebiyle bu iddiasını red
de medar hiç bir vesika olmaması ve hâdisede müruruzaman da mevcut bulun
ması hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinden. 

Malsandığmdan eytam maaşı almakta iken 10 seneliği verilerek alâkası ke
silen borçlunun adresinin tesbit edilememesi ve Divanı muhasebatça da mu
hasibe böyle bir zimmet çıkarılmamış olması hasebiyle gerek sarifinden ve 
gerekse ahizinden tahsiline imkân görülemediği, tediyatm vukuu tarihine na
zaran müruruzaman da mevcut bulunmasından. 

Bu paradan 26 lira 85 kuruşunun mütegayyip eşhasa ait bulunması müteba
kisinin zelzele felâketinde vukubulan Hükümet konağında yandığının sabit 
olması ve bu itibarla tahsiline mahal ve imkân görülememesinden. 

Bu alacağın tahsili için yapılan icra takibatının Hazine aleyhine neticelen
mesi ve zimmetin tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman da mevcut bu
lunduğundan 2514 numaralı kanun mucibince tazminine hüküm verilme
mesi hasebiyle. 

Alacağın tahsiline 1336 yılında hüküm alınmış ise de borçlunun veya vârisi
nin adresi tesbit edilemediğinden tahsil olunamadığı ve hâdisede müruruza
man da mevcut bulunduğundan. 

Alacağın tahsiline 1341 yılında hüküm alınmış ise de borçlunun çok fakir 
olması hasebiyle 14 senedenberi tahsil edilemediği ve âtiyen de tahsiline im
kân görülemediğinden takibinden sarfınazar olunmasına binaen. 

Borçlunun yetimi Cemal'in çok fakir olması ve çobanlıkla maişetini temin 
etmesi hasebiyle tahsil edilemediği ve vukuu tarihine nazaran müruruza
man da mevcut bulunduğundan. 

Borçlu Hilmi'nin hiç bir mal bırakmadan vefatı ve vârisinin çok fakir olması 
diğer borçlu Şükrü'nün hayat ve mematının meçhul. bulunması hasebiyle 
takip ve tahsiline imkân görülemediğinden ve tahakkuku tarihine nazaran 
müruruzaman da mevcut bulunduğundan. 

Bu alacağın tahsili için yapılan icra takibatının Hazine aleyhine neticelen
mesi ve sarfiyatının Divanı muhasebatça muhasipten tazminine hükmedil
memiş olması hasebiyle takip ve tahsiline imkân görülememiştir. 

Bu alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçlunun veya vârisinin adresleri 
tesbit edilemediğinden tahsili için açılan dâvanın takibinden sarfınazar 
edildiği. 

( S. Sayısı : 92) 



w 
Terkini kaydı Terkinine karar 

Sıra istenilen verilen 
No. Lira K. Lira K. 

170 270 11 

Zimmetin nev'i 

Zimmetin vu
kuu veya ta

hakkuku 
tarihi 

270 11 Mülga eytam sandı
ğından müdevver 

Borçlunun isim 
ve adresi 

1305/1335 15 şahıs namına 

171 197 15 197 15 Noksan alman resim 1928/1929 Muayene memuru 
izzet, Cevdet, Fevzi 
ve Şevki 

172 22 32 22 32 Eşya açığı Meçhul Kâtip Rahmi 

173 231 00 231 00 Sahte tahvil 1334 Simsar Manukyan 

174 6 15 6 15 Zayi eşya 1335 Memet Hayri 

175 65 84 65 84 İstikraz 1931 Hüseyin Avni Du
rak 

176 80 88 80 88 İdare hesabından 1936 Malmüdürü Fuat 
Grürsan 

177 4 74 4 74 Fazla mehuz 1933 Mustafa Arif 

178 1 664 49 1 664 49 Zimmet 1929 İcra memuru Sacit 

179 41 68 41 68 Fazla mehus 1929 Polis Cemil 

XS. Sayısı: 92). 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

İnegöl Malmüd. 

Terkin sebebi 

îzmir ithalât Güm. me
sul Muh. 

İstanbul Def. 

Merkez Muh. 

Menemen Malmüd 

Çıldır Malmüd. 

Gümrük ve inhisarlar 
V. Muh. Müd. 

Kırklareli Def. 

Taşköprü Malmüd. 

Mülga Eytam idaresinden müdevver zimmetler meyanmda kayıtlı olup 15 
şahıstan aranılan bu paranın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlulardan 
bir kısmının vefat etmeleri ve bir kısmının da adresleri ve vârislerinin va
ziyetlerinin tesbit edilememesi 1305 ilâ 1335 yıllarında tahakkuk eden bu 
alacak hakkında daha fazla takibat yapılmasında bir fayda görülememesin-
den tahsil olunamadığı. 

Alacağın tahsili emrinde mükellef hakkında yapılan takibatın Devlet şûra-
sınca durdurulduğu ve noksan resim alınmasına sebebiyet verenler hakkın
da Divanı muhasebata müracaat edilmiş ise de hâdisede memurların sunu tak
sirleri görülemediğinden tazmin kararı ittihaz olunmadığı şu suretle gerek 
mükellef ve gerekse müsebbip memurlardan alacağın tahsiline mahal ve im
kân kalmadığından. 

Dört kalemden terekküp eden bu alacağın borçluların vaziyetlerinin tesbit 
edilememesi ve ileride tesbitine medar hiç bir malûmat elde edilememesi ha
sebiyle tahsiline imkân görülemediğinden ve tahakkuku tarihinin dahi meç
hul bulunmasından terkininin zaruri bulunduğu. 

