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Erzincan, İstanbul ve Samsun mebuslukları
na seçilen Şükrü Sökmensüer, Safi Erdem, Nu-
ıtıaıı Menemencioğlu ve Sabilıa Oökcül'ün inti
hap mazbataları kabul edildi. 

Şükrü Sökmensüer, Numan Menemencioğlu 
ve Sabiha Gökçül andiçtiler. 

Düyunu umumiye ve Münakalât vekâleti 1942 
malî yılı bütçeleri arasında 100 bin liralık mü
nakale yapılmasına, 

Bursa vilây etince yollara sarf edilmek üzere 

1. — Hariciye vekilliğine İstanbul mebusu 
Numan Mencmencioğlu'nun tâyin edildiğine da
ir Riyaseti Cumhur teskeresi 

REİS — Bir tezkere vardır, okuyoruz: 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Vekâleten idare edilmekte olan Hariciye ve-

1. —• Erzincan mebusu Safiyüttin Erdem'in 
andiçmesi. 

Sayıfa 
11. —• Telsiz kanununun 19 ncu mad

desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Nafia encüme
ni mazbatası (1/854) 90:91 
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yapılacak istikraza, 
Hayvan sağlık memurlarına hayvan yem be

deli verilmesine dair kanun lâyihaları kabul 
edildi. 

Cuma günü saat 14 de toplanılmak üzere ini
kada nihayet verildi. 

Eeis vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Gazianteb İsparta 

Şemsettin Gi'maltay Bekir Kaleli Kemal Turan 

killiğine, Başvekilin inhası veçhile İstanbul 
mebusu Numan Menemencioğlu'nun tâyin edil
diğini saygılarımla arzederim. 

Reisicumhur 
îsmet İnönü 

(Alkışlar). 

REİS — Erzincan mebusluğuna seçilen Safi
yüttin Erdem burada iseler tahlifini yapalım. 

1. — ZABIT HULASALARI 

A) Sabık zabıt hulâsası 

B Î R Î N C t C E L S E 
Açılma saati: 14.06 

REİS — Dr. Mazhar G-ermen 

KÂTİPLER — Bekir Kaleli (Gazianteb), Kemal Turan (İsparta) 

REİS — Celse açılmıştır. 

2. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

3. — ANDİÇME 
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(Erzincan mebusu Safiyüttin Erdem kürsü

ye ger elek andiçti). 
(Alkışlar). 
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ Gl. ALİ RIZA 

ARTUNKAL ( Manisa ) — Saym arkadaşlar, 
bugünkü ruznamenin birinci müzakeresi yapıla
cak maddeleri arasında bize ait dört kanun 
vardır. 1, 2, 3, 4 numarada olanlardır. Bunlar
dan iki tanesi bu ağustosta yapılacak terfile-
re aittir. Yükcek tasvibinize mazhar olursa 
müstacelen müzakerelerini Heyeti Umumiye-
den dilerim. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABGI (Muğ
la) — Bendeniz de ruznamenin 1, 4, 5, 6, 7 ra
kamlı mevzularının müstacelen müzakereleri
ni rica ediyorum (Hepsini sesleri). 

RASİH KAPLAN ( Antalya ) — Ruzname
nin tamamının müstacelen müzakeresini teklif 
ederim. 

ADLİYE En. NAMINA SÜREYYA ÖRGE-
EVREN (Bitlis) — Ben Adliye encümeni namı
na söylüyorum. Encümenimizden bir af mese
lesi geçmiştir, Samsun belediye reisiyle Sam
sun belediye mimarı hakkındaki hükmün kaldı
rılması hakkındadır. Af olması itibariyle bu 
müstaceliyet ifade eden bir şeydir. 

REİS — Heyeti Celileye şu suretle arzedi-
yorum; ruznamede bulunan bilûmum meselele
rin müstacelen müzakeresini kabul buyuran
lar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2. — Saym üyelerden bazılarına izin veril
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi ftiyaseti 
tezkeresi 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı saym üyelerin izin

lerin Riyaset divanınca kararlaştırılmıştır. Umu
mî heyetin tasvibine arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

İzmir mebusu Şenime Yunus, iki a,y, maze
retine binaen, 

Airşehir mebusu Hazım Börekçi, : bir ay, 
hastalığına binaen, 

Maraş mebusu Ziya Kayran, on beş gün, 
hastalığına binaen. 

REİS — izinleri teker teker reyinize arzedi-
yarum. 

İzmir mebusu Şenime Yunus, iki ay, maze
retine binaen. 

REİS — Reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
Kırşehir mebusu Hazım Börekçi, bir ay, 

hastalığına binaen. 
REİS — Reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalpul edil

miştir. 
Maraş mebusu Ziya Kayran, 15 gün, hasta

lığına binaen. .« 
REİS — Reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

i. — Mücbir ve •zaruri sebepler dolayısiyle 
takip ve tahsiline imkân görıdemiyen borçların 
tekinine dair Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe en
cümeni mazbatası (3/114) [1] 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Mazbata hakkında mütalâa var mı? 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 

Ei'ondim, her sene bu böyle bize gelir. Meselâ 
bu dördüncü maddedeki altı bin lira tazminin 
affedilmesini ben anlamıyorum. Tahsil edilsin 
ve ondan istirdat edilsin. Niçin affedelim? Bu
nu anlamıyorum. Niçin af adalet icabı olsun? 
Bence affetmemek adalet icabıdır. İzah etsinler. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, 3497 sayılı bir kanun çıkarmışız. 
Ö kanun der ki, muhasibin zimmetinde tahak
kuk eden borçlar bir defaya mahsus olmak üzere 
Maliye vekâletince terkin edilir, Müruruza
man var mıdır, yok mudur ciheti dahi hiç mev-
zuubahis edilmeksizin ,hattâ Divanı muhasebatça 

[1] 233 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

zimmetine hüküm verilmiş dahi olsa bıjı kanun 
hükmü cari olacaktır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Mu* 
hasiplerin? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABGI (Muğ
la) — Bu şekilde mal memurlarının ı üzerine 
terettübeden borçlardan diğerleri hepsi kur
tulmuş iken yalnız Bekir Sıtkı'nın kurtulma
mış olması yerinde görülmedi. Sonra bu va
tandaş; Millî Hükümet zamanında - bu 1336 -
1337 senelerindedir - kendisine verütjaiş olan 
emrin ifası dolayısiyle başkalarının mahkûm 
edilmediğini ancak kendisinin mahkûrn edildi
ğini söylemiş ve bunu yakmen bilen arkadaş
lar da vardır, onlar da tekit ediyorlaJf. Biz de 
adaleti temin bakımından bunu huzu^ıı âlinize 
getirmiş bulunuyoruz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu
nu tevdi edilen insanlardan istirdada imkân 
yok mudur? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCH (Muğ
la) — Bir kere müruruzaman olmuştur. 
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3ÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Mü

ruruzaman olursa buraya getirilir mi? 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ

la) — O ayrı bir şey. Bu suretle verilmiş oldu
ğundan dolayı muhasibe hükmedilen şeyin ken
disinden kaldırması icabetmiştir. Ona mah
sustur. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Yine 
bir şey anlryamadım. 

REÎS — Mazbatayı kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu mazbatada yalnız affın kanunla yapılması 
hakkında bir kayıt vardır. Kanun lâyihasının 
heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bazı muhasiplerin zimmetlerinin terkini hak
kında kanun 

MADDE 1. — 1929 yılında İstanbul'da Maa
rif mekteplerinin inşasına nezaret eden istanbul 
Idarei hususiye mimarına umumî muvazeneye 
ait mesaisi mukabili verilmiş olup Divanı muha
sebatça Muhasip Rakım namına tazmini hük
medilen 1170 lira 99 kuruş terkin edilmiştir. 

ZIYA GEVHER ETlLİ (Çanakkale) — E-
f endim; her sene tekerrür edegelmesinden do
layıdır ki, söz aldım ve onun için söyledim. Bü
tün bu husus hakkında, gerek bu birinci mad
dede bize terilen izahattan görülüyor ki, ta
kiplerin esaslı olmaması dolayısiyle bir takım 
kimseler yaptıkları borçları en nihayet böyle 
bir kanunla affediliyor eğer bundan maksadımız 
Bütçe encümeninin bu gibi işlerde daha has
sas olarak bu gibi tekerrürleri menedecek ted
birleri ittihaz etmesi içindir. Bütün maksa
dımız bu olmalıdır. Benim anlıyamadığım 
bir şey varsa, herhangi bir insan gayrı kanuni 
olarak parayı başkalarına tevdi eder ve bun
dan mesul olmazsa bunun önüne geçmenin im
kân ve ihtimali yoktur. Bütün malî kanunla
rımız altüst olur ve malî işlerdeki ahlâk pren
sipleri sukut eder. Bunun için bu gibi işlerde 
merhamet ve şefkat katiyen gösterilmemelidir. 
Velevki on para olsun, yirmi para olsun. Bu 
sözleri geçen sene de söylemiştim, fakat her 
sene gelmektedir. 6 500 küsur liranm affi me
selesi bir adalet meselesi değildir. En nihayet 
onlardan istirdat edilir. Neden dolayı o kanun
da sarahat olmamasından dolayı bunların 
mağdur olduğunu kabul ediyoruz, mademki 
onun elinde değildir, şu halde niçin mağdur 
olduğunu göstermek lâzımdır. Binaenaleyh, o 
kanunda zikredilmediğinden dolayı bunu affe
delim diye böyle bir kanun getirilmesi doğ
ru bir hareket değildir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KlTABCI (Muğ
la) — Efendim, muhterem arkadaşımızın Büt
çe encümenine yaptığı tavsiye yerindedir. Büt

çe encümeni zaten bu tavsiye dairesinde hare
ket etmektedir. Eğer hatırı âlilerinde ise, bun
dan evvel bunun mümasili olan bir kararm 
tetkiki sırasında arzetmiştim ki bütün bunla
rın ekseriyeti azimesi eski senelere ait olan 
hesabatın tasfiyesinden ibarettir. Biz görüyo
ruz ki Mâliye vekâleti gittikçe takayyüdü ço
ğaltmakta ve bu gibi yeni yeni bu gibi tera
kümlere mahal vermemektedir. Bunu lisanı 
şükranla arzetmiştim. Bunlar 1295 senesinden 
başlamaktadır. Mazbataya bakılacak olursa 
görülecektir. îki milyon dört yüz bin lira ka
dar bir paradır. Fakat arzettiğim gibi bunlarm 
ekseriyeti azimesi seferberlikten evvel yapıl-
miş işlerdir. Şimdi bunları tasfiye etmek za
ruretinde kalan Maliye vekâleti hesaplarını 
tanzim için bunları terkin etmekten başka çare 
olmadığını görüyor. Yapılan iş bundan ibaret
tir. 

Sonra buradaki birinci madde, esasen mimar 
Şemsettin'e vazifesi haricinde yapmış olduğu 
işlerden dolayı verilmiş olan bir para vardır. 

Biz diyoruz ki; bu paranın bir kısmını za
ten tazmin ile mükellef değildir. Çünkü 1452 
sayılı kanunun neşrinden evveldir. Diğer bir 
kısmı da sonradır. Bu gibi muamelelerde zaten 
icra Vekilleri Heyetinin karariyle bir karar 
alınabilir. Yalnız şekle ademi riayet yüzünden 
ve bir hakkı yerine getirmek için verilen bir 
paradır. Binaenaleyh kendisini, bunu tazminle 
mükellef tutmamak yerindedir dedik ve taz
minle mükellef kılmağı doğru bulmadık. Bu 
binlerce muamelelerden arta kalan işlerdir. 
Yoksa diğerleri hakkmda lâzımgelen mahkûmi
yetler verilmiş ve para tahsil edilmiştir. Vazi
yet bundan ibarettir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
ibareye ait bir şey soracağım. Bu mazbatada . . . 
Meclisi Âli kararma muhalif olduğu beyaniyle 
Divanı muhasebatça 1932 senesinde istanbul 
liseleri mesul muhasibi Rakım tarafından taz
minine hükmolunmuştur . . . deniyor. Bundan 
mâna çıkmıyor. Tazmin ile mükellef olan kim
dir? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KlTABCI (Muğ
la) — Rakım. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
O halde o ibare şöyle olmalıdır. «Divanı muha
sebatça muhasip Rakım tarafından tazminine 
hükmolunan...» 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KlTABCI (Muğ
la) — Netice itibariyle ikisi de birdir. Yazmış 
olduğumuz ibare, aradığımız manayı ifade eder 
kanaatındayız. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Divanı muhasebatça muhasip Rakım tarafın
dan tazmini, şeklinde olmalıdır. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KlTABCI (Muğ
la) — Lüzum yoktur. 
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REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabu,i edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — 1336, 1337 senelerinde Antal

ya gümrüğüne verilen beyannameler üzerine ta
hakkuk ettirilen nakdî cezalardan ikramiye 
hissesi olarak memurlara verilip mahkemece bu 
gümrük muhasebe başkâtibi Bekir Sıddık Ka
rabilgin'e tazmini hükmolunan 6 630 lira 75 
kuruş terkin edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bu da öyle. Bekir Sıddık Karabilgin'e tazmini 
hükmolunan... deniyor. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Karabilgin namına diyeceğiz. Hem bi
rinci madde ile mütenazır düşer. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Aleyhine de
yiniz. 

REİS — Maddeyi bu şekilde yani; «Bekir 
Sıddık Karabilgin namına...» şeklinde reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Askerî fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun 36 ncı 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/423) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî fabrikalar Tekaüt ve Muavenet sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı kanunun 36 ncı mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir mu

vakkat madde eklenmesine dair kanun 
MADDE 1. — 3575 sayılı kanunun 36 ncı 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Yukanki maddede yazılı şartlar dairesinde 

idareden ayrılacaklara o tarihe kadar sandığa 
vermiş oldukları paralar iade edilmekle bera
ber kendilerine her hizmet senesine mukabil bir 
ayiiı*. nicbeimde tazminat verilerek sandıkla 
aıâkaiarı kesilir. Bir defaya mahsus tazminata 

[1] 235 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

istihkak kesbeden dul karıya veya muhtaç ko
caya tazminatın, yansı ve 18 yaşını geçmeyen 
her öz evlâda ayrıca dula isabet eden paranın 
oerte Mı i tazminat olarak verilir. Ancak gocuk
ların hep birden alacakları tazminatın yekûnu 
yukanki fıkrada yazılı tazminat yekûnunun 
% 50 sini geçemez. Ölen, dul bırakmamış ise 
yukanki fıkra mucibince dulun hakkı olah taz
minat ilâveten yetimlere taksim ve tediye olu
nur. Bundan başka ölenin mevduatı da kalan 
dul ve yukarıda gösterilen yetimler arasında 
müsavaten taksim olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Jle^inize arzediyorum. Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE — 36 ncı maddenin 

hükümleri kanunun neşrindenberi ölenlerin ye
timleri hakkında da tatbik olunur. Şu jcadar 
ki dula verilmiş olan hisse bir veçhile geri alı
namaz. . 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler,.. Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinıien iti

baren mer'idir. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 

Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize! arze

diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... JCabul 
edilmiştir. 

3. — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı 
kanuna bir muvakkat madde eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/857 [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kânuna 
muvakkat bir madde eklenmesine dair kjanun 

MADDE 1. — 1455 sayılı kanuna aşağıdaki 
muvakkat madde eklenmiştir: 

MUVAKKAT MADDE — A) 3128 ve 3428 
sayılı kanunlar ile nasıplan dörder sene ilerle
tilen askerî memurlara ikişer sene daha nasıp 
ilerletilmesi yapılır. 

B) Bu iki sene nasıp ilerletilmesi ile terfi 

11] 229 sayılı basmay azıya ek zaptın sonunda
dır. 
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derecesine girenler o rütbeye kadar muadili su
bayların her rütbede terfi için bekledikleri 
müddetlerden bir yıl fazlasını doldurmuş olmak 
şartiyle rütbesine mahsus asgarî müddeti bil
fiil ikmal etmiş olmasına bakılmaksızın terfileri 
yapılır. 

ö) Subaylıktan askerî memurluğa nakledi-
miş olanlarla askerî adli hâkimler ve yüksek 
tahsil görmüş memurlar bu iki sene nasıp iler
letilmesinden istifade edemezler. 

D) İki seneden az nasıp ilerletilmesiyle terfi 
derecesine girenlerin fazla müddetleri yeni sı
nıflarına tesir ettirilir. 

E) Bu nasıp ilerletilmesinden ötürü maaş 
farkı verilmez. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BEİS — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin MUM Müdafaa vekâleti kara kıs
mında değişiklik yapılmasıyla ve Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sa
yılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Müda
faa vekâleti kara kısmında değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihaları ve Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/847, 859) [1] 

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

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sa

yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti Kara 
kısmı ilişik cetvel şeklinde değiştirilmiştir. 

EEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 4134 sayılı kanun kaldırılmış
tır . 

[1] 239 sayılı basmayazı zaptın sonundadtr. 

EEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

EEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

EEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Eşkıya müsademesinde malûl olanların 
iktisadi buhran vergisi istisnaiyetinden ve inhi
sar eşyası beyiyesinden istifade hususlarında 
harp malûlü hükmünde olduklarına dair olan 
2591 sayılı kanunun birinci maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/360) 
| i ] ' 

EEİS — Heyeti umumiyesi hakkmda mütalâa 
var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Eşkıya müsademesinde malûl olanların 3656 ve 
4222 sayılı kanunların 24 ve 21 nci maddelerin

den istifade etmeleri hakkında kanun 

MADDE 1. — Eşkıya müsademesinde malûl 
olan subaylar ve askerî memurlarla erler 3650 
sayılı kanunun 24 ncü ve 4222 sayılı kanunun 
21 nci maddelerinin tatbikmda harp malûlü hük-
mündedirler. 

EEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

EEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

EEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — İskenderun limanının Devlet Demir
yolları ve limanları işletme umum müdürlüğüne 
devri ve mezkûr Umum müdürlükçe işletilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (i/848) [2] 

|1] 240 sayılı basmayazı zaptın sonundadtr. 
[2]242 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mü

talâa var mı? Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

İskenderun limanının Devlet demiryolları ve li
manlan işletme umum müdürlüğüne devri ve 
mezkûr Umum müdürlükçe işletilmesi hakkında 

kanun 
MADDE 1. — 3714 sayılı kanuna müsteniden 

Devlet Limanları işletme umum müdürlüğü ta
rafından işletilmekte iken Hükümetçe kanuni 
salâhiyete istinaden verilen karar üzerine 28 
şubat 1942 tarihinden itibaren Devlet Demir
yolları ve limanları işletme umum müdürlüğün
ce idare edilmeğe başlanan İskenderun limanı; 
mezkûr tarihte mevcut tesisat ve teçhizatı ve 
her türlü alât ve edevatı, bilûmum muharrik ve 
müteharrik deniz ve kara nakil vasıtaları ve bi
naları, demirbaşları ve istihlâk olunacak mad
deleri ve eşyasiyle birlikte Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğüne dev-
rolunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde ile Devlet De
miryolları ve limanları işletme umum müdürlü
ğüne devri kabul olunanlardan Devlet Liman
ları işletme umum müdürlüğünce inşa edilmiş 
ve edilmekte bulunan, satın alman veya istim
lâk olunan gayrimenkullerle satın alınmış ve
ya bu limana diğer mahallerden gönderilmiş olan 
teçhizat, vesait ve her türlü eşyanın ve vücuda 
getirilen tesisatın bedeli olarak maktuan 
600 000 lira Devlet demiryolları ve limanları iş
letme unııırı müdürlüğünce, Devlet Limanları 
işletme umum müdürlüğüne ödenir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — İskenderun limanının Devlet 
Demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünce idaresine başlandığı 28 şubat 1942 
tarihi sabahında gerek bankada, gerek vezne
sinde mevcut nakdiyle bu tarihten evvel ifa edil
miş hizmetlerden doğan alacaklar ve tahakkuk 
etmiş ve edecek borçlar Devlet limanları işlet
me umum müdürlüğüne aittir. 

Devlet Limanları işletme umum müdürlüğü
nün 27 . I I . 1942 akşamına kadar hak ve vecibe
lerine taallûk eden İskenderun'da takibi icabe-
den hususlar ve ihtilâflar bu idareye izafeten 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğünce takip ve intaç edilir. Bu hususta 
ihtiyar edilen bilûmum masraflar Devlet liman
ları işletme umum müdürlüğü tarafından ödenir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ajr-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . i . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun mer'iyete girdili 
tarihte İskenderun limanı kadrolarında bula
nan memur ve müstahdemler Devlet Demiryol
ları ve limanları işletme umum müdürlüğüne 
intikal eder ve bunlar bu tarihten itibaren Dev
let Demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü memur ve müstahdemleri haklarını ka
zanırlar. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . i . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İskenderun limanı memur ve 
müstahdemlerinden Devlet Demiryolları ve li
manları İşletme Umum müdürlüğüne nakledi
lenler hakkında aşağıdaki esaslar tatbik edilir: 

A) 3656 sayılı kanun hükümlerine tabi olan
lar, müktesep hak olarak almakta oldukları ay
lık ücretlerinin 3173 sayılı kanuna bağlı cetvel
lerde tekabül ettiği dereceleri alırlar. 

Bu suretle intibakları yapılanların eski üjc-
retleri yeni derecelerinin asgari miktarından 
fazla ise farkı kademe zammı olarak verilir. ; 

B) 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesi 
mevzuuna giren müteferrik müstahdemlerin tah
sil durumları ile hizmet müddetlerine bakılmak
sızın ehliyetlerine göre bir defaya mahsus ol
mak ve diğer daire ve müesseseler için mükte
sep hak teşkil etmemek üzere 3173 sayılı kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin 19-8 nci ve (2) sja-
yıiı cetvelin 1 - 6 derecelerinden birine almakjta 
olduğu ücretin muadilini geçmemek şartiyle Mü
nakalât vekili tarafından tâyinleri yapılabilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kia-
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanuna bağlı cetvelde de
rece ve unvanları yazılı memuriyetler, 3173 sa
yılı kanuna bağlı (3) sayılı cetvelin ait olduğu 
derecelerine eklenmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet Demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü, İcra Vekilleri 
Heyetince tâyin ve tahdit edilecek İskenderun 
limanı hududu dahilinde aşağıda yazılı vazife ye 
işleri inhisar şeklinde yapar : 

A) Yolcuların beraberlerindeki zat ve haiıe 
eşyası hariç olmak üzere bilcümle eşyanın ]ve 
gemilere ait ihrakiyelerin yükleme, boşaltma Ve 
aktarma işleri, 

(30 rüsum tonilâtosuna kadar « 30 dahili » 
gemilerin gerek liman dahilinde kıyıdan kıyıya, 

J gerek liman haricinden limana ve limandan fli-
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man haricine yapacakları nakliyat ve hamu
lelerin yükleme ve boşaltma ve aktarmalan ve 
bir de liman teşkilâtının hizmeti mesbuk olmak
sızın petrol ve müştaklarının ve sair mayiatm 
konulmasına ve muhafaza edilmesine tahsis 
edilmiş mahallerde bu mahallerin veya gemile
rin hususi tertibatlı vasıtalariyle ve bu ma
hallerden aynı veçhile yükletilmesi ve aktarma 
edilmesi işleri bu hükümden müstesnadır). 

B) Rıhtımlar, iskeleler ve deniz yolcu sa
lonları tesisi ve işletilmesi, 

C) Gümrük muamelesine tâbi eşyanın ko
nulmasına mahsus ambarlar ve sundurmalar te
sisi ve işletilmesi, 

Ç) Gemilere tatlı su verilmesi, 
D) Palamar şamandıralannm tesisi ve iş

letilmesi , 
E) Antrepolar tesisi ve işletilmesi, 
(Barut ve patlayıcı maddelere ait antrepo

lar ve ambarlar bu hükümden müstesnadır). 
İnhisar hakkı olarak Münakalât vekâleti ta

rafından tanzim ve îcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunacak tarife ile tesbit edilecek ücret 
almmak şartiyle mevaddı müşteile ve soğuk ha
va antrepoları tesisine ve bunlardan tesis edil
miş olanların işletilmesine Münakalât ekâleti 
hakikî ve mükmi şahıslara, tâyin edeceği esas
lar dahilinde, muvakkaten müsaade edebilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — İskenderun limanında halen 
alınmakta olan resim ve ücretlerin alınmasına 
ve mer'i bulunan tarifelerin tatbikma devam 
olunur. İcabı halinde bu resimleri ve tarifedeki 
ücretleri indirmeğe veya Devlet Demiryollan 
ve limanları işletme umum müdürlüğünce işle
tilen diğer limanlarda tatbik edilen resim ve üc
retleri geçmemek üzere arttırmağa Münakalât 
vekili mezundur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Dördüncü mad
dede yazılı olanlardan % 2 aidat verenlerin bu 
kanunun meriyete girdiği tarihe kadar kesilen 
aidatı Devlet denizyollan ve İdmanları işletme 
umum müdürlükleri Tekaüt sandığınca Devlet 
demiryollan ve limanlan işletme umum mü
dürlüğü Tekaüt sandığına yatınlır. Bunlar 
% 2 aidat verdikleri tarihten itibaren aldıklan 
ücretlerin % 3 ünü Devlet demirvollan ve li
manlan işletme umum müdürlüğü Tekaüt san
dığına borçlanırlar. Bu borçlar her ay kesile
cek tekaütlük aidatından başkaca aylıklardan 
% 3 kesilerek tahsil olunur. 

Borçlarını ödemeden tazminat almak sure
tiyle sandıkla alâkaları kesilenlerin borç baki

yeleri tazminatlanndan indirilir. Tekaüt edi
lenlerin borç bakiyeleri tekaüt aylıklarından 
% 3 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

Ölenlerin borçlan aranmaz. 
REtS —- Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar

zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Dördüncü mad
dede yazılı olanlardan 3137 sayılı kanunun 42 
nci maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlar 
aşağıdaki şartlarla Devlet demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğü memurları 
hakkındaki tekaüt hükümlerinden istifade eder-
lar: 

1. Bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
üç ay zarfında Devlet demiryolları ve limanla
rı işletme umum müdürlüğü memurları Tekaüt 
sandığına müracaatla bu hükümlerin tatbikmı 
isterler. 

2. Bunlar Devlet denizyolları ve limanlan 
işletme umum müdürlükleri memurları tekaüt 
sandığına aidat vermedikleri müddet zarfmda 
almış oldukları aylıkların mecmuunun % 5 ini 
borçlanırlar. 

3. Bu borçlar 3656 ve 3659 sayılı kanunlara 
tabi idare ve kurumlardan hizmet mukabili alı
nan aylık her türlü ikramiye ve tahsisat (mu
vakkat tazminat ve fevkalâde zam hariç) ve te
kaüt sandığından alman aylık ve tazminatın 
tamamı üzerinden % 10 kesilerek tahsil olunur. 

Ölenlerin borçları aranmaz. 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar

zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Devlet liman
ları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
Bütçe kanununa bağlı A işaretli cetvelin (9) 
ncu ve B işaretli cetvelin (12) nci fasıllarmdaki 
(695 000) İira tahsisat ile varidat muhammena-
tmdan bu kanunun mer'iyete girdiği tarihe ka
dar yapılan sarfiyata tekabül eden tahsisat ve 
varidat yekûnu mezkûr cetvellerden tenzil edi
lerek geri kalan miktarları Devlet demiryollan 
ve limanlan işletme umum müdürlüğü 1942 ma
lî yılı varidat ve masraf bütçelerinde aynı nam
larla açılacak hususi birer fasla irat ve tahsisat 
kaydolunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun 
ikinci maddesi mucibince ödenecek 600 000 
lira bir taraftan Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde (İskenderun limanınm devri dolayı-
siyle Devlet limanlan işletme umum müdürlü
ğüne verilecek tesisat, vesait, mevat ve sair eş
ya bedeli) namiyle açılacak hususi bir fasla tah-
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sisat kayıt diğer taraftan bu para, Devlet li
manları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yı
lı varidat bütçesinde açılacak hususi bir fasla 
irat ve aynı miktar masraf bütçesinin 6 ncı fas
lının lüzum görülecek maddelerine ilâveten tah
sisat kayıt ve sarfolunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — İskenderun li
man işletmesinin 1942 malî yılı kadrosu ihtiyaca 
göre Münakalât vekâletince tanzim olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

7. — Mersin liman işleri Türk anonim şir
ketine ait hisse senetleriyle menkul ve gayri
menkul malların satın alınmasına dair olan 
mukavctenin tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/849) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? Maddelerin müzakeresi
ne geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mersin liman şirketinin satın alınması hakkın
daki mukavelenin tasdikına dair kanun 

MADDE 1. — Mersin liman işleri Türk ano
nim şirketinin 10 mart 1942 tarihindeki vaziyeti 
ile satın alındığına dair, bu şirketle Hükümet 
arasında 3 . IV . 1942 tarihinde tanzim kılınan 
mukavelename tasdik edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Satın alma mukavelesi dam
ga resminden muaftır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1942 malî yılı Dev
let demiryolları ve limanları işletme umum mu

ti] 234 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

dürlüğü bütçesinin 12 nci «Mubayaa olunanj hat 
ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıklarjı ve 
sair masrafları» faslına (400 000) lira munjzam 
tahsisat verilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyijnize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul ettmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. i 

MADDE 3. — Bu kanan neşri tarihinde^ iti
baren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum.)Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kfctbul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Münakalât ve Ticaret vekilleri me
murdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. i Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... M$,dde 
kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

8. — Mersin limanının Devlet Demiryolları 
re limanları işletme umum müdürlüğünce işletil
mesi hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/851) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkın
da mütalâa var mı? Maddelerin müzakeresine 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eiden-
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mersin limanının Devlet Demiryolları ve Halan
ları işletme umum müdürlüğünce işletilnjıesi 

hakkında kanun 
MAD/DE 1. — 4302 sayılı kanunla tasdik; edi

len satın alma mukavelesi mucibince Hükiijnete 
intikal etmesi lâzımgelen bütün mevcutların I mez
kûr mukaveledeki şartlar dairesinde tesellümü 
ile işletilmesi işi Devlet Demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğüne devrolunmuş-
tur. | 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul &xrii-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü, Mersin limanının, 
İcra Vekilleri Heyetince tâyin ve tahdit edile
cek hududu dahilinde aşağıda yazılı hizmetleri 
inhisar şeklinde yapar: 

A) Yolcuların beraberlerindeki zat v^ ha
ne eşyası hariç olmak üzere, bilûmum eşyanın 
ve gemilere ait yakacak maddelerinin yükleme, 
boşaltma ve aktarma işleri; ! 

(Otuz rüsum tonilâtosuna kadar «Otu* da
hil » gemilerin gerek liman dahilinde kıjjıdan 
kıyıya ve gerekse liman haricinden limana ve 

1] 238 sayılı basmayazı zaptın sonunda\dır, 
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limandan liman haricine yapacağı nakliyat ve 
hamulesinin yükleme, boşaltma ve aktarmaları 
ve bir de petrol ve müstaklarmm konulmasma 
ve muhafaza edilmesine tahsis edilmiş mahaller
de bu mahallerin veya gemilerin hususi tertibat
lı vasıtalariyle ve bu mahallerden aynı veçhile 
yükletilmesi ve boşaltılması ve aktarma edilme
si işleri bu hükümden müstesnadır.) 

B) Rıhtımlar, iskeleler ve deniz yolcu sa
lonları tesis edilmesi ve tesis edilmiş ve edile
ceklerin işletilmesi; 

C) Palamar şamandıraları tesisi ve tesis 
edilmiş ve edileceklerin işletilmesi; 

D) Limanda gemilere tatlı su verilmesi; 
E) Dalgıçlık işlerine ait teşkilât vücude 

getirilmesi ve bu işlerin yapılması; 
(Bu teşkilâtın kurulması ve işletilmesi hu

suslarına Münakalât vekili hakikî veya hükmi 
şahıslara muvakkaten ve tâyin edeceği esaslar 
dairesinde müsaade edebilir.) 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum, Kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MÂÜDE 3. — Mersin limanında halen alın
makta olan resim ve ücretlerin alınmasına ve 
mer'i bulunan tarifelerin tatbikma devam olu
nur. İcabı halinde bu resimleri ve tarifedeki 
ücretleri indirmeğe veya Devlet Demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğünce işle
tilmekte olan diğer limanlarda tatbik edilen 
resim ve ücretleri geçmemek üzere arttırmağa 
Münakalât vekili mezundur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar.. Kabul etmiyen-
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Mersin Liman şirketinin me
mur ve müstahdemlerinden Devlet Demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğüne nakle
dilenler hakkında aşağıdaki esaslar tatbik olu
nur: 

A) 3659 sayılı kanunun hükümlerine tabi 
olanlar (Müktesep hak olarak) almakta olduk
ları aylık ücretlerinin 3173 sayılı kanuna bağlı 
cetvellerde tekabül ettiği dereceleri alırlar. 

Bu suretle intibakları yapılanların eski üc
retleri yeni derecelerinin asgari miktarından 
fazla ise farkı kademe zammı olarak verilir. 

B) 3659 sayılı kanunun 10 ncu maddesi 
mevzuuna giren müteferrik müstahdemlerin tah
sil durumları ile hizmet müddetlerine bakılmak
sızın ehliyetlerine göre bir defaya mahsus olmak 
ve diğer daire ve müesseseler için müktesep hak 
teşkil etmemek üzere 3173 sayılı kanuna bağlı 
bir sayılı cetvelin 19 - 8 nci ve iki sayılı cetve
lin 1 - 6 ncı derecelerinden birine Münakalât ve
kili tarafından tâyinleri yapılabilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

I MADDE 5. — Dördüncü madde mucibince 
intibak ettirilen memur ve müstahdemler, Hü
kümetçe Mersin liman şirketinin idaresine vazı-
yed edildiği 10 mart 1942 tarihinden itibaren 
Devlet demiryolları memur ve müstahdemleri
nin haiz oldukları hakları kazanırlar. Bu me
mur ve müstahdemlerin, intibak tarihi ile 10 
mart 1942 tarihi arasındaki müddete ait tekaüt 
sandığı aidatı, giriş aidatının tevkif edildiği ayı 
takibeden aydan itibaren her ayın aidatı iki kat 
-olarak alınmak suretiyle (aynı miktar da ilâve 
edilerek) mukassatan tevkif olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Satın 
alma mukavelenamesiyle şirket memur ve müstah
demlerine verilmesi kabul edilen tazminat ile 
1 haziran 1942 tarihinden itibaren memur ve 
müstahdemlerin ücret ve yevmiyeleri ve bilû
mum işletme masrafları karşılığı olmak üzere 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçesine bağlı 
(A) cetvelinde (Mersin limanı işletme umumî 
masrafları namiyle açılan hususi fasla 720 000 
lira tahsisat konulmuştur). 

Mezkûr limanın işletilmesinden mütevellit 
varidat Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçe
sine bağlı (B) cetvelinde « Mersin limanı » ha
sılatı namiyle açılan hususi fasla irat kaydolu
nur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Şirket 
muamelâtına vazıyed edildiği 10 mart 1942 ta
rihinden 31 mayıs 1942 tarihine kadar geçen 
müddet zarfında liman işletmesi için vukubulan 
sarfiyat ile elde edilen varidatın katî hesapları 
şirket usul ve mevzuatına göre tesbit edilerek 
neticeleri Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğünün 1942 senesi hesap
larına intikal ettirilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Mersin 
liman işletmesinin 1942 malî yılı kadrosu ihtiya
ca göre Mftmakalât vekâletince tanzim olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — Mer
sin limanında mevcut iskeleler, 2490 sayılı ka,-
nunun 66 ncı maddesiyle kabul edilen esaslar 
dairesinde takdir edilecek bedel mukabilinde 
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Devlet demiryolları ve limanları umum mü
dürlüğünce satın alınır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Maliye, Münakalât ve Dahiliye vekilleri 
memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Ka,bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

Mersin ve iskenderun limanlan hakkındaki 
lâyihalara rey vermiyen arkadaşlar varsa lüt
fen reylerini istimal buyursunlar... Rey topla
ma muamelesi bitmiştir. 

9. — Meslekî teknik okullar açılması ve mev
cutların büyütülmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Maarif, Nafia ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/850) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcut
ların büyütülmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Maarif vekilliği yeniden mes
lekî ve teknik öğretim müesseseleriyle Ankara 
da bir Yüksek teknik okulu ve bir teknik okulu 
açılmasını ve bugün idare etmekte bulunduğu 
meslekî ve Tenik öğretim müesseselerinin bü
yütülmesini, gerek mevcut teknik öğretim 
müesseselerinin ve gerek yeniden açılacak 
olanların, gerekse erkek sanat okulu mezunla
rının staj görmeleri için kurulacak olan staj 
fabrikalarının inşaatını ve istimlâk işlerini ve 
her türlü lüzumlu alât, teçhizat ve tesisatı te
min etmek üsere yıllık tediye miktarı 8 000 000 
lirayı geçmemek şartiyle 75 milyon liraya 
kadar 1Ö42 - İÖ51 yıllarına geçici taahhüdat ve 
sarfiyat icrasına izinlidir. Bu suretle girişilecek 
taahhüdattan dolayı her yıl sarfı lâzımgelen 
miktar Maarif vekilliği bütçesinde hususi bir 
fasla konulacak tahsisat ile karşılanır. 

Yukarıda yazık hizmetlerden dolayı yeniden 
ve ilâveten istihdam edilecek bilûmum memur 
ve müstahdemlerle ecnebi mütehassısların aylık, 
harcırah ve saire masrafları ve bu işlerde kul
lanılmak üzere tezyit veya yeniden tesis edi
lecek mütedavil sermayeler ve bu işlere müte-

[1] 241 sayılı basmayazı zabtm sonundadır. 
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feıri diğer bilûmum masraflar her yıl bütçesi
nin taallûk eylediği tertiplerine ilâve edilmek 
üzere, on senede ayrıca 6 000 000 lira saıfına 
Maarif vekili mezundur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
ABBURRAHMAH NACİ DEMİR AĞ (Si

vas) — Muhterem arkadaşlar; Maarif vekilinin 
bize getirdiği bu kanım karşısında memleketin 
ihtiyaçlarını duyup, ıstıraplarını anlayan bir 
arkadaş için sürür ve neşe duymamak imjkânı 
yoktur. Hepimizden evvel bu zarureti, bu va
ziyeti anlıyan Büyük Şefimizin emir vje ir-
şadiyle bu hamle atılmağa başlanmıştır, j İşte 
bu kanunda bu hamlenin eseri, ilk alâmetidir. 
Bundan dolayı Maarif vekilimizi tebrik ederim. 

Muhterem arkadaşlar, asrımız teknik (asrı
dır. Teknik kudrette diğerlerinden geri kjalan 
milletlerin vay haline. Bugün gözümüzün öjnün-
de öyle hakikatler tezahür ediyor ki, tejknik 
kudreti zayıf olan insanlar ne kadar vatanper
ver, ne kadar kahraman olurlarsa olsunlar, 
nihayet düşman esareti altına düşmek mecbu
riyetindedir. Bugün harp artık yalnız kahra
manlık ve seciye ile olmuyor. Aynı zarajanda 
tekniğin mühim bir rolü vardır. Bu itibarla 
memleketi teknikleştiren hamleler-en mukaddes 
ve en ziyade bizi saadete sevkeden bir !bjamle 
oluyor. Muhterem arkadaşlar memleketiniizde 
mevcut teknik mektepler göksümüzü kabarta
cak şekilde muvaffakiyetler ihraz etmişlerdir. 
Memleketin şimendiferlerini, memleketin yolla
rını ve su tesisatını bunların yetiştirdiği ele
manlar vücuda getirmişlerdir. Fakat kabıjıl ve 
itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki; bu mevcut
lar memleketin muazzam ihtiyacatma nazaran 
çok azdır, bunları çok miktarda artırmak lijlzım-
gelir, İşte bu kanun, bu cihetten muhtaç olduğu
num elemanları yetiştirecek yolları, izleri! bize 
gösteriyor. Bu ameliye çok mühim ve ağı̂ * bir 
ameliyedir. Bu kadar çok teknik elemajnları 
yetiştirecek mektepler açmak, bunları yetişti
recek alât ve edevat meydana getirmek, j bun
ları yetiştirecek hocaları bulmak, hakikaten 
^ok uzun ve güçtür, çok himmete muhtaç! olan 
bir iştir. Fakat bunların müşkülâtının azameti 
hiç bir zaman bizi hamle yapmaktan ge^i bı
rakmayacaktır. Bu gayeye vasıl olmak içrn ça
lışırken belki ufak tefek hatalar yapılacaktır. 
Fakat hiç hata yapmak istemiyen insanlar 
muvaffak olamıyan insanlardır. Binaenaleyh 
ufak tefek hatalar kazalar olacağını bilsek dahi 
mutlaka ileri atılmak enerjimizi krrmıya^agız, 
bilâkis o hataları tamir ve islâh etmek vaziye
tinde bulunacağız. Bu işi idare edecek vekâlete 
ve muhterem zevatın nazarına arzetmek j için 
bir iki nokta üzerinde duracağım. 

Muhterem arkadaşlar, teknik elemajnlar; 
yani yüksek mühendis, mühendis ve fen laiemu-
ru, inşaat ustası, amele gibi zümreler malûmu 
âlinizdir ki, çalışmalariyle bize muvaffalkiyet 
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vadeden unsurlardır. Şimdi bu kısımlardan bir I 
mühendis ve yüksek mühendis adedi gösteril
miştir. Bu hususta Muvakkat encümende de ve
kil Beyin nazarı dikkatlerini celbetmiştim. 
Ankara ve İstanbul 'da senede 445 tane yüksek 
mühendis yetiştirilmesine mukabil 600 tane mü
hendis ve fen memuru yetiştirilmektedir ki bu, 
azdır. Çünkü iş sahasında umumiyetle bir yük
sek mühendise mukabil iki mühendis ve bir mü
hendise mukabil iki fen memuru hesabetmek lâ
zımdır. 445 yüksek mühendise mukabil iki misli 
mühendis ve dört misli fen memuru yetiştirecek 
vaziyette teşkilâtlandırmak lâzımdır. Bunu bir 
defa dikkat nazarlarına arzeder ve bu büyük işte 
muvaffak olmalarını canü gönülden dilerim. 