1334 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borç
lunun çok evvel Fransa'ya firar etmesi, memleket dahilinde menkul ve 
gayrimenkul emvali olmaması ve Fransa'daki vaziyetinin da halen meçhul 
bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

1335 yılında firar eden borçlu ve kefilinden tahsiline hüküm alınmış olan bu 
alacağın borçlunun ve kefilinin bulunamaması hasebiyle tahsil edilemediği 
ve hâdisede müruruzaman da mevcut bulunduğundan âtiyen tahsiline imkân 
görülemediğinden. 

Borçlunun borcunu ödediğini ispat etmesi ve fuzulen zimmete alındığının sabit 
olması hasebiyle icra takibatının Hazine aleyhine neticelenmesi ve bu suretle 
tahsiline mahal kalmamasına binaen. 

Bu paranın görülen Devlet hizmeti mukabilinde istihkak sahibine vekâletin 
emrine müsteniden tediye edilmiş olması hasebiyle tahsiline mahal görüle-
medğinden. 

Bu paranın borçlunun adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsil oluna
madığı ve cüziyeti hasebiyle âtiyen takibinde bir fayda görülemediğinden. 

Muhtelif eşhasın alacakları olarak icra dairesince tahsil edilen ve icra me
muru Sacit tarafından zimmete geçirilen bu paradan dolayı hiç bir şahıs ta
rafından Hazineden alacak talebinde bulunulmadığı ve icra memurunun da 
hayat ve mematmın meçhul bulunduğu ve hâdisenin vukuu tarihine nazaran 
müruruzaman da mevcut bulunmasından tahsiline imkân görülemediği. 

Bu alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlunun veya vârisinin adre
sinin tesbit edilememesi ve alacağın tahakkuku tarihine nazaran müruruza
man da mevcut bulunduğundan. 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Terkini kaydı Terkinine karar 
Sıra istenilen verilen 
No. Lira K. Lira K. 

180 5 937 06 

Zimmetin nev'i 

5 937 06 Emtia ve eşya bedeli 

Zimmetin vu
kuu veya ta

hakkuku 
tarihi 

1334 

Borçlunun isini 
ve adresi 

Ambar memuru Şük
rü 

181 327 53 327 53 Tahsil masrafı 1336 Osman Rifat 

182 20 00 20 00 Fazlai mehuz 1930 Polis memuru Ah
met Sütlâs 

183 

184 

170 96 

399 72 

170 96 Emvali umumiye 

399 72 İdare hesabı 

1338 

1930 

Tahsildar Kostantin 
ve Argın 

Muhasip Cemil 

83 318 89 83 773 89 Yekûn 

(S. Sayısı : 92 ) 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Münakalât vekâleti 

Terkin sebebi 

Merkez Muh. 

Giresun Def. 

Biga Malmüd. 

Hakkâri Def. 

Alacağın tahsili için istihsal olunan hükmün icraya tevdi edildiği ve fakat 
takip dosyası İstanbul Adliye yangınında yandığından ve esasen 1334 yılın
dan sonra borçlunun adresinin tesbit edilememiş olmasından yapılan takibat
tan bir fayda elde edilemediği ve aradan 20 sene gibi uzun bir zaman geçti
ğinden âtiyen yapılacak takibattan da bir fayda görülemediği. 

1336 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsili için uzun müddet araştırma 
yapılmış ise de borçlu bulunamadığından tahsil olunamadığı ahiren adresi 
tesbit edilerek icraya müracaat edilmiş ise de talebin müruruzaman nokta-
smdan Hazine aleyhine neticelenmesi hasebiyle takip ve tahsiline mahal gö
rülemediği. 

İstifa etmek suretiyle 1930 yılında vazifesini terkeden borçlu hakkında ta
kibat yapılmış ise de 10 senedenberi adresi tesbit edilemediğinden tahsilsiz 
kaldığı. 

Borçluların mütegayyip eşhastan olmaları menkul ve gayrimenkul malları 
bulunmaması hasebiyle tahsil edilemediği. 

Vazife esnasında eşkıya tarafından yaralanan tahsildarın tedavisine sarfe-
dilen bu paranın iadei muhakeme yoluyla zimmetten refine müruruzaman ha-
sebiyle imkân görülemediğinden ve bu sebeple tahsiline de mahal bulunma
dığından terkini cihetine gidildiği. 

»&<i 

( S. Sayısı : 92 ) 





S. Sayısı: 95 
Manisa mebusu Refik İnce'nin, bazı ay adlarının de

ğiştirilmesi j hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye 
encümeni mazbatasi (2/50) 

Ankara : 5 .1.1942 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

«Bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkında» ta.kdim ettiğim kanun teklifinin icabeden encü
menlere havale buyurulmasmı derin saygılarımla rica ederim. 

Manisa mebusu 
Refik înce 

Mucip sebepler 

1. — Bugün kullanmakta olduğumuz (Teşrini evvel, teşrini sani) ayları isimlerinin (birinci 
teşrin, ikiici teşrin) e çevrilmesiyle umumî kullamşda bir birlik temini lâzım olduğu kanaatin
deyim. 