ÎZSET AKÜKAM (Eskişehir) — Efendim, bu 
tevdi edilen kanunda bazı cetveller mevcuttur. 
Tabii bu birinci maddeye taallûk ediyor. Ge-
rek yeniden açılacak, gerek tevsi edilecek şeyler 
dahildir. Lâkin bu cetvellerin muvakkat ol
duğunu, esbabı mucibeye merbut olması lâzım-
geldiğini ve bunların kanuni bir şekil almıya-
cağını zannediyorum. Bunun üzerinde Bütçe 
encümeninin noktai nazarını bildirmesini iste
rim. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, bu cetveller Maarif vekâletinin 
yapacağı işleri, nerelerde mektepler kurula
cağını göstermek üzere kendi tekliflerine rap-
ten arzettikleri şeydir. Yoksa kanunen kabul 
edilmiş maddelere merbut olarak buraya eklen
miş değildir. Hattâ arkadaşımın temas ettiği 
noktayı Hükümet, esbabı mucibesinde sarihan 
zikretmektedir. Orada deniyor ki, «Ancak (1) 
numaralı cetvelde gösterilen vilâyet ve kaza ad
ları icabına göre değiştirilecektir.» Binaenaleyh 
endişeleri varit değildir. Bu doğrudan doğru
ya teklife ait bir mevzudur. 

ÎZZET ARUKAN (Eskişehir) — Teşekkür 
ederim. 

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

MADDE 2. — Maarif vekilliği, birinci mad
dede yazılı müesseselerde ve işlerde kullanıla- | 
cak ecnebi mütehassıslarla en çok beş sene sü
recek şekilde mukaveleler akdine salahiyetlidir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar- I 
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADfDE 3. — Birinci maddede yazılı meslekî I 
ve teknik öğretim müesseselerinin . inşaat, ta
mirat ve inşaatla ilgili tesisatının bütün proje 
ve tafsilât resimleriyle mukavemet hesapları, 
hususi şartname ve keşifleri ve bunların proje, j 
resim ve şartnamelerine göre yapılıp yapıl- ! 
madiğinin kontrolü ve muvakkat ve katî ka- I 
bul muameleleri 3611 sayılı kanun hükümlerine j 
tabi olmıyarak 4113 sayılı kanunla teşkil olu- ! 

I nan Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri mü
dür lagünce yapılır. 

Maarif vekilliği sözü g'oçen proje ve tafsilât 
resimleriyle mukavemet hesaplarını zaruret 
halinde Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri 
müdürlüğüne mensup olmıyan mütehassıslara da 
yaptırabilir. 

Şu kadar ki, bu proje ve plânların Nafia ve
kâletince tasdikmdan sonra tatbiki lâzımdır. Bu 
tasdik, proje ve plânların Nafia vekâletine 
tesliminden itibaren iki ay zarfında yapılacaktır. 

Maarif vekilliği Meslekî ve teknik öğretim 
yapı işleri müdürlüğünün teşkilâtı bulunmıyan 
yerlerde yaptırılacak az ehemmiyetli inşaat ve 
tamirata taallûk eden işlerde Nafia vekâleti teş
kilâtından da istifade olunabilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddejâ reye arze
diyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — 4122 sayılı kanuna bağlı (4) 
sayılı cetvele ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar ilâve olunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1942 malî yılı 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetve
linin Maarif vekilliğine ait (Ticaret, kız sa
nat okulları ve enstitüleri, bölge sanat okulları, 
meslek ve bilûmum akşam okulları) kısmına 
ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
ilâve olunmuş ve 1942 malî yılı Muvazene! umu
mîye kanununa bağlı (L) cetvelinin Maarif ve-
idüiğme ait (Bölge sanat okullariyle kız ensti
tüleri ve kız sanat ve diğer meslek ve akşam 
okulları) kısmından ilişik (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar çıkarılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabuî edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Birinci madde 
I mucibince girişilecek taahhüdattan dolayı ya-
| pılacak tediyenin âzami miktarı 1942 malî yılı 

için 3 000 000 lirayı geçemez. Bu taahhütler 
karşılığı olarak 1942 malî yılı düyunu umumiye 
bütçesinin 318 ncı faslının ikinci (25 000 000 
sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürettebatı) ınad-

| desinden 1 000 000 lira tenzil edilerek Maarif 
vekâleti bütçesinde (Meslekî ve teknik okul-

| 1ar açılması ve mevcutların büyütülmesi hak
kındaki kanun mucibince yapılacak bilûmum 

I hizmetler karşılığı) adıyla açılan 738 ncı fasla 
I fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 
I REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
ı arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad-
! de kabulediimiştir. 
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MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS -— Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler,.. Madde kabul edilmiştir. 
M&DDE 0. ----- Bu kanunun hükümlerini icra

ya Maliye, Maarif ve Hfia vekilleri memurdur. 
EEÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler.,. Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
MAARÎF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 

(İzmir) — Arkadaşlarım, geçen yıl, bundan 
on ay evvel, aynı kürsüden siz arkadaşlarımdan 
bir kısmının ve Müstakil Grup Reis vekili 
sayın Rana Tarhan 'm bir temennisine karşı yap
mış olduğum vadi bugün bir kanun lâyihası 
halinde huzurunuza getirmiş bir Hükümetin âza
sı olarak iftihar duyuyorum. 

On ay evvel kabul buyurduğunuz dört ka
nundan biri, merkez teşkilâtımızda bir teknik 
müsteşarlığın yapılması suretiyle bu işe Yüksek 
Meclisin verdiği ehemmiyeti gösteriyordu. Di
ğeri de Yüksek mühendis okulu ile Teknik oku
lunun Maarif vekâletine devri suretiyle teknik 
öğretimin Maarif vekilliği elinde toplanması 
direktifini veriyordu. Buna müteferri olan di
ğer iki kanun da kadrolara dairdi. Bu kanun
ların müzakeresinde işin yalnız merkezdeki 
teşkilâtı genişletme ve geçen seneye kadar Na-
fia vekâleti tarafından idare edilmekte olan 
Mühendis okulu ile Teknik okulun Maarif ve
kâletine devretmek gibi hususlarla iktifa etme
yip esaslı bir teknik öğretim programının yapıl
ması istenildi. Bunu, seksen bir milyonluk ve 
on yıllık bir proje ile yapmış bulunuyoruz. 
Bu kanuna esas olan projenin gerçekleşmesi için 
icabeden kanuni salâhiyeti Yüksek Heyetiniz 
Hükümete veriyor. 

Teknik öğretimi, memleketin nüfusu çok ve 
diğer yerlerine nazaran daha çok imkânlı vi
lâyetlerinden böyle olmıya.n yerlerimizin en ücra 
köylerine kadar götürmek ve bu suretle Türk 
milletini hakikaten makine üstünde düşünür ve 
makina kullanır ve ondan istifade eder bir ha
le getirmek kararı, Cumhuriyet Hükümetinin 
esaslı dâvalarından biri idi. Kanun lâyihamızı 
kabul etmekle dâvanm halline bizi sevketmiş 
bulunuyorsunuz. Biz, Yüksek mühendis yetişti
ren ve bugün mevcut olan Yüksek mühendis 
okulunun tevsiine başladık ve bunu daha da 
genişletmek, lâboratuvarlarmr, vasıtalarını, 
talim heyetini daha çok takviye etmek yolun
dayız. Ankara'da da bunun benzerini yapmak 
kararındayız. Yüksek mühendisle Teknik 
okullardan çıkacak teknik unsurlarının daha al
tındaki kademeleri de dikkate almış bulunuyo
ruz. Sanat okullarımızı geçen seneden itibaren 
bütçede verdiğiniz paralarla genişletmiye başla
dık. Bu sene alacağımız talebenin sayısı arttı
rılmaktadır. 

Kız Sanat Okulları ayni surette arttırılıyor 
ye genişletiliyor. Bunlara öğretmen yetiştirmek 
için Ankara Erkek sanat okulunun içinde açmış 
bulunduğumuz Meslek Öğretmen okulu kadrosu 
da tevsi edilmiştir. İsmet Paşa Kız enstitüsü
nün içindeki kız sanat okullarına hoca yetişti
ren meslekî kısmı da büyütülmüştür. Biz bu 
kadarla da iktifa etmiyoruz. Arzettiğim gibi 
köylü vatandaşların evinde ve ev dışı hayatında 
yaşama bakımından kendilerine lâzım olan me
lekeyi vermek için şimdiye kadar yapmalria bu
lunduğumuz erkek ve kız sanat kurslarını: da 
arttırdık. Bu kanunu aldıktan sonra bunları 
da imkân nisbetinde çoğaltacağız. Onun için 
burada güzel sözlerle bizi teşvik etmek lûtfunda 
bulunan Abdurrahman Naci Demirağ arkadaşı
mızın yetiştirilecek olanların nisbetindeki ar
zularını yerine getireceğiz. Yalnız nisbet için 
buyurdukları husus tesis bakımından bizi zorla
yan bir takım esbaba istinat ediyor. Bu esbabı 
da elimizden geldiği kadar bertaraf ederek bir 
Yüksek mühendise 4 tekniker ve ona da o nis-
bette ustabaşı ve meharetli isçi yetiştirmek su
retiyle buna ayarlamak mümkün olacaktır 
ümidindeyim. 

Sözlerimi kesmeden önce portesi 81 :milyon 
liralık bir kanunu, kabul suretivle memleketin 
kendisini müdafaa için hayatî meselelerine para 
ayırdığı bir sırada, bu dâvayı da memleket mü
dafaasının bir cüzü olprak telâkki etmiş olan 
Yüksek Meclise teşekkür etmeyi bir vazife bili
rim. 

Hükümette çalışan arkadaşlarımın, bilhassa 
Maliye vekili arkadaşımın, bu işe verdiği ih
timamı, Maarif, Nafla ve Bütçe encümenlerinin 
bu hususta bize yaptığı yardımı şükranla {huzu
runuzda zikretmeyi yine borç bilirim. Başveki
lim, Teknik öğretim programının gereeklenmesi 
için bana, yüksek ve yakın ilgisini vermekte, 
bu vazifenin yapmak yolunda bütün dikkatini 
lûtfetmektedir. Kendilerine minnetdar ve müte
şekkirim. 

Bunları söylemekle dâvanın hakikaten güç 
ve sökülmesi için bizi yormuş olduğunu arka
daşlarıma ihsas etmek istiyorum. Nihayet bu 
kanunla bundan üç buçuk sene evvel Millî Şefin 
vazife olarak Maarif vekâletine vermiş olduğu 
esaslı bir mesele de halledilmek yoluna girmiş 
bulunuyor. Onun için bu kanunu güzel karşı
lamış olan Yüksek Heyetinize tekrar minnetle
rimi arzederim. (Alkışlar). 

REİS — Okunmuş olan maddeyi reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reıyinize 
arzediyorum. 

Miersin limanı hakkındaki açık reye konu
lan kanunun rey toplama muamelesi bitmiştir, 
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10. — Samsun eski belediye reisi İhsan Kefeli 

ile mühendis Ali Ragıp Rutkay'm cezalarının af fi 
hakkında Adliye encümeni mazbatası (5/50) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

îhsan Kefeli ve Ali Ragıp Rutkay'm ma,hkûm 
oldukları cezanm affına dair kanun 

MADDE 1. — Samsun eski belediye reisi 
thsan Kefeli ve belediye fen heyetinden mühen
dis Ali Ragıp Rutkay'ın Samsun'da bir mesci
din inhidama mail olduğunu ileri sürerek bu hu
susta hilafı hakikat rapor vermek suçundan 
Amasya asliye ceza mahkemesinden verilip 
Temyiz mahkemesi Dördüncü ceza dairesinin 
ilâmiyle katileşen üçer ay müddetle hapis ceza
sı bütün hukuki neticelerine şâmil olmak üzere 
affedilmistir. 

ZİYA' GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Müsaade eder misiniz? Bir sualim var. Adliye 
vekilinden soruyorum. Affını mucip sebep ol
madığı mazbatada bildiriliyor. Kendileri bu işe 
taraftar mıdır, değil midir? 

ADLİYE VEKİLİ HASAN MENEMENCİ-
OĞLU (Mardin) — Adliye vekâletinin mütalâ
ası bu affm yerinde olmadığı merkezindedir. 
Bendeniz şahsan Adliye encümeninde ayni mü
talâayı tekrar ettim. Affı icabettiren sebepleri 
Mazbata muharririnin izah etmesi lâzımdır. 

REİS — Ziya Gevher Bey, mazbata muhar
ririni dinlemek istiyor musunuz? Yoksa evve
lâ siz mi söyliyeceksiniz? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Söylesin efendim, söylesin. 

ADLİYE En. Na. SÜREYYA ÖRGE EVREN 
(Bitlis) — Efendim, Adliye encümeninizin ceza 
işini ortadan kaldırmak hususunda tahassül et
miş kanaatinin mucip sebeplerini izaha başla
madan evvel, Ziya Gevher Etili arkadaşımızın, 
Adliye vekili Beye, bu husustaki fikirlerinin ne 
olduğunuı yani affa taraftar olup olmadıkları 
hususundaki fikirlerinin bildirilmesi mahiyetin
deki suallerine karşı cevap mahiyetinde şunu 
söyliyeyim ki; ellerinde bulunan mazbatada Ad
liye encümeninin kanaatlerinin ne olduğu yazı
lıdır. Demek oluyor ki, Adliye encümeninin, 
mazbatasında gösterdiği mucip sebepler kendi
lerini tatmin etmemiş olacak ki, bu neticeye na
sıl varıldığının izahını istiyorlar. Eğer mak
satları bu ise, bu mazbatada gösterilen mucip 
sebeplerden gayri bir sebep yoktur, fakat bu 
mucip sebepler yazı ile anlatamamışsa bunu 
şifahen kısaca arzedeyim : Hâdise şudur : 
Samsun belediye reisi İhsan Kefeli 
ve aynı belediyenin fen işleri müdürü 
mühendis Ali Ragıp Rutkay Samsun'da 

[1] 237 say ıh basmayazı zaptın sonundadır. 

bulunan Saitbey camii adındaki bir ca
miyi maili inhidam olmasından dolayı, şehirde 
yapılacak belediye işleri arasında bir iş oldu
ğundan, bunu yıktırmışlardır. Fakat yıkılma 
hareketi mühendisin yaptığı keşif ve tetkikatı 
fenniye neticesinde elde ettiği fennî ve şahsi 
kanaatine dayanan bir rapor üzerine belediye 
daimî encümeninin kararına müstenit ve onun 
mahsulüdür. Yapı ve Yollar kanununa göre 
ortada fennî bir rapor varken ve belediye en
cümeninin kararı mevcut iken, belediye reisi
ne düşen vazife, o kararın tatbikma tevessül 
etmektir. Eğer, bu rapor varken, belediye 
encümeninin kararı ortada iken belediye rei
si bu mescidi yıktırmasaydı Yapı ve Yollar ka
nunu mucibince, vazifesini suiistimal, ihmal ve 
terahi cürmü derhal tahakkuk ettirilecekti. 
Şimdi iki tarafı ateşli bir değnek, bunun ne
resinden tutalım. Bu arkadaş, yani belediye 
reisi olan vatandaş vazifesi olduğuna inandığı 
camiyi yıktırmak fiiline tevessül etmiş olduğun
dan, kanaati fenniyesinden dolayı cezaya çarp
tırılmış olan Ali Ragıp Rutkay vatandaş da 
birlikte mahkûm olmuştur. Amasya asliye ce
za mahkemesinde, muhakemesi rüyet edilmiş, 
asliye ceza mahkemesi filhakika önce üç ay 
bir mahkûmiyet kararı vermiş. Fakat bu karar 
aleyhine yapılan iadei muhakemeden sonra aynı 
mahkeme beraet kararı vermiş, bu beraet ka
rarı aleyhine mescidin mütevellisi veya Evkaf 
idaresi temyiz yoluna gitmiş, Temyiz mahke
mesi iadei muhakeme sebebi mütekevvin değil
dir diye nakzetmiş, menkus olan bu hüküm bu 
nakız sebebiyle tekrar aynı asliye mahkeme
sine üçüncü defa gitmiş ve bu defa da mahke
meden, beraet mucip sebeplerine dayanarak 
ikinci bir defa beraet kararı çıkmış. Bu karar 
aleyhine Evkaf idaresi temyiz yoluna tevessül 
etmiş, Temyiz mahkemesi, heyeti unmıniyesine 
iş gelmiş, bu heyet beraet ve evvelki nakıs me
selelerini bir tarafa bırakmış, hâdise de 1929 
yılında yani bundan 10 - 11 yıl evvel olduğuna 
göre, hükmün ilk verildiği günle Mahkemei 
temyize geldiği son tarih arasında ge
çen müddet hesaba katılarak hukuku 
âmme müruruzamanı vardır diye, mü
ruruzaman noktasından işi ortadan kaldır
mış. Bu hükümden sonra teîcrar bu karar aley
hinde, Baş müddeiumumilikçe Mahkemei temyi
zin heyeti umumiyesinden çıkan bu karar aley
hinde bir müracaat daha yapılmış, tashihi ka-
raı müracaatı, bu defa Mahkemei temyiz eski 
kararını hiç hesa,ha katmıyarak, iadei muha
keme hakkındaki kararını ve beraet kararını 
nakzetmiş. Şu halde birinci, cezayı mutazam-
mm olan asliye mahkemesi hükmü katileşerek 
bugünkü vaziyet hasıl olmuştur. Bütün bu ma
lûmatı, Arzuhal encümeninin talebi üzerine 
dosyayı inceleyen Adliye vekâletinden yazılıp 
gelen tezkereden anlıyoruz. Arkadaşlar; eliniz-
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deki mazbatayı tetkik ettiğiniz zaman imza kıs
mına bakınca göreceksiniz W, bu karar encüme
nimizin ittifakiyle çıkmamıştır. Amma Arzuhal 
encümenimizin itifakiyle çıkmıştır. Bizden; asıl 
mütehassıs encümenden niye ittifak ile çıkma
dı? Bu hususun Büyük Meclisin üzerinde dur
mağa lâyık görmesi pek tabidir. Onun için 
Büyük Meclisi tatmin etmeğe çalışacağım. Bu-
rada bizim encümende üç kişilik bir akalliyetin 
mevcudiyeti, yine yazılı muhalefet sebepleriyle 
anlaşılacağı üzere, affa aleyhdarlık meselesi, 
dâva dosyasının Amasya asliye mahkemesinden 
celbedilip tetkik edilmemesinden ve bu suret
le de kanaat edinememelerinden hasıl olmuştur. 
Ekseriyette bulunan arkadaşlarımız, arzettiğim 
safahatı muhakemeyi Adliye vekâletinin dos
yayı tetkik ederek ondan istihraç edip Arzuhal 
encümenine verdiği ve oradan da Adliye encü
menine gönderilmiş olmasını, işte tenevvür ve 
vicdan kanaatini hasıl etmeğe kâfi gördüğü 
dosya üzerinden tetkika lüzum görmüyor, hu
zuru âlinize gelmiş olan neticeyi tesbit edi
yor, Yani af taraftarı oluyor. 

Yine mazbatanın mütalâasından anlaşılaca
ğı üzere bundan on bir sene evvel vukubulmuş 
fiilin üzerinden on bir sene geçmiş olmasına 
rağmen ve failler hakkında safahatı muhake
menin de göstermiş olduğuna göre on bir sene 
sonra bu cezanın tatbikmda içtimaî, ruhî ceza 
hikmeti ve felsefesi bakımından, adalet bakı
mından hiç bir fayda mülâhaza edilmemiştir. 
Cezanın mücrim olan kimseye niçin verildiğini 
hepimiz biliriz. Suçlunun tedibi âmme emniye
tinin teminine matuftur. Bu işte böyle bir fay
da mülâhazasına dair müsait bir mütalâa esası 
yoktur. Şu halde ceza hikmeti ve içtimaî em
niyetin tesis ve idamesi meselesiyle hiç alâ
kası olnnyan bu üç aylık cezanın, bu hadisede 
iki beraet ve bir müruruzaman orta yerde olan 
bu işte sonra tatbikmda, arzettiğim gibi, içti
mai, adli, hukuki hiç bir fayda mülâhaza et
miyoruz. Bilâkis belediye işleri gibi imar me
selelerini de ihtiva eden işlerde çalışmış ve 
muhitin ihtiyaçlarına ve zamana uyarak ya
pılmış icraattan dolayı yapılan hataların da mut
laka cezayı müstelzim olacağını telkin edebilen 
bir kanaatin memlekette yayılarak zarar tevlit 
edeceği kanaatiyle affa taraftar oluyor. Şimdilik 
söyliyeceklerim bundan ibarettir. İcabederse tek
rar maruzatta bulunurum. 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlarım, his itibariyle bize gelen bir Af ka
nununa itiraz etmek hemen, hemen hiç biri
mizin aklına gelmiyecek, prensip hilafı bir şey
dir. Meclisin şefkatine dayanan herhangi bir 
insana ilk içimizden gelen müşfik his ona ta
raftar olmaktır. Yalmız bunu yaptığımız za
man ana prensiplerimizin ihlâl edilip edilmedi
ğini düşünmek mecburiyeti de bize verilmiştir. 
Mazbata burada okunmadı. Bunu dikkatle oku

yacak olursanız iki şey nazarı dikkati celbeder: 
Bir tanesi, bu muhakemenin bütün safahatı 

geçirerek kaziyei muhkeme haline gelmiş ol
masıdır. Hükmü katî sâdır olmuş, Temyiz He
yeti umumiyesi tasdik etmiş. Hükmü katı gel
dikten sonra iş Meclise intikal etmiştir. Mec
lisin en hassas olduğu bir nokta da, zannederim, 
budur. Adliyemizin katî hükmüne iktiran et
miş olan, bilhassa böyle idam haricindeki |ufak-
tefek vekayiin buradan af suretiyle geçmelsi bi
zim ana prensiplerimize ve şimdiye kadarki 
ananemize pek muvafık değildir. 

tkincisi, ekalliyetin itiraznamesini okuya
cak olursanız, encümenimize tevdi edilen dosya, 
alâkalıların af hakkındaki istidalariyle Adliye 
vekâletinin Arzuhal encümeni reisliğine hitaben 
gönderdiği tezkereden ibarettir. Çok şayanı dik
kat bir fıkra da budur. Demekki encümenin te
nevvürü için icabeden dosya burada mevcut de
ğildir ve tetkik edilmemiştir. Bir hülâsa tezke
resi gönderilmek suretiyle encümenden gel
miştir. Esas prensipleri ihlal edecek vaziyetlere 
düşmiyelim. Adliye vekâletimiz ve encümenin 
ekalliyeti diyor ki; affa sebep olan nedir? Or
tada bir şey yoktur. Affa sebep olmıyan şey 
ortada olmadığı halde neden dolayı bu af 
mazbatası buraya geliyor? Benim anlıyamadı-
ğım iki esaslı nokta budur. Örgeevren arkada
şımızın verdiği izahat gayet yerindedir ve he
pimizin temayülâtı ruhiyesi de böyledir. Fakat 
affa sebep olan maddenin mevcudiyeti mesele
sine hiç bir cevap vermediler. Adliye vekâle
tinin İsrar ettiği nokta da budur. 

Zaman geçmiş, şu geçmiş, bu geçmiş... Hepsi 
kanunun sarahati dahilindeki şeylerdir. (Bina
enaleyh asıl mühim noktanın burada tasrih 
edilmesi ve bizim de buna mutmain olarak rey 
vermemiz lâzımdır. Bu meselede ehemmiyetli 
ikinci nokta da şudur: Bunun gibi bir çok cü
rümler de aynı şekilde olduğundan Öıtgeev-
ren'in izahatı onlara da şâmildir, binaenaleyh, 
onlar da gelsin, affedelim. Onun için ben mut
main değilim. Bunu Adliye encümeni tekrar 
alarak yeni baştan tetkik etmesini teklif edi
yorum. Şunu da işaret edeyim ki, mazbatada 
bir kısım azanın, reisin imzası yoktur. Yirmi 
beş kişiden mürekkep olan encümenin on tişilik 
bir reyile bu çıkmıştır. Öteki arkadaşlarımız 
bulunmamış mıdır. Ondan dolayı mı imjzaları 
yoktur? Yani demek istiyorum ki, bunlar da 
işin biraz tetkika muhtaç olduğunu gösteriyor. 
Dar bir zamanda gelmiş olan bu mazbatanın 
encümence geri alınmasını rica ederim. Alınırsa 
çok yerinde olacaktır. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar
kadaşlar, Ankara'dan intihap daireme gidşrken, 
o zaman Erzurum'a şimendifer yapılmamıştı, 
Samsun'a indim. Samsun'da benim hemşehrim 
ve yakmdan bir dostum olan bir zatm ekinde 
misafir oldum. Vapur bekliyordum. Bu mescit 
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yıkıldığı zaman bendeniz orada idim. Evvelâ 
şunu arzedeyim, Samsun şehrini çok iyi bildi
ğim için oraya her gittikçe ben bu mescidi 
pek iyi bilirim. İskeleden başlryarak, şehrin or
tasından geçerek ta Tokad'a, Amasya'ya, Si
vas'a müntehi olan ana caddeye, şehrin içinden 
bir ana cadde olarak geçen diğer bir yolun 
telâki noktasında ve dört yolun ağzındaki yer
de bu mescit bir mahmuz gibi çıkmış bir vazi
yette idi. Bu mescidin alt duvarları taş, fakat 
üstü ahşaptır. Penceresinin birisini gördüm, 
belki diğer gören arkadaşlar da bilirler, buraya 
dua mahalli diye bir çok paçavra bağlanmış ve 
bu kısmın saçağı sarkmıştır. Dört yolun 
iltisak noktasında öyle dururdu. Belediyenin 
yaptığı muamele evvelâ belediye mühendisi 
maili inhidamdır, bunun temizlenmesi lâzımdır 
demiş. Belediye meclisi buna karar vermiş ve 
belediye reisi de bu kararı icra etmiştir. Bu 
gibi meseleler her imar yapılan yerlerde olduğu 
halde onlar temizlenirken ve bir hâdiseye mey
dan vermezken, Samsun'da neden bu kadar 
alevlenmiş? Şunu arzedeyim ki, ben orada o gün 
bulunduğum için ve tam diğer siyasi bir fırkanın 
teşekkülünü takibeden günlerde olduğu için 
adetâ halk iki taraflı olmuş gibi bir vaziyet hâ
sıl oldu. Bunu vicdan borcu olarak söylüyo
rum (Bravo sesleri, alkışlar). (Mesele anlaşıl
dı sesleri). Bunu tahrik ettiler, teşvik ettiler. 
Ben orada Kılıççı Ahmet Efendinin evinde mi
safir idim. Orada beni ve onu tanıyan bir kaç 
misafir vardı. Ne oluyor dedim. Eğer bu mes
cit için bir miktar istimlâk bedeli vermek la
zımsa belediyeden temin edilebilir. Yok dedi
ler, mesele başkadır. Ben sonra oradan ayrıl
dım. Bu, hissiyattan doğmuş bir meseledir, bu 
ne semt camisidir, ne mahalle camisidir. Bir 
mescittir ve arzettiğim gibi dört yolun ortası 
üzerinde mahmuz gibi çıkmış bir vaziyettedir. 
Bu adamlar, on sene evvelki belediye reisi ve 
mühendis mahkemelerde sürüklenmiş, bugüne 
kadar gelmiş ve bu güne kadar da karar infaz 
edilmemiştir. Bunu tehir edelim buyuruldu. 
Zannederim çektikleri ceza bu üç ay hapisten 
daha ağırdır (Reye, reye sesleri). Arkadaşlar, 
diğer hususlara cevap vermek bana düşmez. 

Encümenler nasıl mazbata yapar, nasıl top
lanır, ne şekilde iş görür? bunları nizamname
miz tâyin etmiştir. Ben vicdanen emin olarak 
bunların affını size arzederim, (Alkışlar), (Kâ
fi, kâfi sesleri). 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Arkadaşlar, 
dairei intihabiyem olduğu için söz istemiştim. 
Fakat söyliyeceklerimin en mühim parçalarını 
Örgeevren ve Hasan Fehmi Beyefendiler söy
lediler. Mebus olmadan evvel bu zati ben de 
tanırım. Belediye reisini de az çok bilirim. Ne 
kaziyei muhkeme, ne encümenin azlığı, çokluğu 
mevzuubatas değil, bu işte Encümenin mazbata

sı musiptir. (Reye, reye, müzakere kâfi ses
leri). 

FÜAD SİRMEN (Rize) — Bendeniz Encü
menden bir sual soracağım. Mazbata muhar
riri mahkûmiyete esas olan mescidi yıktırmak 
fiilinin 1929 senesinde olduğunu söylediler. Bu
na nazaran 12 sene geçmiştir. Halbuki, 1933 se
nesinde umumî bir af çıktı. Esasen bu fiil ve hare
ket bu affın şümulüne girmiş olur. Bu takdir
de bu mahkûmiyetin infaz edilmemesi lâzımdır, 
arkadaşımın söylediği doğru ise... 

SÜREYYA ÖRGEEVREN ( Bitlis ) — 
Efendim, o af kanunundan hukukan istifade 
edemiyorlarmış. Bu mahkûmiyetten kurtulmak 
için Büyük Millet Meclisinin büyük âtifetine 
ilticadan başka çare yokmuş. 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Mazbatada vâki beyanattan dosyanın encü
mende tetkik edilmediği anlaşıldığından tekli
fin tekrar görüşülmek üzere encümene verilme
sini dilerim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar ... 
Almıyanlar ... Nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

(Alkışlar). 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Kabul edenler ... Etmiy enler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 

Adliye vekili memurdur. 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo

rum. Kabul edenler .. Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Teknik okulları tahsisat kanununa rey ver-
miyen zevat var mı? Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. 

11. — Telsiz kanununun 19 ncu maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası ve Nafia encümeni mazbatası (1/854) [1] 

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

Telsiz kanununun 19 ncu maddesinin birinci 
fıkrasının tadili hakkında kanun 

MADDE 1. — 3222 numaralı telsiz kanunu-

[1] 236 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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nun 19 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
gibi değiştirilmiştir: 

îcra Vekilleri Heyeti karariyle tâyin edilecek 
müddet içinde yurt kısa kıyı deniz yolculuğu 
sınırını aşan her yolcu gemisinde ve yurt uzun 
kıyı deniz yolculuğu sınırmı aşan gayri safi 
1600 tondan yukarı her yük gemisinde Milletler 
arası Telekominikasyon Mukavelesine bağlı ni
zamnameler ahkâmına uygun alıcı verici telsiz 
tesisatı vücude getirilmesi lâzımdır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

EEÎS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REtS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Ka,nunun heyeti umumiyesini kabul eden-

1. — Trabzon mebusu Hasan Saka ve Seyhan 
mebusu Hilmi Tiran'ın, gelecek içtimain ikinci 
teşrinin birinci pazar gününe talikine dair takriri 

14 . VIII. 1942 
Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi ruznamesine dahil mü
him ve müstacel lâyiha ve teklifler tamamen 
intaç edilmiş olduğundan Âzayi kiramın inti
hap dairelerini tetkik ve teftişlerine imkân bı
rakmak üzere gelecek içtimain, ikinciteşrinin bi-

Ilariciye vekilliğine İstanbul mebusu Numan 
Menemencioğlu'nun tâyin edildiğine dair Riyase
ti cumhur tezkeresi okunduktan sonra 

Erzincan mebusu »Sai'iyüttin Erdem andiçti. 
Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hak

kında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi ka
bul edildi. 

Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve 
tahsiline imkân görülemiyen borçların terkinine 
dair Bütçe encümeni mazbatası ile, 

Bazı muhasiplerin zimmetlerinin terkinine, 
Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı 

hakkındaki kanunun 36 ncı maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine, 

Askerî memurlar hakkındaki kanuna bir mu
vakkat madde eklenmesine, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea-

ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
İskenderun limanmm Devlet Demiryolları ve 

limanları işletme umum müdürlüğüne devri ve 
mezkûr umum müdürlükçe işletilmesi hakkın
daki kanuna (264) zat rey vermiştir. Nısa,p mev
cuttur, muamele tamamdır. Kanun (264) reyle 
kabul edilmiştir. 

Mersin limanmm satın almması baklandaki 
mukavelenin tasdikma dair kanuna (264) zat 
rey vermiştir. Nisap mevcuttur, muamele ta
mamdır. Kanun (264) reyle kabul edilmiştir. 

Mersin limanmm Devlet Demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğünce işletil
mesi hakkındaki kanuna (261) zat rey vermiş
tir. Nisap mevcuttur, muamele tamamdır. 
Kanun (261) reyle kabul edilmiştir. 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mev
cutların büyütülmesi hakkındaki kanuna, (264) 
zat rey vermiştir. Nisap mevcuttur. Muamele 
tamamdır. Kanun (264) reyle kabul edilmiştir. 

REİS — Bir takrir vardrr. 

rinci pazar gününe talik edilmesini teklif eyle
riz. 

Seyhan mebusu Trabzon mebusu 
Hilmi Uran Hasan Saka 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum: Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bu senenin son inikadı olması temennisiyle 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

dülüne dair olan kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına, 

Eşkıya müsademesinde malûl olanların 3656 
ve 4222 sayılı kanunların 24 ve 21 nci maddelerin
den istifade etmelerine, 

İskenderun limanının Devlet Demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğüne devrine ve 
mezkûr Umum müdürlükçe işletilmesine, 

Mersin limanının- satın alınması hakkındaki 
mukavelenin tasdikma, 

Mersin limanının Devlet Demiryolları ye li
manları işletme umum müdürlüğünce işletilme
sine, 

Meslekî ve teknik okullar açılmasına ve mev
cutların büyütülmesine, 

İhsan Kefeli ve Ali Ragıp Rutkay'm mahkûm 
oldukları cezanın affma, 

5. — TAKRÎRELER 

• • * • » • • 
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Tekiz kanununun 19 nen maddesinin birinci 

fıkrasının tadiline dair kanun lâyihaları kabul 
olundu. 

Trabzon mebusu Hasan Saka ve Seyhan meb
usu Hilmi Uran'in gelecek içtimain ikinci teşrinin 

Bu saptın sonuna bağlı 233 sayılı basmayan
da aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır: 

16 îtcı sayıfada sıra numarası 110 rakkamı-
nın karşısındaki 

Lira Kuruş; Lira 

20 77 20 olarak düzeltilmiştir. 
17 nci sayifada 623 lira 54 kuruş rakkamınm 

karşısına aşağıdaki ibare konmuştur: 
Bu paranın tahsilini teminen mahkemeye 

müracaat edilip edilmediğinin tesbit edileme
mesi ve borçlunun bugünkü vaziyetinin de bi
linememesi ve müruruzaman da mevcut olmasma 
binaen. 

23 ncü sayıfadaM (5087 47) rakkamı, 
(5037 47); 

31 nci sayıfadaM (346 08) rakkamı, 
(98 346 08) olarak düzeltilmiştir. 

38 acı sayıfadaM 303 sıra numarasının kar
şısındaki (605 29) rakkamı, (645 99) olarak dü-
zeltilimiştir. 

41 nci sayıfada 18 nci satardaM (bulunma
dığı) kelimesi, (bulunamadığı), 

Aynı sayıfada (342 74) rakkamınm karşı-
smdaM yazı şöyle olmuştur: 

«Borçluların firari eşhastan...) 
Aynı sayıfada (312 32) rakkamınm karşı-

smdaM satırın nihayetindeM anlaşılmak oldu
ğu) kelimeleri çıkarılmıştır. 

45 nci sayıfada (472 55) rakkamınm karşı-
sındaM yazmın üçüncü satırında (paradan) ke
limesi (paralardan) olmuştur. 

48 nci sayıfada 397 sıra numarası karşısın-

birinci pazar gününe talikma dair takrirleri ka
bul edilerek inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Aydın İsparta Gazianteb 

Vr. Mazhar Germen Kemal Turan Bekir Kaleli 

daM (Portum) kelimesi (Tortum); 
49 ncu sayıfada (602 58) rakkamı, (607 58) 

olarak düzeltilmiştir. 
53 ncü sayıfada (1379 30) rakkamınm kar

şısındaki yazmm iMnci satırında «Gümrük res
mi» kelimelerinden sonra ibare şöyle olmuştur: 
«... Gümrük resmidir. Gümrük idaresinde güm
rük resmi muamelesi yapılmış ise de . . . » 

55 nci sahifada lira hanesinde görülen (52) 
rakamı para hanesine getirilmiştir. 

56 nci sahifada 497 sıra numarası karşısın
daki (2631 57) rakamı (2631 75) olarak dü
zeltilmiştir. 

58 nci sahifada (2 695 883 79) yekûn ra
kamı (2 695 825 38) olarak düzeltilmiştir. 

Aynı sahifada (borçlunun ismi) sütunundaki 
(Antalya Gümrüğü esM muhasibi Bekir SıtM) 
yerine (Mülga Müdafaa Cemiyeti Mersin şu
besi) denilmiştir. 

59 ncu sahifada lira hanesinde 12 rakamı
nın karşısına madeni altın, 

59 ncu sahifada lira hanesinde 53 71 rak
kamınm karşısına mağşuşe, 

59 ncu sahifada lira hanesinde 500 rakka
mınm karşısma itibarı millî bankası hisse senedi 

59 ncu sahifada lira hanesinde 600 rakka
mınm karşısına istikrazı dahili tahvili 
kelimeleri yazılmış ve bunların karşısma büyük 
bir parantez çekilerek «bu paralar ile hisse se
netleri...» diye başlayan 11 satırlık ibare hepsi
ne şâmil olmak üzere bu parantezin karşısına 
getirilmiştir. 

Aynı ibarede geçen (işgal) kelimesinden 
sonra bir de (askerî) kelimesi konmuştur. 

DÜZELTME 
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İskenderun limanının Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğüne devri vâ 

mezkur umum müdürlükçe işletilmesi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi j 
(Kanun kabul edilmiştir; 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğla 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Erig 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sumcr 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettiü Tiritoğlu 
Cl Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

429 
264 
264 

0 
0 

165 
0 

[Kabul edenler] 

İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünttl 
Meıned Şanlı 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Canibe! 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 

Rusuhi Bulayırlı 
Çankırı 

Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekhı 
Eyüb Sabri Akgöl 
tsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad' 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykjaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülbak Fırat 
Aziz Samih Üter 
Safiyüttin Erdem, 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demithan 
Gl. Zeki Soydemipr 

"Münir Hüsrev G-ble 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Moned Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf i Som 
yürek 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan j 
•YTİSOI Ziya Zarlbun 
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Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Emin Inankur 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Bana Tarhan 
Fakihe öymen 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ulkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

lımir 
Benal Aranan 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
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Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Salih Turgay 
Suat Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Naim Hazini Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
besim Atalay 
Gl. Âşir Atlı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 

, 1942 d : 1 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

M araş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral Izzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ahmet Kutsi Tecer 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 

Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er
dem gil 
Mergube Gürleyük 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 
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İ : 81 14. S. 1942 O : İ 
[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
îzzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Alay 
ismet İnönü (Us. C.) 
Mümtaz Ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topeoğlu 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

BUlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Talat Sim er 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez 
(Rs. V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Anım Ui 

Mazhar Müfid Kansu 
Çorum 

İsmail Kemal Alpsar 
Denizli 

Dr. Behçet Uz (V.) 
Diyarbakır 

İbrahim Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyıitepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(V.) 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Istamat Üzdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahmaıı Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

İÇ91 
Dr- Muhtar Berker 
(Mazur) 

Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 

istanbul 
Ahmed Hamdı Denizmen 
Ali Kami Akyüz 
Atıf Bayındır 

Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
JSİuman Menemencioğlu 
(V.) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (Mazur) 

Kars 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Ömer Güııtay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Raşid özsoy 
Sade itin Serim 

Kırklareli 
Dr. Fuad Uınay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Hasta) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
Ragıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gi. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosmaıı 
Kâzım Nami DUTU 
Osman Ercin 
Refik İnce 

M araş 
Dr. Kemali BayİBİt 
Ziya Kayran (Hasta) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgöıen 
Halid Onaran 
irfan Ferid Alp&ya 
(î. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Riee 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (Hasta) 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 
(Hasta) 
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Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinöb 
Yusuf Kemal Tengir 
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 

t : aı 14.a 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad . 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aytuna 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

.im 0:1 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüsevin Sami 

Mcmed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Tlazim Atıf Kuyucak 
Mehmed Emin Erişirgil 

Mersin limanının satın alınması hakkındaki mukavelenin tasdikma dair kanuna verilen reylerin 
neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Bere, Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğiu 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
Ismaü Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkia Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. N. Anılmış 
Muammer Eriş 

Âjza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 264 

Kabul edenler : 264 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 165 

* Münhaller : 0 

[Kabul edenler] 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nuıullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 

Yahya Sezai Uzay 
Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil 
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç, 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçcker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Avni Yukaruç, 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırk 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 



Çoruh 
Ali Rıza Brem 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eytib Sabri Akgöl 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Gün ver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih tlter 
Safiyüttin Erdem 
Şükrü Sökmensüer 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
îzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

1 : 81 14.8 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümüşine 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin înankur 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü E sırı er 
Ali Rana Tarhan 
Fakihe öymen 
Gl. Refet Bele 
tbrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Memed Al demir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

. 1942 C : İ 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ererim 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Gl. Âşîr Atlı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrallah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
Earbaşı 

Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar | 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa \ 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu ! 
Gl. Ali Rıza Artu^ıkal 
Kenan Örer j 
Rıdvan Nafiz Ecjgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğaiı 
Memed Erten 

Mardin 
Hasan Menemen cjioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral Izzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntebı 
Dr. Vehbi Demit 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman \ 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yöruker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül \ 

Seyhan [ 

Ahmet Kutsi Tccjer 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu) 
Şemsa Işcen 
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Tevfik Tannan 
Siird 

Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 

t : 81 14.8 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mergube Gürleyük 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık Öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Sıtkı Atanç 

. 1942 C : 1 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Haindi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
îzzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
FaÜh Bıfkı Atay 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoglu 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Avni Doğan (I. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
ismail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ö n 
gören 
Dr. Şükrü Emed 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyillepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(V.) 

Gl. Pertev Demirhan 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
L ı . Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

tçel 
Dr- Muhtar Berker 
(M.) 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koral t an 

Turhan Cemal Beriker 
İsparta 

Kemal Turan 
İstanbul 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Baymdır 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 

Numan Menemeneioğlu 
(V.) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hıılki (hıra 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
lleşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (Mazur) 

Kars 
Etem îzzet Benice 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Resi d özsoy 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
Ragıb Akça 
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Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Dura 
Osman Ercin 
Refik İnce 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Ziya Kayran (Mazur) 

Mardin 
Dr. Rı«a Levent 

î : 81 14.8 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 
İrfan Perid Alpaya 
(î. D 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Dr. Saim Ali D il em re 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (Hasta) 

Samsun 
Hüsnü Çakır 

.1942 C : 1 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam (Hasta) 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir 
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Hasip Ahmed 4ytuna 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon\ 
Daniş Eyiboğlul 
Halil Nihad Bojztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day (V.) i 

Tunceli \ 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa ! 
Hüseyin Sami i 
Memed Emin Yİurda 
kul 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kufucak 
Memed Emin !E)rişirgil 

— » • 

Mersin limanının Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkın
daki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahit&r 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Haüpoğlu 

Asa adedi : 429 
lUye iştirak edenler : 261 

Kabul edenler : 261 
Reddedenler 0 

Müstenkifler 0 
Btye iftirak etmeyenler 168 

Münhaller : 0 

[Kabul tavalar] 

Ağrt 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esat Uraz 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Uluı 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 

Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılntaş 
Muammer Eriş i 

Antalya j 
Nuınan Aksoy j 
Nurullah Esad fcumer 
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"Rasttı Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alatas 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Baltkesir 
FahmUın Tıritoğlu 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Muzaffer Ak pınar 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Neemeddin Sahir Sılan 

BUlü 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yeri ikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Gali.b Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Hilmi Ergenelı* 
Rusuhi Bulayırh 

î : 81 14 . 8 
Ziya Gevher Et i! i 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Rencla 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Canfekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
.Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Ham di Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Scvüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Meaud Alaan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Fuad Balkan 
Osman Şahînbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Ertincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih tlter 
Safiyüttin Erdem 
Şükrü Sökmensüer 

E nurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göl» 
Nafiz Dumîu 
Nakiye El gün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin sazak 

. 1942 C : 1 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gilmü^ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
^ usuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 

içel 
Ahmed Ovacık 
Emin İnan kur 
Refik Koraltan 

îsparia 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükcrrem Karaağaç 
Remzi Ünlfi 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

î&mir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cıır 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Haeer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin ülkü 
İzzet Ö>:kan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
îbrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Galip Gültekin 
tzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sil ay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Receb Peker 
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Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Dr- Muhtar Berker 
(Hasta) 

Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Berıker 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmon 
Ali Kâmı Akyüx 
Atıf Bayındır 
G al ib . Ba h t i ya r G öker 
Gl. Kâzını Karabokir 
Gl. Refet Bole 
Numan Mencmeneioğlu 
(V.) 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel 
(V.) 
Kâmil Dursun 
Malımud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroglu 
Şehime Yunus (M.) 

Kars 
Etem İzzet Benice 
Ömer Küntay 
Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çonık 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ömer Taşcıoğlu 

İ : $1 14.S 
Re'şid özsoy 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umar 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Mazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
Ragıb Akoa 

Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 

Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
Ol. Osman Koptagel 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik ince 

M araş 
Dr. Kemali Bayizit 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 

. 1942 C : 1 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Al pay a 
(1. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğd$ 
Dr. Abravaya Marmaral 
Dr. Rasim Ferid T al ay 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemra 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kanın 
RaiC Dinç. (Hasla.) 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Süleyman Necini Selin en 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 
(Hasta) 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir 
şenk 

Sİvfa 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
İBinail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Ttkirdmğ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bayatlı 

Toîsmd 
Cemal Korali 
Halit Nazmi Keşmir 
Has ip Ahmed Ay tuna 
Nâzım Poroy 
Rosai Erişken 

Trabeon 
Halil Nihad Bonttpa 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

ürfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soy er 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Mehmet Emin Erişirgil 
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Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki kanuna verilen1 

reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmişti 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numau Aksoy 
Nurullah Esad Sumcr 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
D i . Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl- Kâznn Özalp 
Hacim Çarıklı 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 264 

Kabul edenler : 264 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : p 
Reye iştirak etmeyenler : 165 

Münhaller : 0 

[Kabul edenler] 

Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzuncar 
şılı 
Memed Demir 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhiis Suner 
Kasını Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Ncemeddin Sahir Sılan 

B«iu 
Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
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Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Alı Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Ur. Fatma Memik 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

53 — 

i 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
i 

Abdülhak Fırat 
Aziz SamiJı llter 
Safiyüttin Erdem 
Şükrü Sökmeıısüer | 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhin 
Gl. Zeki Soydemir j 
Münir Hüsrev Göle) 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer i 

Gazianieb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 1 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Şom 
yürek 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşam 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör j 
Hasan Fehmi Ata$ 
Şevket Erdoğan 
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Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Halay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 

İçel 
Emin tnankur 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Iiana Tarkan 
Fakihe Üymen 
İbrahim Alâettin Cövsa 
İsmail Hakkr Ülkmcn 
Numan Meneuıeneioğlu 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hu İki Cura 
Hasan Âli Yücel 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Sadettin Epikınen 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad Özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Teviik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Eıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 

Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzını Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Gl. Âşir Atlı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çın ay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Alî. Rıza Artımkal 

Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Bdgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Rcşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı. 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canip Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
ifamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zrrh 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşen i Barkın 
Sabi ha Cökcül 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik Özdcmir 

Sin oh 
Cemal Aliş 

Cemil A tay 
Cevdet Kerim lncedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De
mi rağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mergube Gürleyük 
Şemsettin Gün al tay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
l'1 ayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Dan iş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barul.cn 
Hasan Saka 
Uaif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü Ökteın 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Peke] 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Velcd tzbudak 
Ziya Arkan t 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazini Atıf Kuyueak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şiııasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 
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[Reye iştirak etmeyenler J 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
İzzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kura) 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya, 
Esad Uras 

Ankara 
Dr. Tı>ptas 
Falih Rrfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmcn 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Leveııd 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya örgeovren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Reşad Nuri öüntckin 

Çankırı 
Avni Doğan (T. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Di. ibrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(V.) , 
c'alim Altuğ 

Eskişehir 
tstamat özdamar 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
Nafi Atuf Kansu 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
(Hasta) 

Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 
Galib Bahtiyar Gökcr 

Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu 
(Bş. V.) 

Kars 
Etem izzet Benice 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü A km 

Kırşehir 
Hazım Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan 
Ragıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 

Muhlis Erkmen I 
Malatya 

Gl. Osman Koptagej 
Manisa j 

Hikmet Bayur I 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duruı | 
Osman Ercin 
Refik tnce 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Ziya Kayran (M.): 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Halid Onaran 
Hasan Menemencipğhı 
(v.) j 

irfan Ferid Alpay» 
(1. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla j 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğhı 

Niğde 
Dr. Abra vay a Marnjıaralı 
Dr. Rasim Ferid TJalay 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan To^cgöz 
İsmail Çamaş 
Selim Sırımı Tareatı! 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilertıre 
Hasan Cavid 
Kem alettin Kamu \ 
Raif Dinç (Hasta) 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Süleyman Necmi Silmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena[ 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz j 
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Sala hattın Çam (Hasta 
Siird 

Ressam Şevket Dağ 
Sinob 

Yusuf Kemal Tengirseuk 
Sivas 

Atıf Eseııbel 
Hikmet Işık 
îsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 

î : 81 14.8 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aytuna 
Nâzım Poroy 
Resai Erkken 

. 1942 C : 1 
Trabzon 

Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkü men 
Mitat Aydın 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Ycııel 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami 

Memed Emin Yurdakul 
Razi Söyer 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Mehmed Emin Erişirgil 

T. B. M. M. Matbaa* 



S. Sayısı: 229 a ek 
Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanuna bir 

muvakkat madde eklenmesine dair kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 146 
Esas No. 1/857 

12 . VUl. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Askerî memurlar hakkındaki 1455 saydı ka
nuna bir muvakkat madde eklenmesine dair 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve Baş
vekâletin 3 . V I I I . 1942 tarih ve 6/2955 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası Umumî heyette müzakeresi sırasında En
cümenimize havale ve tevdi Duyurulmakla Millî 
Müdafaa encümeni mazbatasiyle birlikte ve Millî 
Müdafaa vekili Ali Kıza Artunkal ile Maliye ve
kâleti namına Bütçe ve malî kontrol umum mü
dürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Hükümetin ve Millî Müdafaa encümeninin 
esbabı mucibe mazbatalarından anlaşılacağı veç
hile 1455 sayılı kanunun neşrinden evvel ordu
da müstahdem bulunan ve muhtelif sebeplerle 
mağduriyete uğrıyan askerî memurların bu mağ
duriyetlerini izaleye 3128 sayılı kanunun vazetti
ği hükümler kâfi gelmemiş ve kendilerinden çok 
sonra yedeksubaylıktan askerî memur sınıfına 
alınanlar daha yüksek rütbe ve dereceler işgal 
eylemekte bulunmuştur. 

Fiili vaziyette görülen bu mağduriyetin iza
lesi maksadiyle hazırlandığı anlaşılan lâyiha En-

cümenimizce de kabule şayan görüljmüştür. 
Esas hüküm Millî Müdafaa encümeninin ta

dili veçhile aynen kabul edilmiş [ve diğer iki 
madde ile kanunun başlığı tedvin 'usulüne uy
gun şekilde tashih edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolıpımak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
(jorum 

t. Eker 
Bolu 

C. Sait Siren 
Bursa 

A. N. Ayaş 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kayseri 

F. Baysal 
Kırklareli 

B. Denker 
Ordu 

H. Yalman 
Yozgad 

A. Sungut 

M. M. 
Muğla 

İL Kitabet 
Bolu 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Bursa 

Dr. Zihni Olgen Dr\ Sadi Konuk 
Diyarbakır i Elâzığ 

lîüştü Bekit M. F. Altay 
İsparta İstanbul 

İL Ünlü H. Ülkmen 
Kayseri 

Suat Hayri Ürgüblü 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Sivas 

h'eınzi Çiner 

Mardin 
\B. Erten 
I Tokad 

H. N. Keşmir 
Ydzgad 
S. îçöz 

BÜTıjE ENCÜMENİNİN DEGİŞTİİÎÎŞİ 
Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanuna 

muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun 
lâyihası 

MADDE i. — Miİİî Müdafaa encümeninin 
birinci maddesi aynen 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti

baren Meridir, 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Millî Müdafaa vekili memurdur. | 





S. Sayısı:233 
Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tah
siline imkân görülemiyen borçların terkinine dair Baş
vekâlet tezkeresi ve BUfçe enciîmeni mazbatası (3 114) 

T. C. 
Başvekâlet 9. VI. 1939 \ 

t 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/3078 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Esbabı mücbire ve zaruriyeye binaen takip ve tahsiline imkân olmadığından Malî müşavjere en

cümenince terkini kaydına karar verilmiş zimmetlere ait olan. cetveller Muhasebei umumiye kanu
nunun 133 ncü maddesine göre muamele yapılmak üzere ilişik olarak sunulmuştur. 

îcabeden muamelenin yapılmasma müsaade Luyurulmasmı rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 128 
Esas No. 3/114 

8 . VIII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Mücbir ve zaruri sebeplerle takip ve tahsiline 
imkân olmadığından Malî müşavere encümenince 
kayıtlarının terkinine karar yedilen zimmetlere 
ait ölüp Muhasebei umumiye kanununun 133 
ncü maddesine «»'öre muamele yapılmak üzere 
Başvekâletin 9 . VT . 1939 tarih ve 6/3078 sayılı 
tezkeresiyle yüksek Meclise sunulup Encümeni
mize havale buyurulan cetvel, Maliye vekâleti 
namına Muhasebat ve Bütçe ve Malî kontrol 
umum müdürleri ile Divanı muhasebat Reisi 
Seyfi Oran hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Maliye vekâletinde ilgili bulunduğu 518 dos
yanın birer birer tetkiki suretiyle incelenen 
cetvel üzerinde Encümence aşağıda yazılı ka
rarlar alınarak îcabeden tadil ve tashihler ya
pıldı : 

1. — Cetvelin 303 sıra numarasında yazılı 
605 lira 29 kuruşun 40 lira 70 kuruş fazla ile 

645 lira 99 kuruş olması lâzımgeldiği anlaşılmış 
ve cetvelin buna göre tashihine karar verilmiş
tir. 

2. — 344 sıra numarasında yazılı l()(j) bin 
lira 1927 ve daha evvelki yıllara taallûk [eden 
Hazine alacakları hakkındaki 3497 sayılı kanu
nun şümulü sahasında bulunmuş olduğundan 
bu kanunun verdiği salâhiyet dahilinde olarak 
doğrudan doğruya Maliye vekâletince 164 k a 
lemde 4 868 192 lira 13 kuruş arasında ve 11938 
senesi eylülünde kaydı terkin edilmiş olduğu 
halde yanlışlıkla bu cetvele girmiştir. Bundan 
dolayı işbu 100 bin liranın cetvelden çıkarılma
sına karar verildi. 

3. — Cetvelin 333 sıra numarasında yazılı 
1599 lira 39 kuruş 1928, 1929 yıllarında istan
bul'da Maarif vekâletine merbut muhtelif (mek
teplerin inşasına nezaret eden Hususi idarje mi
marı Şemsettin'e bu hizmetinden dolayı | veri-

I 



îeıı para olup saati mesai haricinde vazife gö
ren memurlara ücret veya yevmiye verilmemesi 
hakkındaki Meclisi Âli kararına muhalif olduğu 
beyanile Divanı muhasebatça 1932 senetlide 
İstanbul liseleri Mesul muhasibi Rakım tarafın
dan tazminine hükmolımmuştur.' 

Yaptığımız incelemelerde işbu paranın o su
retle tediyesinin Meclisi Âli kararma mugayir 
olmadığı anlaşılmıştır. Çünkü bu Meclisi Âli ka
rarının 1339 yılı haziran - şubat aylarına ait Di
vanı muhasebat raporları üzerine Yüksek Mecli
sin Divanı muhasebat encümeni tarafından tan
zim edilip Umumî Heyetçe tasvip buyuruları 
kararların 1 numaralısı olduğu anlaşılmış ve 
bu kararda ise yalnız: «Muvazeııei umumiyeden 
maaş alan memurin ve müstahdemine saati me
sai haricinde çalıştıklarından dolayı ücret veri
lemez.» Denilmiştir. Bundan dolayı işbu kara
rın Mimar Şemsettin gibi Hususi idarelerden 
maaş alanlara şümulü görülmemiştir. 

Yalnız bu 1599 lira 39 kuruşun 1170 lira 9(> 
kuruşu 1452 sayılı ve 1 eylül 1929 tarihinden 
itibaren yürürlüce giren Tevhit ve teadül ka
nununun 1.5 nci maddesine muhalif olarak 1929 
yılı birinci kânunda ve 1930 yılı şubat, mart, 
nisan ve mayıs aylarında tediye edilmiştir. Bu 
15 nci maddede «ihtisas komisyonu ücret ve 
makam tahsisatı ve tahsisatı maktua ve hakkı 
huzur namlarıiyle memurlara ayrıca umumî ve 
hususi bütçelerden hiç bir meblâğ verilemez. 
Ancak kanunun tahmil etmediği vazifeye veya 
ihtisas dolayısiyle teşkil olunacak komisyonlara 
memur edilenlere muayyen çalışma saatleri ha
ricindeki mesailerine mukabil İcra Vekilleri 
Heyetince takdir edilecek bir ücret verilebilir» 
denmektedir. 

1599 lira 39 kuruştan bu 1170 lira 99 kuruş 
çıktıktan sonra kalan 428 lira 40 kuruşa gelin
ce, bu para o kanunun meriyetinden evvel 1928 
malî yrlınd;! tediye edilmiş olduğu için bu kıs-
ımn tediyesi kanuna muhalif değildir. Bundan 
dolayı işbu 428 lira 40 kuruşluk kısmın tahsi
line mahal olmadığından Muhasebei Umumiye 
kanununun 133 ncü maddesine göre terkini 
icabediyor. 

Malî müşavere encümeni zimmetin tamamı 
için yani 1599 lira 39 kuruş için 13 . VI . 1938 
tarihinde verdiği kararda Mimar Şemsettin'in 
Hususi idare mimarı olduğu, kendisinin parayı 
umumî mııvyzeneve dahil bütçedeki tahsisattan 

yapılmış inşaata nezareti dolayısiyle hizmet 
mukabili olarak almış olduğu, fakat on sene 
sonra İcra Vekilleri Heyetinden bir karar alın
masına imkân olmadığını ileri sürerek bu pa
ranın tahsilini adalet ve hakkaniyet prensiple
rine uygun görmemiş ve Muhasebei umumiye 
kanununun 133 ncü maddesine göre terkinine 
lüzum göstermiştir. 

Yukarıda izah edildiği veçhile 1599 lira 39 
kuruştan aranılması lâzınıgelen yalnız 11.70 
lira 99 kuruştur. Bunun da mesul muhasip Ka
kını hayatta olduğu için Muhasebei umumiye 
kanununun takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görüleni iyen zimmetler hakkındaki 133 ncü 
maddesine göre terkini yoluna gitmek kabil 
değildir. 

Ancak Malî müşavere encümeninin terkin 
yolundaki mütalâasını adalet bakımından göz-
önîine almamak da mümkün değildir. Çünkü: 

a) Hususi idare mimarı Şemsettin'e bu pa
ra, kanunun tahmil etmediği ve 1452 sayılı ka
nunun 15 nci maddesinde derpiş edilp icra Ve
killeri kararı olmak şartiyle mukabilinde veril
mesi tecviz edilen bir vazife için tediye edilmiş
tir. 

b) O vakit icra Vekilleri Heyetinden bir 
karar alınmış olsaydı - ki arzedilen sebeple böy 
le bir kararın verilmesi çok muhtemel idi - bu 
parayı muhasip tazmin ile mükellef tutul anı ıya-
cak idi. 

[>u sebeplerle mesul muhasibin işbu .1.170 li 
ra 99 kuruşu tazmin etmesi Encümenim izce de 
adalete uygun görülmemiş ve kendisinin bun 
dan affı için hazırlanan kanun maddesinin yük
sek Meclisin tasvibine arzına karar verilmiştir. 

4. Cetvelin 515 sıra numarasında yazılr 
(K)30 lira 75 kuruş 1336, 1337 senelerinde Antal
ya gümrüğüne verilen beyaımnamelerin ait ol
dukları eşya muayenesinde meydana çıkarılan 
noksanlarından dolayı alınan para cezalarından 
İni noksanları meydana çıkaran memurlara ka
nunsuz olarak ikramiye verdiğinden dolayı Adli 
mahkemece tazminine mahkûm edilen eski An
talya gümrüğü muhasebe Başkâtibi Bekir Sıd-
dık Karabilgin'den arandan paradır. 

Malî müşavere encümeni bu paranın tazmin 
eli irilmesinde emsaline göre adalet bakımından 
müsavatsızlık görerek yani 1927 malî yılı sonu
na kadar olan zimmetlerden dolayı Hesap 
mahkemesi olan Divanı muhasebatça tazmine 
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~a_ 
mahkûm olan mesul muhasiplerin 3497 sayılı 
kanundan istifade ettikleri ve zimmetleri bu ka
nun mucibince Maliye vekâletince terkin edil
diği halde sırf işbu kanundan evvel Adli mah
kemece tazmine mahkûm olmasından dolayı 
aynı kanundan istifade edememesi gibi bir mü
savatsızlık düşünerek bu muhasibin işbu taz
minden affını adalete uygun görmüş ve mazba-
tasiyle Maliye vekiline teklif etmiştir. 

Malî müşavere encümeninin mütalâası veç
hile muhasip Bekir Sıddık Karabilgin'in emsa
line göre istisna teşkil eder bir vaziyette bahsi 
geçen 6630 lira 75 kuruş tazmin etmesi müsavi 
muameleyi hedef tutan esas adalete muvafık 
görülmediğinedn bunun da affı için hazırlanan 
ikinci maddenin Umumî Heyetin tasvibine arzL 
kararlaştırılmıştır. 

5. — Cetvelde yazılı diğer bütün zimmetle
rin takip v etahsiline mahal ve imkân olmıyan 
zimmetler olduğu anlaşılmış olduğundan bunla
rın Muhasebei umumiye kanununun 133 ucü 
maddesine göre kayıtlarının terkini dahi Umu
mî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 
Bütçe En. Iis. Rs. V. M. M. 

Çorum Kastamonu Muğla 
Mezun T. Co§kan II. Kitabet 

İ Kâtip: -'-
İstanbul Afyon K. 

F. öymen Ş. R. Hatipoğlu 

Bolu Bolu 
Celâl Sait Siren Dr. Zihni Ülgen 

Bursa Diyarbakır 
.1 . Nevzad Ayan Rüştü Bekit 

Giresun 
M .Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kayseri 
F. Baysal 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Seyhan 
S.. Çam 

Yozgad 
A. Sungur 

Gümüşane 
D. Sakarya 

İstanbul 
S. Uraz 

Kırklareli 
B. Denker 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Ordu 
H. Yalman 

Sivas 
Remzi Çiner 

Antalya 
N. S. Suker 

Burssa 
Dr. Sadi Konuk 

Elâzığ 
F Mtyvy 

Isparjta 
M. Karaağaç 

İstanbul 
H. Ülkmen 

Konya 
R. Tütel 

Mardin 
R .Erten 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Yozgad 
S. îçöz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Bazı muhasiplerin zvinmetlerinin terkini hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE İ. — 1929 yılında İstanbul'da Maa
rif mekteplerinin inşasına nezaret eden İstanbul 
îdarei hususiye mimarına umumî muvazeneye 
ait mesaisi mukabili verilmiş olup Divanı muha
sebatça Muhasip Rakım namına tazmini hük
medilen 1170 lira 99 kuruş terkin edilmiştir. 

MADDE 2. — 1336,1337 senelerinde Antalya 
gümrüğüne verilen beyannameler üzerine ta
hakkuk ettirilen nakdî cezalardan ikramiye his

sesi olarak memurlara verilip mahkemece bu 
gümrük muhasebe başkâtibi Bekir Sıddık Kara-
bilgin'e tazmini hükmolunan 6630 lira 75 kuruş 
terkin edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümleıilni ic
raya Maliye vekili memurdur. 
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Sıra Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-
No. istenilen nan mahal 

Lira K. 

10 408 79 Tasfiye muhasipliği 

2 
3 
4 

5 

160 
1 320 
270 

14 234 

69 
13 
81 

94 

Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

Taahhüt olunan kö- 1336 Alman Ticaret ma
mur bedeli den şirketi ve diğer 

Ş. 
Mal bedeli 1918 Hanrie Tin firması 
Mal bedeli 1918 Leopolt Gassele Fir. 
Taahhüt mukabili alı- 1918 Sehwdt Feğer şirketi 
nan avans 
Mal bedeli 1917 Maşenin fabrik Ober 

Şöna Vayda 

6 66 85 » 

7 96 666 67 » 

Mal bedeli 

Çuval bedeli 

1918 Hirsek Kupfer fabri
kası 

1918 Almanya Hükümeti 
idarei askeriyesi 

8 
9 
10 

11 

12 

2 933 
16 

1 200 

1 946 

829 665 

30 
29 
00 

83 

78 

Vinç bedeli 
Kömür hesabından 
Nakliye ücreti 

Kömür bedeli 

Avans 

1918 Pücchtzek firması 
1332 Miğdart şirketi 
1335 Alman seyrisefain 

şirketi 
1335 Levanta Kontar şir

keti 
1334 Anadolu Millî mahsu-

• lât şirketi 
1335 

13 

14 

15 
16 

5 

465 

2 015 
1 792 

00 

61 

55 
62 

» 

» 

» 
» 

» 

>> 

» 
3> 

Âlet bedeli 

Kömür bedeli 

Erzak bedeli 
Kömür bedeli 

1338 Giresun belediyesi N. 
Cemil 

1328 ingiliz Grik Rişart 
kumpanyası 

1336 Müteahhit Raşit 
1335 Alman Garp elektrik 

şirketi 
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ına 

K. Terkin sebebi 

408 79 Şirketin bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da meveıit bu
lunması. 

160 69 Fuzuli mahiyette bulunmasından. 
320 13 Zimmetin vukuu tarihine nazaran müruruzaman mevcut olmasına binaen. 
270 81 Şirketin iflâs etmesi ve müruruzaman da mevcut bulunmasına binaen. 

234 94 Geçen umumî harpte Almanya'ya sipariş edilmiş olan bahriye tezgâhı ve sair 
edevat fabrikanın malî vaziyetinin bozulması dolayısiyle fabrika tarafınd^n tes
lim edilmemiş, bunların bedelinden yüzde otuzu fabrikadan alınabilmiş lise de 
kalan (14 234) lira (94) kuruşun hiç bir suretle takip ve tahsiline imkâjı kal
mamış ve esasen müruruzaman da mevcut bulunmuş olduğundan. 

66 85 Farkı fiyattan doğma olduğundan tahsiline imkân görülememiştir, 

666 67 Almanya Hükümeti askerî idaresinden geçen Umumî harpte iki partide 500 bin 
çuval satın alınmış, bunun 261 905 tanesi tesellüm edilmiş, 238 095 tanesi ise 
Varna'da vagon içinde yanmış, çuvalların bedeli 1 933 333,38 mark olarak tedi
ye olunmuş, fakat bu para mukabilinde gelen makbuz yanlış yazılmış, düzeltil
mek üzere iade olunmuş, Alman Harbiye Nezareti makbuzun düzeltilerek geri 
gönderileceğini bildirdiği halde bu makbuz gelmemiş ve artık celbi de mftmkün 
olmamış, 96 666,67 liranın borç görünmesi bu makbuzun olmamasından ile|ri gel
miş bulunduğundan. 

933 30 Açılan dâvanın reddedilmiş olması dolayısiyle. 
16 29 Şirketin bugünkü durumu tesbit edilememesinden. ! 

200 00 » » » » 

946 83 » » » » 

665 78 Bu (829 665) lira (78) kuruş eski İaşe Nezaretine zahire vermeği taahhüt etmiş 
olan Anadolu Millî mahsulât şirketinin avans olarak aldığı 850 bin liradan mah-
supsuz kalan kısımdır. Şirketin istasyonlara teslim ettiğini iddia eylediği muh
telif zahirelerden ne kadarmı teslim ettiği ve bunlarm bedelinin ne tuttuğu anla
şılamadığından dolayı mahsupsuz kalmıştır. Bunun tahsili için dâva aç:tljmış ise 
de şirketin menkul ve gayrimenkul emvali bulunmaması, İktisat vekâletinden 
bir komiser huzurunda hesabının tasfiye edilmesi ve şirketin hukuki şahsiyeti
nin ilga edilmesi sebepleriyle dâvanın takibine imkân görülememiştir. İhından 
dolayı paranın zimmet kaydının terkini teklif ediliyor. 

5 00 Borçlunun bugünkü durumu tesbit edilememiş olmasından. 

465 61 Borçlu şirketin bugünkü durumunun tesbit edilememiş olmasına binaen. 

015 55 Borçlunun bugünkü durumunun tesbit edilememesine binaen. 
792 62 Şirketin bugünkü durumunun tesbit edilememesine binaen. 
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Sıra berkini kay di Terkin talebinde bulu-
No. istenilen nan mahal 

Lira K. 

17 10 000 00 Tasfiye muhasipliği 

Borcun nevi Senesi Borçlunun ismi 

Silâh bedeli 1338 Alman Şitayer silâh 
fabrikası 

İH 

19 

20 

21 
22 

145 

634 

2 177 

1 149 
7 411 

96 

77 

08 

43 
22 

» 

» 

» 

» 
» 

Eşya fiyat farkı 

Avans 

Taahhüt avansı 

Taahhüt avansı 
Avans 

1338 Müteahhit Hasan 
Tahsin Tuncer 

1328 Etüal. değirmeni şir
keti 

13 İH Seferiyadis 

1333 Müteahhit Fuat 
1333 (Jazelşaft tütün şir

keti 

23 

24 

2 019 78 

10 540 00 

(.•ezai nakdiden zim- 1339 11 subay namına 
met 
Taahhüt avansı 1338 Rober Şiniğ şirketi 

25 
26 
27 

28 

29 

30 
31 
32 
33 

34 

35 

36 
37 
38 
39 
40 

26 
1 756 
200 

398 

500 

20 
1 682 

72 
2 021 

500 

391 

122 
51 
13 

1 190 
52 

90 
43 
00 

05 

00 

00 
67 
62 
95 

00 

97 

27 
71 
43 
56 
44 

» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
•» 

» 
» 

Farkı fiyattan doğma 1337 
Avans 1338 
Tahsil masrafı 1331 

Süleyman Faik 
Yüzbaşı Ali Rıdvan 
KjHrdirli Memed 

Farkı Fiyat 1336 Şevket ve Sadık 

Taalıhüt olunan kö 1335 
mür bedeli 
Taahhüt bedeli 1333 

» avansı 1334 
» » 1336 

İhtilas 1325 

Taahhüt bedeli 

Buğday bedeli 
Tazminat 
Taalıhüt bedeli 
Mal bedeli 
Fazlai mehuz 

1329 

1333 

1334 
1326 
1336 
1329 
1331 

Müteahhit Rifat 

Çırak Şükrü 
Tanaş Kosti 
Varta Hasatoryan 
Kâzım, Ahmed, Ce
mal, vesaire 

ölü General Ahmed 
Şevket 
müteahhit Kadri ve 
Necip 
Paşa zade Hurşit 
Kâtip Ahmed Tevfik 
İbrahim kızı tfakat 
Müteahhit Pertiman 
ölü Ali anası Ayşe 
ve karısı Lûtfiye 

( S . Sayısı : 233 ) 



Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

10 000 00 Almanya'da Şitayer silâh fabrikasına eski Harbiye Nezareti tarafından jdpariş 
edilen 500 makineli tüfek bedeline mahsuben verilmiş ulan 10 bin liranın, vesa
iki bulunamadığından ve müruruzaman da mevcut bulunduğundan. 

145 96 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesine binaen. 

•634 77 Şirketin iflâs etmesi ve müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 

2 177 08 Açılan dâva dosyasının İstanbul Adliye yangınında yanmış olması Ve yenilenme
sine imkân görüleınemesi hasebiyle. 

1 149 43 Açılan dâvanın terkinine kararname alınmış olmasından. 
7 411 22 Bu (7 411) lira Alman O ezl şaft tütün şirketinin eski Hicaz ve askerî derniryol-

lar idaresinden almış olduğu tütünün hesabından borçlu olduğu paradır. Bu şir
ketin vaziyeti tesbit edilemediği gibi müruruzaman da olduğu cihetle takip ve 
tahsiline imkân görülememiştir. 

2 019 78 Borçluların adreslerinin teshil edilememesine binaen. 

10 540 00 Bu 10 540 lira eski Bahriye Nezaretince sipariş edilen bir Dizel motcıKi için 
verilen 190 800 markın mukabi li olan paradır. Bu motoru mütaahhidi i Rober 
Şing mütareke dolayısiyle teslim etmeyip kendi adına alarak sattığından) ve al
dığı parayı mark düştü diye vermediğinden ve daha sonra kendisi araştjırılmış 
ise de adresi ve vaziyeti tesbit edilemediğinden ve ayni zamanda müruruzaman 
da bulunduğundan takip ve tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun bugünkü durumunun tesbit edilememesine binaen. 
Borçlunun ölmesi menkul ve gayrimenkul emvali olmamasına binaen. 
Borçlunun Millî hudut haricinde bulunması ve müruruzaman da mevcut olmasına 
binaen. 
Borçluların bu günkü vaziyetlerinin tesbit edilemediği ve hâdisede müruruza
manda mevcut olduğu anlaşılmasına binaen. 

» » » > » » » s» 

26 
756 
200 

90 
43 
00 

398 05 

500 00 

20 00 
1 682 67 

72 62 
2 021 95 

500 00 

391 97 

122 27 
51 71 
13 43 

1 190 56 
52 44 

Borçlulardan bir kısmının beraatlerine ıkarar verilmesi ve bir kısmının bilmeleri 
hasebiyle hukuku âmme davasının sukutuna karar verilmesi ve müruruzaman 
dolayısiyle de takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmasına mebni. 
Borçlunun ölmesi malı bulunmaması veresesinin müruruzaman iddia etmesi ve 
müruruzaman da mevcut olmasına mebni. 
Borçluların bu günkü vaziyetleri tesbit edilmemesi ve hâdisede müruruzaman 
da mevcut olmasına mebni. 

» 
» 
> 
> 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
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Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-

istenilen nan mahal 
Lira K. 

135 48 Tasfiye muhasipliği 

515 95 » » 

125 92 » » 

215 76 » » 

2 912 13 > » 

borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

Otomobil hasarı 

Mal bedeli 
Farkı fiyat 

Nakliye bedeli 

Taahhüt bedeli 

1337 Şoför Aziz 

1329 Eruest Fernandez 
1326 Leon Tetyon Ohans-

yan şirketi 
1327 Kari Bernman fabri

kası 
1337 Fırıncı Süleyman 

1 076 70 Gümrük ve İnhisarlar V. » » 

136 15 Tasfiye muhasipliği (juval bedeli 

1 053 46 
24 240 39 

Avans 
Zim met 

1340 Kostantin Anilanos 

1339 Fırıncı Şevket 

1332 Mühendis Haydar 
1295 ühanes 

529 00 

3 684 47 

Duba bedeli 

Avans 

1328 Müteahhit Poskolos 

1334 İstanbul Kooperatif 
şirketleri 

33 70 » Senetle alınan para 132(5 Feride 

45 10 » 

Sİ 940 92 » 

Nişan bedeli 

Zimmet 

1335 General Memed Ali 

191(5 Muhtelif eşhas 

1327 

144 17 » 

33 00 >> 

Sirkat edilen para 1.331 Zuhaf Kroveti kâtibi 
Memed 

İcar bedeli 1331 Kahveci Yorgi 
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Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

135 48 Borçluların bugünkü vaziyetleri tesbit edilememesi ve hâdisede müruruzama,ıi da 
(mevcut olmasına mebni. 

515 95 » » » > » > » »i 
125 92 » ' » > » > > > > 

215 76 » » > > » > > > 

2 912 13 Bu (2 912, 13) lira eski Harbiye nezaretine ekmek tabhını taahhüt eden fırıncı 
Süleyman'm un ve çuval bedelinden olan borcudur. Bunun tahsili için 2.341 
senesinde gıyaben hüküm alınmış ise de o zamandanberi yapılan araştırmalara 
rağmen borçluyu bulmak mümkün olmıyarak ilâmın infazı kabil olmamış. Hüküm 
tarihine nazaran müruruzaman da mevcuttur. 

1 076 70 Borçlunun Millî hudut haricinde ölmesi ve müruruzaman da mevcut buluınnası 
hasebiyle. 

136 15 Borçlunun bu günkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve hâdisede müruruzaman da 
mevcut olmasına binaen. 

1 053 46 » » » > » » » > 
24 240 39 Bu (24 240) lira varidatı öşriye ve rüsumiye mütaahhidi Aslanoğlu Ohanjs'in 

Hazineye olan borcundan ve bu borcun işliyen faizinden tediyesine mahkûm ol
duğu meblâğdan tahsil edilemiyen kısımdır. Bunun tahsili imkânı olmadığı için 
Muhasebei umumiye kanununun 137 nci maddesi mucibince mütalâası alınan Şû
rayı devletçe takibinden sarfınazar olunması bildirilmiştir. Ayni zaman da, ;mü-
ruruzaman da vardır. 

529 00 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da hâdi£ ol
muş bulunmasına binaen. 

3 684 47 Bu (3 684,47) lira eski iaşe Nezaretinden devredilen alacaklar arasında görfilen 
paradır. Bu paranın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu kooperatif şirketleri
nin dağılmış olduğu, hissedarlarının kimler olduğunun da tâyin edilemediği 
ve müruruzaman da bulunduğu cihetle tahsiline imkân görülememiştir. 

33 70 Borçlunun müruruzaman dermeyan etmesi ve hâdisede müruruzaman mevcut! bu
lunduğu anlaşılması üzerine takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmalına 
mebni. 

45 10 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da hjîdis 
olmuş bulunmasına mebni. 

81 940 92 Bu (81 940,92) lira millî hudut haricinde kalan ecnebi şirketlerin borçlarıdır.! Bu 
şirketler demiryolları, tramvay, rıhtım, elektrik şirketi gibi şirketlerdir, İşbu 
şirketlerin millî hudut haricinde olmaları ve borçların seneleri itibariyle miiru-
ruzamana uğramakla beraber elde subut delilleri olmaması dolayısiyle yapıla
cak takibattan bir netice elde edilemiyeceği ve bu hususta yapılacak masrafla
rın Hazineye zarar olacağı gibi sebeplerle takip ve tahsiline imkân görüleme
miştir. Bu hususta 2573 sayılı kanunun 5 nci maddesinin birinci fıkrasına göre 
Hazine hukuk müşavirliğinin dâva açılmaması hakkında mütalâası alınmıştır. 

144 17 Borçluların millî hudut haricinde bulunmaları ve müruruzaman da mevcut] ol
masından takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmasına mebni. 

13 00 Borca ait dosyanın yanması ve yenilenmesine de imkân bulunmadığı anlaşılma
sına binaen. 
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No. istenilen nan mahal 

Lira K. Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 
64 

39 

15 

24 

644 

69 

107 

289 
20 799 

17 

00 

29 

28 

30 

73 

81 
36 

Tasfiye muhasipliği 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

Makbuz bedeli 1337 Şehrazi 

Alâtı cerrahiye bedeli 1314 Avadis 

Hasar bedeli 

Sirkat 

İhale bedeli 

Tamir bedeli 

Avans 
İltizam bedeli 

1327 Mozart vapur acen-
tası Hil 

1338 Menzil veznedarı Hü
seyin 

1335 İshak Samuel 

1331 Rişar Grek şirketi 

1335 Mimar Prangiye 
1298 ölü Sola 

65 116 75 » * 
66 551 99 Muş defterdarlığı 
67 416 27 Tasfiye muhasipliği 
68 28 71 » » 

69 33 95 » » 

70 5 000 00 » > 

Silâh bedeli 
Sirkat 
Taahhüt avansı 
İcar bedeli 

Aşar bedeli 

Avans 

1332 Ekrem 
1335 Şemsettin 
1330 Halit ve Serkis 
1321 Hasan Hayri 

1314 Hiristo 

1334 Şarbonaj şirketi 

71 

72 
73 

74 

58 '20 

360 00 
207 48 

88 20 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

Avans 

Eşya bedeli 
İhtilas 

Nakliye ücreti 

1333 

1334 
1334 

1917 

Şinasi 

Memed Ali 
Yüzbaşı Memed Se
lim 
Atala firması 
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Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

39 17 Borca ait dosyanın yanması ve yenilenmesine de imkân bulunmadığı anlatılma
sına binaen. 

15 00 Borçlunun ölmesi malı olmaması ve müruruzaman da hadis olmuş bulunıjnasına 
binaen". 

24 29 Şirketin iflâs etmesi ve müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 

644 28 Borçlunun ölmesi, mal bırakmaması ve müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 

69 30 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mevcut bu
lunmasına binaen. 

107 73 Şirketin bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mevcut bu
lunmasına binaen. 

289 83 Borçlunun ölmesi, mal bırakmaması ve müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 
20 799 36 Bu (20 799) lira (36) kuruşun tahsiline hüküm alınmış ise de borçlu Ölü So

la'nm menkul ve gayrimenkul hiç bir malı olmadığı ve vârislerinin mili! hudut 
haricinde olduğu ve ikametgâhlarının bilinmediği ve aradan 53 sene gibi uzun 
bir zaman da geçtiği için müruruzaman da olduğu anlaşılmış. Bu sebeplerle İs
tanbul muhakemat müdürlüğünün bu paranın takibinde bir fayda olmadığı hak
kındaki mütalâasına da dayanan Hazine hukuk müşavirliği bu alacağın kaydı
nın silinmesine lüzum göstermiştir. Bununla beraber dosyanın tetkikinden an
laşılmaktadır ki Sola'nm İstanbul Muhtelit ticaret mahkemesinden verilen 20 
nisan 1296 tarihli ilâmla Hazinede (17 500) lira (56) kuruş alacağı vardır. Bu 
paranm mahsubu cihetine gidilmiş ise de mahsup muamelesi yapılamamış ve bu 
para Hazinede kalmıştır. Şu halde Sola'nm hakikî borcu (20 799) lira (36) 
kuruş değil (3 298) lira (80)kuruş sayılmak iktiza ediyor. 
Borçlunun ölmesi, mal bırakmaması ve müruruzaman da mevcut olmasına binaen-

» » > » 
» » » » 

Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruru zamanda mevcut 
olmasma binaen. 

33 95 Borçlunun ölmesi vereselerinin bulunmaması ve müruru zamanda mevcut olma
sına binaen. 

5 000 00 Bu (5 000) lira eski harp kömür merkezinden devredilen alacaklar arasında 
görülen bir paradır. Ve Şarbona j şirketinin aldığı avanstır. Bu şirket aleyhine 
açılmış olan dâvanın şirketin ticaretini terk ve muamelelerini tasfiye etmiş ol
ması ve bu suretle hükmi şahsiyeti kalmamış bulunması dolayisiyle Muhasebei 
umumiye kanununun 137 nci maddesine göre takibinden sarfı nazar olunması
na dair kararname 15 şubat 1938 tarihinde Reisi cumhurun tasdikma |iktiran 
etmiştir. 

58 29 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mevcut 
olmasına binaen. 

360 00 » > » » » » » » 
207 48 » > » * > » » i » 

88 20 Evrakı müsbitesinin ziyamdan dolayı mahsubu yapılamadığı ve yenisinin de 
tedarikine imkân bulunmadığı anlaşılmasına mebni. 

116 
551 
416 

28 

75 
99 
27 
71 
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Lira K. 

75 

76 

500 00 Tasfiye muhasipliği 

59 009 14 > » 

Borcun nev 'i Senesi Borçlunun ismi 

Zimmet 

Zimmet 

1333 Teğmen Zeki 

1333 Ömer Avni 

77 1 483 86 » Teftiş masrafı ı330 İzmir - Çanakkale de
miryolu şirketi 

78 12 986 03 Eşya bedeli 1337 Soma maden idaresi 

79 

80 

82 
83 
84 

700 77 » » Avantan 

30 00 Ankara defterdarlığı Avans 

574 00 » > Avans 
1 96 > > Masarifi M. 

1 000 00 Ankara levazım amirliği Avans 

1337 Mülga Osmanlı maa-
din şirketi 

1926 Burhanettin 

1929 
1339 Avni 
1323 Anastas ve Hasan 
1931 Hayrettin 

85 280 99 İstanbul defterdarlığı icar bedeli 
86 10 00 » » Fazlai mehuz 
87 1 500 00 Ankara levazım amirliği Tedavi ücreti 

1232 Abdullah 
1928 Hikmet Necdet 
1932 Teğmen Faruk 

88 124 50 İstanbul muhasebeciliği Avans 1933 Kenan 
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Lira K. Terkin sebebi 

500 00 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mevcut 
olmasına binaen. 

59 009 14 Bu (59 009) lira (14) kuruş umumî harp senelerinde teşekkül etmiş olan Adana 
menziline merbut satış komisyonu reisi binbaşı Ömer Avni'ye Teftişi nesabat 
komisyonunca eşya satış bedelinden gösterilen borçtur. Bunun tahsili için yapı
lan takibatta borçlunun öldüğü anlaşılmış ve varisi sıfatiyle karısına bağlanan 
maaştan tahsiline teşebbüs edilmiş ise de karısı mahkemenin bir hükmü olmadıkça 
buna razı olmıyacağını bildirmiş. Bundan başka bu borcu tevsik edecek vesaik 
mevcut değilmiş. Müruruzaman da vardır. 