2. — (Kânunu evvel, kânunu sani) aylarına gelince : 
Bu, bir sene içinde geçen ve mahiyetleri itibariyle birbirine yakın olan iki ayı ifade eden ayrı 

iki isim. İdaremizde ve hayatımızda rumi yılı esas tanıdığımz zaman doğru olan bu adlar artık 
rumi yılı bırakıpta milâdiyi kabul ettikten sonra garip bir şekil aldı. Meselâ bu sene 1941 kâ
nunu evveli 1941 de kalmışken kendisiyle asla alâkası kalmıyan (1942) senesi ise kânunu sani 
ile başlamış bulunuyor. Bir senenin içinde birinci ayı yokken, ikinci ayın bulunması gibi garip 
bir vazyete nihayet vermek zamanı geldiğine kaniim. Bunu düzeltmek ve bu iki aya zamanlarına 
uygun türkçe birer ad konmak üzere takdim ettiğim aşağıdaki teklifin kabulünü dilerim. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 2/50 
Karar No. 12 

25. III. 1942 

Yüksek Eeisliğe 

Bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkında 
Manisa mebusu Refik înce tarafından verilip 
encümenimize havale buyurulmuş olan kanun 
teklifi Dahiliye vekilinin ve teklif sahibinin hu-
zuriyle mucip sebepler mazbatasiyle birlikte 
okundu ve konuşuldu. 

Filhakika teşrin ve kânun aylan için tam ve 
güzel karşılıkları varken bizimle münasebeti ol-
mıyan evvel ve sani sözlerinin kullanılması doğ

ru olamıyacağından ve Refik İnce'nin dayandığı 
ve yazdığı sebepler de yerinde görüldüğünden 
esas bakımdan teklif kabul edilmiştir. 

Dil encümeninin de mütalâası alındıktan son
ra teşrinievvel ayına sadece teşrin ayı ve teşrini
saniye Kasım ayı ve kânunuevvele ocak ayı ve 
kânunusaniye de ilk ay olarak ad verilmesi tek
lif sahibi Refik İnce'nin de iştirakiyle ittifakla 
uygun görülmüş ve kanun lâyihasının birinci 
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Antalya 

T. Sökmen 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Hatay 

A. Türkmen 
Kars 

E. özoğuz 
Yozgad 

8. Korkmaz 

Balıkesir 
8. Uzay 
Erzurum 
N. Elgün 

İçel 
T. Ü. Beriker 

Tokad 
A. Galib Pekel 

Mardin 
Edip Ergin 

Bursa 
F. Güvendiren 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

İzmir 
M. Aldemir 

Trabzon 
S. Abanozoğlu 

Zonguldak 
Bifat Vardar 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Teşrinievvel ayına teşrin ve 
teşrinisani ayına kasım ve kânunuevvel ayına 
ocak ayı ve kânunusani ayına da ilk ay olarak 
ad verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı günden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

> € K 

( S dayısı • 95 ) 

maddesi buna göre yazılmıştır. 
Umumî Heyette müzakere edilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Da. E. Reisi R. V. M. M. 
Tekirdağ Çoruh Zonguldak 

C. Uybadın Atıf Tüzün 1. E. Bozkurt 

Kâtip 
Kütahya Ankara Ankara 

Sadri Ertem Ekrem Ergun F. Daldal 

MANİSA MEBUSU REFİK İNCENİN TEKLİFİ 

Bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkında kanun 

1. — (Teşrinievvel, teşrinisani) aylarının 
adlan (Birinci teşrin, ikinci teşrin) e, (Kânunu
evvel) ayınm adı (Son ay) a, (Kânunusani) ayı
nın adı da (ilk ay) a çevrilmiştir. 

2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3. — Bü kanunun icrasına icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 



S.Sayısı:98 
1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) 
cetvelinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası (1/770) 

T.G. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
8ayt : 6/454 

S . II . 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1941 malî yalı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetvelinde değişiklik yanılması hakkın
da Maliye vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 30 . 1 . 1942 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasr esbabı nıucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

• • - . • • > • • . Mucip sebepler lâyihası . . . . . . 

Sümerbankla Etibankm servis, işlerinde kullanılmak üzere birer aded kamyonetin, ^iimer-
banka bağlı Karabük Demir ve Çelik fabrikaları müesseselerinde, fabrikanın nakil işlerinde 'kulla
nılmak üzere bir aded kamyonun ve fabrika dahili, Yenişehir, Karabük ve civar kazalar irti
batını temin ve günlük işleri takip için üç, aded motosikletle mukaveleli ecnebi mütehassısların 
nakil işlerinde, fabrika, Yenişehir, Karabük arasında küllaiiılmak üzere bir aded küçük otobüsün 
ve Ereğli kömürleri işletmesinin Gelik mmtakası ile Zonguldak arasında âcil işlerde/kttllantlfnak 
için de bir aded motosikletin satın alınmasına lüzum hâsıl olmuş ve ilişik kanun lâyihasr bu:mak
satla tanzim edilerek takdim kılınmıştır. - .•:••-.' --

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 64 
Esas No. 1/770 

26 . 1JÎ . W42 

Yüksek Reisliğe 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu
na bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapılması hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanıp Başvekâle
tin 3. II . 1942 tarih ve 6/454 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encü
menimize havale buyuralmakla iktisat vekili Sır
rı Day hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olumlu. 

Vekâlette Sümerbahk ve Etibankm merkezleri 
arasında memurların gidip gelmesinde ve bu ban
kaların servis işlerinde kullanılmak üz^re "birer 
kamyonet ve Karabük Demir ye çelik fabrikala
rının gerek içindeki hizmetleri yapmak ve gerek 
civar şehir ve kasabalarla irtibatını temin etmek 
üzere bir kamyon ile üç motosikletin satm alın
ması ve evvelce ingilizlerden devren alınmış bir 
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küçü& otobüsün de nakil Vasıtaları cetveline it
hali ve yine aynı maksat kırla Ereğli kömürleri 
işletmesine bir motosiklet satın alınması ve bu 
vasıtaların 1941 malî yılı bütçesine bağlı (I>) 
cetvelinin' -nakil vasıtaları kısmına geçirilmesi 
maksatİariyle hazırlandığı aıılaşrkın kanun lâyi
hası esas itibariyle kabul edilmiş ve cetvel üze
rinde yapılan incelemelerde Sümerbank ve Eti-
ba.nk memurlarının şehirde mevcut vesait ile ve
kâlete gidip gelmeleri her vakit mümkün olma
mın göre satın alınması teklif edilen kamyonet
lerden aîyade bu müesseselerin günlük ve âcil 
işlerinin süratle gördürülmesini, t em inen birer 
motosiklete ihtiyaçları olduğu görülerek cetvel 
o suretle tadil edilmiş ve Karabük Demir ve çelik 
müessesesiyle Ereğli kömürleri işletmesi için is
tenilen vasıtalar gerekli görüldüğünden aynen ka
bul -edilmiştir. 

Lâyihada yazıya dair ve cetvelde yukarıda 

arzedilen şekilde değişiklikler yapılarak yeni 
den hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Reis V. M. M. Kâtip 
Kastamonu Muğla istanbul 

Tahsin (loşkan H. Kitaba F. öymen 
Bolu Bursa Bursa 

^.:Melâl Said Siren Dr. Sadi Konuk A. Nevzad Ayaş 
Diyarbakır 
Rü§tü Bckit 

İsparta 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç R. Ünlü 

istanbul 
İT. Ülkmen 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Ordu 

ff. Yalman 

Kayseri 
Saat Hayri Vrgüblü 

Mardin 
R. Erten 

Sivas 
Remzi Çiner 

Giresun 
M- Akkaya 

İstanbul 
S. Vrm 

Kırklareli 
fi. Denk er 

Muş 
>ŞY. Ataman 

Tunceli 
M. Yene! 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı D cetvelinde değişiklik yapılması hakkın

da kanun lâyihası 

HABBE 1. — 1941 maH yrlı Muvasenei umu
miye *kdnıınuna bağlı D cetvelindeki nakil vası
taları kadrolarının iktisat vekâletine ait mües-
seler kısmına ilişik cetvelde yazılı nakil vasıtala
rı ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

Öş. V. Ad. V. M. M. V. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

30 .1 .1942 

Dr. R. Saydam ff. Menemencioğlu A. M. Artunkal 
Da. V. 

Fayık ~ö.zbrak 
m. v. 
Yücel 

S İ M. V. 
Dr. JJ. Alataş 

Mü. V." 

Ha. V. 
Ş'. Sarcteoğhı 

Na. V. 
i. F. üzhemy 

G. I. V: 
Karadeniz R 

Mal. T , 
F. Agrafı 

tk -V. 
Sırrı î)ay 

Zr V. 
Muhlis Erkmryt 
Ti. t. 

M. ftkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTİRİŞİ 

1941 mali yılı Muvazenti umumiye kanununa 
bağlı (P) cetvelinde değişildik yapılması hak 

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi ay
nen 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti 
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 9<i ) 
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HiîMmvttöm teklifim b«$U 

CETVEL 

Nevri 

"Kamyonet 

Tahsis edilen işin 
Markası Motor No. maiöyeti 

Süm^rbtmk merkez 

Miadı 

Servis işlerinde kul- 4 
1 anılmak üzere sfiıc 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 
Lira tarihi 

4 000 
takribi 

Türkiyt' demir ve çelik fabrikaları müessesesi 

Kamyon Gk M. O. Fabrikanın nakil iş
lerinde kullanılmak 
üzere 

Motosiklet (4. M. C. Fabrika dahili, Yeni
şehir, Karabük ve ci
var kazalar irtibatı
nı temin ve günlük 
işleri takip için 

Küçük otobüs Fort 13 F . Mukaveleli ecnebi mü-
2;356&526 tehassısların nakil iş

lerinde, fabrika, Ye
nişehir, Karabük ara-
srnda 

4 
Sfllt' 

4 
sent; 

(î 500 
takribi 

1 500 

<iümrük bedeli olan 
720 lira tediye edi 
lerek ingiliz şirke
tinden devralınmış
tır. 

Kamyonet 

Etibcmk merkez 

Servis işlerinde kul- 4 4 000 
1 anılmak üzere sene takribi 

Motosiklet 

Ereğli kömürl&n işletmesi 

Gelik mıntakası ile 4 
T Zonguldak arasında sene 

âcil işlerde kullanıl
mak üzere 

1 500 
takribi 

( S. Say»» : 96 ) 
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Btitçe encümeninin değiştirişine hağlt 

CETVEL 

No. sı Nev ;i 
Tahsis edilen işin 

Markası Motor No. mahiyeti 

Motosiklet 

Sümerbank merkez 

Servis işlerinde kul 
I anılmak üzere 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

4 
sene 

1 500 
takribi 

Türkiye demir Ve çelik fabrikaları müessesesi 

Kamyon Fabrikanın nakil iş- -I 
I erinde kullanılmak sene 
üzere 

Motosiklet Fabrika dahili, Yeni 4 
şehir, Karabük ve ei- sene 
var kazalar irtibatı
nı temin ve günlük 
işleri takip için 

13 F. Mukaveleli ecnebi mü 
2.3569526 tehassısİarın nakil iş

lerinde, fabrika, Ye
nişehir, Karabük ara 
sın da 

Küçük otobüs Fort 

(i 500 
takribi 

1 500 

trünırük bedeli olan 
720 lira tediye edi 
I erek İngiliz şirke
tinden d e vr a 1 TU m ı ş-
tır. 