1 483 86 Bu (1 483) lira (86) kuruş sakıt Hükümet zamanında, 23 . XI I . 1329 tarihinde 
Çanakkale - îzmir demiryolu şirketi adile teşekkül eden, fakat mukavele ve şart
name hükümlerini tatbik etmediğinden dolayı 5 haziran 1333 tarihinde Nafia 
meclisi karariyle imtiyaz mukavelesi feshedilen şirket adına teftiş masrafı diye 
gösterilen borçtur. Müruruzaman da mevcut olduğu cihetle terkini zarureti 
vardır. 

12 986 03 Bu (12 986) lira (3) kuruş eski askerî demiryollar ve limanlar idaresine ait 
iken îtilâf Devletleri kontrol heyeti tarafından alınıp Soma maden idaresine 
verilen eşya ve levazım bedeli olarak bu maden idaresi namına eşhas zimmetleri 
hesabında kayıtlı olan bir paradır. Bu maden, istirdadı müteakip Hükümete ge
çerek en son 26 . XI I . 1928 tarihli tcra Vekilleri heyeti karariyle talibine 
ihale edildiği sırada içindeki levazım ve eşyada, bedelinin 1933 sonuna kadar 
mürekkep faiziyle beraber tutarı olan (198 566) lira, ihalenin inkızası tarihine 
kadar senelik müsavi taksitlerle 61 sene zarfında ödenmek üzere talibine devro-
lunmuştur. Bu levazım ve eşya arasında itilâf Devletleri kontrol heyeti tarafın
dan gasbolunup Soma maden idaresine teslim edilen levazım ve eşyanın da bu
lunduğu tahmin ediliyor. Bundan başka müruruzaman da olduğundan eski ma
den idaresi adma zimmet kayıtlı olan paranın takip ve tahsiline mahal görüle
memiştir. 

700 77 Şirketin lâğvi ve müruruzaman dolayisiyle. 

30 00 Borçlunun ölmesi veresesinin bulunmaması dolayisiyle. 

574 00 Borçlunun vaziyetinin tesbit edilememesinden. 
1 96 » » •» •» 

000 00 Bu (1 000) lira Topçu nakliye mektebi talebesinden iken Avrupa'da tedavi için 
bulunan Hayrettin adında birine avans olarak verilen paradır. Bu para mahsup 
evrakı verilmediğinden eşhas zimmetleri hesabına alınmış ve tahsiline tevessül 
edilmiş ise de borçlunun öldüğü, malları ve veresesi olmadığı anlaşılmıştır. Bu 
sebeple paranın terkini zarureti vardır. 
Borçlunun vaziyetinin tesbit edilemesinden. 

» » » » 
Bu (1 500) lira da tedavi masrafından alacak olup borçlu ölmüş, malları ve va
risleri bulunmamış olduğundan takip Ve tahsiline imkân görülememiştir. 

124 50 Sarf evrakı yandığından ve borcu tevsik eder vesaik ibraz edilemediğinden. 

280 
10 

500 

99 
00 
00 
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Lira K. Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

89 120 00 İstanbul muhasebeciliği Un bedelinden 

90 23 54 istanbul defterdarlığı Su bedeli 

91 61 İstanbul defterdarlğn İstikraz 

92 388 G8 Adalar malmüdürlüğü İhtilas 

93 234 50 İstanbul D. Mh. M. Tahsil masrafı 

94 261 64 Eytam maaşı 

1335 Müteahhit Dimitri ve 
Ahmed 

1339 Acenta Salâhattin 

1336 Memed Salih 

1332 Tahsildar Nuri 

1930 Polis namzedi İbra
him 

1337 Civani Zanodi eytamı 

95 20 000 00 » Defterdarlığı İhtilas 1931 Mütekait kaymakam 
Sabih 

96 1 463 74 » » İhtilas 

97 22 84 » » Tazminat 

98 27 50 Beşiktaş malmüdürlüğü Fazla mehuz 

99 2 100 00 İstanbul Ziraat mektebi İcar bedeli 
sabit S. Muh. 

1928 Necati 

1931 Hilmioğlu Süleyman 

1928 Mütekait Yüzbaşı 
Musa 

1341 İtalyan tebaasından 
Dimanço ve kefili 1-
sak Karasu 

100 

101 

102 

103 

104 

130 

14 

583 

45 

2 265 

40 

46 

38 

25 

00 

Kartal malmüdürlüğü 

İstanbul defterdarlığı 

» » 

» » 

» » 

İhtilas 

Fazla mehuz 

Mahkeme masrafı 

Fişek bedeli 

Gasp 

1335 Davut Hamdi 

1931 Komiser Kâzım 

1337 Hacı Kemal 

1928 Mustafa Kadir 

1338 Mahmut ve İzzet 
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Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

120 00 Müruruzaman dolayisiyle açılacak davanın nıüsbet netice vermiyeceğine binaen. 

23 54 Borçlunun durumunun tesbit edilememesine ve zimmetin vukuu tarihine nazaran 
müruruzaman da mevcut bulunmasına binaen. 

61 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzamanda mev
cut olmasına binaen. 

388 68 Borçlunun millî hudut haricine kaçması ve memleket dahilinde malı bulun
maması ve müruruzamanda mevcut olmasına binaen. 

234 50 Borçlunun ve kefilinin bugünkü vaziyetlerinin (taahhüt senedinde yazılı ad
reslerinin sahte olması dolayisiyle) tesbit edilememesi dolayisiyle takip ve 
tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmasına mebni. 

261 64 Hilafı hakikat ilmühaber tanzim eden ihtiyar heyeti aleyhine dâva açılmasına 
muktazi evrakın bulunamamış ve vukuu tarihi itibariyle müruruzamanda mev
cut bulunmasına mebni. 

20 000 00 Bu 20 bin lira eski Harbiye nezareti Müsteşarı Ferik ve matrut ismail Hakkı 
ile kaymakam Sabihin tahsisatı mestureden yapmış oldukları suiistimal ve ihti
las dolayisiyle kendilerinden aranılan 40 bin liradan sabihin hissesine düşen 
paradır. Bu adamlar Ankara 'da 1 numaralı ümera ve zabitan Divanı harbince 
hapis cezasına ve paranın tediyesine mahkûm edilmişlerdir. İsmail Hakkı 
Levazım Reisi maruf Topal İsmail Hakkı'dır. Sabih bir aralık İrak Hüküme
tinin mümessili olarak memleketimizde bulunmuş ve sonra millî hudut hari
cinde ölmüş. Menkul ve gayrimenkul malları yokmuş. Müruruzaman da vardır. 

1 463 74 Borçlunun ölmesi malı ve veresesinin olmaması ve müruruzamanda mevcut bu
lunmasına binaen. 

22 84 Borçlunun vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzanda mevcut bulunmasına 
binaen. 

27 50 Borçlunun ölmesi malı ve veresesi olmaması dolayisiyle takip ve tahsiline imkân 
kalmadığının anlaşılmasına binaen. 

2 100 00 Bu 2100 lira kireç ocakları icar bedelidir. Borçlu Dimanço ve kefili Isakı Ka
rasu'dan tahsiline teşebbüs edilmiş ise de Dimanço ortadan kaybolmuş, k|efili 
Karasu'da Paris'e gitmiş ve oradaki adresi bulunamamış. Memleket dahilimde 
her ikisinin de menkul ve gayrimenkul malları yokmuş. Fazla olarak müruru
zaman da vardır. 

130 40 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mev
cut olmasına binaen. 

14 46 Borçlunun ölmesi malı ve varisi bulunmaması dolayisiyle takip ve tahsiline 
imkân kalmadığı anlaşılmasına binaen. 

583 38 Borçlunun ölmesi malı ve varisi bulunmaması dolayisiyle takip ve tahsiline 
imkân kalmadığı anlaşılmasına binaen. 

45 25 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mev
cut olmasına binaen. 

2 265 00 Bu (2265) lira Karacabey kazasının istirdadı zamanında Çerkeş Îdrisoğlu 
Mahmut ve İzzet ve arkadaşları tarafından varidatı mahsusa idaresinde kasa 
kırılarak gasbedilmiş. Âsilerden bir kısmı müsademede maktul düşmüş ve 
diğerleri Yunanistan'a kaçmış. Müruruzaman da vardır. 
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No. istenilen nan mahal 

Lira K. 

105 

106 

Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

113 00 İstanbul defterdarlığı Avans 

5 793 38 » » İhtilas 

1931 Sıhhiye M. Kenan 

1327 On şahıs namına 

1336 

107 1 734 41 İstanbul Y. Mektepler Faİz ve mubayaa be- 1339 Odun. müteahhidi 
muhasebeciliği deli masrafı Münir 

108 17 120 40 istanbul D. Muhasebe Çalman kıymetli ev- 1336 Meçhul 
müdürlüğü rak bedeli 

109b 623 54 istanbul defterdarlığı ihtilas 1335 Tahsil memuru Ali 

110 20 77 Tasfiye muhasipliği Tahsil masrafı 1333 Kenan ve Osman 

111 4 570 23 Erdek malmüdürlüğü Muhtelif 

112 1 241 01 Yozgad Defterdarlığı ihtilas 

113 1 208 34 Nafia vekâleti İhtilas 

114 270 73 Posta T. T. Umum Md. Zimmet 

115 24 40 » » » » ihtilas 

116 924 65 Gebze Malmüdürlüğü Aşar bakiyesi 

117 64 50 Nafia vekâleti İhtilas 

1336 Muhtelif eşhas 

1926 

1336 Düyunu umumiye 
memuru Befet 

1308 Sivas P. T. T. Mü-
müdü Kavaklı O. 
Reşit 

1314 Konya Ereğlisi P. T. 
T. Müdürü Hidayet 

1336 Konya Ereğlisi P. T. 
T. Müdürü Refik 

1337 MültBzim Nuri ve 
Yahya 

1310 Emin 
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berkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. 

11.3 00 

5 793 38 

1 734 41 

17.120 40 

623 54 

20 00 

4 570 23 

1 241 01 

1 208 34 

270 73 

24 40 

924 65 

64 50 

Terkin sebebi 

Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da |nev-
eut olmasına binaen. 
Bu (5793) lira (38) kuruş eşhas zimmetleri hesabında 1327 senesinden 1335 
senesine kadar muhtelif suretlerle tahsildar ve saire gibi 10 şahıs tarafından 
zimmete geçirilen paraların meemuudur. Aradan 20, 25 sene geçmiştir,. Bu 
zimmetler eşhas zimmteleri hesabının seneden seneye devir görmemesi ueti-
cesi takip edilmemiş ve tahsili için hüküm alınmamıştır. Yalnız 1928 senesinde 
müruruzamanı kat için takibat yapılmış ise de bunda da bir fayda olmam ıştır. 
Çünkü bu takibattan evvel müruruzaman olmuştur. Müruruzamandan, ^mes
ul olarak İstanbul defterdarlığı eski muhasebe müdürü Ahmet Hamdi aleyhin
de hüküm alınmış ise de Ahmet Hamdi temyiz ederek bu zimmetlerin seneden 
seneye devredilmemesinden kendisinin taksiri olmadığını iddia etmiş ve t«ımyi-
zen sâdır olan hükümde bu zimmetlerin hepsinin refine karar verilmiş. 
Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve zimmetin vukuu tarihine 
nazaran müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 
Bu (17120) lira eski MaLiye nezareti kıymetli evrak ambarından ,1336 
senesinde çalman kıymteli evrak bedelidir. Aradan 15 sene geçtiği hald.0 sir
katin failleri bulunamamış. Yapılan bir çok araştırmalara rağmen sirkatin 
kimler tarafından yapıldığına dair vesaik de elde edilememiştir. Müruruza
man da vardır. 
Bu (8220) lira (83) kuruşun büyük kısmı olan (0928) lira (83) kuruş 
geçen Umumî harp esnasında mevievi taburları ile Alman Halep, Kudi|s ve 
Şam istihbarat ve millî ajanları tarafından çekilen telgrafların ücretleri, olup 
eski Harbiye nezareti adına zimmet kayıtlıdır. Diğer kısmı Suriye Posta ve 
telgraf memurlarından bazılarının zimmetleridir. Müruruzaman da vardır. 
Borcunun tahsiline dair istihsal olunan ilâmın zayi edilmesi dolay isiyle ojiüru-
ruzamana uğramış olduğundan takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmasına 
mebni. 
Bu paradan 3 769 lira 01 kuruşunun yunanlılar tarafından gasbedilmiş olmaAı ba
kiye kalan 801 lira 22 kuruşun borçlulardan bir kısmının ölmesi diğerlerinin bu 
günkü vaziyetlerinin tesbit olunamaması ve hâdisede müruruzaman da mevcut ol
masına binaen. 
Borçlunun ölmesi malı olmaması veresenin de bu günkü vaziyetlerinin {eskit 
edilememesi ve müruruzaman da mevcut olmasına binaen. I 
Borçlu ve kefilinin menkul ve gayrimenkul malları olmaması ve 43 sene; gibi 
uzun bir zaman geçmiş olması itibariyle takip ve tahsiline imkân kalmadığı an
laşılmış olmasına mebni. 
İstihsal olunan ilâmın yangın neticesi yanmış olması ve dâvanın yenileyeme
mesi ve hâdisede müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 
Borçlunun ölmesi malı olmaması ve zimmetin vukuu tarihine nazaran müruruza
man da mevcut olmasına binaen. 
Borçluların bu günkü vaziyetlerinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mev
cut olmasına binaen. 
Borçlunun intihar etmesi malı bulunmaması ve zimmetin vukuu tarihine nazaran 
müruruzaman da mevcut olmalına binaen. 
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Sıra Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-
No. istenilen nan mahal 

Lira K. 

l l c S 

110 

8 220 83 Nafia vekâleti 

Boreıııı nev'i Senesi Borçlunun ismi 

Muhtelif 

10 00 Millî Müdafaa M. M. Tazminat 

120 83 G8 Posta T. Umum Md. Zimmet 
121 4 354 99 » » » .» - İhtilas 

13*30 Muhtelif eşhas 

1335 
1335 Ahmedüğlu Hüseyin 

Yozgat! eski M. Emin 
1339 Nakliye memuru 

Enver 

122 213 08 Tosya Malmüdürlüğü Müskirat cezası 

123 285 00 Posta T. istanbul Baş- Paket tazminatı 
müdürlüğü 

124 1 609 66 Nafia vekâleti Kasa açığı 

125 20 00 Posta T. U. Md. Sirkat 

126 13 295 90 Eskişehir defterdarlığı Meçhul 

Nikoli ve arkadaşları 

1333 Posta arabacısı Me-
med 

1336 Çal P. T. T. Md. Ha
san Fehmi 

1933 Şaki Zülâli ve Şeh
bender 

1929 Muhtelif 

127 194 00 Konya defterdarlığı Meçhul Meçhul Malmüdürü Tevfik 

128 

129 

130 

131 

450 27 Posta T. U. Md. Sirkat 

348 64 » ;» İhtilas 

219 73 Muş defterdarlığı Sirkat 

4 139 30 Gümrük ve inhisarlar Cezayi nakdî 
muhasebe Md. 

1936 Posta sürücüsü Sabit 

1333 Kadirli eski Md. Sırrı 

1335 Jandarma İsmail ve 
Ahmed 

Muhtelif Muhtelif eşhas 

132 

133 

134 

3 02 İstanbul defterdarlığı Avans 

362 47 » » İhtilas 

296 39 Gümrük ve İ. II. Md. Çalman para 

1928 Rifat 

1928 Veznedar Ragrp 

1327 Meçhul 
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Lira K. 

83 
4 354 

213 

285 

1 609 

20 

13 295 

450 

348 

219 

4 139 

3 

362 

296 

Terkin sebebi 

8 220 83 Muhtelif sebeplerle ve müruruzaman dolay isiyle takip ve tahsiline imk^n kal
mamış olduğu anlaşılmasına mebni. i 

68 
99 

10 00 Borçlunun menkul ve gayrimenkul emvali bulunmaması ve müruruzaman da mev
cut olmasına binaen. ^ j 
Borçlunun ölmesi » » > » » » i » 
Bu (4 354) lira (99) kuruş kiymetli ve kiymetsiz posta paketleri ile bir kliymetli 
mektup muhteviyatını çalan eski Posta ve telgraf memuru Enver'e zimmet kaydedi
len paradır. Enver 5 sene kürek cezasına ve bu zimmetin iki mislinin kendisin
den tahsiline mahkûm edilmiş ise de hali firarda olduğundan ve kefili hakkında 
mahkemeye müracaat edilmiş ise de mahkeme kefilin beraatine karar verdiğinden 
bu paranın tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçluların Millî hudut haricine çıkan eşhastan bulunmaları ve müruruza|nan da 
mevcut olmasma binaen. _ • . I 
Borçlunun bu, günkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve zimmetin vukuu tjarihine 
nazaran müruruzaman da mevcut olmasına binaen. | 
Borçlunun ölmesi malı ve veresesinin bulunmaması ve hâdisede müruruzaıjnan da 
mevcut olmasından takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına mebni 
Oasıplarm idame mahkûm edilmeleri, malları olmaması dolayısiyle takip vfc tahsi
line imkân kalmadığı anlaşı]masına binaen. 
Dosyaya göre eşhas zimmetleri hesabında kayıtlı olan bu (13 295) lira (90) kuru-

08 

00 

66 

00 

90 

194 00 

64 

73 

30 

02 

47 

39 

şun neden dolayı zimmet kaydedildiği ve borçluların kimler olduğu yapılan bü
tün tetkikata rağmen anlaşılamamış ve evrakı müsbite bulunamamıştır. Müruru
zaman da vardır. Bu sebeplerden dolayı tahsiline imkân görülememiş. | 
Bu (194) lira malmüdürü Tevfik'ten aranılan zimmettir.- Tevfik'in 192Ş yılm-
danberi yapılan bütün araştırmalara rağmen vaziyeti tesbit olunamamış, niüruru-
zaman da vardır. | 
Borçlunun ölmesi malı ve veresesi bulunmaması dolayısiyle takip ve tahsiline im
kân kalmadığının anlaşılmış olmasına binaen. 
Borca ait vesaikin yanmış olması ve müruruzaman dolayısiyle de yenisinijı teda
rikine ve takip ve tahsiline imkân kalmadığının anlaşılmasına binaen. 
Borçluların sirkatle alâkadar olmadıkları mahkeme karariyle sabit olmuş |bulun
masına ve müruruzaman da mevcut olmasına oinaen. • | 
Bu (4 139) lira (30) kuruş Sivas, Edirne, îzmir ve İstanbul eski Düyııırjı umu
miye başmüdürlükleri dahilinde tegavyüp eden şahıslardan aranılan parla ecza
ları olarak istanbul Maliye muhakemat müdürlüğüne takibi için devredileıjı nara
lardır. Borçluların bir kısminin adresleri bilinememektedir: Bir kısmı daj ölmüş 
ve borçlarını ödeyecek tereke ve vârisleri bulunamamış. Müruruzaman da vardır. 
Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilemediği ve müruruzaman da jmcveui 
olmasına binaen. j 
Borçlunun ölmesi mal ve vârisinin bulunmaması ve müruruzaman da mevcut 
olmasına binaen. | 
Tahkikat evrakının yanmış olması ve müruruzaman da mevcut bulunjmasma 
binaen, 

( S. Sayısı : 233 ) 



ao -
Sıra Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-
No. istenilen nan mahal 

Lira K. 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

130 61 Eskişehir Def. 

110 00 Hariciye M. Md. 

226 66 Biga malmüdürlüğü 

3 44 Kastamonu Def. 

170 96 Çanakkale Df. 

11 422 22 Akhisar malmüdürlüğü Saiistimal 
(Manisa) 

Borcun nev'i 

Zimmet 

Harcırah 

Eytam S. Borcu 

Fazla mehuz 

Zimmet 

Saiistimal 

Senesi 

1339 

1341 
1930 

1928 

1339 

1341 
1338 

Borçlunun ismi 

Muhtelif 

Konsolosluk şubesi 
Md. Refik 
Mustafa Akçora 

Polis memuru Ali 
Necati 
Tahsildar Ergir ve 
Kostantin 

Güldenberg 

141 200 00 Keşan Mal. Md. 

142 9 00 AI urca » 

145 348 10 Posta T. T. U. Md. 

144 8 40 » » 
145 391 90 9 ncu tümen Muh. 
146 2 212 40 Posta T. T. U. Md. 

147 593 35 Gümrük ve în. V. 

148 103 32 Gümüşane Def. 

149 5 82 Posta T. T. U. Md. 

150 97 98 Tasfiye muhasipliği 

151 6 12 Antalya Df. 

152 344 48 Posta T. T. U. Md. 

Cezai nakdî 

Fazla mehuz 

Muhtelif 

Mahkeme Mas 
Gasbedilen para 
ihtilas 

Gümrük resmi 

Cezai nakdî 

Pul bedeli 

Zimmet 

Fazla mehuz 

Paket bedeli 

1935 

1931 

1332 

1336 

1928 
1334 

1926 
1338 

1341 

1333 

1334 

1928 

1325 

Hüseyinoğlu Cemal 

Tahriri müsakkafat 
âzası Nazım 
Mığırdıç, Hasan Bas-
ri, M. Hulusi ve Sıtkı 

Müdür V. Nazım 
Teğmen Sabahattin 
Muhtelif eşhas 

Yuvakim Cerrahoğlu 

Eski defterdar Bekir 

Yako Bahar 

Ali Haydar Malik, 
ismail 
Ahmedoğlu Memed 

Tatar mülâzimi Yu
suf 
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Lira K. Terkin sebebi 

130 61 Mahkeme karariyle borcun mahsubu yapılmış olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 

110 00 Mahsup evrakının zıyaa uğraması hasebiyle mahsubunun yapılamadığı anlaşıl
mış olmasına mebni. ! 

226 66 Yanlış hesap edilen faiz olduğu anlaşılmakla takip ve tahsiline imkân görüle
mediğinden. 

3 44 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mevcut ol
masına binaen. 

170 96 Borçluların millî hudut haricinde olmaları ve memleket dahilinde mallarının bu
lunmaması ve müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 

11 422 22 Bu (11 422) lira (22) kuruş Akhisar'da yahudi çiftliği müdürü Güldenberg is
minde birine emvali metrukeden emanet olarak teslim edilen 5350 okka tütün be
delidir. Bu adam emniyeti suiistimal ederek tütünleri satmış ve Paris'e kjaçmış. 
aleyhinde gıyaben hüküm istihsal edilmiş ise de kendisi Paris'de ölümş ve [oradr 
bulunan vârisleri de ancak kendilerini geçindirecek derecede çalışmakta bulun
muş olduklarından Hukuk müşavirliğinin mütalâası üzerine bu paranm Pa/ris'de 
dâva açmak suretiyle tahsiline baş vurmakta bir faide görülmemiştir. 

200 00 Cezanın affına karar verilmiş oldğu anlaşılmış olmasına mebni. 

9 00 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememiş olması dolayısiyle takip ye tah
siline imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 

348 10 Borçluların bugünkü vaziyetlerinin tesbit edilememesi ve zimmetin vukuı}. tari
hine nazaran müruruzaman da mevcut olmasına binaen. i 

8 40 Fuzulen zimmet kaydedilmiş olduğu anlaşılmış olmasına mebni. 
391 90 Paranm zatî eşyasiyle birlikte gasbedilmiş olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 
212 40 Borçlulardan bir kısmının ölmesi ve malları bulunmaması, diğerlerinin de bugün

kü vaziyetlerinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mevcut bulunmasına 
binaen. 

593 35 Borçlunun millî hudut haricinde bulunması ve müruruzaman da mevcut olıjnasına 
binaen. 

103 32 Borçlunun ölmesi veresesinden de tahsiline imkân bulunamaması ve mürjuruza-
man da mevcut bulunmasına mebni. 

5 82 Borçlnun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da ı)ıevcut 
• olmasına binaen. 

97 98 Borçluların bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mevcut 
olmasma binaen. 

6 12 Borçlunun ölmesi malı bulunmaması ve müruruzaman da mevcut olmasjna bi
naen. 

344 48 Muhtelif sebeplerle ve müruruzaman dolayısiyle takip ve tahsiline imkân Salma
mış olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 
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153 35 672 95 P. T. T. U. Md. 

Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

Çalınan para 1336 Şaki Çin Memed, 
Kürt Memed ve İzzet 

154 77 00 Ankara B. M. 

155 61 60 Posta T. T. U. Md. 

156 5 037 47 » » 

Paket bedeli 

Paket bedeli 

Gasbedilen para 

1339 Hekimhan Md. ölü 
Memed Tevfik 

1927 Muhasip mevlût 

1333 iskilip posta bedeli 
İhsan 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

67 26 » » İhtilas 

71 31 Sinob defterdarlığı Fazla mehuz 

372 75 Bursa defterdarlığı İhtilas 

92 75 Posta T. T. U. Md. Kasa açığı 

471 00 » » Sirkat 

166 44 İzmir Müstahkem mevki Harcırah 
Muh. 

10 00 Gazianteb defterdarlığı İrtikâp 

92 Amasya defterdarlığı Nişangâh bedeli 

252 54 Mardin defterdarlığı Fazla mehuz 

782 20 Mardin Derik Malmü- İhtilas 
dürlüğü 

1340 Akşehir eski posta 
Md. Rüştü 

1930 Hukuk hâkimi Üm
ran 

1340 Tahsil Ş. Muavini 
Celâl 

1331 Iskodra eski Md. Me
med Şükrü 
Faik ve Vasıf 

1930 İaşe zabiti Lûtfi 

1935 Millî emlâk memuru 
Bedri 

1933 Nefer Ali 

1928 Mahkeme âzası ölü 
Nail 

1337 Tahsildar Hüseyin, 
Hasan ve sandık e-
mini Sait 

167 

168 
169 

550 00 Balıkesir defterdarlığı Harcırah 

557 18 » » 
12 00 Posta T. T. U. Md. 

Gasbedilen para 
Sirkat 

1929 İskân memuru ölü 
Hamdi 

1930 Tahsildar Basri 
1927 Posta soyguncuları 
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Terkin sebebi 

35 672 95 Bu (35 672) lira (95) kuruş, 1336 yılında Araç ile Safranbolu arasında soyulan 
postadan gasbedilen (153 022) lira (50) kuruştan istirdat edılemıyen kısımdır. 
Şakilerin hepsi ölmüş ve menkul ve gayrimenkul malları Kastamonu istiklâl 
mahkemesince müsadere olunmuştur. Müruruzaman da vardır. 

77 00 Muhtelif sebeplerle ve müruruzaman dolay isiyle takip ve tahsiline imkân kalma
mış olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 

61 60 Muhtelif sebeplerle ve müruzaman dolayısiyle takip ve tahsiline imkân kalmamış 
olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 

5 087 47 Bu (5 037) lira (47) kuruş eşkıya tarafından soyulan postadan gasbolunaıı para
dır. Bu para İskilip posta müdürü Ilışan namına zimmet kaydedilmiş ise de İh
san 'm sunutaksiri görülmemiş olduğundan kendisinin ademi mesuliyetine karar 
verilmiştir. Eşkıya aleyhine açılan dâva evrakı yanmış. Müruruzaman da vardır. 
Aynı zamanda suçlular aftan istifade etmişler. 

67 26 Borçlunun intihar etmesi, malı olmaması ve müruruzaman da mevcut bulunma
sına binaen. ; 

71 31 Fuzuli olarak zimmete alınmış olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 

166 

10 

372 75 Borçlunun bulunamaması ve zimmetin vukuu tarihine nazaran müruruzaman da 
mevcut olmasına binaen. 

92 75 Borçlunun bulunamaması ve zimmetin vukuu tarihine nazaran müruruzamanda 
mevcut olmasına binaen. . . . - . , " , • ' ı ? T f " 

471 00 Borçlunun beraat etmiş olması dolayısiyle takip ve tahsiline imkân görüleıne-
mesine binaen. 

44 Borçlunun Bağdad'a firar ettiği ve oradaki adresinin bilinememesi dolayısijyle 
takip ve tahsiline imkân kalmamış olmasına mebni. 

00 Borçlunun millî hudut haricine kaçması dolayısiyle tahsiline imkân kalınacağı 
anlaşılmasına binaen. j 

92 Borcu tevsik eder vesaikin bulunmaması dolayısilye takip ve tahsiline iml^ân 
kalmadığı anlaşılmasına mebni. , h H ^ 

252 54 Borçlunun ölmesi vereye ve malı olmaması ve müruruzaman da mevcut olıjaa-
sma binaen. 

7 782 20 Bu (7782) lira (20) kuruş çalınmış ve çaldırılmış paralardır. (7184) lira ı,90) 
kuruşu malsandığının kasa yerine tahtadan olan sandıktan 1337 senesinde çalı
nan paradır. Yapılan takibata rağmen çalanın kim veya kimler olduğu anlaşı
lamamış. Bu sirkat tan maznun ve mesul tutulan sandık emini ve malmüdür ve
kili hakkında mahkemece bera et kararı verilmiş, ve bu karar Temyiz mahkeme
since tasdik olunmuştur. Kalau kısım para iki tahsildarın çaldırdığı paralardır. 
Bu paraların tahsili için ne yapıldığı anlaşılamamış ve bunlara dair bir kaıyıt 
ve evrak bulunamamış, iler iki tahsildarın nerelerde bulunduğu dahi anlaşı
lamamış. Müruruzaman da vardır. 

550 00 Bo rcuıı takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 

557 18 Borcun takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 
12 00 Borçluların bugünkü vaziyetlerinin tesbit edilememesi ve zimmetin vukuu fa

rilime nazaran müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 
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Sıra 
No. 

170 

171 

172 
173 
174 
175 

176 

177 

178 

179 
18Ü 

181 

16*i 
183 

184 
185 

lb6 

187 

188 

189 

i 90 

- 2 4 -
Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-

istenilen nan mahal 
Lira K. Borcun nev'i 

407 40 Bingöl defterdarlığı 

8 00 Düzce Mal. Md. 

50 00 Posta T. T. U. Md. 
83 69 İzmir defterdarlığı 
10 00 Posta T. T. U. Md. 
8 78 Posof mal Md. 

1111 29 Amasya defterdarlığı 

1339 00 Varidat umum Md. 

230 16 Posta T. T. U. Md. 

37 71 > > 
78 42 Konya deftardarlığı 

621 86 Zonguldak Defterdarlığı Zimmet 

589 69 Posta T. T. U. Md. Sirkat 
1 775 56 » » Zarar ziyan 

192 23 
20 00 

İhtilas 
İhtilas 

205 00 » » Teminatı katiye 

400 00 Kastamonu defterdarlığı İhtilas 

Senesi Borçlunun ismi 

Zimmet * 

Noksan tevkifat 

Paket bedeli 
Pul bedeli 
Pul bedeli 
İhtilas 

Zimmet 

Zimmet 

Zimmet 

Fazlai mehuz 
Cezayi nakdî 

22 267 69 Ermenak Mabnü. 

21 59 Posta T. T. U. Md. 

25 86 Hariciye M. Md. 

Pul ve K. Evrak be
deli 

İhtilas 

İane 

L. 31 Eski Çapakçur tah
sildarı ölü Şefik 

1934 Şehit Riza anası Ce-
mire 

1336 Asiler namına 
1933 Veznedar ölü Hasan 
1932 Reha Turgut 
1341 Tahsildar Mustafa 

1338 Tahsildar firarı Rüş
tü 

1336 Varidatı mahsusa Me. 
İsmail 

1335 Bandırma koli me
muru Remzi 

1930 Ölü Lebip Riza 
1330 Muhtelif eşhas 

1340 
1339 Liman reisi Arif ve 

kâtibi Refik 
1929 Mütaahhit Arif 
1928 Küçük Alioğlu 

1339 Ölü veznedar Talât 
1932 Havale Me. Hasan 

Tahsin 
1926 Mütaahhit Veysel 

1340 Ziraat mektebi ayni
yat M. Rüştü 

1933 Yangın esnasında ya
nan 

1339 Abana Md. Kadri 

1928 İsmail 
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— 26 — 
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

407 40 Vârislerinin bugünkü vaziyetlerinin tesbit edilememesi dolayısiyle. 

8 00 .Borçlunun ölmesi ve emvali de olmaması dolayısiyle, 

50 00 Sâriklerin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 
83 69 Fuzulen zimmet kaydedilmiş olduğu anlaşılmış olmasına mebni. 
10 00 Fuzulen zimmet kaydedilmiş olduğu anlaşılmış olmasına mebni. 
S 78 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mev

cut olmasına binaen. 
1 111 29 Borçlunun Millî hudut haricine kaçması ve şimdiki durumunun tesbit edilememesi 

ve müruruzaman da mevcut ol a. asına binaen. 
1 339 00 Borçlunun ölmesi malı bulunu aması ve müruruzaman da mevcut olmasına bi

naen. 
230 16 » » » » » » ı 

37 71 » » > » » » 
78 42 Borçluların bu günkü durumlarının tesbit edilememesi ve müruruzaman da mev

cut olmasına binaen. 

621 86 Borçluların ölmesi malları ve vereseleri olmaması ve müruruzaman da mevcut 
bulunmasına binaen. • . • t 

589 69 Borcun takip ve tahsiline imkî-în kalmadığının anlaşılmasına binaen. 
1 775 56 Borçlunun ölmesi ve emvali bulunmaması dolayisiyle takip ve tahsiline imkân 

kalmamış olduğu anlaşılmasına binaen. 
192 23 » » » » » » 
20 00 » » » » » » • ' 

205 00 Evrakı müsbitesinin bulunamaması hasebiyle takip ve tahsiline imkân bulun
madığı anlaşılmış olmasına binaen. 

400 00 Borçlunun bu günkü durumunun tesbit edilememesi ve müruruzaman da mev
cut olmasına binaen. 

22 267 69 Bu (22 267) lira (69) kuruş 1333 senesi şubatının birinde Ermenak Hükümet 
konağında çıkan yangında yanan pul ve kıymetli evrak bedelidir. Bu yangında 
hiç bir evrak kurtarılamamış. 

21 59 Borçlunun bu günkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mevcut 
olmasına binaen. 

25 86 » » » » > > 

( S. Sayısı : 233 ) 



- 26 -
Sıra Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-
No. istenilen nan mahal 

Lira K. Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

191 40 091 92 Hariciye M. Md. Tevkif edilmiyen ka- 1929 Muhasebe Md. Tevfik 
zanç vergisi Riza, Abdulkadir ve 

19 J0 saire 

192 
193 
194 

12 
41 
500 

34 
15 
00 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

İane 
tane 
Avans 

1928 Hayrettin 
1929 Mustafa Saip 
1931 Evrak Me. îzzet 

195 200 00 » » tane 1928 Mustafa 

196 94 80 Hariciye M. Md. Avans 1928 Kahire eski konsolo
su Hüseyin Şermi 

197 31 33 Hariciye M. Md. Avans 1928 Receboğlu Hamdi 

tane 1928 Âdem 
» 1929 îzzetoğlu Abdullah 
» 1928 Yusuf Emin 
» 1928 Ömer Lûtfi 
» 1929 Velioğlu Emin 

Konsolosluk hasılatı 1933 Münih fahrî konsolo
su Hanberg 

iane 1929 Beş şahıs namına 

» 1929 Hasan Nazmi 

Sirkat 1341 ölü ütü Me. Aziz 

Taahüt avansı 1334 Müteahhit Hasan 
Kaptan ve Hasan 
Necip 

208 994 00 » » Tahrip olunan silâh 1928 Hasim, t. Hakkı ve 
bedeli Fuat 

198 
199 
200 
201 
202 
203 

103 
8 
44 
8 
20 

21 404 

45 
01 
75 
01 
25 
87 

204 

205 

206 

207 1 

290 

30 

8 

800 

28 

89 

00 

00 

» » 

» » 

Millî M. M. M d. 

» » 
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~ 27 — 
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

40 091 92 Bu (40 091) lira (92) kuruş Elçilik ve konsolosluklarımızda kullanılan yerli 
müstahdemlerden 1929 ve 1930 yularında tevkif edilmiyen kazanç vergisidir. Bu 
vedginin tevkif edilmemesi Ma i iye vekâletinin işarından ileri gelmiş. Bundan baş
ka Divanı muhasebatça da kablessarf vize yapıldığı vakit kazanç vergisinin tev
kif edilmemesine itiraz edilmeyip vize yapılmış. Halbuki bu verginin tevkifi lâ
zım imiş. Hariciye muhasebe müdürü ile diğer memurların bu verginin kesilme-
mesinde taksirleri olmadığını gözönüne alan Meclis Divanı muhasebat encümeni 
11 . VI . 1934 tarihli ve 815 sayılı kararı ile zimmet kayıtlı olan bu paranın 
muhasebei umumiye kanununun 133 ncü maddesine göre Malî müşavere encü
meni karariyle terkini yoluna gidilmesini tasvip etmiş ve bu karar Büyük Millet 
Meclisince tasdik olunmuş. îşte bu sebeple Malî müşavere encümeni terkinine 
lüzum göstermiştir. 
Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi dolayisiyle. 

» » » » » 
Satın alman kitap bedeli olup kitapların tesellüm edilmiş olduğu anlaşılmasına 
binaen. 

200 00 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi dolayisiyle takip ve tahsiline 
imkân kalmadığı anlaşılmasına mebni 

94 80 Borçlunun borcunu inkâr etmesi ve kendisinin halen millî hudut haricinde bulun
ması dolayisiyle takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 

31 33 Borçlunun, bütün araştırmalara rağmen, bugünkü durumunun tesbit edilememesi 
hasebiyle takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 

» » » » 
» » » » 

12 
41 
500 

34 
15 
00 

103 
8 
44 
.8 
20 

21 404 

45 
01 
75 
01 
25 
87 » » » » 

Bu (21 404) lira (87) kuruş Münih konsolosluğunun Maliye müfettişi tarafın
dan teftiş esnasında fahrî konsolos Hanberg Goldenberg adına zimmet çıkanlar, 
paradır. Bu paranın kendisinden tahsili Berlin Büyük Elçiliğimize yazılmış ise 
de konsolosun Almanya hudutları haricinde bulunduğu anlaşılmış ve nerede oldu
ğu tesbit edilememiş olduğu için tahsiline imkân görülememiştir. 

290 28 Borçluların bütün araştırmalara rağmen, bugünkü durumunun tesbit edilememesi 
hasebiyle takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına mebni. 

30 89 Borçlunun bütün araştırmalara rağmen, bugünkü durumunun tesbit edilememesi 
hasebiyle takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına mebni. 

8 00 Borçlunun ölmesi veresesinin fakir bulunması hasebiyle takip ve tahsiline im
kân bulunmadığı anlaşılmış olmasına mebni. 

1 800 00 Müruruzaman dermeyan edilmesi ve müruruzamanın da mevcut olmasına bine-
en. 

994 00 Eslehanın mücbir ve zaruri sebepler yüzünden tahrip edilmiş olduğu anlaşılmış 
olmasına binaen. 
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28 
Sıra Terkini kaydi Terkin talebinde bulu 
No. istenilen nan mahal 

Lira K. 

209 11 812 50 Millî M. M. Md. 

Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

Suiistimal 1334 îhtiyat zabiti Süley
man Nesip 

210 
211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

18 
692 

10 

2 

18 

61 

1 

150 

747 

1 814 

00 
74 

65 

85 

38 

44 

88 

00 

00 

77 

» y> 

» » 

Ankara levazım amirliği 
Muh. 
Şerefli Koçhisar Mal-
müdürlüğü 
Ankara Posta T. T. mu
hasebeciliği 
Çubuk malmüdürlüğü 

Maliye M. Md. 

Havayolları Muh. 

7 nci Tümen Muh. 

Nakit işleri U. Md. 

Hayvan bedeli 
îhtilâs 

Fazlai mehuz 

Aşar borcu 

Fazlai mehuz 

Zimmet 

Fazlai mehuz 

Hasar bedeli 

İdare hesabından 
doğma 
Eytam sandığı bot 

1330 Fuad Paşaoğlu Esat 
1334 Er Mustafa ve hesap 

Me. Salih 
1341 
1928 Mütekait îlhami 

1317 Mültezim Hacı Me-
med 

1932 Eskişehir tevzi Me. 

1338 Seriye başkâtibi ölü 
Memed Nuri 

1929 Odacı Mevlût 

1932 istanbul Rıhtım şir
keti 

1930 Şakir Şevki, Yarbay 
Ziya ve Rifat 

1932 Karanikola damadı 
Teodov ve saire 
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- 9.9 — 
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

11 812 50 Bu (11 812) lira (50) kuruş 1334 senesinde Azerbaycan'da Araş mevki ku
mandanlığında bulunmuş olan yedeksubay asteğmen Feritoğlu Nesibin emvali 
miriyeyi suiistimal etmesinden ve çalmasından dolayı kendisinden aranılan para 
dır. Hakkında takibat yapılmış ise de 2 numaralı Divanı harpçe müruruzaman 
görülerek hukuku âmme dâvasının sukutuna ve hukuku şahsiye cihetinden mu
amele yapılmasına karar verilmiştir. Zimmetine geçirdiği buğday ve sairenin 
miktarı tesbit edilemediğinden ve müruruzaman hasebiyle delâil cemine de im 
kân olmadığından hukuku şahsiye cihetinden açılacak dâvadan da bir faide elde 
edilemiyeceği anlaşılmış. Bu sebeple takip ve tahsiline imkân görülememiştir. 

18 00 Vukuu tarihine nazaran müruruzaman hadis olmuş bulunmasına mebni. 
692 74 Borçluların bugünkü Afiyetlerinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mev

cut olmasına binaen. 

10 65 » » » » 

2 85 » » » » 

18 38 Borçlunun ölmesi, malı olmaması dolayısiyle takip ve tahsiline imkân kalma
dığından. 

61 44 » •» » » 

1 88 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi dolayısiyle takip ve tahsiline 
imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına mebni. 

150 00 Şirketin Hükümet tarafından satm alınması dolaymiyle takip ve talısiline imkân 
kalmamasından. 

747 00 Küçük zabitana verilen harçlıkların kazanç vergisine tabi olmadığı anlaşılmasına 
binaen 

1 814 77 Bu para eytam sandıklarının lâğvi dolayısiyle malsandıklanna devredilen eytam 
alacaklarından rum dört şahsın borcu olan paradır. Bunun tahsiline baş vunilmuş 
ise de bu borç mukabilinde ipotekli olan gayrimenkullerin muhacirine tahsis edil
miş olduğu anlaşılmış. Bu cihetle paranın tahsiline mahal ve imkân görüleme
miştir. Eytam sandıkları alacaklarından tahsili kabil olmayanların Hazine Eilacak-
l a n gibi terkini yoluna gidilmesi sebebi şudur : \ 
Kanun mucibince eytam sandıklan paralan ve alacakları Hazineye devredilmiştir. 
Buna mukabil Hazinede eytam nam ve hesaplanna Emlâk ve eytam bankasına ve 
sair yerlere büyük bir kısmı nakit olarak ve kalan kısmı da hesaben ayni mik
tarda tediyelerde bulunmuştur. Bundan dolayı Hazine, eytamın şunun, bunun 
elinde kalmış olan alacaklarını tahsil etmekte ve tahsili kabil olmıyanların Ha
zine alacaklan gibi kayıtlarının terkini cihetine gitmektedir. p 
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30 
Sıra Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-
No. istenilen nan mahal 

Lira K. 

220 

Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

150 000 00 Nakit işleri U. Md. Tesis masrafı 1929 Oryantal şirketi 

221 

222 
223 

224 

225 

226 

227 

228 

24 79 Yüksek mektepler mu- Taahhüt bedeli 
hasebeciliği 

400 00 14 ncü süvari tümen Muh.Avans 
1 00 Damga matbaası mu - Köşebent bedeli 

hasebeciliği 
64 37 izmir müstahkem mevki Erzak bedeli 

Muh. 
35 67 6 ncı Kor Muh. Avans 

492 38 Ankara mektepler mu- Avans 
hasebeciliği 

12 33 6 ncı Kor. Muh. 

98 346 08 Merkez Muh. 

1339 Müteahhit Akif ve 
Zeynel 

1933 Hesap memuru Zeki 
1931 Saraç Memed 

1934 Asteğmen Emin 

1929 Asteğmen Abdülka-
dir 

1928 Erkek lisesi muteme
di Tevfik 

Evrakı müsbite nok- 1929 Başkâtip İzzet 
sanı 
Yanan Orman B. Karapınar köyünde*. 

Eminoğlu Hüseyin 

229 
230 
231 

232 

233 

234 
235 

236 
237 

238 

5 
38 
83 

İ212 

93 
96 
74 

15 

92 

> 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

Pazlai mehuz 1928 Nahiye Md. Nusret 
Avans 1928 Mütehassıs Bernhard 
Silâh ve eşya bedeli 1S33 Er Memed 

Eşya bedeli 1929 Derviş 

Ambar hesabından 1340 Teğmen Ahmedoğk 
doğma Nadir 

867 46 » » Çalınan eşya 1335 Aziz, Arif ve Memea 
1 665 00 Merkez muhasebeciliği Zayi edilen âlet be- 1929 Halim ve Halis 

deli 
2 149 81 Gümrük ve inhisarlar V. Gelir noksanı 

296 39 » » Sirkat 

2 018 08 Suiistimal 

1929 Memur Ali 
1337 Muhasip Ziya vt 

veznedar Muzaffeı 
1336 Muhtelif eşhas 

239 560 85 İhtilas 
1927 
1928 Çatalca eski memuru 

Yusuf 
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— 31 — 
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

150 000 00 Bu 150 000 lira 1929 senesinde teşekkül eden barut, mevaddı infilâkiye, fişek ve 
av malzemesi inhisarları şirketinin tesis masrafı olarak tediye etmesi lâzımgelen 
para olup 1931 senesinde şirket adına eşhas zimmetleri henabına kaydolunmuş-
tu. Sonra şirketin feshi üzerine tasfiye muamelesine başlanmış ve tasfiye için 
Maliye vekâleti ile şirket arasında yapılmış olan itilâfnamenin ait olduğu majddele-
ri mucibince mahsup suretiyle tahsil olunmuştur. Bundan dolayı zimmet kaydi-
nin terkini lâzımgeliyor. 

24 ı79 Dosyasının yanması ve yenilenmesine imkân bulunamaması ve müruru zaman
da mevcut olmasına binaen. 

400 00 Paranın eşkıyalar tarafından gasbedilmiş olduğu anlaşılmasına binaen . 
1 00 Borçlunun bu günkü durumunun tesbitine imkân bulunmadığından dolayı. 

64 37 » » * » » » » 

35 6 7 » » » » » » » 

492 38 » » » » » » » 

12 33 Füzulen eşhas zimemi hesabına alınmış olduğu anlaşılymasma binaen . 

346 08 Bu 98 346 lira 8 kuruş Çanakkale'nin merkez kazasına bağlı Karapınar köyün
den Eminoğlu Hüseyin'in yanmasına sebebiyet verdiği ormanın tazmini için mah
keme masrafiyle beraber tediyesine mahkûm olduğu paradır. Hükmün icraya 

< konmasında bir faide görülmemiştir. Çünkü iki bin liradan fazla masraf İhtiya
rı icabedecekmiş. Halbuki mahkûmun iki merkep ile on keçisinden başka hiç bir 
malı yok imiş. Bundan dolayı paranın tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun bulunamaması ve müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 
Borçlunun borcunu inkâr etmesi ve müruru zamanda mevcut olmasına binaen. 
Borçlunun çok fakir olduğu tevsik edilmiş olmakla takip ve tahsiline imkân kal-

i madiği anlaşılmış olmanma binaen. 
15 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit edilememesi dolayısiyle takip ve tahsiline 

imkân kalmadığı anlaşılmasına mebni. 
212 92 i» » » » » » » 

867 46 » » » » > > » 
1 665 00 Borçluların beraet etmiş olmaları hasebiyle takip ve tahsiline imkân kalmadığı 

anlaşılmış olmasına binaen. 
2 149 81 » » » » » » » » » 

296 39 » » » » » > » » » 

2 018 08 » » » » » » » » » 

560 85 Borçlunun Ölmesi malı olmaması ve müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 

ö 93 
38 
83 

96 
74 
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Sıra Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-
No. istenilen nan mahal 

240 

241 
242 
243 

244 

245 

Lira 

418 

5 
7 

332 

473 

7 358 

K. 

45 

44 
20 
74 

66 

92 

Gümrük ve inhisarlar V. 

» 
> 
> 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

Borcun nev'i 

. thtilâs 

Pul ücreti 
Mahkeme Mas. 
Mal bedeli 

Gümrük resmi 

Sirkat 

Senesi 

1329 

1930 

1929 

1931 
1330 

1335 

Borçlunun ismi 

Hüseyin Remzi 

Hüseyin ve Ayşe 
Mancini 
Köy muhtarları 

Muhtelif eşhas 

Gümrük hammah 
Şahap 

246 

247 

248 
249 

250 

251 
252 
253 

13 17 

4 00 

Ambar kirası 

Gümrük resmi 

250 00 Amasya Def. Pul bedeli' 
599 59 Gümrük ve inhisarlar V. Gümrük resmi 

339 07 Tasfiye Muh. 

184 92 » » 
209 62 » » 
248 78 » » 

thtilâs 

İhtilas 
Mahkeme masrafı 
Taahhüt 

1930 Rüveyde ve Faik 

1929 Muhafaza M. Salâ-
hattin 
Meçhul 
Firarı Teohidis 

1329 Kemal 

1336 Teğmen Sami 
1335 Doktor Ali Riza 

Nakliye kumpanyası 

254 33 00 Tasfiye Muhasipliği Mektep masrafı 

255 
256 
257 
258 

33 00 
3 80 

76 00 
73 66 

» » 
» » 

13*8 Hikmet Tahir 

13 J7 Hasan Kadri 
13'18 Rebii 
1337 Fazıl 
1.338 ibrahim 

259 2 34 Bursa Def. Fazlai mehuz 1929 Salih Zeki 
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— 33 — 
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira " K. Terkin sebebi 

418 45 Borçlunun bu günkü vaziyetinin tesbit edilememesi ve müruruzaman da mevcut 
olmasına binaen. 

5 44 Borçluların » » » > » » > i 
7 20 Borçlunun » » » * > » » » 

332 74 Borcun inkâr edilmesi ve evrakı müsbitesinin de yanmış olduğu anlaşılmış oljma-
sına binaen. . i. 

473 66 Borcu tevsik eder vesaikin bulunmaması ve müruruzaman da mevcut olmasına 
binaen. 

7 358 92 Bu 7 358 lira 92 kuruş İstanbul gümrüğü hamallarından Şahabın 1335 senesinde 
tüccardan birine ait olarak çaldığı 111 aded altun saatin bedelidir. Bu bedel güm
rükçe sahibine tazmin edilmekle beraber hamal Şahap ile bu saatlerin satılmalına 
delâlet eden şahıslar mahkemeye verilmiş ve Şahap on ay on beş gün ve satniağa 
delâlet edenlerden Raşit üç ay hapse mahkûm olmuşlardır. Gümrükte bu Saat
lerin muhafazasında ihmalleri görülmek dolayısiyle haklarında takibat yapılan 
memurlar hakkında meni muhakeme kararı verilmiş. Şahab'm çaldığı saatler' be
delinin tahsili hakkında da mahkemeden karar alınmış isede Şahab'm Bitlis'te 
25 lira kiymetinde bir hane arsasından başka bir şeyi olmadığı anlaşılmış. Bun
dan dolayı bu paranın tahsiline imkân görülememiştir. 

13 17 Borçlunun ölmesi malı olmaması dolayısiyle takip ve tahsiline imkân kalmadığı 
anlaşılmış olmasına binaen. 

4 00 » > " » ' » » » » » * 

250 00 Borcun kime ait olduğu tesbit edilemediği anlaşılmış olmasına binaen. ' 
599 59 Borçlunun Millî hudut haricine kaçmış olması dolayısiyle takip ve tahsiline im

kân bulunmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 
339 07 Borçlunun bu günkü durumunun tesbit edilememesi ve müruruzaman da mevcut 

olmasına binaen. 
184* 92 Borcun tamamen tahsil edilmiş olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 
209 62 Borçlunun ölmesi malı olmaması ve müruruzaman da mevcut bulunmasına binaen. 

8 248 78 Bu para lağvedilen veznei umumiden devredilen Hazine alacaklarından bir (kıs
mıdır. Borçluların zimmet defterinde vaziyetlerini tesbite yarayacak muvazzahj ad
resleri ve borçlarını tevsik edecek vesaik olmadığı gibi vaktiyle mahkemeye (mü
racaat edilerek müruruzamanın katedildiğine dair bir kayıt ve malûmat da bulu
namamıştır. Bundan dolayı takip ve tahsiline imkân görülememiştir. 

33 00 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit olunamaması ve müruruzaman da mevcut 
bulunmasına binaen. 

» » » » 
» » » » 

Borçlunun intihar etmesi ve müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 
Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit olunamaması ve müruruzaman da mevcut 
bulunmasına binaen. 

2 34 Borcun tahsil edilmiş olduğu anlaşılmasına binaen. 

33 
3 

76 
73 

00 
80 
00 
66 
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Sıra 
No. 

260 

261 

262 

263 
264 

265 

266 
267 
268 

269 
270 
271 

272 

273 

274 

275 
276 

277 

278 
279 
280 

281 

282 

283 

Terkini kaydi 
istenilen 

Lira 

880 

4 000 

1 600 
1 525 

25 

5 110 
151 

42 

8 
27 

5 

511 
40 
29 

90 

90 

1 261 

315 
134 

72 

341 
11 

312 

32 

6 112 

2 092 

60 

00 

00 
00 
00 

97 
50 

20 

59 
59 
20 

11 
48 
65 

00 

71 

38 

09 
25 

66 

67 
53 
99 

95 

31 

70 

Terkin talebinde bulu
nan mahal 

Tasfiye muhasipliği 

» » 

Millî M. M. Md. 
Zonguldak Df. 

» 

Merkez Muh. 
» > 

» » 

» » 
1» > 
» » 

» » 
» » 

Kartal Mal. Md. 

Tasfiye muhasipliği 

» » 

Nusaybin Malmü. 

Kandıra Malmü. 
Merkez Muh. 

» » 

» » 
Denizli Def. 
Merkez Muh. 

» » 

Beyoğlu Malmü. 

Milas Malmü. 

Borcun nev'i 

Eşya bedeli 

Kömür bedeli 

Zimmet 

Ambar açığı 
Avans 

İstikraz 

Eşya bedeli 
Avans 
Fazlai mehuz 

İrtikâp 
Avans 
Adliye hasılatı 

Nakliye bedeli 

İhtilas 

Senesi 

1338 

1336 

1334 

1333 
1928 

1928 

1929 
1929 
1929 

1337 
1930 
1334 

1333 

1332 

Zimmet Muhtelif 

İhtilas 
Kasa açığı 

Zimmet 

Kasa açığı 
Usulsüz sarfiyat 
Erzak ve kasa açığı 

Kasa H. Doğma 

Fazlai mehuz 

İdare hesabından 
doğma 

1333 
1332 

1337 

1337 
1929 
1337 

1927 

1930 

1929 

Borçlunun ismi 

M. Nurettin firması 

Madenci Naci vekili 
Karlos 

Çoruh As. Ş. B. Hü
seyin Rıfkı, Mülâzim 
M. Sabri 
Yüzbaşı Ahmed 
İstatistik Me. Hamdi 

Tabur kâtibi İbra
him 
3 şahıs namına 
Şoför Cevdet 
Celâl 

Şefik 
Nihat Basri 
Başkâtip Kâşif 

Ahmed Hamdi 

Rüsumu sitte memu
ru Abdullah 
Muhtelif eşhas 

Tahsildar Hasan 
Hüseyin Hüsnü ve 
Abdurrahman 
Ahmed İzzet 

Memed Hayri 
3 şahıs 
Binbaşı şehit M. 
Remzi 
Asteğmen Kemalettin 

Muhtelif eşhas 

Malmüdürü Vechet-
tin 
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~K 

Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

880 60 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit olunamaması ve müruruzaman da mevcut 
bulunmasına binaen. 

4 000 00 » » _ » » 

1 600 00 Muhtelif sebeplerle ve müruruzaman dolayısiyle takip ve tahsiline imkân [kal-
1 525 00 madiği anlaşılmış olmasına binaen. 

25 00 
5 110 97 Borçlunun ölmesi, malı olmaması ve müruruzaman da mevcut bulunmasına binaen. 

151 50 Borçlunun Suriye'de ölmesi dolayısiyle takip ve tahsiline imkân kalmadığı|an
laşılmasına binaen. 

42 20 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit olunamaması ve müruruzaman da metcüt 
bulunmasına binaen. 

8 59 » » > » 
27 59 » » > » 

5 20 Borçlunun ölmesi, malı bulunmaması dolayısiyle tahsiline imkân kalmadığı j an
laşılmış olmasına binaen. 

511 11 » » » » 
40 48 Paranın tamamen tahsil edilmiş olduğu anlaşılmış olmasından. 
29 65 Borçlunun ölmesi, malı olmaması ve müruruzaman da mevcut bulunmasına: bi

naen. 
90 00 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit olunamaması ve müruruzaman da mevcut 

bulunmasına binaen. 
90 71 » » » » 

1 261 38 Muhtelif sebeplerle takip ve tahsiline imkân kalmamış olduğu anlaşılmalına 
binaen. 

315 09 » > » » * » » > ı 
134 25 Borçlunun bu günkü vaziyetinin tesbit olunamaması ve müruruzaman da mev

cut olmasına binaen. 
72 66 Borçlunun ve varisinin ölmesi malı da olmaması ve müruruzaman da mevcul; [bu

lunmamasına binaen. 
341 67 » » » » » » .» | 

11 53 Paranın tamamen tahsil edilmiş olduğu anlaşılmasına mebni. 
312 99 Varisi ve malı olmaması ve müruruzaman da mevcut bulunmasına binaen. 

32 95 Borçlunun bu günkü vaziyetinin tesbit olunamaması ve müruruzaman da :ıriev* 
cut olmasma binaen. 

6 112 31 Bu para eski varidatı mahsusa idaresinden devredilen ihtilas ve avans bakiye
leri gibi zimmetlerdir. Kısmı azamı müruruzamana uğramıştır. Müruruzamana 
uğramıyan bir kaç kalem para var ise de bunlar da 100 kuruşa kadar olan cjiz'i 
miktarlardan ibarettir. Bundan dolayı tahsiline imkân görülememiştir. 

530 46 Borcun tahsiline mahal kalmadığı anlaşılmış olmasma binaen. 
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Sıra Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-
No. istenilen nan mahal 

Lira K. Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

284 

285 
286 
287 

20 

17 
39 
26 

83 

12 
06 
32 

Posta T. T. U. Müd. 

> » » 
Seyhan Def. 
Diyarbakır Def. 

Mektup bedeli 

Fazlai mehuz 
Avans 
Fazlai mehuz 

1929 Müvezzi Mustafa 

1928 Salih 
1929 Tahrir K. R. Cevat 
1928 Zabıt kâtibi Memed 

288 6 000 00 Tasfiye Muh. Çivi masrafı 1334 Demir malzemesi şir
keti 

289 

290 

48 78 İstanbul Def. Muhasebe Avans 
Müd. 

755 20 İstanbul D i Muhasipliği Nişantaşı bedeli 

1930 ölü muallim Sezai 

1336 Sakıt Padişah firarı 
Vahdettin 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

8 

1 

2 

6 

213 

781 

145 

20 

3 

314 

2 

240 

20 

697 

249 

63 

50 

75 

37 

54 

00 

20 

00 

98 

97 

96 

Tasfiye Muh. 

» » 

> » 

Antalya defterdarlığı 

Tasfiye Muh. 

» » 

Of Mal Md. 

Gümrük ve İnhisarlar 
M. Md. 
Gümrük ve İnhisarlar 
M. Md. 
Pasinler Mal Md. 

istanbul defterdarlığı 

İhtilas 

Zimmet 

Sirkat 

Cezayi nakdî 

İnşaat levazımı 

Mal bedeli 

Avans 

Sirkat edilen 
bedeli 
İlâm masrafı 

bedeli 

eşya 

Tohumluk parası 

Çalınan para 

1334 

1335 

1330 

1327 

1918 

1917 

1341 

1335 

1336 

1335 

1.338 

Yüzbaşı Memed 

Kasımpaşa tuz am
bar memuru Sadet
tin 

Osman Çavuş 

Avram, Yorgi ve 
saire 
Prusya Harbiye Ne. 

Roheissen Verband 
firması 
Mütekait polis Me. 
Emin karısı 
Ambar memuru Ha
san Zeki 
Ekserciyan 

Muhtelif eşhas 

Mısırlı Tevfik 
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37 
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira 

20 

17 
39 
26 

K. 

83 

12 
06 
32 

Terkin sebebi 

Borçlunun ölmesi veresesi olmaması müruruzaman da mevcut bulunmasına bi
naen. 

» » > » » > I > 
» » > » » » • j » 

Borçlunun millî hudut haricinde bulunması dolayısiyle durumunun tesbjit olu-
namamasma mebni. 

6 000 00 Bu paranın tahsili için vaktiyle dâva açılmış ise de çivi ikramiyesi olajrak 12 
bin markı sarf eden Yarbay Sabih'in nisbeti askeriyesinin kesilmesi, kendisinin 
millî hudut haricinde kalması, adresinin bilinememesi ve elde vesaik bulanama
ması dolayısiyle dâva kaydının silinmesine karar alınmıştır. Bundan dolabı tah
siline imkân görülememiştir. 

48 78 Malı veresesi bulunamaması dolayısiyle tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış ol
masına mebni 

755 20 Bu para, sakıt Padişah Vahdettin tarafından alman iki nişan ve bir nii$n taşı 
bedeli olan 1 225 liradan tahsil edilemeyip kalan kısımdır. 1 225 liradan 469 
lira 80 kuruşu Üsküdar Sulh mahkemesince satılan ve Vahdettine ait bulunan 
eşyanın bedelinden mahsup edilnıiş. Hanedanın malları kanun mucibince [tasfiye 
edilmiş ve hiç bir gûna malla TI ve alacakları kalmamış olduğundan kalin 755 
lira 20 kuruşun tahsiline imkân görülmemiştir. | 

213 63 Borçlunun ölmesi veresesinin bulunmaması ve müruruzaman da mevcut oljnasına 
binaen. 

8 781 50 Bu para Sadullahm çuval bedeli hesabından çıkan zimmetidir. Kendisi [ölmüş, 
varislerinin menkul ve gayrim enkul malları bulunmamış hukuk müşavirliği dâva 
ikamesinin faidesiz olacağı ha^kn^a mütalâasını bildirmiş. Müruruzanjıan da 
vardır. * . | 

145 75 Borçlunun bu günkü vaziyetin u l tesbit olunamaması ve müruruzaman <ty mev
cut bulunmasına binaen. 

20 37 Borçluların bugünkü vaziyetle™™11 tesbit olunamaması ve müruruzaman' da 
mevcut bulunmasına binaen. 

3 54 Borcun mahsubu için makbuz tedarikine imkân kalmadığı anlaşılmasına bi
naen. 

1 314 00 Takip ve tahsiline imkân k a l " 1 ^ 1 ^ 1 anlaşılmış olmasına mebni. j 

2 02 Takip ve tahsiline imkân k a l ^ d ı ğ ı anlaşılmış olmasına mebni. 

240 00 Borçlunun Ölmesi ve veresesi î u n veââi miras etmesi ve müruruzaman d|ı mev
cut bulunmasına binaen. 

20 98 Borçlunun Ölmesi malı ve vârisi bulunamaması dolayısiyle. 

2 697 97 Borçluların bugünkü durumlarının tesbit olunamaması ve müruruzaman da 
mevcut bulunmasına binaen. 

6 249 96 Bu para iaşeye ait 89 032 kilo arpayı zimmetine geçiren Mısırlı Tevfik adında 
birinden aranılan paradır. Bu paranm tahsiline, Tevfik'in iki se4e hap
sine ve bin lira para cezasına çarptırılmasına üçüncü Divanı harp örfice! karar 
verilmiş. Fakat borçlu yapılan bir çok araştırmalara rağmen bulunamadığından 
hüküm infaz olunamamıştır. 
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Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-

istenilen nan mahal 
Lira K. 

49 58 Giresun defterdarlığı 

605 29 Uşak Mal Md. 

3 090 14 Erzurum defterdarlığı Meçhul 

651 55 Pasinler Mal Md. 

88 86 Hariciye M. Md. 

12 50 Nakit işleri U. Md. 

Borcun nev'i 

İstikraz 

Muhtelif 

Meçhul 

Sirkat edilen para 

îane 

Avans 

Senesi 

1330 

1340 
1331 

1930 

1929 

1931 

Borçlunun ismi 

Mübadeleye tabi 4 
Rum namına 
Muhtelif eşhas 

Ohan Hamazuruf 

Tahsildar Nafiz 

Köstence konsolosu 
Agâh 
Londra Büyük elçisi 
Ferit 

15 00 Posta T. T. U. Md. Havale bedeli 

78 00 Tasfiye Muh. Eşya bedeli 

2 195 33 » » Mal bedeli 

1932 tranlı Memed Ali 

1920 Rich Hatman firması 

1918 Sipahiocağı 

197 11 » » Mal bedeli 

32 87 Samsun defterdarlığı Cezayi nakdî 

47 28 Mülga Tuz inhisarı Zimmet 
Umuu Md. 

2 393 14 Tasfiye muh. Taahhüt avansı 
21 738 95 » » » » 

1918 Löger firması 

1937 Muhtelif eşhas 

1319 Ünye düyunu umu
miye Me. Mustafa 

1331 Tokanya 
1332 Kari Zays fabrikası 

Mü. Bahman 

1 500 00 1332 îran sefareti N. 
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Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

49 58 Borçluların bugünkü durumlarının tesbit olunamaması ve müruruzaman da 
mevcut bulunmasına binaen. 

645 99 Muhtelif sebeplerle ve müruruzaman dolayısiyle takip ve tahsiline imkân kal
madığı anlaşılmış olmasına mebni. 

3 090 14 Borçlu sandık emini Ohan Hamazuruf tagayyüp etmiş ve Erzurum'un Buslar 
tarafından işgali sırasında e^rak da yanmış olduğu için borcun evrakı müsbi-
tesi elde edilememiştir; müruruzaman da vâkidir. 

651 55 Paranın şakiler tarafından gasp edilmiş ve tahsildarın sunu taksiri olmadığı 
anlaşılmış olmasına binaen. 

88 86 Fuzuli olarak eşhas zimemi hesabına kaydedilmiş olduğu anlaşılmasına mebni. 

12 50 Bu 12 lira 50 kuruş İngiliz ordusunda kullanılan sıhhiye evrak defterleri nu
munelerinin gönderilmesi için Londra Büyük Elçisine gönderilen avanstır. Bu 
paranın mahsup evrakı gönderilmiş ise de bu evrak sıhhiye dairesinde iziyaa 
uğradığından dolayı mahsup muamelesi yapılamamış ve yenisinin de tedarikine 
imkân görülememiş. Esas itibariyle bu para Devlet hizmetine sarf edilen bir 
para olduğu için terkinine zaruret vardır. 

15 00 Borçlunun millî hudut haricine"gitmesi ve bugünkü durumunun tesbit iedile-
memesi hasebiyle. 

78 00 Alman kanunları mucibince firma kayıtlarının yakılmış olması dolayısiyle, 
mahsubuna imkân kalmamış olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 

2 195 33 Bu para geçen umumî harpte sipahi ocağı adına Berlin'deki mubayaa ve tesel
lüm komisyonumuz vasıtasiyle si pariş edilen fişek bedelidir. Ocak idare heyeti 
böyle bir borçtan haberdar olmadığını bildirmiştir. Maliye hukuk müşavirliği 
bunun için dâva açılmasında bir fayda olmıyacağı mütalâasında bulunmuştur. 
Aradan 23 sene geçtiği için müruruzaman vardır. 

197 11 Tarafeynin yekdiğerini ibra eylemiş oldukları cihetle tahsiline imkân gŞrüle-
memesinden. ' r 

32 87 Borçluların bugünkü vaziyetlerinin tesbit olunamaması ve müruruzaman da 
mevcut bulunmasına binaen. 

47 28 Borçlunun bu günkü durumunun tesbit olunamaması ve müruruzaman da mev
cut bulunmasına binaen. 

2 393 14 » » > » » » » 
21 738 95 Bu 21 738 lira 95 kuruş 300 adet telemetre için verilen avans hesabından t^orç g 

örünen paradır. Zayis fabrikasiyle husule gelen ihtilâfın halledildiği ve .̂çılan 
dâvanın zühul neticesi açıldığı anlaşılmış ve dâva kaydinin terkinine karar ve
rilmiştir. 

1 500 00 Yapılan teşebbüsatm müsbet netice vermemesi ve müruruzaman da mevcut olma
sına binaen. 
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Sıra Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-
No. istenilen nan mahal 

Lira K. 

317 5 000 00 Tasfiye M. 

Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

Taahhüt avansı Mülga Bahriye Ne. 
donanma kumandan
lığı 

318 132 884 19 1325 Doyçe Bank 

319 
320 

321 

322 
323 

12 26 Samsun Def. 

342 74 Keşan Mal. Md. 

312 32 Seyrisefain idaresi 

7 67 Aydın Def. 
528 39 Kilis Mal .Md . 

Mahkeme masrafı 
Saydiye resmi 

Muhtelif 

1927 Kolcu Memed 
1339 Aristidi ve saire 

Muhtelif 

Fazlai mehuz 1929 Neşet ve Abdülkadir 
Eytam sandığı matlıı- 1932 Memed İslâm ve Ee-
batı şido 

324 

325 

326 

327 

21 00 Deniz filoları Muh. Sancak bedeli 

50 04 Bolvadin Mal Md. Muhtelif 

1310 Faruk 

191S Muhtelif eşhas 

1335 Salvator 5 00 Gümrük ve inhisarlar Tercüman ücreti 
M. Md. 

1 459 89 Deniz filoları muhase- Kosilmiyen kazanç 1931 Sefain levazım zabit-
beciliği V. '* leri 

328 617 35 Samsun Def. Meçhul 1926 Meçhul 
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berkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

5 000 00 Bu 5 bin lira eski bahriye nazaretince Almanya'dan mubayaa edilecek aletler 
için avans olarak Doyçebank'a verilen paradır. Bu paranın sarf edilmesinden vaz
geçilmiş ve para banka tarafından Bahrisefit fırkası vezne hesabına nakledilmiş 
ve bu vezne idaresi tarafından bankadan çek mukabilnde çekilmiş. Yapılan tetki-
kat sonunda Bahrisefit fırkası vezne hesaplarınım nereye devredildiği anlaşıla
mamış. Bundan dolayı paranın akibeti tahkik olunamamıştır. Netice şudur ki, bu 
para avans suretiyle Hazineden çıkmış, fakat sarf evrakı verilmediği için kaydi 
kapatılamamıştır. Fakat paranın resmî bir idare kasasına yani Bahrisefit fırkanı 
veznesine girdiği banka tarafından bildirilmiş olduğuna göre işbu paranın kay
dının terkinine zaruret hâsıl olmuştur. ( 

132 884 19 Bu 132 884 lira (19) kuruş için cetvelde borcun nevi'i olarak taahhüt seansı 
ve borçlunun ismi olarak da Doyçebank denilmiş ise de bu para, dosyasına göre, 
hakikatte Doyçebank'tan alman 54 milyon markın faizidir. Bu para Hazinenin 
Doyçebank'tan alacağı değil, Doyçebank'in Hazineden alacağı olarak hesabı ca
riden mahsup ettiği paradır, yapılan bütün araştırmaya rağmen bu paraya ait 
hiç bir vesika elde edilememiş. Bunun avans faizi olduğu sarfiyatı muvakkate 
defterindeki « Maliye nezareti avans faizi » yazısından anlaşılmış. Sarfiyatı 
muvakkate hesabına alınmasının ise bu paranın karşılığı bulunmadığı cihetle mah
subu yapılamamasından ileri gelmiş. Bundan dolayı paranın takip ve tahsiline 
imkân görülememiştir. 

12 126 Borçlunun ölmesi ve müruruzaman da mevcut bulunmasına binaen. 
342 74 Borçlunun firari eşhastan bulunmaları ve malları da olmadığı anlaşılmasına 

mebn i. 
312 32 Muhtelif sebeplerle takip ve tahsiline imkân kalmamış olduğu anlaşılmış olduğu 

anlaşılmasına mebni. 
7 67 Borçluların bugünkü vaziyetlerinin tesbit edilememesi hasebiyle. 

528 39 Bu para Eytam sandığısdan istikraz edilen paradır. Bu paraya mukabil merhun 
malların satışı suretiyle Hazi ece altı yüz lira tahsil edilmiştir. Ortada takip ve 
Ve tahsil edilecek para kalmamıştır, eşhas zimemi hesabında kayitli olan bu pa
ranın terkini icabetmektedir. Eytam sandıklan alacaklarının Hazine alacakları 

' gibi takip edilmesi ve bunlardan takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemeyen
lerin Hazine alacakları gibi terkini yoluna gidilmesi sebebi bu cetvelin 219 sıra 
numarasında izah edilmiştir. 

. 21 00 Alacağın tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış ve müruruzaman da mevcut olma
sına binaen. ' 

50 04 Borçluların bugünkü vaziyetlerinin tesbit olunamaması ve müruruzaman da mev
cut bulunmasına binaen. 

5 00 Borçlunun millî hudut haricine kaçması ve müruruzaman da mevcut bulunmasına 
binaen. 

1 459 89 Gedikli küçük zâzitlerin maaşlarından kazanç vergisi kesilmemesi lâzımgeleceği 
Yüksek Kamutayın 695 numaralı kararı iktizasından bulunmuş olduğu anlaşıl
makla 

617 35 Borcun mahiyeti ile borçlularının kimler olduğunun tesbitine imkân bulunamama
sı ve eski senelerdenberi devreden işbu paranın takip ve tahsiline imkân kalmadığı 
anlaşılmış olmasına binaen. 
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Sıra Terkini kaydı Terkin talebinde bulu-
No. istenilen nan mahal 

329 

Lira K> Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

3 000 00 Beyazıt Def. İkramiye 1928 Eski mebus Şevket 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

31 

188 

47 

1 599 

372 

27 496 

50 

57 

23 

39 

17 

00 

G. ve inhisarlar U. Md. 

Bursa Def. 

Tasfiye muhasipliği 

İstanbul Liseler Muh. 

Tasfiye muhasipliği 

> » 

Gasbediİcn para 

Gasbedilen para 

Otomobil Mas. 

1928 idare He. d< 

Avans 

Avans 

1338 Sazlı rüsumat memu
ru Hulusi 

1338 Gemlik eski malmü
dürü Memed Niyazi 

1332 Benç Gagen otomobil 
imalâthanesi 

1928 Eski muhasebeci Ra
kım 

1918 Verbant Deutse Her-
zink Walzwerke fir
ması 

1329 Parsipo fabrikası ve
kili Feriç Profesiyer 

336 
337 

338 

339 
340 

341 

342 

343 
344 

345 

.... 

12 
88 

38 

553 
2 500 

327 

66 

1 083 
100 000 

3 019 

30 
61 

09 

99 
00 

12 

00 

27 
00 

16 

Posta, T. T. Umum Md. 
Tasfiye muhasipliği 

istanbul Def. 

Tasfiye muhasipliği 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

> 

» 
» 

7 nci Kor muhasebeciliği 

Zimmet 
Avans 

Maaş fazlai Meh. 

Maden direği Be. 
Avans 

Sirkat 

Tahsil masrafı 

1336 kömür parası 
Avans 

Avans 

1320 
1918 

1929 

1335 
1333 

1331 

1339 

1336 
1335 

1337 

Galip 
Ereğli kömür şirketi 

Tebliğ M. Zühtü 

Madenci Yakup 
Hüseyin Ali şirketi 

Ahmed 

Hüdai, îzzetoğlu Sü
reyya 
Sezai Ömer 
Edirne mubayaa ve
kili Fethi 
Cephe Def. Hüseyin 
Kaya ve Abdülkadir 
ve Salim 
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- 4 3 -
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

3 000 00 Bu 3 bin lira iran'daki Ermeni komitesinin teşviklerine ve propagandasına rağ
men Ağrı âsilerinin dairei inkiyada getirilmesini temin için bu hususta vilâyete 
büyük mikyasta yardım eden eski Bayazıt mebusu Şevket'e Dahiliye vekâletinin 
1 1 . V I I . 1928 tarihli ve 202/3 sayılı telgrafına müsteniden iskân tahsisatından 
ve muayyenat tertibinden ikramiye olarak verilen paradır. Mebus Şevket Hükü
met maksadının istihsali uğrunda kabailin âdetlerine tebean ve vilâyete iti
mat ederek üç bin liradan fazla masraf ihtiyar etmiş olduğundan bu vatansever 
hizmetine mükâfat olarak kendisine bu ikramiye verilmiş. Bundan dolayı :eşhas 
zimmetleri hesabında kayıtlı olan bu paranın tahsiline mahal görülememektedir. 

28 35 Yunan eşkiyası tarafından gasbedümiş olduğu anlaşılmakla. 

188 57 Yunan murakibi > » » » i 

47 23 Borcu tevsik eder evrakı müsbitenin bulunmamasına binaen. 

428 40 Muhtelif sebeplerle takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına 
binaen. 

372 17 Alman kanunlarına göre tahsiline imkân kalmadığının anlaşılmış olmasına binaen. 

27 496 00 Bu 27 496 lira 1329 yılında eski Harbiye nezareti tarafından Almanya'ya sipariş 
edilen balon için fabrika vekili Feriç profosier adındaki adama avans olarak ve 
senetle verilen paradır. Balonun teslim edilip edilmediği anlaşılamamış, firma da 
halen mevcut olmadığından para tahsil ve mahsup edilememiş. Bu hususta açılan 
dâvanın takibinde bir faide olmadığı Berlin Büyük Elçiliği ile yapılan muhabe
reden anlaşılmış. Bundan dolayı bu işin takibine ve paranın tahsiline imkân gö
rülememiştir. 

12 30 Müruruzaman dolayısiyle tahsil olunamadığı anlaşılmasına binaen. 
88 61 3146 numaralı kanunla şirketin Hükümet tarafından satın alınmış olmasına 

binaen. 
38 09 Borçlunun çok fakir bir halde bulunması ve muavenetle iaşesinin temin edilmekte 

olduğu anlaşılmasına binaen. 
553 99 » » » » » •» » ;», 

2 500 00 Borçlunun ölmesi veresenin borcu kabul etmemesi ve müruruzaman da mevcut 
olmasına binaen. 

327 12 Borçlunun bu günkü vaziyetinin tesbit olunamaması ve müruruzaman da mevcut 
bulunmasına binaen. 

66 00 » » » » » » » »; 

1 083 27 » » » » » » » •»! • 

3 019 16 
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Sıra 
No. 

346 

347 

348 

349 

350 
351 
352 

353 
354 

355 
356 

Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-
istenilen nan mahal 
Lira K. 

830 00 Ziraat V. muhasebe Md. 

1 00 İstanbul defterdarlığı 

8 820 07 Tasfiye muhasipliği 

24 00 Kars D. muhasebe Md. 

13 82 Gümrük ve in. U. M. 
37 19 Samsun Def. 

219 15 Tasfiye muhasipliği 

20 25 Posta T. T. U. M. 
3 204 55 Tasfiye muhasipliği 

13 50 Gümrük ve î. M. M. 
472 00 Erzincan Def. 

Borcun nev'i 

Tahsil masrafı 

Cezai nakdî 

Avans 

Pul bedeli 

Avans 
Fazlai mehuz 
Usulsüz mubaya 

Gasbedilen para 
Vapur bedeli 

Mahkeme masrafı 
Avans 

Senesi 

1339 

1340 

1335 

1930 

1928 
1930 
1337 

1931 
1333 

1336 
1341 

Borçlunun ismi 

Hikmet Rauf ve Ke
mal îzzet 
Kahveci İbrahim 

Asten Ş. ve Alman 
sahra demir Yo. 
Göle malmüdürü na
mına 
îmamoğlu Memed 
Tuz M. Halil 
Tevfik, M. Ali ve Ab-
dülvehap 
Eşkiyalar namına 
Abdülkadir ve Mihal 

Miçi veresesi 
Ziraat bankası 

357 223 29 Maçka malmüdürlüğü Muhtelif 

358 45 000 00 Aydın Def. Avans 

Meçhul Ölü malmüdürü Ah-
med 

1335 Teokari Yorgiyadis 

359 1 65 Seyhan Def. 

360 0 34 Gümrük ve 1. M. Md. 

361 19 56 Tasfiye muhasipliği 

362 26 42 Nazilli Mal Md. 

363 3 090 14 Erzurum Def. 

364 3 581 01 Gümrük ve İn. V. 

365 42 54 Zile malmüdürü 

366 51 57 Hariciye M. Md. 

367 8 907 16 Tasfiye Muh. 

Mahkeme masrafı 

Pul cezası 

Suiistimal 

Avans 

Sandık açığı 

Gümrük hasılatı 

1336 Mahmud Nedim 

1927 Kemal Nazmi 

13h6 Ali 

1930 Hazine vekili Ahmed 
Refik 

1330 Veznedar Hamazasp 

1337 Başkâtip Hüsnü 

Eytam S. Matlubatı 1333 Sadrak ve İhsan 

1336 
İane ve iade 1929 Emrullah 

Zeytinyağı bedeli 1334 Müteahhit Fuat 
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Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

13 
37 
219 

20 
204 

13 
472 

82 
19 
15 

25 
55 

50 
00 

830 00 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit olunamaması ve müruruzaman da mlevcut 
bulumasına binaen. j 

1 00 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit olunamaması ve müruruzaman da mjevcut 
bulunmasına mebni. 

8 820 07 Ahvali fevkalâde dolayısiyle mahsubunun yapılamamış olduğu anlaşılmış sima
sına binaen. I 

24 00 Pulların mahalline teslim edilmiş olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 

Borçlunun ölmesi, malı olmaması ve müruruzaman da mevcut bulunmasına bi|naen. 
Borçlunun çok fakir olması ve müruruzaman da mevcut bulunmasına binaen. 
Borçluların millî hudut haricinde olmaları ve hâdisede müruruzaman da Ihâdis 
olmuş bulunmasına binaen. 
Paranın eşkıyalar tarafından gasbedilmiş olduğu anlaşılmasına binaen. 
Borçluların millî hudut haricine kaçmaları ve hâdisede müruruzaman da mjevcut 
olmasına binaen. 

» » » » I 
Bu paranın borçlusu Ziraat bankası gösterilmiş ise de işbu paranın ziraati tak
viye tahsisatından Erzincan Ziraat bankasına avans olarak verilen ve bankaca 
da çiftçilere tevzi edilen paradan tahsil edilemeyip mahsupsuz kalan kısımdır. 

223 29 Borçlunun ölmesi, malı ve veresesi olmaması ve müruruzaman da mevcut bu
lunmasına binaen. 

45 000 00 Borçlunun, Nazilli'nin düşman tarafından işgalinde öldürülmesi ve 71 0QQ lira
lık gayrimenkul emvaline Hükümetçe vazıyet edilmesi dolayısiyle tahsiline ifmkân 
kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 

1 65 Borçlunun bugünkü durumunun tesbit olunamaması ve müruruzaman da mjevcut 
olmasına binaen. 

0 34 Borçlunun ölmesi, malı olmaması ve müruruzaman da mevcut bulunmasına bi
naen. 

19 56 Borçlunun bugünkü durumunun tesbit olunamaması dolayısiyle takip ve tahsili
ne imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına mebni. 

26 42 » » » » 

3 090 14 Borçlunun mütegayyip eşhastan olması ve kayıtların da yanmış bulunması ve 
müruruzamanda mevcut bulunmalsma binaen. 

3 581 01 Paranın Yunanlılar tarafından gasbedilmiş olduğunun anlaşılmış olmasına'bina
en. 

42 54 Borçluların bugünkü durumlarının tesbit olunamaması ye müruruzaman daj mev
cut bulunmasına binaen. 

51 57 Borçlunun bu günkü durumunun tesbit olunamaması dolayısiyle takip ve jtahsi-
line imkân kalmadığı anlaşılmış olmasma binaen. 

8 907 16 1334 senesinde tahakkuk eden bu alacak borçlunun vaziyetinin tesbit olunarnıaması 
ve müruruzaman da bulunması dolayısiyle tahsil edilememiştir. 
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Sıra Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-
No. istenilen nan mahal 

Lira K. 

368 300 00 Tasfiye muhasipliği 

Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

Un bedeli 1334 Mavnacı Ahmed 

369 687 50 > > 
370 6 32 İstanbul Def. 
371 148 42 Merkez Muh. 
372 218 531 16 » > 

Taahhüt bedeli 
Fazlai mehuz 
Fazlai mehuz 
Harp cephesi Def. 
dan müdevver 

1332 Mashal ve Kâzım 
1327 Ressam Mardiros 

Salih Naci 
1337 Hüsnü, Musa ve sair 

13 müteahhit Na, 
1338 

373 8 343 37 Balıkesir Def. Eytam sandığı borcu Mütegayyip rumlar 

374 
375 
376 
377 
373 

379 

380 

381 
382 
383 
384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

20 
7 

745 
49 

3 429 

390 

33 

87 
388 
33 

144 

85 

26 

150 

212 

50 

218 

00 
81 
94 
14 
13 

00 

55 

05 
79 
50 
22 

00 

81 

22 

14 

00 

83 

M. M. V. Deniz Muh. Md. 
Hariciye M. Md. 

> » 
» » 

Varidat umum Md. 

Tasfiye Muh. 

Merzifon Mal Md. 

Gazianteb Def. 
Posof Mal. Md. 
Merkez Muh. 
Beyoğlu tahsilat M. 

Amasya Def. 

Balıkesir Def. 