Motosiklet 

Ktihank merkez 

Servis işlerinde kul- 4 4 500 
1 anıl inak üzere sene takribi 

Motosiklet 

Ereğli kömürleri işletmesi 

Helik mmtakası ile 4 
Zonguldak arasında sene 
'âcil işlerde kullanıl
mak üzere 

1 500 
takribi 

( S. Sayısı -.. 96 ) 



S. Sayısı: 97 
Askerî ceza kanununa ek kanun lâyihası ve Millî 
müdafaa ve Adliye encümenle i mazbatalara (1/750) 

T. G. 
Başvekalet 21.1.1942 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayt: 6/331 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20.1 .1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan 1632 sayılı Askerî ceza kanununa ek kanun lâyihası esbabı mucibesiyle 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

Son zamanlarda dünya harbinin doğurduğu fevkalâde hallerden istifade eden bazı ahlâk düşkün
lerinin Devlet ve millet aleyhine bir takım suiistimaller yaptıkları ve bu suretle kendi menfaatleri
ni temine kalkıştıkları görülmektedir. 

Bu gibilerden yakalananlar hakkında, hemen kanuni takibat yapılmakta ise de mevcut mer'i kanun
lardaki ceza müeyyideleri hazar zamanları için derpiş edilmiş ve seferi ahkâmda da şiddet sebepleri 
gösterilmiş ise de bu şiddetli cezalarda bugünkü fevkalâde vaziyetin icaplarına göre kâfi görülmemekte 
ve vatanın, milletin ve ordunun yüksek menfaatlerini korumak için bu müeyyidelerin tesisine lüzum var
dır. Bu itibarla bugünkü durumdan millî menfaatin zararına olarak istifadeye ve suiistimallere kalkı
şanların ve bu yolsuzlukları itiyat etmiş bulunanların muzır hareketlerini önlemek ve söndürmek ve 
bu gibi suiistimal yapanları ağır cezalara çarptırmak zarureti görülmektedir. 

Ve bu suretle fevkalâde hal veya harp haline ânıaksur olmak üzere Askerî ceza kanununa bu şe
kilde ek bir kanun tanzimine mecburiyet lıâsıl olmuştur. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 31.. 1 . 1942 

Esas No. 1/750 
Karar No. 1.8 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve maddelerin askerî durumu alâkalandıran bir 
icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ek hükümleri de ihtiva etmesi cihetle evvelemir-
kararlaştmlan 1632 sayılı Askerî Ceza kanunu- de encümenimizce tetkik edilmesi hakkındaki 
na ek kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte mazbata ile encümenimize verilen Başvekâletin 
gönderildiğine dair olup Adliye encümenince 21 ikinci kânun 1942 tarihli ve 6/331 sayılı tez-
müzakere edilerek ceza mahiyetlerine dair olan keresi ve bağlı lâyiha ve esbabı mucibesi Adliye 
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ve Millî müdafaa vekilliklerinden gönderilen 
salahiyetli memurları huzuriyle okundu ve gö
rüşüldü : 

Lâyihanın encümende müzakeresine başlan
madan evvel, memleket iktisadiyat ve müda
faası ordunun iaşesi ve memleketin umumiyle 
yüksek menfaatleri bu kanunda cezalandırıl
mak istenilen fiillerden daha az ehemmiyeti 
bulunmıyan ve ordu haricindeki memurlarla 
halkın işlediği fiillerin de bu lâyihada yer al
mayıp bu kabil fiillerin yalnız askerî şahıslar 
veya askerî işlerle alâkalı kimseler tarafından 
işlenilmesi haline hasredilmesi sebebi Hükü
meti temsil eden salahiyetli memurlardan so
rulduğunda bu lâyihanın tanziminden evvel 
memurlarla askerî mensuplardan fevkalâde hal
lerde haksız mal iktisap edenler hakkında tan
zim edilen bir başka lâyihaya sivil ve askerî 
şahısların Millî Müdafaa ve milli iaşe gibi mem
leket emniyet ve iktisadiyatına taallûk eden bü
tün suçların da cezalandıracak şekilde 8 nei mad
de olarak vazolunan umumî bir hükmün ikiye 
ayrılarak yalnız Millî Müdafaa ve ordunun 
kuvvetini azaltacak fiilleri işleyenlere ait 
cezaların Askerî ceza kanununa ve bunun hari
cinde kalan diğer suc,lara müteallik cezaların 
da Millî korunma kanununa vazedilmesi kanun 
tedvini bakımından muvafık görülerek lâyiha
nın bu sebeple bu şekilde ihzar edilmiş olduğunu 
bildirmeleri üzerine bu kanunun memleketin 
Millî müdafaası ve millî iktisat ve iaşesi ve nakil 
işleri aleyhine suç işliyen her şahıs hakkında 
tatbiki kabil olacak şekilde şumüllendirilm si 
lâzımgelip gelmiyeceği noktasından münakaşa
lar yapılmış ve neticede bu kanunun şümulüne 
girmeyen ve fakat millî iktisadı ve memleketin 
umumî iaşesini ve dolayısiyle yine memleket 
müdafaasını zâfa düşürecek mahiyette işlenecek 
her suçun bu kanunda yazılı ağır ve tesirli ceza
lara muadil müeyyidelerle cezalandırılma
sını temin edecek şekilde Hükümetçe gereğinin 
yapılmasına tevessül edilmesi hususunun Hükü
metten temenni edilmesine karar verilerek ka
nunun müzakeresine geçilmesi esas itibariyle ve 
ekseriyetle kabul olunmuş ve Hükümetin mucip 
sebepler lâyihasında yazılı esbaba binaen mad
delerin müzakeresine geçilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesinin (1) nci fıkra-
siyle (2) nci fıkrasında müeyyide olarak ayni 
cezalar kabul edilmiş olmasına göre bu iki fıkra 