Merkez Muh. 

Ankara D. M. Md. 

Gümrük ve în. M. Md. 

Refahiye Mal Md. 

Ücret 
Ücret 
îhtilâs 
tane ve iade 
îhtilâs 

Mal bedeli 

Fazlai mehuz 

Fazlai mehuz 
Zimmet 
Fazlai mehuz 
Fazlai mehuz 

İhale farkı 

Meçhul 

Alay hesabından doğ

ma 
Fazlai mehuz 

Avans 

Muhtelif 

1927 
1929 
1927 
1928 
1299 

1336 
1332 

1929 

1926 
1340 
1929 
1334 

1929 

1928 

1932 

1928 

1928 

namına 
Çırak Şevki 
Gece bekçisi Ahmed 
Kâtip Memed Ali 
Mühendis Nedim 
Muhtelif eşhas 

Makine mühendisi 
Ali Riza 
Varidat kâtibi ölü 
Salâhattin 
Süleyman 
Nedim 
Memed Ali 
Hatice 

Kürdoğlu Cemil 

Doktor ibrahim 

Albay izzet 

iskân kâtibi Celâl 

Avukat Muvaffak 
Sabri 
Malmüdürü Cemal, 
Sıtkı ve Şevki 
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berkini kaydına 
karar verilen 

Lira 

300 

687 
6 

148 
218 531 

K. 

00 

50 
32 
42 
16 

Terkin sebebi 

Borçlunun bu günkü durumunun tesbit olunamaması dolayısiyle takip ve (tahsi
line imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 
Borçluların » > » » » » ; • 
Burçlunun » » > » > » > 
Açılan dâvanın neticelenmemesi dolayısiyle bu para tahsil edilememiştir. 
Bu 218 531 lira 16 kuruş lâğvedilen Garp cephesi Defterdarlığmca 17 müteah
hide verilen avanslardır. Defterdarlığın lağvi üzerine veznei umumiye v£ vez-
nei umuminin de lağvi üzerine merkez muhasebeciliğine devredilmiştir. j^[vans-
ları alan müteahhitler bulunamamıştır. Millî Müdafaa vekâleti Ayniyat vje He
sap teftiş dairesi reisliği lağvedilen Garp cephesi Defterdarlığının kayıtlari hak
kında bu dairece malûmat olmadığından borçluların adreslerinin tespitine 
imkân olmadığını bildirmiştir. O zaman ahvalin fevkalâdeliği dolayısiyle bu avans
ların mahsubu yapılamamıştır. Aynı zamanda müruruzaman da vardır. 'Divanı 
muhasebat Maliye vekâletine yazdığı tezkerede müruruzamana sebebiyet vermek 
mes'uliyeti olmadığını bildirmiştir. 

8 343 37 Borçlunun bu günkü durumunun tesbit olunamaması dolayısiyle takip ve tahsi
line imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 

» > » » >, 

> > » » > 

bulunmaları ve müruruzaman da mevcut jolma-

390 00 Malın teslim alındığı halde mahsubunun yapılmamış olduğu anlaşılmış oltyasma 
binaen. 

33 55 Borçlunun Ölmesi malı ile veresesinin tesbit olunamaması dolayısiyle takij) ve 
tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 

Borçlunun ölmesi ve borcu tevsik eder vesaikin bulunamaması dolayısiyle j 
Borçlunun ölmesi ve veresesinden tahsiline imkân bulunamaması anlaşılnjıış ol
masına binaen. 

85 00 Borçlunun ölmesi malı ile veresesinin tesbit olunamaması dolayısiyle tafsiline 
imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 

26 81 Borcun ve borçlunun meçhul bulunması dolayısiyle takip ve tahsiline ^mkân 
kalmadığının anlaşılmış olmasına mebni. -

150 22 Borçlunun ölmesi mal ve verese bırakmaması dolayısiyle tahsiline imkân kalma
dığı anlaşılmış olmasına binaen. 

60 00 Borçlunun ölmesi veresesinin borcu kabul etmemesi ve dâva açılmasınjîa da 
fayda görülmediği anlaşılmış jlmasma binaen. 

50 00 Borçlunun ölmesi mal bırakmaması ve veresesinin reddi miras etmiş oldukları 
anlaşılmış olmasına binaen. . ; • fh•* & 

35 70 Muhtelif sebeplerle takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış olnj.asma 
binaen. 

20 
7 

745 
49 

429 

00 
81 
94 
14 
13 

» 
> 
» 
» 

Borçluların 
sına binaen. 

> 
» 
» 
» 

millî 

» 
> 
» 
» 

hudut haricinde 

87 
388 
33 

144 

05 
79 
50 
22 
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Sıra 
No. 

391 

Terkini kaydi 
istenilen 

Lira K. 

Terkin talebinde bulu
nan mahal 

Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

200 40 Kemaliye Mal Md. Muhtelif 1928 Emlâki milliye Me. 
Mustafa ve Seyit 
Mahmut 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 
399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 
406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 
414 

32 

126 

102 

607 

180 

70 

351 
486 

1 572 

30 

122 

55 

234 

47 
66 

54 

116 

848 

25 

76 

3 248 

17 
150 

62 

00 

75 

58 

00 

00 

75 
59 

00 

97 

33 

28 

60 

22 
00 

26 

05 

45 

20 

03 

87 

77 
77 

Posta T. T. U. Md. 

Merkez Mh. 

Hariciye M. Md. 

Potsa T. T. U. Md. 

Darphane ve Damga 
matbaası Md. 
Portum Mal Md. 

Köyceğiz Mal Md. 
Hariciye M. Md. 

Tasfiye Muh. 

Gümrük ve İnli. M. Md. 

Tasfiye Muh. 

Merkez Muh. 

Devrek Mal Md. 

Balıkesir Def. 
Tasfiye Muha. 

» » 

» » 

Merkez Muh. 

Hariciye M. Md. 

» > 

Posta T. T. U. Md. 

Kemah Malmd. 
Hariciye M. Md. 

Paket bedeli 

Kömür bedeli 

Muhabere masrafı 

Zimmet 

Avans 

Gasbedilen para 

İkraz 
Avans 

Makine bedeli 

Kasa açığı 

Sigorta parası 

Avans 

Tohumluk bedeli 

Meçhul 
Levha bedeli 

Tazminat 

Eşya bedeli 

Fazlai mehuz 

Pasaport bedeli 

İane ve iad e 

Taahhüt ve paket B. 

Meçhul 
Avans 

1929 

1311 

1929 

1324 

1930 

1932 

1927 
1928 

1917 

1927 

13J7 

1932 

1330 

1341 
1334 

1330 

1336 

1926 

1935 

1929 

1332 

1334 

1929 

Gümrükler idaresi 
namına 
Rabia, Sedat ve Se-
miha 
Erivan konsolosu 
Fuad 
Cide eski müdürü 
Ramiz 
Eski müdür Ali 

Tahsil Ahmed 

Süleyman 
Üsküp konsolosu Fi-

ruz 
Hessen Maller A. G. 
Firması 
Ömer 

Hudaya emanet va
puru sahibi 
Kâtip Fazilet 

Muhtelif köylüler na
mına 
Meçhul 
Ewvald Vinkler şir
keti 
1. Hakkı ve Cemal 

Halit 

Şefik 

Köstence Başkonsolo
su Nebil Süreyya 
Muharrem ve M. 
Nuri 
Müteahhit Tahir ve 
paket Me. Arif 

Ölü Mazhar 
Tevfik Hadi 
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Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

200 40 Borçluların bugünkü durumlarmın tesbit olunamaması ve müruruzaman da 
mevcut bulunmasına binaen. 

32 62 Takibat evrakının İstanbul Adliye yangınında yanması ve yenilenmesinede 
imkân olmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 

126 00 » » » » » 

102 75 Fuzııleıı zimmet kaydedilmiş olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 

602 58 Borçlunun suçu tebeyyün etmemiş olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 

180 00 Kendisinin sunu taksiri olmadığı Devlet Şûrası karariyle tebeyyün etmiş ol-
sına binaen. 

70 00 Paranın eşkiyalar tarafından gasp edilmiş olduğu tesbit edilmiş olmasın* 
binaen. 

351 75 Tahsil edildiği halde borç kaydının kapatılmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 
486 59 » » » » •» 

1 572 00 Firmanrn iflâs etmesi ve hâdisede müruruzaıı da nıeveut olmasına binaen. 

30 97 Paranın hakiki mahiyeti ile müstenidinin tesbit edilememiş olduğu anlaşılma
sından. 

122 33 Borçlu olanın tesbit olunamaması ve müruruzaman da mevcut bulunmasına 
binaen. 

55 28 Paranın istihkak mukabili verilmiş ve fakat mahsubuna imkân kalmamış ol
duğu anlaşılmasına binaen. 

2154 60 Borç senetlerinin ziyaa uğraması ve müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 

47 22 Borcun mahiyeti ile borçlusunun meçhul bulunması dolayısiyle. 
66 00 Şirket varislerinin rizaen ödememesi ve mukavelesinin de fesedilmiş olduğu dala

şılmış olmasına binaen. 
54 26 Evrakı müsbitesinin zıyaa uğraması ve müruruzaman da mevcut bulunmasına 

binaen. j 
116 05 Borçlunun bu günkü vaziyetinin tesbit olunamaması ve müruruzaman da jnev-

cut olmasına binaen. 
848 45 Muhtelif sebeplerle takip ve tahsiline imkân kalmamış olduğu anlaşılmış ol

masına binaen. 
25 20 Fuzuli mahiyeti haiz bulunduğu anlaşılmış olmasına binaen. N" 

76 03 Borçluların bugünkü durumları ian tesbit olunamaması dolayısiyle tahsiline; im
kân kalmamış olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 

3 248 87 Borçluların ölmesi mallan olmaması ve müruruzaman' da mevcut bulunmasına 
binaen. j, / 

17 77 Borçlunun » » » » » % 
150 77 Paranın komisyon masrafına sarf edilmiş olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 
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Sıra 
No. 

.415 
416 

417 

418 
419 

420 

421 

422 
-423' 
424 
425 

426 

427 
428 

429 

430' 

431 

432 
433 
434 
435 
436 
437 

438 
439 

440 

441 
442 
443 

Terkini kaydi 
istenil en 
Lira 

12 
135 

:•• 2 5 v 

70 
50 

5 345 

73 

103 
5 

78 
1 196 

2 639 

875 
33 

72 

1 

4 

1 434 
7-

13 
25 
22 

11 237 

972 
14 

1 865 

39 
1 

17 

K. 

45 
55 

00 

00 
00 

33 

35 

53 
40 
05 
62 

27 

00 
03 

00 

80 

60 

60 
68 
56 
86 
22 
82 

50 
00 

20 

76 
00 
81 

Terkin talebinde bulu
nan mahal 

İlgaz Malmd. 
Kızılcahamam Malmd. 

Emet Malmd. 

Osmancık Malmd. 
Sındırgı Malmd. 

Bozöyük Malmd. 

Çorum Def. 

Niksar Malmd. 
İstanbul D. M. Md. 
Hariciye M. Md. 
İsparta Def. 

Genç mal. Md. 

Darphane ve damga M. 
Merkez Muh. 

Posta T. T. U. Md. 

Bursa Def. M. Md. 

Ankara Def. M. Md. 

Posta .T .T. U. Md. 
» " • ' • * 

» » 
Hariciye M. Md. 

» » 
Kula Mal. Md. 

Göksün Mal. Md. 
Tasfiye Muh. 

İnegöl Mal. Md. 

Akşehir Mal Md. 
Hekimhan Mal. Md. 
Karamürsel Mal. Md. 

Borcun nev 'i 

Harç, pulu bedeli 
Meçhul 

icar bedeli 

Hayvan bedeli 
Sahte evrakı nakdiye 
bedeli 
Yanan vezne mevcu
du 
Silâh bedeli 

Yolsuz sarfiyat 
İcar bedeli 
Avans 
Tohumbedeli 

Sirkat 

Çakmak levhası B. 
Fazla i mehuz 

Paket bedeli 

Fazlai mehuz 

» » 

İhtilas 
Fazlai mehuz 

» » 
Avans 

» 
(lasp 

Kıymetli evrak B. 
Avans 

Aşar bedeli 

Alât bedeli 
Fazlai mehuz 
Fazlai mehuz 

Senesi 

1931 
1928 

1336 

1928 
1339 

1928 

13 M 

1928 
1926 
1931 
1303 

1928 

1929 
1928 

1933 

1931 

1928 

1334 
1932 
1928 
1928 
1929 
1336 
1338 
1927 
1335 

1336 

1339 
1928 
1341 

Borçlunun ismi 

Veznedar Sabri 
Meçhul 

Binbaşı Ömer Faruk 

Mecit 
Veznedar Muhittin 

Hasarıoğlu Ahmed 

Muhtelif eşhas 
İbrukum 
Orhan Şemsettin 
Muhtaç çiftçiler 

J. neferi Sıddık 

Damga matbaası Na. 
Levazım memuru 
Hulusi 

Gardiyanlar 

îskân kâtibi Bsad 

Fatih Me. Naci 
İstanbul Md. namına 
Müvezzi Vasf i 
Osman Nuri 
İşçi Reşat 
Muhtelif eşhas 

Veznedar Mustafa 
Terzi Aziz 

II er ak oğlu S erkiz 

Muhacirin namına 
Ömer 
Tahrir komisyonu 
reisi Tahsin 
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Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. 

12 
135 

45 
55 

Terkin sebebi 

Borçlunun sunu taksiri bulunmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 
Borçlu ile borcun mahiyetinin tesbit edilemediğinden tahsiline imkân kalmadığı 
anlaşılmış olmasına binaen. : : 

25 00 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit olunamaması ve müruruzaman da mevcut 
bulunmasına binaen. 

70 0 0 » » » » » » » 
50 0 0 » » » » » » b 

5 345 33 Bu miktar paranın yangın esnasında yanmış olduğu anlaşılmasına binaen. \ 

73 35 Borçlunun ölmesi vrisi ve malı olmaması ve müruruzaman da mevcut bulunma
sına binaen. 

103 53 » » » » . *• > » 
5 4 0 » » » » » » » 

78 05 » » » » ». •>.••' j> 
1 196 62 Borçluların kimler olduğunun tâyin edilememesi ve müruruzaman da mevcut bu

lunmasına binaen. 
2 639 27 Borçlunun bugünkü durumunun tesbit olunamaması ye emvali de olmaniasına 

binaen. 
875 00 Fuzuli olarak zimmet kaydedildiği anlaşılmış olmasına binaen. 
33 03 Borcun tahsil edilmiş olduğu anlaşılmasına binaen. \ 

72 00 Müsebbiblerin kimler olduğu tâyin olunamadığmdan tahsiline imkân kalmadığı 
anlaşılmış olmasına binaen. ,""•?'-.? 

1 80 Borçlunun kimler oluduğu tâyin olunamadığmdan tahsiline imkân kalırfadığı 
ianlaşılmış olmasına binaen. 

4 50 Borçlunun bugünkü vaziyetinin tesbit olunamaması dolayısiyle takip ve tahsiline 
imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 

1434 60 > » » > > > » 
7 68 > •> » » » » » 

i 13 56 » » > » * : * » 
25 86 » » » » » » » i 
22 22 » > > » » > » 

11 237 82 Paranın Yunanlılar tarafından gasbedilmiş olduğu anlaşılmış olmasına binaqn. 

972 50 Paranın yangm esnasında yanmış olduğu tevsifcedilmiş* olmasına binaen. 
14 00 Müruruzaman iddia olunması ve müruruzamanın da mevcut bulunduğu aıjılaşıl-

mış olmasına binaen. 
1 865 20 Borçlunun bugünkü durumunun tesbit olunamaması ve müruruzaman da \ mev

cut bulunmasına binaen 
39 76 » » > » > » » | 
•1 .00 » > > >-/ş ;,.._.»......._; r -•_.. * : V ; » jv-;., 
17 81 > » > > > » » ! 
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Sıra Terkini kay d i Terkin talebinde bıılu-
No. istenilen mm mahal 

Lira K. 

444 

445 
446 

2 078 

19 
1 379 

70 

86 
30 

Gümrül 

» 
» 

Borcun nev 'i 

Pul bedeli 
Gümrük resmi 

Senesi Borçlunun ismi 

"133(5 Tüccar Fahrettin 

1928 Lazaro Franko 
1337 İnebolu gümrük ida

resi namına 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 
454 

455 

456 
457 

345 60 » » 

ıeo oo » » 

4 385 28 Bulanık Mal. Md. 

Gümrük resmi 

Gümrük resmi 

idare hesabından 
doğma 

1 050 00 Gümrük ve inhisarlar V. Kasa acığı ve sirkat 

387 77 8 nci Tümen Muh. 

51 73 Tasfiye Muh. 

441 64 Posta, T. T. U. Md. 
45 00 Tasfiye Muh. 

41 67 İktisat V. Muh. Md. 

Hayvan bedeli 

Taahhüt bedeli 

İhtilas 
Tahsil ücreti 

Avans 

372 60 Uşak Mal. Md. Muhtelif 
1 833 02 istanbul Yük. Mefe. Muh. ihtilas 

1341 5 .şahıs namına 

1330 Lâskaridis ve kefili 
Koliniyadis 

1928 Malmüdürü Şevket 

192!) 
1336 Veznedar Yaşar ve 
—— îshak Nedim ve Za-
1337 sava 

Yüzbaşı Cemal 

1326 Abdülgaffar 

1332 Başmemur Faik 
1338 Hilâliahmer cemiyeti 

1931 Paris maslahatgüzarı 
Celâl Hazım 

1930 Hüsnü ve saire 
1339 Darülfünun vezneda

rı Mustafa Suphi 

458 
459 

460 

320 85 Tasfiye Muh. 
20 520 00 Merkez Muh. 

656 23 Haymana Mal. Md. 

Mal bedeli 

Takviyei ziraat T. 
verilen 

1335 Doyçe Bank 
1329 Ciheti askeriyece Os

manlı bankasına tev
di edilen ve Sırplar 
tarafından müsadere 
edilen 

1326 Muhtaç,, çiftçiler 
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Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. 

2 078 

19 
1 379 

70 

86 
30 

Terkin sebebi 

Borçlunun bu günkü durumunun tesbit edilememesi ve müruruzaman da njıevcut 
bulunmasına binaen. 
Paranın tamamen tahsil edilmiş olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 
Bu para Millî mücadele esnasında İstanbul Seyrisefain idaresine ait vapurlarla 
İnebolu 'ya getirilen eşyanın gümrük resmi muamelesi yapılmış ise de manifesto 
kayıtlan açık kalmış ve resim tahsil edilmeyerek zimmet gösterilmiş. Bu resmin 
cezasiyle beraber hükmen tahsiline tevessül olunmuş ve Seyrisefain idaresinden 

tahsiline hüküm alınmış ise de yapılan bütün araştırmalara rağmen ilâm ve mah
keme dosyaları bulunamamış esasen Hükümete ait bulunan Seyrisefain idaresi lağv 
ve hesapları tasfiye edilmiştir. Bundan dolayı tahsiline mahal görülememektedir. 

345 60 Muhtelif sebeplerle takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına 
binaen. 

160 00 » » » » » > > > 

4 385 28 Paranın J. Maaş ve masrafları için verildiği, ancak evrakının tedariki müm
kün olmadığı anlaşılmış olmasına mebni. 

1 050 00 Yaşar namına yazılı 650 liranın Yunanlılar tarafından gasbedildiği, diğer borçlu
ların da bu günkü durumlarının tesbit olunamadığı anlaşılmış olmasına binaen. 

387 77 Hayvanının 8 nci fırkaya mazbata mukabilinde teslim edilmiş olduğu anlaşılmış 
olmasına binaen. 

51 73 Borcun takip ve tahsiline esas olacak evrakın mevcut olmaması dolayısiyle tah
siline imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 

441 64 Tahsil olunduğu halde mahsubunun yapılmamış olduğu anlaşılmış olmasına mebni. 
45 00 Borcun takibine esas olacak vesikanın mevcut olmaması ve müruruzaman daihadis 

olmuş bulunmasından. 
41 67 » » » » » » » » 

372 60 Muhtelif sebeplerle takip ve tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 
1 833 02 Bu para Darülfünun veznedarı Mustafa Suphi 'nin ihtilas ettiği paradır. Hükmen 

tahsiline tevessül edilmiş ise de açılan dâvanın takibinde bir faide olmadığından 
Maliye Hukuk müşavirliğinin mütalâasiyle Muhasebei umumiye kanununun 1$7 nci 
maddesi mucibince dâva kaydr "Reisi Cumhurun tasdikına arzolunan kararname 
ile terkin edilmiştir. 

320 85 Banka kayıtlarının ziyaa uğraması ve müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 
20 520 OOBu 20 520 lira Balkan harbi esnasında ciheti askeriyece Manastır Osmanlı bankasına 

bırakılan yirmi bin liranın mecidiye 19 hesabiyle tutarı olan paradır. Bunun 
1 000 lirası Vardar ordusu tarafından alınmış ve 19 bin lirası Sırplar tarafından 
müsadere olunmuştur. Vardar ordusu tarafından alınan bin liranın nereye sar-
fedildiği tâyin ve tesbit edilememiştir. Müruruzaman da vardır. 

656 23 Borçluların kimler olduğunun tesbit olunamaması dolayısiyle takip ve tahsiline 
imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 
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Sıra Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-
No. istenilen nan mahal 

Lira K. 

461 

462 
463 
464 

465 

466 
467 

468 
469 

470 

471 

472 
473 
474 

475 

476 

477 

4ı8 

502 34 Keşan Malmd. 

20 70 Seyhan Def. 
23 69 Gediz Malmd. 

177 48 Posta T. T. U. Md. 

55 43 İçel Def. 

1 00 Posta T. T. U. Md. 
139 50 Tasfiye Muh. 

72 89 Edirne Def. 
9 08 Çorum Def. 

62 86 Merkez Muh. 

296 05 Kümrük î. Muhase 
müdürlüğü 

89 30 11 nei tümen Muh. Harcırah 
52 44 Kartal Malmd. Zimmet 
40 72 Ankara Def. Muhasebe Harcırah 

müdürlüğü 
397 16 Tasfiye Muh. Saç bedeli 

112 38 Orhangazi Malmüd. Avans 

1 500 00 Tasfiye Muh. Kömür bedeli 

4 971 32 Seyhan Def. 

Borcun nev'i 

Tohumluk bedeli 

Meçhul 
Tohumluk Be. 
Zimmet 

Avans 

Zayi olan para 
Tahsil masrafı 

Fazlai mehuz 
Mısır bedeli 

Tazmin 

Gümrük resmi 

Senesi 

1335 

1341 
1334 
1.314 

1931 

1938 
L336 

1928 
1332 

1334 
1929 

1337 

Borçlunun ismi 

Muhtaç çiftçiler 

Meçhul 
Muhtaç çiftçiler 
Ölü başmüdür Os
man 
Veznedar Ahmed 
Hamdi 

Profesör Ahmed 
Şükrü 
Mustafa 
Veli ve Kahraman 

Hesap memuru Sü
leyman 
Memdulı 

1932 Btem 
1337 Ölü Şükrü 
1928 Orman fen memuru 

Salâhattin 
1918 Fert Esser Firması 

1929 İskân memuru Me-
med 

1334 Sarafim Anastasya-
dis 

1927 Meçhul 

47:> 249 97 Posta T. T. U. Md. İhtilas 

480 9 750 00 Tasfiye Muh. Deri bedeli 

1332 Paket müdürü Yorgi 

1338 Mütaahhit Batro Ba
har 

4S! 

482 

483 
484 

38 

482 
35 

52 

71 

50 
42 

Samsun Def. 

Yhdızeli Mal Md. 

Merkez Muh. 
Birinci Kor Muh. 

Mahkeme masra: 

Tohumluk bedeli 

thtilâs 
Usulsüz sarfiyat 

1328 Şevket ve Halil 

1335 36 Şahıs namına 

1337 Ridvan 
1928 Muhasebeci Şevket 

( S . Sayısı : 233 ) 



— 66 — 
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

89 
52 
40 

30 
44 
72 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

502 34 Borçluların kimler olduğunu tesbit edilememesi dolayısiyle takip ve tafsiline 
imkân kalmadığı anlaşılmış olmos-na binaen. i 

20 70 > » > » » > p 
23 69 » » > » » > P 

177 48 Paranın tahsil edildiği halde kaydının kapatılmamış olduğu anlaşılmış olmasına 
mebni. 

55 43 Kayıtların yanmış olması dolayısiyle evrakı müsbite ibrazına imkân olmadiğı ci
hetle takip ve tahsilinin muhal olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 

1 00 Yangın esnasında ziyaa uğramış olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 
139 50 Borçlunun müruruzaman derin eyan etmesi ve müruruzamanın da mevcut bulun

masına binaen. 
72 89 » » > » » > P 

9 08 Borçlunun ölmesi malı olmaması hasebiyle takip ve tahsiline imkân kalmadığı an
laşılmış olmasına binaen. 

62 86 » » » » » > 

296 05 » » » » » > f 

» » > p 
» » » » 
» » » » 

397 16 Alman kanunları mucibince takıp w tahsiline imkân kalmamış olduğu anlaşıl
masına binaen. 

112 38 Borçlunun çok fakir olması do'ayisiyle takip ve tahsiline imkân kalmamış I oldu
ğu anlaşılmış olmasına binaen. I 

1 500 00 Dâva dosyasmm yanması ve yenilenmesine imkân olmadığı anlaşılmış olınasma 
binaen. 

4 971 32 Bu para eski varidatı mahsuba idaresinden devrolunan paradır. Borçluların 
kimler olduğu tesbit edilememiş ve zimmeti tevsik eder vesaik bulunamamıştır. 
Bundan dolayı tahsili mümkün olamamıştır. Müruruzaman da vardır. 

249 97 Borçluların mütegayyip eşhastan olması ve bugünkü durumlarının tesbit Suna
maması dolayısiyle. 

9 750 00 Bu 9 750 lira eski Harbiye nezaretine sığır derisi.vermeği taahhüt eden patro 
Bahar'dan aranılan paradır. Borçlunun vaziyeti tesbit edilememiş ve açılan jdâva-
nm takibinde Hazine için menfaat olmadığı neticesine varılmış. Bundan ö̂ olayı 
dâvanın takibinden vaz geçilmesi ve kaydının terkini için kararname istihsal 
edilmiştir. 

52 Müruruzaman dolayisiyle takip ve tahsiline imkân kalmamış olduğunun anlaşıl
masına binaen. 

38 71 Borçluların bugünkü durumlarının tesbit olunamaması ve müruruzaman da 
mevcut bulunmasına binaen. 

482 50 Borçlunun » » » » \ r 

35 42 » » » » » 
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Sıra 
No. 

485 

486 
487 
488 
489 

490 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 
498 

499 
500 

501. 

502 

503 

504 

505 

Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-
istenilen nan mahal 

Lira K. 

14 00 tstanbul Gümrüğü Baş 
müdürlüğü 

136 61 Muğla defterdarlığı 
33 80 Merkez Muh. 

250 00 Tasfiye Muh. 
30 00 Tstanbul Lev. amirliği 

muhasipliği 
528 33 Yüksek Mek. Muh. 

37 75 Ergani Mal. M d. 

272 19 Emet Mal M d. 

257 45 Taşköprü Mal M d. 

481 99 Merkez Muh. 

472 04 Alaca Mal Md. 

50 00 Merkez Muh. 

7 50 Merkez Muh. 
1 807 00 Gümrük ve tnh. Muh 

sebe müdürlüğü 
2 955 07 Gümrük ve înh. Vekfı- Muhtelif 

leti 

50 30 Gebze Mal. Md. Zimmet 

37 78 Haymana Mal. Md. Meçhul 

223 02 Malatya Def. Dam «a resini 

140 530 00 Tasfiye Muh. Eşya bedeli 

Borcun nev'i 

l'azlai mehuz 

Tohumluk bedeli 
Zimmet 
Zimmet 
Avans 

Tahsil masrafı 

Havale H. Sarfiyat 

Tohumluk bedeli 

Meçhul 

Zimmet 

I kraz 

Zimmet 

Arpa bedeli 
Pazlai mehuz 

Tahsil masrafı 
Gümrük resmi 

Senesi 

1928 

1335 
1336 
1334 
1928 

1930 

1928 

1338 

1927 

1330 

1334 

1335 
1336 

1338 
1929 

1332 
1340 

Borçlunun ismi 

Muhafaza memuru 
Nazım 
25 çiftçi namına 
Teğmen Sadullah 
9 subay namına 
Teğmen Sıtkı 

Memed Zihni 

Meçhul 

10 şahıs namına 

Meçhul 

Liiza ve Edvart 

13 şahıs namına 

Adlî müşavir Abdur-
rahman 
Mütaahhit Ali Hayri 
Tebliğ memuru Sa
dık 
Zühtü 
Apostol Aristidi 

1926 593 şahıs namına 

1928 
1316 

1336 

13 U 

1338 

Naip ismet veresesi 
ve kâtip İzzet 
Meçhul 

Meçhul 

İzmir ithalât ve ihra
cat şirketi 
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57 
Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira 

14 

136 
33 

250 

K. 

00 

61 
80 
00 

Terkin sebebi 

Borçluların bugünkü durumlarının tesbit olunamaması ve müruruzaman da mev
cut bulunmasına binaen. 
Borçluların » » » » 
Borçlunun » » » » 
Borçluların » » ' * » 

30 00 Borçlunun » » » » 

528 33 Borçlunun bugünkü durumunun teshiline imkân hâsıl olmadığı anlaşılmış; ol
masına binaen. 

37 75 Borcun ve borçlusunun meçhul olması ve müruruzaman da hadis olmuş bulun
masına binaen. 

272 19 Borçluların bir kısmının ölmesi ve diğerlerinin de tegayyüp eylemiş olumları 
ve hâdisede müruruzaman da mevcut olmasına binaen. 

257 45 Borcun mahiyetiyle borçlusunun tesbit edilemediği anlaşıldığından takip ve 
tahsiline imkân kalmadığı anlaşılmış olmasına binaen. 

-181 99 Borçluların bugünkü durumlarının tesbit olunamaması ve müruruzaman da 
mevcut olmasına binaen. 

472 04 » » » » 

50 

2 631 
18 

7 
1 807 

00 

75 
67 

50 
00 

Borçlunun 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

2 (J55 07 Borçluların bugünkü vaziyetlerinin tesbit olunamaması ve hâdisede müruru
zaman da mevcut bulunmasına binaen. 

50 30 Borcu tevsik edecek vesaikin bulunamaması ve hâdisede müruruzanıanm[ da 
mevcut olduğu anlaşılmış olmasına binaen. [ 

37 7S Borcun mahiyeti ile borçlusunun tesbit olunamaması ve müruruzaman da meycut 
olmasına binaen. 

223 02 Borçlunun kim olduğunun tesbit olunamaması dolayısiyle takip ve tahsiline im
kân kalmamış olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 

140 530 00 Bu (140 530) lira İzmir ithalât ve ihracat şirketinin eski îaşe Nezaretine sat
tığı 40 bin okka kösele için aldığı avanstan mahsup muamelesi yapılmıyan! kı
sımdır. Diğer taraftan şirket 180 bin lira alacağından bakiye kalan paranın 
tahsili için Hazine aleyhine dâva açmış ve mahkemeden faiziyle beraber 
140 530 liranın Hazineden tahsiline hüküm almıştır. Bu hüküm mucibince şir
ket gerek nakit olarak ve gerek haczedilen mallar bedeli olarak 140 530 lirn 
tahsil etmiştir. Bunu tahsil ettikten sonra Tasfiyei düyun komisyonuna müra
caat ederek tahsil ettiği bu paranın aldığı avanstan mahsupsuz kalan kısmına 
mahsubunu istemiştir. Fakat Tasfiyei düyun komisyonu 1513 numaralı Mahsup 
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Sıra Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-
No. istenilen nan mahal 

Lira K. Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

506 

507 

508 

509 
510 
511 
512 

513 

514 

515 

327 00 7 nci Kor. Muh. 

20 00 Merkez Muh. 

4 75 » » 

44 05 » » 
17 74 Afyon Def. 
18 99 İstanbul Def. 

Avans 

Sandık açığı 

Kasa açığı 
Mahkeme masrafı 
Maaş 

749 00 Gümrük ve în. Mu. Md. tstiblâk resmi 

48 30 Menemen Mal. Md. Eytam sandığı borcu 

1 250 00 Tasfiye Muh. Oasbolunan para 

2 695 883 79 Yekûn 

6 630 75 Gümrük 1. V. Muh. Md. fdare hesabından 

2 702 456 13 

1930 Yüzbaşı Osman 

1338 Binbaşı Ahmed Nuri, 
Mülâzim Abdullah 
ve hesap Me. Ahmed 
Asım 

192!) Halit 

1330 Mütaahhit Osman 
1927 5 şahıs namına 
1929 Sadettin 
1926 t. Mihri ve Memed 

Enver 
Kamer 

1334 Mülga Müdafaa ce
miyeti Mersin şubesi 

1336 Antalya gümrüğü es-
ki muhasibi Bekir 

13^7 Sıddrk 

.12 aded Tasfiye Muh. 
53 71 > » 

515 Mü. 500 » » 
600 

516 8 400 kilo tuz. Varidat II. Md. 

Madenî altrn mağşu- 1934 Antalya gümrüğü es
se itibarı millî B. his- ki muhasibi Bekir 
sesi istikrazı dahilî Sıddık 
tahvili 

1338 Mülga varidatı mah-
susadan müderver 

517 240 450 kilo tuz. Tuz İnhisar U. Md. 1338 
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Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

kanununun şümulü haricinde görerek bu talebi reddetmiş ve mahsup yajpılma-
mıştır. Netice: Şirket alacağını almış olduğundan esas itibariyle ne şirketin 
ve ne de Hazinenin alıp vereceği kalmamıştır. Yalnız mahsup muamelesi yapıl
mamış olması gibi kanuni bir şekil noksanlığı kalmıştır. Terkini zarureti vardır. 

327 00 Paranın Devlet hizmetine sarfedildiği halde mahsubunun yapılamamış olduğu 
anlaşılmış olmasına binaen. 

20 00 Borçluların bugünkü durumlarının tesbit olunamaması ve müruruzamanın da 
hadis olmuş bulunmasına binaen. 

4 75 Borçlunun bugünkü durumlarının tesbit olunamaması ve müruruzamanın da ha
dis olmuş bulunmasına binaen. 

44 05 » » » » 
17 74 Borçluların » . » » » 
18 09 Borçlunun » . » » » 

749 00 Borçluların » » » » 

48 30 Borçlunun bilâ vâris ölmesi ve mallarının Hazineye intikal etmiş olduğunun an
laşılmış olmasına binaen. 

1 250 00 Fransız işgal Ku. emriyle gasbedilmis olduğu anlaşılmış olmasına binaen. 

2 592 794 43 Yekûn 

' ' ' ' Bu paralar ile hisse senetleri ve istikrazı dahilî tahvilleri mütareke senelerinde 
mülga Millî müdafaa cemiyetinin Mersin şubesinde ve bu şube namına Osmanlı 
bankasında iken Fransız işgal kumandanı Anfre tarafından alınıp teşkil i edilen 
içtimai muavenet komitesi hesabına nakledildiği bildirilen para ve kıymetler
dir. Fakat Osmanlı bankası 12 madeni altın ile 53 lira 71 kuruş mağşuşe ve 500 
liralık itibarı millî hisse senedi hakkında bankada malûmat ve kayıt olmadığı
nı bildirmiştir. Bunların da Osmanlı bankasına teslim edildiğine dair bir vesi
ka elde edilememiştir. Osmanlı bankası yalnız diğer para ve kıymetleri^ ban
kada iken Fransız kumandanı tarafından alrnıp içtimai muavenet komitesine 
teslim edildiğini tasdik etmiştir. Oerek bu sebeplerle ve gerek yirmi seneden faz
la müruruzaman da olması dolayısiyle terkini zarureti vardır. 

1.2 - - ' 
53 71 

500 » » » » » » 
600 

8 400 kilo tuz Bu tuzlar ziyaa uğrıyan tuzlardır. Bunlardan 240 450 kilo tuz harekâtı milliye 
esnasında ziyaa uğramış. Her iki yazı tuzun aradan çok zaman geçmesi dola-
siyle kurumlandırılarak eşhas zimmetleri hesabına alınması kabil olmamış.: Oldu
ğu gibi terkin zarureti vardır. ; - ^ 

240 450 kilo tuz Mücbir ve zaruri sebeplerle ziyaa uğramış olduğu anlaşılmış olmasına bibaen. 
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Sıra Terkini kaydi Terkin talebinde bulu-
No. istenilen nan mahal 

Lira K. Borcun nev'i Senesi Borçlunun ismi 

518 8 000 Kilo şeker. Tasfiye Muh, 1334 Alioğlu Süleyman 
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Terkini kaydına 
karar verilen 

Lira K. Terkin sebebi 

8 000 kilo şeker Bu 8 bin kilo şeker tüccardan Alioğlu Süleyman tarafından 4 . I V . 1334 tarih
li iaşe kararnamesine muhalif olarak satılmış olduğundan dolayı ar anılmıştır. 
Eski Harbiye Nezareti hukuk müşavirliğince Alioğlu Süleyman hakkında dâva 
yoluyla takibat yapılarak 1335 senesinde misil olarak tazminine hüküm alınmış 
ve hüküm temyizce tasdik edilmiş. Fakat hükmün infazı suretiyle şekerin taz
min ettirilip ettirilmediği tesbit edilemediği gibi Temyiz mahkemesinin eski 
kayıtları da bulunamamış. Hukuk müşavrliği şu mütalâalar ile bu şekerin 
kaydının terkini zaruri olduğunu beyan etmiştir: 
1. Borçlunun adresi tesbit edilemediğinden dolayı yenileme muamelesi yapıla
mamaktadır ; 2. Borçlunun adresi tesbit edilse dahi 8 bin kilo şekerin iaşe ka
rarnamesine muhalif surette satılmış olduğunu ispat edecek bir tek vesika mev
cut değildir; 3. Hakkı şahsi talebi esasen müruzamanla çoktan sukut etmiştir; 
4. İlâmın infaz edilip edilmediği de belli olmadığından hukuk dâvası açılma
sında bir menfaat mutasavver değildir. 

)>*<i 
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S. Sayısı: 234 
Mersin liman işleri Türk anonim şirketine ait hisse 
senetleriyle menkul ve gayrimenkul malların satın 
alınmasına dair olan mukavelenin tasdiki hakkında 

kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri i 
mazbataları (1/849) \ 

T. C. 
Başvekâlet 24 .VI. 1942 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/2447 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mersin Liman işleri Türk anonim şirketine ait hisse senetleriyle menkul ve gayrimenkul! malla
rın satın alınmasına dair olan mukavelenin tasdiki hakkında Münakalât vekilliğince 17 . V I . 1942 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte suıyulmuş-
tur. 

Başvekil 
Dr. R. SaydaîTif 

Mersin liman işleri Türk Anonim şirketine ait hisse senetleriyle menkul ve gayrimenkul malların 
satın alınmasına dair olan mukavelenin tasdiki hakkındaki kanun lâyihsının mucip sebepleri 

Bir zamanlar limanlarımızdaki yükleme ve boşaltma ve gemilere tatlı su verme işleri şahıslar 
elinde ve bu iş de bir kaç şahsa inhisar etmiş bulunmakta idi. 

Ülkemize giren ve ülkemizden çıkan mallarımızın limanlarımızın vaziyeti itibariyle- ve gümrük 
bakımından daha ziyade kontrola tabi tutulabilmesi ve liman masraflarının kesijn ola
rak belirtilmesi için bu gibi vazifelerin Hükümet e"!ile yapılması lüzumlu görülmüş ol
makla beraber 2521 sayılı kanunun mucip sebeblerinde izah olunduğu üzere bu hizmet
lerin ifası için zaruri olan masrafların ve teşkilâtın yapılmasının derhal teminine Devletçe 
imkân olmaması sebebiyle ve birde limanlarda çalışmakta olan nakil vasıtlrı shiplerinin zjararma 
meydan verilmemesi düşüncesiyle limanlar hakkındaki 618 sayılı limanlar kanununun sekizinci mad
desiyle sermayesinden bir kısmı bütçeden verilerek limanlarda yükleme, boşaltma ve su, köıjıür da
ğıtma işlerinin tanzimi maksadiyle her limanda hisse senetleri nama muharrer olmak üzere 4-nonim 
şirketleri kurmak hususunda Hükümete verilen mezuniyete istinaden İstanbul, İzmir, Mersim Trab
zon limanlarında kurulmuş olan şirketlerden istanbul ve îzmir liman şirketleri hisse senetlerinin 
2521 sayılı kanuna müsteniden satın alınmış ve Mersin ve Trabzon liman şirketlerinin de 3028 sayılı 
kanun Büyük Millet Meclisince tetkik edilirken Bütçe encümenince (. . . en mühim . iki. limanımız 
olan tstanbul ve İzmir'e münhasır ise de esasen Devletin- de iştiraki olan ve aynı maksatla tdsis edi
len Trabzon ve Mersin liman şirketlerinin de icabında bu idare bütçesinden ödenmek suretjiyle sa
tın alınmasının ve . . . . uygun görüldüğü) esbabı mueibesivle (İktisat vekâleti İstanbul, İzmit liman 
işletmeleri bütçelerinden ödenmek üzere Trabzon ve Mersin'deki liman işleri hisse senetlerin! de mu
bayaaya... salâhivettardır.) şeklinde ilâve edilen hüküm kabul buvurulmuş. ye bu salâhiyete isitınaden 
mülga Henizbank tarafından Trabzon liman şirketi hisse senetleri satın alınmış olduğu gibi Mersin 
liman şirketiyle de yapılan müzakere neticesinde bu şirket hisse senetlerinin nominal kıymetleri 
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üzerinden satın alınması tesbit edilmiş ise de bazı bütçe mülâhazalarına binaen bu şirket hisse se
netlerinin satın alınmaları işi 3 . I I I . 1939 tarihli ve 2/10710 sayılı kararname ile geri bırakıl
mıştır. • 

(rerçi 8023 saydı kanunun 16 ncı maddesinin bugün mer'i bulunan ikinci iikrasiyle verilen salâ
hiyete istinaden Devlet Limanları işletme umum müdürlüğü bütçelerinden ödenmek suretiyle satın 
alıiması mmükün ise de demiryollarını izin nihayet, bulduğu limanlarda vagonlarımızdan ve de
niz vasıtalarından yapılacak yükleme ve boşaltma işlerinin birleştirilmesi ve bir elden idaresi ve 
bu itibarla bu liman hizmetlerinin de Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğüne 
devri zaruri görülmüş olduğundan ve bu bakımdan bedeli Devlet demiryolları ve limanları umum 
müdürlüğü bütçesinden tediye edilmek üzere ve fakat hisse senetlerinin mubayaası şeklinde kabul 
edilen esaslar dahilinde satın alınması da ayrı bir kanun mevzuunu teşkil ettiğinden Mersin liman 
şirketinin salahiyetli murahhaslariyle satın alma mukavele projesi tesbit edilmiş ve bu projenin 
de kanun lâyihasiyîe tasvibe arzı lâzım gelmiştir. 

Kanun projesinin birinci maddesi: 
Mersin liman şirketi bugün her biri 25 lira yazılı kıymetli ve 2999 u Devlet limanları işletme 

umum müdürlüğüne ve 2999 ıı Mersin hususi idaresine ve 3266 sı Mersin ticaret odasma ve 3266 
sı Mersiıi belediyesine ve 1600 ü Adana belediyesine ve 1870 i Tarsus belediyesine ait olmak üzere 
16000 hissenin bedeli olan dört yüz bin liradan 32C> bin lirası ödenmiş bulunmaktadır. 

Ancak,şirketin evvelce temin etmiş bulunduğu malzeme kıymetlerinin yükselmiş olması nazarı 
itibara alınarak âmme hizmetlerinin ifasında yer almış bulunan bu müesseselere hisse senetlerinin 
nominal kıymeti üzerinden bedel tediyesi kabul edilmiştir. 

Hisse senetlerinin Hükümetçe mubayaa edilmiş olmasının hukuki neticesi olarak da şirketin 
menkul ve gayrimenkul bütün mallarının ve üçüncü şahıslardaki alacak ve haklarmın ve muhtelif 
alacaklılar hesabındaki alacaklarının ve bütün borçlariyle vecibelerinin Hükümete intikali zaruri 
bulunmuş ve bu keyfiyet (Mukavele tarihine kadar vergi ve resim ve Evkafa mütaallik borçların 
şirket hissedarlarına aidiyetine dair istisnai kayıtla ve mukavelename ile) umumî mahiyette Sa
tın alma kanunu projesinin birinci maddesiyle temin olunmuştur. 

Muvakkat maddesi: 
Mubayaa bedelinin; Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçesinden 

ödeneceği cihetle bu idarenin 1941 malî yılı Bütçe kanununun (Mubayaa olunan hat ve limanların 
senelik faiz ve itfa karşılıkları ve sair masrafları)dîye yazılı olan 12 ncî faslına tahsisat konulması 
muvafık görülmüştür. 

Yukarıda da arzoîundugu üzere şirket hisse senetlerinin mubayaası neticesi olarak şirketin bü
tün hukuk ve veeaibi Hükümete intikal etmiş bulunacaktır. 

Ancak: bu. şirket satm alınırken, alacak ve borçlarının, bilinmesi ve tesbit ve tevsiki lâzım gelmiş 
ve bu itibarla şirketin salahiyetli murahhaslarırdan alacak ve borçları, mahiyetlerini gösterir bir 
liste alınarak mukavelen a m eve eklenmiş ve bu liste haricinde alelıtlak alacak îddiasiyle vâki 
olacak taleplere doğrudan do^ruva şirket hissedarlarının muhatap olacağı hakkında mukavele
namenin üçüncü maddesine hüküm konulmuştur. 

Aynı hüküm ve esaslara göre teşekkül edip satın alınmış bulunan İstanbul Liman şirketi me
murlarından Liman idarelerine intikal eden memurlara da imtiyaz mukavelenamesinin 11 nei 
maddesinin ( . . . . Memurin ve müstahdeminin Ticareti bahriye kanununun seksen yedinci madde
sinde gösterilen sebepler haricinde yol verilecekler müddeti hizmetlerine nazaran maaşlarının altı 
aylık miktarını tecavüz etmemek şartiyle tazminat ıstiyebilirler) diye yazılı olan son fıkrası hük
müne istinaden tazminat verilmiş ve îzmir liman şirketi memurlarının vâki istidaları üzerine Bü
yük Millet Meclisi Arzuhal encümeninin 52 sayılı Haftalık karar cetvelinin 57 nei sayfasındaki 
21 . T . 1941 tarihli ve 3596 sayılı karariyle bu memurlara da tazminat verilmesi lüzumuna karar 
verilmiştir. 

Mersin liman şirketi de aynı esaslar dairesinde teşkil edilmiş ve memurları da aynı hakları haiz 
olup diğer taraftan memurlarına tazminat verilmesi şirket vecibelerine dahil olup vecaibin ise 
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Hükümete intikal eylemiş bulunması itibariyle bu tazminatm da Devlet demiryolları ve Lımahîarİ 
umum müdürlüğünce verilmesi zaruri görülmüştür, 

Şirketin bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkında 
3656 sayılı kanun şümulüne giren esas memurları haricinde müstahdemleri de bulunmaktadır. -Ta
mamen bu şirkete bağlı esas memurlarına İstanbul Liman sirkeli memurları için kalnıl edilen 
esaslar dairesinde ve diğer muvakkat müstahdemlerine de İş ve Borçlar kanunu hükümlerine göre 
tazminat verileceği mukavelenamenin dördüncü maddesinde tasrih kılınmıştır. 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 

Esas Nu. 1/849 
Karar No. 37 

5 . VIII. 19Û-

Yüksek Reisliğe 

Mersin Liman işleri Türk anonim şirketine 
ait hisse senetleriyle menkul ve gayrimenkul mal
ların satın alınmasına dair olan mukavelena
menin tasdiki hakkında Münakalât vekâletince 
tanzim ve Başvekâletin 24 . V I . 1942 tarih ve 
6/2447 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise arze-
dilmek üzere Makamınıza sunulup Encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı mu-
cibesi Münakalât vekili ve Vekâletin alâkadar mü
messilleri huzuriyle müzakere edildi. 

Cihan harbinin memleketinizde tevlit ettiği 
ahvali fevkalâde icabı Mersin limanı tahmil ve 
tahliye işleri son zamanlarda kesbi ehemmiyet et
miş ve bu işin tanzim ve tevsii ve kara nakliya-
tiyle olan rabıtası baknnından demiryollariyle 
müşterek mesaiye ihtiyaç göstermekte olduğu 
gerek esbabı mucibe raporundan ve gerekse ve
rilen izahattan anlaşılmıştır. 618 sayılı Liman
lar kanununun 8 nci maddesine tevfikan teşek
kül eden ismi geçen Türk anonim şirketinin his
se senetleri kıymeti, 325 000 lirası tediye edil
miş, 400 000 lira olduğu ve hissedarların Dev
let limanları umum müdürlüğü (Hazineye ait) 
Mersin hususi idaresi, Mersin Ticaret odası, Mer
sin, Adana, Tarsus Belediyeleri olduğu ve gayri
menkul malı mevcut olmayıp demirbaş def
terlerinde kayıtlı vesaiti nakliye, ambar malze
mesi bedellerinin 160 000 lirayı mütecaviz olduğu 
ve ayrıca bankada 60 000 lira ihtiyat sermayesi 

nakten mevcut bulunduğu ve mevcut nıaliarm bu 
günkü rayice göre kıymetlendirilmesi halinde 
tarafeynce anlaşma suretiyle tâyin edilen 400 000 
liralık bedelin mutedil olduğu ve diğer cihetten 
demiryollarının müntehi olduğu liman ve iske
lelerin bir elden idaresi nakliyatın suhulet ve 
intizamı bakımından zaruri olduğu kanaat ve 
mütalâasında bulunan Encümenimiz teklif edi
len kanun lâyihasının kabulünü müttefikan tas
vip etmiştir. 

Gerek hisse senetlerinin kısmen Hazineye ait 
o i ması ve gerekse mevcut ihtiyat akçesinin mah
subu bakımından bütçeye ilâvesi talebedilen 
tahsisat miktarının mütehassıs Bütçe encümenince 
tetkik ve tesbiti muvafık görülmüştür. 

Bermucibi havale Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Nafia En. Rs. 
Erzincan 

A. Samih îlter 
Afyon K. 

A. Çetinkaya 
Çoruh 

A. B.-Erem 
Malatya 

M. Ş. Özpazarbaşı 

M. M. 
Eskişehir 

İzzet Arukan 
Ankara 

A. Bay ün 
İsparta 

II. Özdamar 
Niğde 
II. Mengi 

Urfa 
Şeref Vluğ 

Kâtip 
Sivas 

A. N. Demirağ 
Ankara 

E. Demİrel 
izmir 

S. Epikmen 
Tunceli 

Sami Erkman 
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jiütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No.. 140 

Esas No. 1/849 

11 . VIII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Mersin liman işleri Türk Anonim şirketine 
ait hisse senetleriyle menkul ve gayrimenkul 
malların satın alınmasına dair olan mukavele
nin tasdiki hakkında Münakalât vekilliğince 
hazırlanan ve Başvekâletin 24 haziran 1U42 ta
rih ve ü/2447 sayılı tezkeresiyle Yükseji Meclise 
sunulan kanun lâyihası Encümenimize tevdi 
buyuruimakla Nai'ıa encümeni mazbatasiyle bir
likte ve Münakalât vekili Amiral Fahri Enginle 
Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol 
umum müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Mevzuun müzakeresine geçilmeden evvel malî 
yılın henüz ikinci aynıda bulunduğu bir sırada 
munzam tahsisat istenilmesinin yersizliği üzerin
de durulmuş ve bu halin Yüksek Heyetçe ve En
cümence itina ile tatbik edilen prensibe aykırı 
olduğu tebarüz ettirilmekle beraber zati mesele
nin derkâr olan ehemmiyeti göz önüne alınarak 
emsal teşkil etmemek üzere müzakeresine geçil
mesi kararlaşi miti ı. 

Liman işlerinin mallı teşekküller marifetiyle 
ifasını derpiş eden Yüksek Meclis 618 sayılı Li
manlar kanunu ile bir kısım sermayesi bütçe
den verilmek ve hisse senetleri nama muharrer 
olmak üzere bu işleri görecek Anonim şirketler 
kurulması emrinde Hükümete salâhiyet vermiş 
ve bunun neticesi olarak dört büyük şehrimizde 
- İstanbul, İzmir, Trabzon ve .Mersin'de - Liman 
şirketleri kurulmuş idi. Bilâhara liman işlerinin 
bir kat daha tanzim ve takviyesini teminen Dev
letleştirilmesi takarrür etmiş ve 2521 sayılı ka
nunla İstanbul ve İzmir liman şirketleri satın 
alındığı gibi 3023 sayılı kanunla da Trabzon ve 
Mersin liman şirketlerinin satın alınmasına sa
lahiyet verilmişti. Bu salâhiyete istinaden Deniz-
bank zamanında Trabzon liman şirketi satın alın
dığı halde Mersin liman şirketi bazı sebeblerle 
geri bırakılmıştı. Bu itibarla şimdi Mersin liman 
şirketinin satnı alınması esasen takarrür etmiş 
bir hükmün yerine getirilmesinden ve tamam
lanmasından ibaret olup tekrar salâhiyet istenil
mesi de bu salâhiyetin Devlet limanları işletme 

umum müdürlüğü yerine Devlet demiryolla
rı ve limanları umum müdürlüğüne verilme
sinden dolayıdır. Eilvaki Mersin gibi De
miryollarının müntehi ve iş hacminin fev
kalâde mütekâsit bulunduğu bir merkezde li 
man hizmetleriyle kara nakliyatının ahengini 
temin etmek ve yükleme ve boşaltımı, işlerini 
birleştirmek için tek elden idarenin lüzum ve 
zarureti ve DevJet demiryollarının ise eleman ve 
vasıtalar bakımından rüçhaniyeti aşikâr olmak
la Mersin liman işlerinin bu teşkilâta bağlan
ması memleketin iktisadi ve ticari menfaatleri
ne daha uygun görülmüştür. Şirket mevcutları
nın bugünkü kıymetlerim; nazaran mubayaa 
bedelini karşılayacak bir değerde olduğu ve hisse
darların da Mersin, Adana ve Tarsus helediye-
leriyle Mersin hususi idaresi ve Mersin ticaret 
odascı ve Devlet limanları işletme umum müdür
lüğü hükmi şahsiyetlerinden ibaret bulunduğu 
verilen izahlardan anlaşılmakla salın alma mu
kavelesinin tasdikrnı ve Devlet demiryolları 
bütçesinin 12 nei faslına 400 000 lira munzam 
tahsisat verilmesini tazammun eden kanun iâ-
hası encümenim izce de kabul olunmuş, ancak 
kanunun başhğiyle mukavele hükümlerini tek
rar eden birinci maddesi maksada uygun şekil
de kısaltılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 
Antalya 

N. E. Sümer 
Bursa 

N ev zad Ayaş 
Gümüşane 

1). Sakarya 
İstanbul 
S.'Uraz 
Mardin 

E. Erten 

M. M. 
Muğla 

II. Kitabet 
Bolu 

Celâl Sait Siren 
Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
M. Karaağaç 

İstanbul 
II. Ülkmen 

Ordu 
/ / . Yalman 

Katip 
İstanbul 

F. Öymen 
Bursa 

Dr. Sadi Konuk 
Giresun 

M. Akkaya 
tsparta 

72. Ünlü 
Kırklareli 
B. Denker 

Tokad 
II. N. Keşmir 
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HÜKÜMETİN TTKLÎFt 

Mersin Uman işleri Türk anonim şirketine ait 
hisse senetleriyle 7nenkul ve gayrimenkul mal
ların satın alınmasına dair olan mukavelenin 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Mersin liman işleri 
Türk annonim şirketinin, bedelli bedelsiz bilcüm
le hisse senetlerini, nominal kıymeti olan 
(400 000) dört yüz bin lira bedel mukabilinde 
Hülmmete sattığı ve bunun hukuki neticesi ola
rak menkul ve gayrimenkul bütün mallarını, 
üçüncü şahıslardaki alacak ve haklarını ve 10 
mart 1942 tarihinde muhtelif alacaklılar hesa
bındaki tahakkuk etmiş mukayyet borçlarını 
Hükümete devretmiş olduğu hakkında Hükü
metle şirket arasında 3 . IV . 1942 tarihinde im
za edilmiş olan ilişik mukavelename tasdik 
edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Satın alma mukavelesi 
damga resminden muaftır. 

MUVAKKAT MADDE — 1942 malî yılı Dev
let demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü bütçesinin 12 nci «Mubayaa olunan hat 
ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları ve 
sair masrafları» faslına (400 000) lira munzam 
tahsisat verilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE 
hinden muteberdir. 

Bu kanun neşri tari-

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya Maliye, Münakalât ve Ticaret 
vekilleri memurdur. 

17 . VI. 1942 
Rs. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. 

Dr. A.F. Tuzer 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. Tl. Alataş 

Mü. V. 
F. Fngin 

Ha. V. 
8. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Gebesoy 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik.V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE^İŞTİUİŞİ 

Mersin limanının satın alınması hakkındaki {mu
kavelenin tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Mersin, liman işleri Türk ano
nim şirketinin 10 mart 1942 tarihindeki vaafyeti 
ile satın alındığına dair, bu şirketle Hükümet 
arasmda 3 . IV . 1942 tarihinde tanzim kılman 
mukavelename tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4. 
aynen 

Hükümetin dördüncü maddesi 
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MUKAVELE 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına Münakalât vekili ve Samsun mebusu Ami
ral Fahri Engin ve diğer taraftan Mersin Liman işleri Türk Anonim şirketine izafeten Mersin 
Noterliğinden musaddak 27 mart 1942 tarihli ve 2013/172 sayılı vekâletnameye istinaden Şirket 
hissedarlarından Mersin» Ticaret odası reisi Şevket Sümer ve Şirket idare meclisi reisi Necip Er-
gun arasında aşağıda yazılı şartlar dairesinde mukavelename akdolunmuştur. 

1 nci madde — Şirket, bedelli bedelsiz bilcümle hisse senetlerini nominal kıymeti olan dört yüz 
bin lira bedel mukabilinde Hükümete satmış ve bunun hukui neticesi olarak bilûmum tesisatını, 
arazi, antrepo, ambarlarını, atelyelerini ve muharrik ve müteharrik deniz ve kara vasıtalarını 
ve nakdini ve hisse senedi ve Hazine tahvili ve bono gibi sair nakit hükmünde bulunan laymetleri 
ve üçüncü şahıslardaki alacaklarını ve haklarını, demirbaş ve istihlâk malzemesini velhasıl bilû
mum menkul ve gayrimenkul emvalini ve 10 mart 1942 tarihinde muhtelif alacaklılar hesabındaki 
tahakkuk etmiş mukayyet Şirket borçlarını Hükümete devretmiş ve Hükümetçe de devir alınmış ve 
bütün hisse senetlerinin, mukavelenamenin imzasından sonra beşinci madde hükümleri daire
sinde Hükümete izafeten Devlet Demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğüne tamamen 
teslimini taahhüt eylemiştir. 

2 nci madde — Şirketin, işbu mukavelename tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek bilûmum 
vergi, resim ve Evkafa ait borçlarını, Şirket hissedarları tediye edecektir. 

3 ncü madde — Şirketin hükmi ve hususi şahıslar ile alacak ve vereceğine müteallik ihtilâfları 
ilişik listede gösterilmiştir. Bu listede yazılı vebir de Hükümet namına Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme umum müdürlüğü tarafından Şirket muamelâtına vaziyed edildiği 10 mart 1942 
tarihinden sonra vâki hâdiselerden doğacak ihtilâf atın takip ve tasfiyesi ve hukuki neticeleri Hü
kümete aittir. 

İşbu maddede yazılı ihtilâflarla birinci maddede Hükümetçe ödenmesi kabul edilen borçlar 
haricinde alelıtlak alacak iddiasiyle vâki olacak taleplere doğrudan doğruya Şirket hissedarları 
müesseseler muhatap olacak ve bunların hukuki neticeleri bu müesseselere râci olacaktır. 

4 ncü madde — Şirketin, Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve ta-
adülü hakkındaki 3659 sayılı kanun şümulüne giren memurlarına Şirket imtiyaz mukavelenamesi
nin on birinci maddesine göre ve mülga istanbul Liman memurlarına verilen tazminat esasları dahi
linde ve diğer müstahdemlerine de iş ve Borçlar kanunu hükümleri dairesinde tazminat, Hükümet 
tarafından verilecektir. 

5 nci madde — Hisse senedi bedelleri, bu mukavelenamenin tasdikma dair olan kanunun meriye
tinden sonra tediye olunacaktır. 

F. Engin Şevket Sümer Necip Ergun 

10 mart 1942 tarihinde Şirketin mahkemelerde bulunan ve henüz mahkemeye intikal etmiyen 
ijıtüâfh alacaklarım gösterir cetvel 

Lira K. Lira K. 
Mahkemeye verilmiş olanlar : -— — — 

Şirket mavnasını tahripten dolayı Adriyatika vapur kumpanyası 1 406 24 
Hangar bedeli icarından inhisarlar idaresi 2 000 00 3 406 24 
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l i r a K. Lira | K. 

Henüz mahkemeye intikal etmemiş olanlar : 
Şirket nakil vasıtalarını tahrip sebebiyle vukuf ehli raporu mucibi Destro 
vapuru kumpanyasının Mersin acentalığı (Vukuf ehli raporunda tesbit 
edilen miktardır) . 20 511 33 
Şirket römorkörünü hasara uğratmasından dolayı Terakki motörü ve do- i 
natau ve kaptanı (vukuf ehli raporunda tesbit edillen miktardır). 1 422 20 
Alferad vapurunun tahlisi masrafları olarak Mersin acentalığı 11 484 33 418 05 

36 8Ş4 29 

(Gösterilen masraf içinde tahlisiye kaptanı Cavit Zaııdııt'a şirketle nıünakit 
mukavelename mucibince verilecek ücret hariçtir. Esas tahlisiye ücreti ola
rak kumpanyadan istenilecek olan miktar 50 000 sterlin tahmin edilmek
tedir) . 

Hukuk müşaviri 
Mahmut Fuat Kaynak 

İdare meclisinin 6 . V . 1942 tarihli toplantısında tasdik edilmiştir. 
Mersin liman İş. İn. Tü. An. Şirketi 

îdare meclisi başkanlığa 
İdare meclisi reisi Beis vekili Âza Âza Âza Âzaj 

Necip Ergun Sait Akıncı Vehbi Savaşan • Sabri Şen Asaf Bozok Veysel Arikol 
İşbu imzalar idare meclisi reis ve âzalarının imzalan olduğu tasdik olunur. 

Resmî mühür 
Mersin limanı 1. 1. T. A. Şirketi 

I Umum müdürlüğü 

10 mart 1942 tarihinde şirketin mahkemelerde ve icra dairesinde harice karşı ihtilaflı borçları
nı gösterir cetvel 

Şirketçe sebepsiz işten çıkarıldıkları iddiasiyle ihbar müddetlerine tekabül edecek ücreti tazmi
nat olarak dâva edenler: 

Lira K. Lira K. 

Şaban Yetişken 90 00 
Yeli Ahmet 300 00 
Mustafa Karaoğlan 300 00 
Salih Yeleser 268 00 
Muhasin 580 00 
Rifat Hasan 300 00 
Memet Behisni 120 00 
Mustafa Karatoprak 576 00 
îrfan Doğan 300 00 
Hüsnü örs 280 00 
Esat Hasan 336 00 
Yahya Denizci 624 00 4074. 00 
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8 
Lira K. Lira 

Muhtelif tarihlerde muhtelif vapurlarla gelen eşya avaryalarından 
dolayı İnhisarlar idaresinin açtığı dâvalar: 

yekûn 3 007 24 
32 87 
59 58 
84 10 
383 69 
71 94 
1 82 

1 - 1 
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -

3 

496 
19 
36 
722 
335 
19 
352 
24 

007 

00 
95 
35 
79 
70 
55 
51 
39 

24 

Naklolunan 
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -

16 -

25 95 

63 00 3 730 19 

Kocasının vefatından dolayı ölüm tazminatı Hayriye Oansev 25 542 00 
Kocasının vefatından dolayı ölüm tazminatı Ayşe Birol 2 500 00 
Tş esnasında sakatlandığı için tazminat Ahmet Sinleri 2 000 00 
Ali Veli ticarethanesine ait buğdayların vapura yükleme esnasrnda baş
ka buğdayla karışması tazminatı İş bankası 5 450 00 
Memet Canlı çuval avaryası tazminatı 300 00 
Hekimoğlu Burhanettin şeker avaryası tazminatı 42 54 
Ömer Türkmenelli, kömür nakliye ücretinin iadesi 592 94 
Hazine avukatı, noksan eşya tesliminden 1 515 92 
Orman idaresi, Devlet ormanlarından kesilen keresteleri şirketin kısmen 
mahalline sarf etmediği iddiası 11 842 86 
(2. .XT . 1939 tarihinde şirketten 1 061 lira tahsiline hükmedilmiş ise de 
Orman idaresi ilâmı tebliğ ettirin emiştir). " 
Mersin belediyesi şirket satışının taş iskeleyi tahribi 14 511 71 

72 102 16 

İdare meclisinin 6. Y . 1942 tarihli loplantısındn tasdik edilmiştir. 
M. L. İ. 1. T. A. Ş. 
Hukuk müşaviri Mersin liman İş. İn. Tü. An. Şirketi 

Mahmut Fuat Kaynak İdare meclisi başkanlığı 
İdare meclisi reisi Reis vekili Âza Aza Aza Aza 

Necip Er yun Sait Akıncı Ve'hhi Savaşan Salrri Şen A saf Bozok Veysel Arıkol 
İşbu imzalar idare meclisi reis ve âzalarının imzaları olduğu tasdik olunur. 

Resmî mühür 
Mersin liman İn. İ. T. A. Şirketi 

umum müdürlüğü 
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S. Sayısı: 235 
Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı hakkın
daki 3575 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Millî müdafaa, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/423) 

T. C. • 
Başvekâlet 15 . Xîl . İHİ 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5463 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3575 sayılı Askerî fabrikalar Tekaüt ve muavenet sandığı kanununun 36 neı maddesinin tef
siri hakkındaki Millî Müdafaa vekilliğinin 2 . XII . 1941 tarih ve 4448 sayılı tezkeresi ile ilişiğinin 
suretleri bağlı olarak sunulmuştur. 

îşin tefsir yoluyla halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil V. 
Ş. Saraçoğlu 

Askerî fabrikalar Tekaüt ve muavenet sandığı müdürlüğüne 

11 . I I I . 1941 tarih ve 985 sayılı tezkereye karşılıktır: 
Sandığımızdan verilen tazminattan kesilecek vergiler meselesi Umumî Heyetin 21 . IV . 1941 

tarihli içtimamda tetkik ve müzakere olundu. 
Sandığınız hakkındaki 3575 sayılı kanunun 35 neı maddesi mucibince «B» sınıfında bulunan

lardan fiili hizmet müddeti yirmi seneyi doldurmadan vazife yüzünden olmaksızın malûl olanlara, 
yirmi sene hizmeti bitirmeksizin 60 yaşını ikmal ettiğinden dolayı hozmetteıı çıkarılacaklara, 15 
sene fiili hizmeti bitirmeksizin ölenlerin karı veya muhtaç kocalarına ve çocuklarına bir de
faya mahsus olmak üzere verilecek tazminat hakkında kanunun 36 ncı maddesinde aynen (Yuka
rıdaki madde mucibince verilecek tazminat «B» hesabındaki paraların iadesinden ve aynı zaman
da her fiili hizmet senesine mukabil almakta olduğu aylık üzerinden bir aylık nisbetinde para ve
rilmesinden ibarettir. 

Bir defaya mahsus tazminata istihkak kesbeden dul karı veya muhtaç kocaya tazminatıfi. ya
rısı ve 1.8 yaşını geçmeyen her öz evlâda ayrıca dula isabet eden paranın beşte biri verilir) \ diye 
yazılı olmasına göre mevzuubahis tazminatın hesabında mevduat ile her hizmet senesine mukabil 
bir maaş nisbetinde verilecek paranın memzucen nazarı itibara alındığı ve buna nazaran dul karı 
veya muhtaç kocaya hem mevduatın ve hem de her hizmet senesi mukabili itası icabeden para
nın tutarının yarısının ve çocukların her birine de dula verilen miktarın beşte birinin verilmesi 
kanunun ibaresine uygun görülmekte ise de Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî ida
resi memurları Tekaüt sandığı hakkındaki 2454 sayılı kanuna ek 2'904 sayılı kanunun tazminat 
verilmesine dair olan 14 ve 16 inhisarlar umum müdürlüğü Tekaüt sandığı hakkındaki 2921 nu
maralı kanunun 18 ve 20 nci maddelerinde sandık aidatı olarak kesilen mevduatın aynen iade
siyle her hizmet senesine mukabil bir aylık tazminat verilmesi ve dul karı veya muhtaç kocaya 
bu tazminatın yarısı ve 18 yaşını geçmeyen çocukların her birine dula verilen paranın beşte bîrinin 
İtası esas kabul edildikten sonra mevduatın tamamının dul ve yetimler arasında taksim edile-
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ceği sarahatan zikredilmiş olması delaletiyle 3575 sayılı kanun mucibince verilecek tazminatın da 
yalnız her hizmet senesi mukabilinde verilen miktara inhisar ettirilerek emanet mahiyetinde olan 
mevduatın tamamının vereseye verilmesi de varit bulunmakta olduğundan her iki suretle telâkki
ye müsait olan bu tazminatın vazıı kanunun maksadına uygun bir tarzda halli için meselenin Mec
lisi Alinin tefsirine arzı münasip görülmüştür. 

Millî Müdafaa vekilliği Askerî fabrikalar Tekaüt ve Muavenet sandığı ifadeli 4448 sayılı ve 2 . X I I . 1941 
tarihli tezkere sureti 

Yüksek Başvekâlete 

3575 sayılı Askerî fabrikalar Tekaüt ve Muavenet sandığı kanununun 35 nci maddesi malûllerle 
yaşı altmışı dolduran emektarlara ve 15 senelik fiili hizmeti bitirmeksizin vefat edenlerin yetim
lerine bir defaya mahsus olmak üzere bir tazminat itasını kabul etmiştir. Bu vasfı haiz olanlara bir 
defaya mahsus olmak üzere verilecek işbu tazminat kanunun 36 nci maddesinde aynen (Yukarıda
ki madde mucibince verilecek tazminat «B» hesabındaki paraların iadesinden ve aynı zamanda her 
fiili hizmet senesine mukabil almakta olduğu aylık üzerinden bir aylık nisbetinde para veril
mesinden ibarettir. Bir defaya mahsus tazminatta istihkak kesbeden dul karıya veya muhtaç 
kocaya tazminatın yarısı ve 18 yaşını geçmeyen her öz evlâda ayrıca dula isabet eden paranın 
beşte biri verilir. Ancak çocukların hep birden alacakları tazminat yekûnunun % 50 sini geçemez) 
şeklindeki hüküm muvacehesinde bu tazminat hesabında mensubinin sandığa terkettiği mevduat ile 
sandıkça beher hizmet senesine mukabil verilecek bir maaş nisbetindeki ikramiyenin birleşmesi ica-
bedeceği gibi bir anlayış husule gelmektedir. 

Halbuki sandık mensuplarının çalışarak temin ettikleri kazançlarından sandığa terkettikleri ve 
bir emanet olarak muhafazası icabeden mevduatlarının her ne şekil ve suretle olursa olsun; kanuni 
vasıfları haiz olarak ayrıldıkları zaman gerek kendilerinin ve gerekse vefatları halinde yetimle
rinin namlarına teraküm etmiş bu parayı tamamen alması kanunumuzun esas hatlarından birini 
teşkil ettiği şüphesizdir. 

Halbuki yukarıda yazılan maddenin tahrir şekline göre mensubun emanet olarak sandığa tevdi 
eylediği mevduat ile sandık tarafından verilecek beher hizmet senesine bir maaş ikramiye tevhit 
edilmek ve aynı zamanda maddenin son fıkrası veçhile bu meblâğdan nısfının karısına ve ka-
dma isabet eden paranın beşte birinin öz evlâda verilmesi icabetmekte ve bu suretle de ölen 
mensubun hayatında iken binbir mahrumiyet içinde istihkakından kesmek suretiyle ve âtide evlât
larına bir yardımı olur ümidiyle -sandığa terk eylediği parasından bir kısmının sandıkta kal
masını intaç edecektir ki, vazıı kanunun böyle bir maksat ve gaye takip etmiyeceği aşikârdır. 

Esasen gerek 895 ve gerekse 3575 sayılı kanunlarla ötedenberi kesilmekte olan bu mevduatın 
bütün vergileri verilerek sandığa terkedilmiş bir emanet olmaları hasebiyle haddi zatinde vergi 
mevzuu ile bir alâka ve münasebeti olmıyacağı şüphesiz bulunmakla beraber yukarıda arzedildiği gibi 
maddenin tarzı tahriri yanlış ve istihkak sahiplerinin aleyhine bir fikir tevlit etmektedir. 

Bu hususta görülen tereddüdün ortadan kaldırılması için Divanı muhasebat riyasetine vâki olan 
müracaata katî bir karar ittihaz edilmemiş ve keyfiyetin bir tefsir mevzuu olduğu bağlı olarak 
takdim kılman Divanı muhasebatın bu hususa dair verdiği kararla da bildirilmiştir. 

Esasları 3575 sayılı kanunumuzun aynı olan Devlet Demiryolları ve İnhisarlar umum müdür
lüğü Tekaüt kanunlarından tazminat tediyesinde mevduatın ayrı ve tazminatın ayrı olduğu da sara
haten kayıtlı bulunmasına binaen kanunumuzun 36 nci maddesinin de sureti tatbikinde mevduatın 
vereseye aynen ve tamamen ve tahakkuk edecek tazminatın bu maddedeki nisbetler dahilinde verile
bilmesi için 36 nci maddenin tefsirine yüksek müsaadelerini derin saygılarımla arz ve istirham ey
lerim. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Esas No. 3/423 
Karar No. 7 

23 . XII . 1941 

Yüksek Reisliğe 

3575 sayılı Askerî fabrikalar Tekaüt ve mu
avenet sandığı kanununun 36 ncı maddesinin 
tefsiri hakkındaki Millî Müdafaa vekilliğini') 
tezkeresiyle ilişiğinin suretleri bağlı olarak su
nulduğuna ve işin tefsir yoluyla halline ve so • 
nunıın bildirilmesine dair olup Encümenimize 
havale edilen Başvekâletin 15 birinci kânun 
1941 tarihli ve 6/5463 sayılı tezkeresi Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğünden ve Divanı 
muhasebat reisliğinden gönderilen salâhiyeti?. 
memurları huzur iyi e okundu ve görüşüldü: 

Divanı muhasebat reisliğinin bağlı tezkere 
münderecatı ile verilen izahat veçhile emaneten 
sandığa yatırılmış olan paraların hizmet müd
detine göre verilecek tazminat ile karıştırılması 
bu hususlara dair Devlet demiryolları ve liman
ları işletme idaresi memurları hakkındaki 2904 
ve İnhisarlar umum müdürlüğü Tekaüt sandığı 
hakkındaki 2921 sayılı kanunlardaki hüküm
lerle aksaklık hâsıl etmekte ve Millî Müdafaa 
vekilliği tezkeresinde dahi sandık mensupları
nın emanet olarak sandığa terkettikleri mevdu
atın kanuni vasıfları haiz olarak vazifeden ay
rıldıkları veya vefat ettikleri zamna bu paranın 
tamamen kendilerine veya yetimlerine verilmesi 

ve tazminatın ise ayrı hükme tabi olması lâjzım-
geld iğinden askerî fabrikalar tekaüt ve muave
net sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun 
36 ncı maddesinin tefsiri talep edilmektedir. 

Filhakika ismi geçen maddenin yazılış tarzı 
vazıı kanunun maksadına aykırı olduğu cihetle 
bu baptaki maksadın ifadesi ve tereddüdün iza
lesi bakımından keyfiyetin tefsiri Encümenimiz-
ce de kabul edilmiş ve tefsir fıkrası yazılmıştır. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Ağrı 

Gl. K. Doğan 
Çorum 

E. Sabrı Akgöl 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan 
Kayseri 
N 

M. M. 
Samsun 

R. Barkın 
Bursa 

Gl. N. Tınaz 
Edirne 

Fuad Balkan 
Gümüşane 

Y. Ziya Zarbun 
Malatya 

Toker Gl. O. Koptagel 
Seyhan 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
•Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Erzurum 

A. Akyürek 
İstanbul 

Ş. Â. ögel 
Manisa 

K. N. Duru 
Urfa 

Sinan Tekelioğlu Gl. Ahmed Yazgan 

Millî Müdafaa encümeninin tefsir fıkrası 

3575 sayılı kanunun 36 ncı maddesindeki 
tazminat, beher fiili hizmet senesi mukabilinde 
birer maaş nisbetinde verilen paradır. (B) fık
rasındaki mevduat, sahibinin emanet olarak 

verdiği meblâğ olduğu için hali hayatmda kendi
sine ve vefatında varislerine tamamen verilmesi 
lâzımdır. i 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 10 . IV . 1942 
Esas,No. 3/423 

Karar No. 15 
Yüksek Reisliğe 

3575 sayılı Askerî fabrikalar Tekaüt ve mu
avenet sandığı kanununun 36 ncı maddesinin 
tefsiri hakkındaki tezkeresiyle ilişiğinin sunul
duğu hakkındaki 6/5463 numaralı ve 15 . X I I . 
1941 tarihli Başvekâlet tezkeresi havale edilmiş 
olduğu Encümenimizde, Divanı muhasebat ve 
Askerî fabrikalar mümessilleri hazır bulunduk
ları halde müzakere olundu. 

Bahsa konan 3575 sayılı kanunun 36 ncı mad
desi Askerî fabrikalarda «B» sınıfına mensup 
memur ve işçilerden fiili hizmet müddeti yirmi 
seneyi doldurmadan vazife yüzünden olmaksı
zın malûl olanlara, yirmi sene hizmeti bitirmek-
sizin 60 yaşını ikmal ettiğinden dolayı hizmet
ten çıkarılacaklara, 15 sene fiili hizmeti bitir-
meksizin ölenlerin karı veya muhtaç kocasına 
ve çocuklarına 35 nci madde gereğince bir de
faya mahsus olarak verilecek tazminatın ödenme 
şeklini göstermekte olup aynen «verilecek taz
minat «B» hesabındaki paraların iadesinden 
ve ayni zamanda her fiili hizmet senesine mu
kabil almakta olduğu aylık üzerinden bir aylık 
nisbetinde para verilmesinden ibarettir. Bir de
faya mahsus tazminata istihkak kesbeden dul 
karıyj, veya muhtaç kocaya tazminattan yansı 
ve 18 y&şııv geçmiyen her öz evlâda ayrıca dula 
isabet eden paranın beşte biri verilir. Ancak 
çocukların hep birden alacakları tazminat yekû
nunun yüzde ellisini geçemez, ölen dul bırak-
maımşsa yukanki fıkra mucibince dulun hak
kı olan tazminat çocuklara tahsis olunur» 
demekte bulunduğundan bir defaya mahsus 
tazminatın bunu hak eden memur veya iş
çiye ait olarak « B » hesabında bulunan pa
ralarla her hizmet senesi için bir aylık 
maaşın hesabiyle kendisine verilecek parala
rın tutarını teşkil ettiği mütalâasına yol açmış 
ve tefsir bu sebeple istenilmiştir. 

Encümenimiz meseleyi tetkik ederek; 
1. Askerî fabrikalar Tekaüt sandığı kanu

nundan evvel neşrolunan Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umumî idaresi memurları te

kaüt sandığı hakkındaki 2904 sayılı ek kamın 
ile İnhisarlar umum müdürlüğü Tekaüt sandığı 
hakkındaki 2921 sayılı kanunun ayni vaziyette
ki memur ve işçilere verilecek tazminattan bah
seden 14 ve 16, 18 ve 20 nci maddelerinde «hiz
met müddetleri yirmi seneyi doldurmadan ma
lulen' veya sin tahdidi ile idareden, ayrılacaklara 
o tarihe kadar sandığa vermiş oldukları para
lar iade edilmekle beraber kendilerine her hiz
met senesine mukabil bir aylık nisbetinde taz
minat verilerek sandıkla alâkalan kesilir» ve 
«fiili hizmeti 15 seneyi doldurmaksızm ölen me
mur veya müstahdemin dul kalan karısına veya 
muhtaç kocasına 14 (2921 sayılı kanunda 18) 
nci maddede yazılı tazminatın yarısı ve 18 yaşı
nı geçmiyen her öz evlâda ayrıca dula isabet 
eden paranın beşte biri tazminat olarak verilir. 
Ancak çocukların hep birden alacakları tazmi
natın yekûnu 14 (2920 sayılı kanunda 18) nci 
madde mucibince verilecek tazminat yekûnu 
% 50 sini geçemez, ölen dul bırakmış ise, yu
kanki fıkra mucibince dulun hakkı olan tazmi
nat ilâveten yetimlere taksim olunur. Bundan 
başka ölenin muevduatı da kalan dul ve yuka
rıda gösterilen yetimler arasında müsavatan 
dağıtılır» hükümlerini koymakta. 

2. Askerî fabrikalar Tekaüt sandığı kanunu
nun 16 ncı maddesinde de «A ve B sınıflarında 
çalışanlardan hizmet müddeti sekiz seneyi dol
durmaksızm ölüm veya maluliyetten başka her
hangi bir sebeble ayrılanlara hiç bir şey veril
mezi Bu müddeti doldurduktan sonra hizmeti 
terkedenlere mevduatları temettüsüz olarak veri
lip .sandıkla alâkaları kesilir. Ancak hiç bir 
sunutaksiri yok iken hizmetten çıkarılmasına mec
buriyet hâsıl olanlara hizmet müddeti ne olursa 
olsun mevduatı aynen iade olunur» denilmekte. 
Olduğuna göre : 

A) Askerî fabrikalar Tekaüt sandığı hakkın
daki 3575 sayılı kanun hükümlerinin hemen hep
sinin iktibas edilmiş olduğu 2904 ve 2921 sayılı 
kanunlar yukarıya dercolunan mümasil madde-
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lerindeki sarahate; 

B) 3575 sayılı kanunun 16 ncı maddesinde 
A ve B sınıflarında çalışanlardan hizmet müd
deti sekiz seneyi doldurmaksızm ölüm veya ma
luliyetten başka herhangi bir sebeble ayrılan
lardan (ki bu da memur işçileri müesseseye 
bağlamak arzusuna dayanmaktadır) maada bu 
müddeti doldurduktan sonra hizmeti terkedenle-
re mevduatları teemttüsüz olarak verileceği be
yan olunmak suretiyle bu mevduatın tamamiyle 
kendilerine ait tanınmasındaki vuzuha; 

C) İhtilâf mevzuu olan 36 ncı maddede dahi 
«Verilecek tazminat (B) hesabındaki paralar» de
nilmiş olmayıp «Paraların iadesinden» tabiriyle 
mevduatın geri verileceği ifade edilmek istenil
miş ve filhakika «İade» kelimesinde iştirak ve 
inkısama tekabül edebilecek bir mâna aranamı-
yacağının açık delâletine mebni, 

Kanun vaznnın maksadı hususunda tereddüde 

mahal olmadığına ve 3575 sayılı kanunun 2|6 ncı 
maddesindeki tazminatın her fiili hizmet Senesi 
için bir aylık nisbetinde verilmesi lâzrnıgelejn pa
ralardan ibaret olması ieabettiğine ekseriyetle ka
rar verilerek ilişik tefsir fıkrası yazılmıştır.) 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdii Yük
sek Reislikten rica olunur. 