( S. Sa: 

birleştirilerek (A) fıkrası vüeude getirilmiş ve 
bu kaunnun seferberlik zamanlarına teşmili ka
bul edilmekle beraber ve buraya (Alım) ve or
dunun (Bakım, giyim nakliye ve iaşesi) husus
ları da ilâve edilmiş ve hükümlerine muhalefet 
halinde bu ağır cezaların tatbiki kabul olunan 
kanunların - tereddüde yanlışlığa mahal kalma
mak için - yazılmış ve doğrudan doğru
ya Orduyu alâkadar etmîyeceğinden lâyihada 
(Emniyeti suiistimal) suçu çıkarılmıştır. 

Bu kanunda, yazılı suçların vehamet ve şenaat 
derecelerine nazaran bunların mahiyetine göre 
Ölüm ve sonsuz ağır hapis cezalariyle cezalandı
rılması muvafık görülmüş ise de mahiyetleri iti
bariyle bu cezaların dununda muvakkat ağır ha
pis ile cezalandırılmaları lâzımgelen fiiller için as
gari had olarak Hükümetçe teklif edilen on beş 
sene ağır hapis cezası on seneye indirilmek sure
tiyle daha mutedil bir şekle çevrilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesinin (3) numaralı 
fıkrasında bu maddede yazılı suçları işleyenlerin 
mallarının da müsadere edileceği yazılı ise de, 
suça mevzu olan para, mal vesair eşyanın umu
mî hükümlere tevfikan müsadere edileceği tabii 
olmasına göre suçluların cürmiyle alâkası bulun
mıyan diğer bütün mallarının müsaderesi ciheti
ne gidilmesi muvafık görülmediğinden bu fıkra 
lâyihadan çıkarılmıştır. 

Hırsızlık ve zimmet mevcutlarının hafif veya 
pek hafif mahiyette olmaları takdirinde tâyin 
olunması lâzımgelen cezalar için hükümetçe ya
pılan teklif hafif görülerek bu kabîl ahvalde ağır 
işler için verilmesi lâzımgelen cezanın yarısının 
veya üçte birinin verilmesi esası kabul olunmuş
tur. 

Bu kanunun önlemeyi hedef ittihaz ettiği ma
hiyeti yukarıda ve Hükümetin mucip sebepleri 
lâyihasında izah edilen suçların vukuuna meydan 
vermemek için üst mevkide bulunanların kanu
nun mer'i bulunduğu fevkalâde mühim zaman
larda daha çok basiretli, daha ziyade gözü açık 
ve hassas bulunması ve ordunun maddi, manevi 
zâfma sebebiyet verecek mahiyette bulunan bu 
gibi suçların ikama imkân ve meydan vermeme
si lâzımdır. 

Encümenimiz bu maksatla yeniden hazırladığı 
ikinci maddenin de kanunda yer almasını lü
zumlu görmüş ve bu düşünce ile ikinci madde ka
nuna ilâve olunmuştur. 
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Arzolunan tadil ve ilâvelerle tanzim kılman 

lâyiha, Adliye encümenine tevdi buyurulmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 
M. M. En. Reisi M. M. Kâtip 

Diyarbakır Samsun Konya 
K. Sevüktekin E. Barkın Vehbi Bilgin 

Bursa Çankırı Çorum 
N. Tınaz Dr. A. Arkan E. Sabri Akgöl 

Millî Müdafaa vekâletince hazırlanarak 
icra Vekilleri Heyetinin 20 .1.1942 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
Askerî ceza kanununa ek kanun lâyihasının en
cümenimize de havale ve tevdi buyurulması 
üzerine ihtiva eylemekte olduğu hükümler 
Adliye, Dahiliye ve Millî Müdafaa vekillerinin 
huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha mevzuuna giren ihtilas, irtikâp, rüş
vet ve hırsızlık gibi suçlar gerek ifade ettik
leri ahlâki redaet ve gerek müesses içtimai ni
zamın esaslarına tevcih edilmiş olması bakı
mından haddi zatinde cezada şiddeti istil-

* zam eder mahiyette olmakla beraber bunların 
bilhassa seferberlik veya harp hali gibi bütün 
bir milletin şeref hayat ve mukadderatının mev-
zuubahis olduğu heyecanlı anlarda ve hele 
Millî Müdafaa vasıtaları zararına olarak işlen
mesi hiç bir müsamaha ile karşılanmaması ica-
beden düşkün bir seciyenin ve şerir bir ira
denin mahsulü olduğunda şüphe edilemez. Bu 
mülâhazalara binaen cezaların teşdidini ye
rinde gören encümenimiz birinci ve ikinci 
maddeleri Millî Müdafaa, Adliye ve Dahiliye* 
vekilleriyle tam bir mutabakat halinde ve 
Askerî ceza kanununun takip eylediği sisteme 
uygun olarak yeni baştan tesbit ve tanzim ey
lemiştir. 

Birinci maddeye tevfikan fevkalâde halin, 
seferberliğin veya harp halinin devamı müd-
detince askerî bir hizmet yaparken millî mü-

Edirne Erzurum Gümüşane 
Fuad Balkan A. Akyürek Ş. Erdoğan 

Gümüşane istanbul Kayseri 
Ziya Zarbun Ş. Â. ögel N. Toker 

Kayseri Malatya Seyhan 
S. Turgay O. Koptagel Sinan Tekeliuğlu 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

dafaa vasıtalarına veya bilûmum askerî ihti
yaçlara taallûk eden inşaat, imalât ve taahhüt
lerde, alım ve satım, teslim ve tesellüm her türlü 
nakliyat, muhafaza ve tevzi gibi işlerde zimmet, 
ihtilas, irtikâp, rüşvet veya hırsızlık suçların
dan birini işliyenler en az beş yüz lira ağır 
para cezasiyle on seneden aşağı olmamak üzere 

muvakkat veya müebbet ağır hapis cezasiyle ceza
landırılır. Ancak para cezası hiç bir halde te
min olunan menfaatin iki mislinden aşağı ola
maz. Vahim hallerde ölüm cezası hükmolunur. 
ilk önce vahim hallerde müebbet ağır hapis ve 
pek vahim hallerde ölüm cezası tâyin ve tertibi 
düşünülmüş ise de Askerî ceza kanununun sis
temini muhafaza mülâhazasiyle ayni mefhumu 
ifade eden bu ibarelerin metinde olduğu şekil
de kabulü terciha şayan görülmüştür. Buna 
mukabil bu suçlardan husule gelen veya husulü 
kastolunan zarar hafif ise asgari haddi on sene 
olan ağır hapis ve para cezası yarıya pek az ise 
üçte bire indirilir. Cezayi tahfif eden böyle 
bir hükmün vazmdan maksat hâkime hâdise
lerin icabettirdiği tam bir takdir hakkını kul
lanmak imkânını temine matuftur. Birinci 
maddede suçların mevzuunu teşkil eden mua
melelerden bahsedilirken «gibi» kelimesinin 
istimali Millî Müdafaa vasıtalarına veya askerî 
ihtiyaçlara taallûk eden bilûmum muameleleri 
zikir ve tadada imkân elvermediğinden dolayı
dır. Ancak bu teşmilin de maddenin Millî Mü
dafaa vasıtalarına ve askerî ihtiyaçlara taal-

Adliye encümeni mazbatası 
• : • • •' • i . « . • : w* 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 26 . III • 1942 

Esas No. 1/750 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 
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lûk eden hükümle.ti dairesinde mütalâası ica-
beder. Hükümet projesinin (3) sayılı bendine 
gelince bu hususta ayrı bir kanun lâyihası tek
lif edilmiş olduğuna göre bu cihetin o lâyi
hanın müzakeresi sırasında tetkikinde fayda gö
rülmüştür. 

Bundan başka Hükümet projesinde fevka
lâde halin başlangıç ve sonuna dair bir madde 
de mevcuttur. Fevkalâde hal yalnız bu ka
nunda tasrih edilen suçlar itibariyle derpiş 
edilemiyeceğine göre umumî bir mahiyeti 
haiz ve Millî korunma kanunu ile diğer kanun
larda yer almış olan bu istisnai vaziyet Millî 
korunma kanunu hükümlerine göre tesbit ve 
ilân edileceğinden lâyihaya ayrıca bir hüküm 
ilâvesine lüzum görülmemiştir. 

Lâyiha yukarıda arzolunan tadillerle Umumî 
Heyetin tasvibine arzcdilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur, 
Adliye En. Es. N. M. M. Kâtip 

Zonguldak Zonguldak Konya 
Hinimi Devrin Sinasi Devrin G. Gültekin 

Antalya 
N. Altsoy 
Bingöl 

Gibi kelimesine lüzum ol
madığı fikrindeyim 
Feridun F. Düşünsel 

Kayseri Rize 
R. Özsoy Dr. S. A. 

0. 
Balıkesir 

Niyazi Burcu 
Bursa 

Atıf Akgüg 

Sinob 
Dilenire C. A t ay 

Tokad Trabzon 
8. Atanç F. A. Bm •uiçu 

H ÜKÛMKTİN TEKLİFİ 

İÜ 32 sayılı Askerî ceza kanununa ek 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1) Fevkalâde halin veya harp 
halinin devamı müddetince; Millî Müdafaa va
sıtalarına ve sair askerî ihtiyaçlara taallûk eden 
ve satım, teslim ve tesellüm, muhafaza ve tev
zi işlerine ve askerlik, yedeksubay ve askerî 
memur ve Millî müdafaa mükellefiyeti kanun
ları hükümlerinin tatbikına taallûk eden her
hangi bir hizmetle tavzif edilmiş olan memurlar 
ve askerî şahıslar ve bu vazifelerle alâkalı sair 
kimseler bu hizmetler dolayısiyle irtikâp, rüş
vet, emniyeti suiistimal, ihtilas suçlarından bi
risini işleyecek veya böyle bir fiile iştirak ede
cek olursa fiillerinin vehametine ve yaptıkla
rı zararın neticelerine göre ölüm veya müebbet 
veya on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezasiyle cezalandırılır; 

2) Fevkalâde halin veya harp halinin de
vamı müddetince Millî Müdafaa vasıtalarına ve 
sair ihtiyaçlara taallûk eden herhangi bir şe
yi çalanlar ve zimmetine geçirenler fiilin ve se
bep oldukları zararın vehametine göre birinci 
fıkrada gösterilen cezalarla cezalandırılırlar; 

3) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçlu
ların mallarının müsaderesine de hükmolunur; 

4) Hırsızlık ve zimmet suçunun mevzuu 

MİLLÎ M İ) D A FA A ENC ÜMENİN İ N I )EĞİŞ-
T İRİSİ 

1.Ü32 say ıh Askeri ('eza kanununa ek kanun lâ
yihası 

MADDE 1. — (A) Fevkalâde hallerin veya 
harp veya seferberlik devamı müddetince Millî 
müdafaa vasıtalarına vesair askerî ihtiyaçlara 
taallûk eden alım, satım, teslim, tesellüm, mu
hafaza ve tevsi işlerine ve ordunun nakliye, 
bakım, giyim ve iaşe hususlarına ve 1111 sayılı 
eskerlik, 1078 sayılı yedeksubayları ve yedek 
askerî memurları ve 3634 sayılı Millî müda
faa mükellefiyeti kanunları hükümlerinin tat
bikına taallûk eden herhangi bir hizmetle tavzif 
edilmiş olan memurlar, askerî şahıslar ve bu 
işler ve bu vazifelerle alâkalı sair kimseler bu 
hizmetler dolayısiyle irtikâp, rüşvet, zimmet, 
ihtilas ve hırsızlık suçlarından birisini işliyecek 
veya böyle bir fiile her ne suretle olursa olsun 
iştirak edecek olursa suçlarının vehametine ve 
yaptıkları zararların neticelerine göre ölüm ve
ya müebbet veya on seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

(E) Hırsızlık veya zimmet suçunun mevzuu 
olan şeyin veya ika edilen veya ikaı kastolu-
nan zararın kıymeti az ise (A) fıkrasında ya
zılı cezanm yarısı, pek az ise üçte birisi hük
molunur. 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1632 sayılı Askeri ceza kanununa ek kanun 
lâyihas% 

MADDE 1. — A) Fevkalâde hâlin, sefer
berliğin veya harp halinin devamı müddetince 
askerî bir. hizmet yaparken millî müdafaa va
sıtalarına veya askerî ihtiyaçlara taallûk eden 
taahhüt, imal, inşa, alım, satım, teslim, tesel
lüm, nakil, muhafaza veya tevzi gibi işlerde zim
met, ihtilas, irtikâp, rüşvet veya hırsızlık suçla
rından birini işliyenler on seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis veya müebbet ağır hapis ceza-
siyle birlikte beş yüz liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Şu 
kadar ki para cezası hiç bir halde temin olunan 
menfaatin iki mislinden az olamaz. 

B) Vahim hallerde ölüm cezası hükmolu-
nur. 

C) Bu maddede yazılı suçlardan husule ge
len veya husulü kastolunan zarar hafif ise A 
fıkrasına göre hükmedilmesi lâzımgelen muvak
kat ağır hapis ve para cezası yarıya pek az ise 
üçte bire indirilir. 
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olan şeyin veya ika olunan zararm kıymeti az 
ise bir sene müddetle ağır bapis ve pekaz ise 
altı aydan bir seneye hapis cezasiyle cezalandı
rılırlar. 

MADDE 2. — Bu kanunda yazılı suçlan iş
leyenlerin cümlesi Askerî mahkemelerde muha
keme olunurlar. 

Bu suçlar için ilk tahkikat yapılması mec
buri değildir. 

MADDE 3. — Fevkalâde halin başlangıç ve 
müntehasr îera Vekilleri Heyeti karariyle tesbit 
olunur. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemerıcioğlu 

Da. V. Ha. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. G. I. V 
Dr. H. Alataş R. Karedeniz 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin M. ökmen 

20 

A. 

, 

.1.1942 
M. M. V. 

R. Artunkal 
MalV. 
F. Ağralt 
îk. V 

Sırrı Day 
Zr. V. 

Muhlis Erhmen 

M. M. E. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı suçla
rın vukuunu önleyici tedbirler almakta veya 
failleri takip etmekte kayitsizlik ve ihmal gös
teren veya bunlara göz yuman üstler dahi bi
rinci maddede yazılı cezalarla cezalandırılırlar. 

MADDE 3. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

ikinci maddesi 

MADDE 4. — Fevkalâde hallerin başlangıç 
ve sonu İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit 
olunur. 

MADDE 5. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Ad. E. 

MADDE 2. — Fevkalâde hâlin, seferberliğin 
veya harp halinin devamı müddetince Millî mü
dafaa vasıtalarına veya askerî ihtiyaçlara taal
lûk eden işlerde hususi kanunlara göre kendi
lerine tevdi edilen vazifeleri yaparken bu ka
nunda yazılı suçları işliyen askerî olmıyan şa
hıslar hakkında da umumî mahkemelerce birin
ci maddede yazılı cezalar tatbik olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

>>-o-« 
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