Maliye En. Rs. 
İstanbul 

Otuz altıncı madde sarih
tir tefsire tahammülü yok

tur, ekseriyet kararına 
muhalifim 

A. Bayındır 

Aydın 
A. Menderes 

Kayseri 
Ömer Ta§ctoğlu 

Balıkesir 
H. Çarıklı 

Kırşehir 
/ . Özkan 

M. M. 
Malatya 

Nasuhi Bayâar 
Kâtib 

Tokad 
Cemal Kovali 

Izffiijr 
K. Durtiun 

Marrijsa 
Faik Rurâoğlu 

Maliye encümeninin tefsir fıkrası 

3575 sayılı kanunun 36 ncı maddesinde «B» 
hesabındaki paraların iade edileceği zikredil
miş bulunmasına ve 16 ncı maddede de dahi 
bunun tazminat mahiyetinde olmaksızın iadesi 
kabul edilmiş olmasına göre 36 ncı maddede 

vereseye tevzii sureti gösterilen tazminatın her 
fiili hizmet senesi için bir aylık nisbetinde jveril-
mesi gereken paralardan ibaret olması lâzrm-
gelir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B< M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 141 
Esas No. 3 /423 

ıı. vıu. im 

Yüksek Reisliğe 

3575 sayılı Askerî fabrikalar- Tekaüt ve mu
avenet sandığı kanununun 36 ncı maddesinin 
tefsiri hakkındaki Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve Başvekâletin 15 birinci kânun 
1941 tarih ve 6/5463 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Mecline sunulan tefsir fıkrası Encümenimize ha
vale buyurulmakla Millî Müdafaa ve Maliye en
cümenleri mazbatalariyle birlikte ve Maliye ve 
Millî Müdafaa vekâletlerinin salahiyetli memur
ları hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Tefsir mevzuunu teşkil eden 3575 sayılı ka
nunun 36 ncı maddesi fiili hizmetleri yirmi se
neyi doldurmaksızm vazife harici maluliyetten ve
ya 60 yaşını bulduğundan dolayı hizmetten çı
karılanlara ve bir de hizmetleri 15 seneye vjarma-
dan ölenlerin dul ve yetimlerine verilece^ taz
minatın neden ibaret olacağını göstermektedir. 
Madde aynen şöyledir: (Verilecek tazminat (B) 
hesabındaki paralarm iadesinden ve ayni zaman
da her fiili hizmet senesine mukabil almakta ol
duğu aylık üzerinden bir aylık nisbetinde pa-
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ra verilmesinden ibarettir. Bir defaya mahsus 
tazminata istihkak kesbeden karıya veya muh
taç kocaya tazmintttan yarısı ve 18 yaşını geç
meyen her öz evlâda ayrıca dula isabet eden 
paranın beşte biri verilir. Ancak çocukların 
hep birden alacakları tazminat, yekûnun yüzde 
ellisini geçemez. ölen dul bırakmamış ise yu-
kariki fıkra mucibince dulun hakkı olan taz
minat çocuklara tahsis olunur). Bu ibarenin 
sarahatine nazaran on beş seneyi doldurmadan 
ölen (B) smıfına dahil memur ve işçilerin dul 
ve çocuklarına verilecek tazminat bunlar namı
na sandığa tevdi edilen paraların yekûnu ile 
her hizmet senesi için verilecek birer aylık pa
raların tutarından kanunda gösterilen nisb etler
den ibarettir. Şu halde ölen meselâ karısiyle bir 
çocuğunu bıraktığı takdirde sandıktaki mev
duatın ancak % 60 i bunlara verilecek ve 
% 40 ı sandığa ait olarak kalacaktır. Halbuki 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğü ile inhisarlar umum müdürlüğü me
murları tekaüt sandıkları hakkındaki 2904 ve 
2921 sayılı kanunlar aynı durumda bulunan 
dul ve çocuklara ölenin mevduatını tamamen 
vermekte ve yukarıdaki nisbetler ancak hizmet 
senesine göre verilecek tazminata münhasır bu
lunmaktadır. işte ölenin ve dolayısiyle bırak
tığı dul ve çocuklarının, mevduatın ta 
mamlna taallûk etmesi lâzımgelen hak
larını mahfuz tutan 2904 ve 2921 
sayılı kanunların bu baptaki hükümleri göz-
önüne alınarak buna aykırı hükmü ihtiva eden 
3575 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin tefsiri 
istenmektedir. 

Encümenimiz bu madde hükmünün hak ve 

adalet bakımından 2904 ve 2921 sayılı kanun
larla kabul edilen esaslara uygun bir şekle 
getirilmesini çok yerinde bulmakla beraber 36 
neı maddenin yukarıda yazılı metninin velev 
tef siren olsun böyle bir mâna verilmesine mü
sait olmadığı kanaatine varmıştır. Filhakika 
ibarei kanuniye tazminatı mevduata ve aylık
lara şâmil olmak üzere iki kısımdan ibaret gös
termekte ve bunun ödeme şeklini sarihan ifade 
etmektedir, ibarenin bu sarahati karşısında 
mümasil kanunlardaki hükümlerin delâletlerin
den istifade edilmesi varit olamaz. Bu itibarla 
meselenin tef siren değil tesis suretiyle halli 
imkân ve lüzumuna kani olan encümenimiz yu
karıda işaret edilen hakkın biranevvel tesbit 
ve teyidi için bir teklifi kanunide bulunmağı 
kararlaştırmış ve hazırladığı yeni madde proje
sini vazedilen hükümden bundan evvel ölenlerin 
dul ve yetimlerinin dahi müstefit olabilmeleri 
için ilâve eylediği muvakkat madde ile beraber 
TTmumî Heyetin tasvibine a.rzohmmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunmuştur. 

Reis V. M. M. Kâtip 
Kastamonu Muğla istanbul 

Mezun H. Kitabet F. öymen 
Antalya Bolu Bursa 

N. S. Sümer Celâl Sait Siren Dr. Sadi Konuk 
Bursa Diyarbakır Giresun 

Nevzad Ayaş Rüştü Bekit M. Akkaya 
İsparta İsparta istanbul 

M. Karaağaç R. Ünlü H. Ülkmen 
Kırklareli Mardin 
B. Denker R. Erten 

Ordu Tokad 
H, Yalman H, N. Keşmir 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Askerî fabrikalar Tekaüt ve Muavenet sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı kanunun 36 ncı mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir mu
vakkat madde eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3575 saydı kanunun 36 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

YukarıM maddede yazılı şartlar dairesinde 
idareden ayrılacaklara o tarihe kadar sandığa 
vermiş oldukları paralar iade edilmekle beraber 
kendilerine her hizmet senesine mukabil bir ay
lık nisbetinde tazminat verilerek sandıkla alâ
kaları kesilir. Bir defaya mahsus tazminata is
tihkak kesbeden dul kanya veya muhtaç kocaya 
tazminatın yarısı ve 18 yaşım geçmeyen her öz 
evlâda ayrıca dula isabet eden paranın beşte 
biri tazminat olarak verilir. Ancak çocukların 
hep birden alacakları tazminatın yekûnu yuka-
rıki fıkrada yazılı tazminat yekununun % 50 si
ni geçemez. Ölen, dul bırakmamış ise yukarıki 

fıkra mucibince dulun hakkı olan tazminat ilâ
veten yetimlere taksim ve tediye olunur,, [Bun
dan başka ölenin mevduatı da kalan dul vje yu
karıda gösterilen yetimler arasında müsavaten 
taksim olunur. 

MUVAKKAT MADDE — 36 ncı maddenin 
hükümleri kanunun neşrindenberi ölenlerin 
yetimleri hakkında da tatbik olunur. Şu kadar 
ki dula verilmiş olan hisse bir veçhile geri alına
maz. 

MADDE 2. -
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü ibraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurotur. 

i>m<* 
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S. Sayısı; 236 
Telsiz kanununun 10 ncu maddesinin birinci fıkrasının 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa | 
encümeni mazbatası (1/854) 

T. C. 
Bşvekâlet 25 .VI . 1942 | 

Kararlar dairesi müdürlüğü \ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine i 

3222 sayılı Telsiz kanununun 19 ncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Mü
nakalât vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 10 . VI . 1942 tarihinde yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. ' 

Başvekil 
Dr. B. Saydamı \ 

Mucip sebepler lâyihası 

3222 numaralı Telsiz kanununun 19 ncu maddesine göre yurt kısa kıyı deniz yolculuğu sınırını 
aşan her yolcu gemisiyle yurt uzun deniz yolculuğu sınırını aşan gayri safi 1600 tondan fazla 
her yük gemisinde bu kanunun meriyet mevkiine girdiği tarihten itibaren bir buçuk sene zaafın
da milletlerarası telekomimkasyon mukavelesine bağlı nizamnameler ahkâmına uygun telsiz akıcısı 
ve vericisi tesisatı vücude getirilmesi icabetmektedir. j 

Ancak telsiz alıcı ve verici cihazlarının yabancı memleketlerden celp ve mubayaası lâzımdır. 
Halbuki dünya buhranının tevlit ettiği gayri müsait şartlar yüzünden bu cihazların tedarike ve 
mubayaasına imkân bulunamamıştır. I 

Bu mücbir sebep dolayısiyle gemilerin mezkûr kanunun 19 ncu maddesinin tâyin ettiği mjnta-
kalarda sefer yapmalarının men'i hem gemi sahipleri, hem memleket iktisadiyatı için zararlıdıi*. 

Binaenaleyh gemilerin telsizle teçhiz edileceği zaman ve müddetin tâyini salâhiyetinin îcraj Ve
killeri Heyetine bırakılması zaruri görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun lâyihası tanzim olun
muştur. ' | 



Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 
Esas Ko. 1/854 

Karar No. 39 

11 . VIII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

3222 sayılı telsiz kanununun 19 ncu madde
cinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
Münakalât vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 10 . VI . 1942 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılarak Başvekâletin 
25 . VI . 1942 tarih ve 6/2481 sayılı tezkeresiyle 
yüksek makamınıza sunulup Encümenimize.ha
vale bv.yaj.ulan kanun lâyihası ve esbabı muci-
besi Münakalât vekâleti muhabere ve mürâsele 
müşaviri huzuriyle okundu ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesinde sarahaten be
yan edildiği veçhile ahvali fevkalâde dolayısiyle 
lâmbalı telsiz cihazı tedarik ve temininde müş
külât ve imkânsızlık dolayısiyle Telsiz kanunu
nun 19 ncu maddesinin ilk fıkrasında muharrer 
bir buçuk yıllık müddet içinde icabeden vapur -" 
lann lâmbalı' telsizle cihazlandırılamadığı ve 
banların seyj üsef erden men'i halinde memleket 
nakliyatının zorluğa uğrayacağı cihetle maddede 

muhaiTer bir buçuk yıllık müddet yerine müd
detin İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin ve 
lesbit edileceği hakkında hüküm vazı için kanun 
Lâyihasının tanzim ve Yüksek Meclise arz ve 
icdif edildiği anlaşılmış, ve. Encümenimizce müt-
lefikan ve aynen kabul edilmiştir. 

Umumî heyete arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunuldu. 

M. M. 
Eskişehir 

îzzet Arukan 
Ankara 

E. Demirci 
İsparta 

/ / . Özdamar 
Malatya 

Nafia En. Reisi 
Erzincan 

A Samih İlter 
Afyon K. 

A. Çeünkaya 
Diyarbakır 

C. Çubukçu 
'Malatya 

M. Şevket fizpazarbaşı M. ölçer 
Niğde ; Tunceli 

/ / . Mengi Sami Erkman 

Kâtip 
Sivas 

A. N. Demirağ 
Ankara 

A. Bayttn 
İzmir 

jSf. Epikmen 
Manisa 

O. Ercin 
Urfa 

Şeref Vluğ 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3222 numaralı telsiz kanununun 19 ncu mad
desi birinci .fıkrasının, tadili hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 3222 numaralı telsiz kanunu
nun 19 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
gibi değiştirilmiştir: 

icra Vekilleri Heyeti karariyle tâyin edilecek 
müddet içinde yurt kısa kıyı deniz yolculuğu 
sınırını aşan her yolcu gemisinde ve yurt uzun 
kıyı deniz yolculuğu sınırını aşan gayri safi 
1600 tondan yukarı her yük gemisinde milletler 
arası Telekominikasyon mukavelesine bağlı ni
zamnameler ahkâmına uygun alıcı verici telsiz 
tesisatı vücude getirilmesi lâzımdır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

10 . V I . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H.Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. 

Dr. A. F. Tuzer Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. I. M. V. G. î . V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V 
F. Engin 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı Day 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmtn 

( S. Sayısı : 236 ) 



S. Sayısı: 237 
Samsun belediyesi eski Reisi İhsan Kefeli ile mühen
dis Ali Ragıp Rutkay'ın cezalarının affı hakkında Adliye 

encümeni mazbatası (5/50) 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 5/50 
Karar No. 14 

12 .VIII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Samsun belediyesi eski reisi İhsan Kefeli ve 
aynı belediyenin Fen heyetinden mühendis Ali 
Ragıp Rutkay'ın şehir içinde vüeude getirilmesi 
iktiza eden bir meydanın sahasında buluna:ı 
bir caminin belediye daimî encümeni karariyle 
yıktırılmış olmasından dolayı mahkûm olduk
ları üçer ay hapis cezasının ilâmı katileşmiş ol-
masna binaen haklarında hususi af kararı veril
mesini isteyen dilekçeleri Yüksek Riyasetten 
Arzuhal encümenine havale buyurulmuş ve key
fiyet mezkûr encümence tetkik ve müzakere 
olunduktan sonra karara bağlanıp Dahilî nizam
namenin 54 ncü maddesinin üçüncü fıkrasına 

uyularak Encümenimize tevdi olunmuş ve bunun 
üzerine bizzat Adliye vekilinin huzuriyle iş En-
cümenimizce müzakere edilmiştir. 

Yukarıda bahsi gecen Arzuhal encümeninin 
15 . VI . 1942 tarih ve 4119/4331 sayılı karar
namesinde Büyük Millet Meclisinden af talep 
eden bu mahkûmların imara ve güzelleştirilme
ğe muhtaç olan bir şehrin ağır belediye hiz
metlerini yüklenmiş bulunan belediye reisi ile 
belediye Fen işleri müdürü oldukları ve mah
kûmiyetleri sebebi bulunan fiilin ciddi ve sami
mî bir vaziie telâkkisi içinde memlekete hizmet 
maksadına müstenit bulunduğu ve dosyanın tet
kikinden anlaşılacağı üzere her ikisinin de yap
tıkları işte mücrimane bir kasıtları ve şahsi bir 
emel ve menfaatleri bulunduğuna dair en kü
çük bir iddia ve işaret olmadığı gibi 2290 sayılı 
Yapı yollar kanununun 44 ncü maddesi hükmü
ne uyularak belediye encümenince ittihaz edil
miş bulunan bir kararın yerine getirilmesi gibi 

masum vazifeperverlik hissiyle hareket ediŞLmiş 
bulunduğu kanaatma varılmış olduğundan ıjnüs-
tedilerin affa mazhar edilmeleri ittifakla (mu
vafık görülmüş olduğunu bildirmiştir. [ r 

Encümenimiz af talebinde bulunan vatan
daşların istidalarını ve Arzuhal encümeninin 
mazbatasının ve daha evvelce Arzuhal encüme
nine Adliye vekâletinin göndermiş olduğu ı mu
hakeme dosyası umumî muhteviyatının ve jnah-
kemeler safahatının hulâsasını ihtiva pden 
15 . V . 1942 tarih ve 79/45 sayılı tezkeresini 
tetkik ve mütalâa etmekle beraber Adliye jveki-
iır :n şifahi mütalâasını dinlemiştir. 

Mü.'akere sırasında Encümenimizde buliınan 
Adliye vekili Arzuhal encümeninin kanaatime iş
tirak etmediğini bildirmiştir. 

VekOkûten gönderilmiş olduğu yukarıdş ya
zılan ve muhakematm bütün safahatiyle |dâva 
dosyası evrakının muhteviyatını hulâsa edeıi tez
kere münderecatı şunları ihtiva etmekte cljduğu 
görülmüştür: 

Samsun'da kâin Saitbey camii adını tajşıyan 
bir mescidi sağlam olduğu halde inhidama) mail 
buluııd'iğu ileri sürülerek yıktırılmış ve bjı hu
susta hakikate aykırı rapor verilmiş olmaktan 
dolayı Belediye reisi İhsan Kefeli ve Belediye 
fen heyetinden Ali Ragıp Rutkay haklajrmda 
Amasya Asliye mahkemesinde cereyanı muhake
me neticesinde bunların suçları sabit görülerek 
üçeı ay hapislerine karar verilmiş ve bu jkarar 
suçluların temyizine binaen Temyiz dördüncü 
ceza dairesinden tasdik olunmuş iken malkkûm-
lar tarafından bu temyiz hükmü aleyhine 
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muhakemelerinin iadesi istenmiş ve mah
kûmların bu talepleri mahkemece kabul edi
lerek iadeten yapılan tetkikat duruşması so
nunda gerek İhsan Kefeli'nin ve gerek Ali 
Ragıp Rutka'ym bu hususta suiniyetleri ve 
cezayı müstelzim fiil ve harektleri bulunmadığı 
sabit olarak 3 1 . 1 . 1941 tarihinde hüküm sâdır 
olmuştur. 

Bu hüküm dahi dâvada şahsî müdahil bulu
nan Evkaf idaresince temyiz edilmiş ve Temyiz 
mahkemesi Dördüncü ceza dairesince beraet 
karariyle neticelenen bu muhakeme tekrar tem
yiz tetkikatma tâbi tutularak muhakemenin ia
desini mucip kanuni bir sebebi mütekevvin bu
lunmamış olduğu noktasından nakzedilmiştir. 
Bu bozma üzerine dâvanın tekrar niyetiyle mu
vazzaf ve salahiyetli bulunan Amasya Asliye 
ceza mahkemesince yapılan duruşmada evvelce 
verilmiş olan beraet hükmünde ısrar edilmiştir. 
Bu mısırrane beraet kararından sonra Evkaf ida
resi tekrar temyiz yoluna sülük etmiş ve bunun 
sonunda Temyiz mahkemesi Umumî heyetince 
suçun işlendiği tarih ile hüküm tarihi arasında 
geçen müddete nazaran hâdisede hukuku âmme 
müruruzamanı tahakkuk etmiş olduğu esbabı 
mucibesiyle dâvanın düşürülmesine Temyiz mah
kemesi Umumî heyetince karar verilmiştir. 

Bu karardan da sonra Cumhuriyet Başmüd-
dei umumiliği tashihi karar talebinde bulunmuş 
ve bunun üzerine Temyiz mahkemesince Amasya 
Ceza mahkemesinin ısraren verdiği beraet kararı 
evvelce Temyiz mahkemesi Umumî heyetinden 
verilmiş olan hukuku âmme müruruzamanı ka
rarına rağmen bozulmuş ve bu bozma kararına 
ittibaen yine mahallî mahkemesince yapılan du
ruşma sonunda af talebinde bulunan müstedi-
lerin duçar oldukları üçer ay hapis cezasına mah
kûmiyet hükümleri bu suretle katileşmiştir. 

Büyük Millet Meclisinden hususi af talebinde 
bulunan bu iki vatandaş hakkında safahatı yu
karıda tafsilen bildirilen muhakemeler sonun
da katileşmiş olan üçer ay hapis cezalarının kal
dırılması gerek Belediye reisi ihsan Kefeli ve 
gerek Belediye mühendisi Ali Ragıp Rutkay'm 
mahkûmiyetlerini intaç eden bir mescidin bele
diye encümeni karariyle ve şehre bir meydan 
açmak maksadiyle yıktırılmış olması her iki va
tandaşın - Arzuhal encümeninin ittifakla aldığı 

kararda dahi gösterildiği üzere - ceza ile tedip 
hikmetinin sebebini teşkil edecek mücrimane 
bir kast ve şahsi bir menfaat veya adavet gibi 
küçük ve kötü sebeplerden münbais bulundu
ğuna dair hiç bir hukuki şemme alınamadığı gibi 
bu hususta cereyan etmiş bir çok muhakematın 
sefahati ve bunların hükmi netayici ile talep 
edilen affın millî bir atıfete iltica mahiyetinde 
olması ve fiilin ika edildiği tarihle henüz ceza
nın infaz olunmadığı bu günkü tarih arasında 
geçen müddete nazaran cezanın tatbikından hu-
kıvkan maksut olan mânevi neticenin istihsaline 
hacet olmadığı bu iki vatandaşın mahkûm olduk
ları üçer ay cezanın mahza katileşmiş bir hüküm
dür diye çektirilmesinde bir güna içtimai menfaat 
mülâhazası bulunmadığından Arzuhal encümeni
nin ittifakla verilmiş kararı veçhile bu münev
ver iki vatandaşın afları hikmeti hukuk ve fel-
sefei cezaya muvafık görülmüştür. 

Umumî Heyetin tasvip nazarına arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Rs. Bu M. M. 
Muhalefet şerhi bağlıdır Bitlis 

8. örgeevren 
Kâtip 
Konya Malatya Bingöl 

(i. Gültekin N. Aksoy Feridun F. Düşünsel 
Manisa Manisa Rize 

A. Tümer K. örer Dr. S. Ali Dilenire, 
Sinob Tokad Denizli 

C. A tay S. Atanç Haydar Günver 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 

Encümenimize tevdi edilen dosya alâka
darların af hakkındaki istidalariyle Adliye ve
kâletinin Arzuhal encümeni reisliğine hitaben 
gönderdiği tezkereden ibarettir. Dosya muhte
viyatına nazaran hâdisede affı mucip bir sebep 
görülemediği Adliye vekili tarafından beyan 
ve ifade edilmiştir. Esas dosyanın celbedilerek 
tetkikmdan önce affın leh ve aleyhinde bir ka
naat husulüne imkân göremediğimizden af 
hakkındaki teklifin kabul edilmemesi reyinde-
yiz. 

Ad. En. Reisi M. M. 
Çorum Zonguldak Bursa 

Münir Çağıl Şinasi Devrin A Uf Akaüç 

( S. Sayısı : 237 ) 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLÎFÎ 

thsan Kefeli ve Ali Ragıp Rutkay'm mahkûm 
oldukları cezanın affına dair kanun lâyihanı 

MADDE 1. — Samsun eski belediye reisi 
ihsan Kefeli ve belediye fen heyetinden mü
hendis Ali Ragıp Butkay'm Samsun'da bir mes
cidi inhidama mail olduğu ileri sürülerek ve 
bu hususta hilafı hakikat rapor vermek suçun
dan Amasya asliye ceza mahkemesinden veri
lip Temyiz mahkemesi Dördüncü ceza dairesi

nin ilâmiyle katileşen üçer ay müddetle hapis 
cezası bütün hukuki neticelerine şâmil olmak 
üzere affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

( S. Sayısı : 237 ) 





S. Sayısı: 238 
Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanları iş -
letme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında M -

nun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/851) 

T. G. 
Başvekâlet U. Yi. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2446 - - - . - - . - -----

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi 
hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 17 . V I . 1942 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü tarafından işletil
mesi hakkındaki kanun projesinin mucip sebepleri 

Liman hizmetlerinin Devlet eliyle yapılması hususunda kabul edilen prensibe dayanılarak Mer
sin Liman şirketi hisse senetleri ve menkul ve gayrimenkul mallan satın alınmış ve satınalma ka
nunu mucip sebeplerinde de tafsilen izah olunduğu üzere demiryollanmızın nihayet bulduğu li
manlardaki deniz vasıtalarında ve vagonlarımızda yapılacak yükleme ve boşaltma işlerinin bir elden 
idaresi ve bu bakımdan bu limanın Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğüne 
devri zaruri görülmüş ve bir de bu idarenin limanda görebileceği hizmet ve vazifelerin kanunen 
tâyin edilmesi lâzımgelmiş ve bu esasları ihtiva etmek üzere kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Birinci madde: 
Umumî savaşın Akdeniz bölgesine yayılmış olması üzerine meydnaa gelen olağanüstü durum 

dolayısiyle yurdumuzun; denizyollariyle yapılmakta olan ithalât ve ihracat işleri İskenderun ve 
Mersin limanlarına inhisar etmiş, halbuki Mersin Liman şirketinin sermayesi, teşkilâtı ve idare 
sistemi mühim bir vaziyet iktisap eden âmme hizmetini yapamıyaeak bir vaziyete düşmüş olması 
gözönüne alınarak Liman şirketi muamelâtına vazıyed edilerek bu hizmetlerin yapılması vazifesi 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğüne verilmiştir. 

10 mart 1942 tarihinden beri fiilen Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlü
ğünce idare edilen ve Hükümetçe satın alınmış olan Mersin liman işleri Türk anonim şirketine ait 
tesisat, atelyeler, muharrik ve müteharrik deniz ve Kara vasıtaları, demirbaş ve istihlâk malzeme
si, menkul ve gayrimenkul bütün mallarla Hazine tahvilleri ve bono gibi kıymetlerin ve bu meyan-
da ihtiyat sermayesinin ve 10 mart 1942 tarihine müdevver nakit mevcudunun satınalma muka-
velesindeki esaslara tevfikan Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünce tesel
lüm edilerek işletilmesi lüzumu projesinin birinci maddesinde gösterilmiştir. 

İkinci madde: 
Mersin liman işleri Türk anonim şirketine ait imtiyaz mukavelesinde tasrih edilen ve inhisar 

şeklinde ifası lâzımgelen liman hizmetleri, gemiler için tatlı su tevziatı ve gemilere tatlı su veril-
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înesi, kömür dahil olmak Üzere yolcu ağırlığı haricinde bilûmum tahmil ve tahliye, dalgıçlık ve 
tahlisiye işlerinden ibarettir. 

Bu hizmetlerin, yine inhisar şeklinde yapılması kanun projesinin ikinci maddesinin A, D, E 
fıkralariyle kabul edilmiş ve fakat tahlisiye işleri liman hizmetleriyle ilgili bulunmakla beraber, 
geniş ölçüde teşkilâta ve o nisbette faaliyete ihtiyaç göstermiş ve diğer taraftan bugünkü duru
mun böyle bir teşkilât kurulmasına müsait bulunmaması dolayısiyle imtiyaz mukavelenamesindeki 
bu hüküm iktibas edilmemiştir. Bundan başka bir veya iki kişi tarafından sevk ve idare edilen 
küçük deniz vasıtalarında, bizzat bedenen çalışmak suretiyle geçimlerini temin edenlerin kazanç
larına engel olmamak için ve aynı zamanda bu gibi küçük vasıtaların, yükleme ve boşaltma işle
rini limanın her sahasında inhisar teşkilâtı ile ifasının güç bulunması sebebiyle otuz rüsum to
nilâtosuna kadar gemilerin gerek liman dahilinde kıyıdan kıyıya ve gerekse liman dışından li
mana ve limandan liman dışına yapacakları nakliyat ve hamulelerin yükleme ve boşaltma ve ak
tarma işleri ve bir de petrol ve müştaklarının ve sair mayiatm konulmasına ve muhafaza edilme
sine tahsis edilmiş bulunan mahallerden, vüeude getirilmiş hususi tertibatla yapılan ve liman 
inhisarı teşkilâtının hizmeti mesbuk olmıyan yükleme ve boşaltma ve aktarma işleri bu madde hük
münden hariç tutulmuştur. 

Ancak bu istisnai hükümdeki (bu mahallerin veya gemilerin hususi tertibatlı vasıtaları) kay
dı, gemi mürettebatı veya bu mahaller sahiplerinin temin edeceği işçi, hamal el arabası ve sair vesa
itten ihtiraz için konulmuş ve (hususi tertibatlı vasıta) kaydı ile petrol ve müştaklarını ve mayi
atm tahmil ve tahliye ve aktarmasını yapmağa maksur hususi tertibat istihdaf olunmuştur. 

Dalgıçlık işlerine ait teşkilâtın derhal meydana getirilmesine, bugünkü şartlar pek müsait gö
rülmediğinden, icabında, Münakalât vekâletince hakikî veya hükmi şahıslara muvakaten yaptırı
labileceği hakkında istisnai bir kayıt ilâve edilmiştir. Diğer inhisar altındaki limanlarımızda ol
duğu gibi rıhtımlar, iskeleler ve denizyolcu salonları ve palamar şamandıraları tesis etmeğe 
ve işletmeye müteallik hizmetler liman işleri mevzuuna dahildir. Bu itibarla bu maddenin; (B) 
fıkrası ile, rıhtımlar, iskeleler ve denizyolcu salonları tesis etmek ve tesis edilmiş ve edilecekleri iş
letmek ; 

(C) fıkrası ile, palamar şamandraları tesis etmek ve tesis edilmiş ve edilecekleri işletmek; 
Salâhiyetlerinin de Mersin limanına ait imtiyaz mevzuu hizmetlere ilâvesi ve bunların da in

hisar şeklinde ifası düşünülmüştür. 
Üçüncü madde: 
Mersin limanında halen alınan resimlerle tatbik edilen tarifelerin; bu kanun mucibince lima

nın Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünce işletilmeye başlamasından sonra 
da alınmasına ve tatbikına devam edilmesi ve icabında bu resimlerin ve tarifedeki ücretlerin arttı
rılması veya azaltılması için projenin üçüncü maddesi tertip edilmiştir. 

Dördüncü madde: 
Mersin limanının, Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünce işletilmesi 

için liman hizmetlerinin hususiyetlerine vâkıf tecrübeli memur ve müstahdemlere ihtiyaç bulundu
ğu ve bunların halen başka müesseselerden temininin kabil olamıyacağr şüphesizdir. Bu itibarla, 
işletme kanununun meriyete girdiği tarihte Mersin limanında mevcut memur ve müstahdemler
den, Münakalât vekâletince münasip görüleceklerin Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü memur ve müstahdemleri hakkındaki 2847 ve 3173 sayılı kanunlara intibak ettirilme
leri zaruridir. Liman şirketinin esas memurlarının (Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki) 3659 sayılı kanuna göre alabilecekleri ücretler kanunda 
tâyin edilmiş olduğuna göre ve fakat 3659 ve 3173 sayılı kanunlarla kabul edilen derece maaşları 
mütenazır olmadığı cihetle almakta oldukları aylık ücretlerinin 3173 sayılı kanuna bağlı cetvelle
re tekabül ettiği derecelere ve 3659 sayılı kanun hükümlerine tabi tutulmamış müstahdemlerin de 
hizmet müddetlerine bakılmaksızın ehliyet ve liyakatleri itibariyle bir defaya mahsus olmak üze
re yine 3173 sayılı kanundaki derecelere intibaklarının Münakalât vekâletince yapılması lâzımgel-
mistir, 
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Yukarıda da izah olunduğu veçhile derece maaş miktarı ve sistem itibariyle Devlet demiryol* 
lan ve limanları işletme umum müdürlüğüne ait Barem kanuniyle umumî hükümler arasında fark 
vardır. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü Barem kanununa bağlı derecelerden 
bazıları bir kaç kısma ve her derece ve kısım bir kaç kademeye ayrılmıştır. 

Umumî hükümlerle kabul edilen derece maaşlarının Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü Barem kanununa bağlı dereceler arasında tam muadili bulunamaz. Btı iti
barla intibakları yapılan memur ve müstahdemlerin eski ücretleri, yeni derecelerinin asgarij mik
tarından fazla olduğu takdirde farkı kademe zamlariyle temin edilmiştir. 

Beşinci madde: 
Kanun projesinin 4 ncü maddesi gereğince intibak ettirilecek Mersin Liman işleri Türk| ano

nim şirketi memur ve müstahdemlerinin, Devlet demiryolları ve limanları işletme umum rirüdür-
lüğünce şirketin fiilen idaresine başlandığı 10 mart 1942 tarihinden itibaren bu idare mem^ır ve 
müstahdemlerinin haiz oldukları haklardan istifadelerini ve bu tarihten intibakları tarihine lj;adar 
geçecek zamana ait tekaüt sandığı müterakim aidatının da mukassatan tevkifini temin için |5 nci 
madde hazırlanmıştır. 

Muvakkat birinci ve ikinci madde: 
Yukarıda da tafsilen arzolunduğu üzere Mersin Liman şirketinin mevcut ve bilcümle menkul 

ve gayrimenkul emval ve vesaitinin ve ambarlarındaki malzemesinin idaresi, ve işletme işleirinin 
görülmesi ve işin icabına göre memur ve müstahdemleri vazifelerinin tâyini velhasıl bugünkü ih
tiyaçları karşılamak için lüzumu halinde memur ve müstahdemlerinin aded ve ücretlerinin vie ve
saitinin tezyidi ve lüzumlu masrafların yapılması ve bu masrafların şirket varidatından, kâfi gel
mediği takdirde ihtiyat akçesinden ödenmesi ve indelicap Devlet demiryolları vesaitinin de kulla
nılması hususunda Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğüne salâhiyet yeril
mesine mecburiyet hâsıl olmuş ve bu idare bu salâhiyetle şirket muamelâtına 10 mart 1942) tari
hinde vazıyed etmiştir. Satmalına kanuniyle işbu 10 mart 1942 tarihinden itibaren şirketin [hisse 
senetleri ve bazı kayıtlarla hak ve vecibeleri Devlet demiryollarına intikal ettiğine göre Bfevlet 
namına 1941 malî yılında yapılan ve 1942 yılında yapılacak olan muamele şeklinin Büyük Millet 
Meclisinin tasvibine iktiran eylemesi zaruridir. 

Bu esbaba binaen 1942 malî yılında tahakkuk edecek memur ve müstahdem ücret ve yevmiye
lerinin ve satmalına mukavelesi mucibince şirket memur ve müstahdemlerine verilmesi kabul olu
nan tazminatın verilmesini temin için 720 bin lira masraf tahmin edilmiş ve bu masrafın ibare
nin 1942 malî yılı Bütçe kanununa ilişik A cetvelinde yeniden açılacak hususi bir fasla tahsisat 
vazedilmesi ve buna mukabil aynı yıl zarfında bu liman işletmesinden tahassül edecek varidatın 
da aynı Bütçe kanununa bağlı B cetvelinde açılacak hususi bir fasla irat kaydı lâzımgelmiş ve1 mu
vakkat birinci madde bu esaslar dairesinde tedvin olunmuştur. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünce bu limana vazıyed edildiği 10 
mart 1942 tarihinden itibaren mayıs 1942 gayesine kadar olan geçen 1941 malî yılı için bir tahsi
sat konulması ve bu müddete ait muameleler için bir esas vazı mevzuubahis olamıyacağı gibi bu 
müddet içinde liman muamelâtı ve hesapları şirket usullerine göre yürütülmüş bulunmasına jbina-
en mayıs 1942 tarihinde şirket usul ve mevzuatı dairesinde işletme hesaplarının kesilmesi vfc ya
pılacak bilançoya nazaran tahakkuk edecek netâyicin idarenin 1942 malî yılı hesaplarına intikal 
ettirilmesi ve bu suretle Divanı muhasebatın ve binnetice Büyük Millet Meclisinin tasvibmje ar
zını temin maksadiyle muvakkat ikinci madde kaleme alınmıştır. 

Muvakkat üçüncü madde: 
Mersin limanının bugünkü iş durumu ve âtiyen arzedeceği personel ihtiyacı gözönünde bulun

durularak Liman işletmesinin 1942 malî yılı kadrosunun ihtiyaca göre Münakalât vekâletince tes-
bitine imkân vermek maksadiyle muvakkat üçüncü madde teklif olunmuştur. 

Muvakkat dördüncü madde: Z"••--. '~~~~. " ~" ~~" j " 
Mersin limanında belediyeye ve Mersin'deki umumî mağazalara ait iskelelerin de, liman) hiz« 
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metlerinin ifası sırasında gözetilen neticeleri istihsal ve randımanlı bir işletme organizasyonu vü-
cude getirilmesi bakımından bir elden idaresi zaruri görülmüştür. Bu itibarla, belediyeden başka 
umumî mağazalara ait bulunduğu kaydedilen iskelelerin esasen sermayesinin yarısı Devlete ait olan 
kurumların elinde bulunmasına binaen, sözü geçen iskelelerin 2490 sayılı kanunun 66 ncı maddesi 
gereğince takdir edilecek kıymet mukabilinde Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğüne devrini temin için muvakkat dördüncü madde teklif olunmuştur. 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 7 . VIII. 1942 
Esas No. 1/851 
Karar No. 38 

Yüksek Reisliğe 

deler Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

3 ncü madde tarifelerin tezyidi halinde alı
nacak rüsum ve ücretlerin haddi âzamisini tes-
bit maksadiyle Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğünce işletilmekte olan 
diğer bu gibi iskele ve limanlardaki rüsum ve 
ücüratı geçmemek üzere kaydı ilâvesi suretiyle 
yeniden yazılmıştır. 

5 nci maddede daha açık ve vazıh olmak için 
bazı kelime ilâvesi suretiyle tebdil edilmiştir. 

Muvakkat 1, 2, 3 ncü maddeler Hükümetin 
teklifi veçhile aynen ve 4 ncü maddenin son ke
limesi tadil edilerek kabul edilmiştir. 

6 ncı maddenin tahrir tarzı tebdil edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Nafia En. Rs. 
Erzincan 

A. Samih îlter 
Afyon K. 

X Çetinkaya 
Çoruh 

A. B. Erem 
Malatya 

M. Ş. özpazarbaşt 

M. M. 
Eskişehir 

İzzet Arukan 
Ankara 

A. Bayttn 
Diyarbakır 
C. Çubukçu 
Manisa 
0. Ercin 

Kâtip 
Sivas 

A. N. Demirağ 
Ankara 

E. Demirel 
îzmir 

S. Epikmen 
Tunceli 

Sami Erkman 

Mersin limanının Devlet demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğünce işletilme
si hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 17 . V I . 1942 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başve
kâletin 24 . V I . 1942 tarih ve 6/2446 sayılı tez
keresiyle Yüksek Makamınıza sunulup Encüme
nimize havale buyurulan kanun lâyihası ve es
babı mucibesi Münakalât vekili huzuriyle okun
du ve müzakere edildi. 

Verilen izahata nazaran kanun lâyihasından 
Devletçe mubayaa edilen Mersin Liman işleri 
anonim şirketi tarafından şimdiye kadar yapı
lan yükleme, boşaltma ve aktarma işleriyle di
ğer iskele ve Devlet limanları umum müdürlü
ğü tarafından inhisar şeklinde yapılmakta olan 
vazifelerden bir kısmının kara nakliyatiyle tev-
hiden bir elden idaresi zaruri görülerek gerek 
bu işlerin tedvir ve ifasınm ve gerekse fevkalâ
de vaziyet dolayısiyle çoğalan liman muamelâ
tının ve bu yüzden yeniden yapılması zaruri 
görülen tesisat ve inşaatın meydana getirilmesi
nin Devlet demiryolları ve limanları umum mü
dürlüğüne devir ve tevdii istihdaf edildiği an
laşılmış ve Encümenimizce de müttefikan kabul 
edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde 1, 2, 4 ncü mad-
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 143 
Esas No. 1/851 

12.VIII. 194M 

Yüksek Reisliğe 

Mersin limanının Devlet demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğünce işletilmesi 
hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve 
Başvekâletin 24 haziran 1942 tarih ve 6/2446 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası encümenimize tevdi Duyurulmakla 
Nafia encümeni mazbatasiyle birlikte ve Müna
kalât vekili Amiral Fahri Engin'le Maliye vekâ
letinin ve Devlet demiryollarının salahiyetli me
murları da hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Mersin liman işleri Türk anonim şirketinin 
Devletçe satın alınmasına dair mukavelenin tas-
dikına ait olarak Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası münasebetiyle arzedildiği üzere bu li
manın demiryollarının müntehi bulunduğu bir 
merkez olması ve halen pek ziyade artan nak
liyat işlerinin, yükleme, boşaltma ve aktarma 
muamelelerinin bir elden idaresinde bir çok ko
laylıklar ve faydalar görülmüş ve nihayet bu 
fevkalâde faaliyetlerin istilzam ettiği eleman 
ve vasıtaları temin bakımından Devlet demir
yolları ve limanları umum müdürlüğünün daha 
geniş imkânlara malik bulunması dolayısiyle 
Mersin liman işlerinin bu Umum müdürlük 
tarafından ifası takarrür etmiş ve bu itibarla 

adı geçen anonim şirketten Devlete intikali eden 
bilcümle mevcudatın ve inhisar mahiyetindeki 
liman işlerinin devir ve idaresine mütaallik; hü
kümleri ihtiva etmek üzere tanzim kılındığı an
laşılan lâyiha esas itibariyle encümenimizde de 
kabul edilmiştir. 

Nafia encümeninin metinleri üzerinde [yapı
lan müzakere neticesinde maddelerde esasa ta
allûk etmiyen bazı ibare değişiklikleri yapılmak 
suretiyle hazırlanan lâyiha Umumî Heyetin 
tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis 
Çorum 

/. Eker 
Antalya 

N. E. Sümer 
Bursa 

Nevzad Ayaş 
İsparta 
R. Ünlü 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Sivas 
Remzi Çiner 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 
Bolu 

Celâl Sait Siren 
Diyarbakır 

Rüştü Bekit 
istanbul 

H. Üülkmen 
Mardin 

R. Erten 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Kâtijp 
istanbul 

F. öyrken 
Bursfe, 

Dr. Sadik \Konuk 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kırklareli 
B. Decker 

Ord^ı 
H. Yal/inan 

Yozg#d 
A. Sungur 
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NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

illersin Umanının Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünce işletilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Mersin limanının Devlet Demiryolları ve liman
ları isletme umum müdürlüğünce işletilmesi hak

kında kanun lâyihası 

BlRlNOÎ MADDE — sayılı kanunla 
Hükümetçe satın alınan Mersin Liman işleri 
Türk Anonim şirketine ait bilûmum tesisatın; 
arazi, antıapo, ambar, ve atölyelerin; muharrik, 
müteharrik deniz ve kara vasıtalarının; demir
baş ve istihlâk malzemesinin, menkul, gayrimen
kul malların; Şirketin hisse senetleriyle Hazi
ne tahvilleri ve bono gibi kıymetlerin; 10 mart 
1942 tarihine müdevver nakdin; satın alma mu-
kavelesindeki şartlar dairesinde tesellüm ile 
işletilmesi işi Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğüne devrolunmuştur. 

IKÎNCÎ MADDE — Devlet Demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğü, Mersin li
manının, icra Vekilleri Heyetince tâyin ve tah
dit edilecek hududu dahilinde aşağıda yazılı 
hizmetleri inhisar şeklinde yapar. 

A) Yolcuların beraberindeki zat ve hane 
eşyası hariç olmak üzere, bilûmum ticaret eşya
sının ve gemilere ait yakacak maddelerinin yük
leme, boşaltma ve aktarma işleri; 

( Otuz rüsum tonilâtusuna kadar « 0-
tuz dahil» gemilerin gerek liman dahi
linde kıyıdan kryıya ve gerekese liman 
haricinden liman ve limandan liman ha
ricine yapacağı nakliyat ve hamulesinin yük
leme, boşaltma ve aktarmaları; ve bir de petrol 
ve müştaklarının konulmasına ve muhafaza edil
mesine tahsis edilmiş mahallerde bu mahalle
rin veya gemilerin hususi tertibatlı vasıtala-
lariyle ve bu mahallerden aynı veçhile yük-
letilmesi ve boşaltılması ve aktarma edilmesi iş
leri bu hükümden müstesnadır.) 

B) Rıhtımlar, iskeleler ve deniz yolcu sa
lonları tesis etmek ve tesis edilmiş ve edilecek
leri işletmek; 

C) Palamar şamandraları tesis etmek ve 
tesis edilmiş ve edilecekleri işlemek; 

D) Limanda gemilere tatlı su tevzi etmek 
ve gemilere su vermek 

E) Dalgıçlık işlerine ait teşkilât vücude 
getirmek ve işleri yapmak; 

(Bu teşkilâtın kurulması ve işletilmesi hu
suslarına Münakalât vekili hakikî veya hük-

( S. Saj 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir, 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Mersin limanının Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünce işletilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — . . . . sayılı kanunla tasdik edi
len satın alma mukavelesi mucibince Hükümete 
intikal etmesi lâzımgelen bütün mevcutların 
mezkûr mukaveledeki şartlar dairesinde teslimi 
ile işletilmesi işi Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğüne devrolunmuş-
tur. 

MADDE 2. — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü, Mersin limanının, 
îcra Vekilleri Heyetince tâyin ve tahdit edile
cek hududu dahilinde aşağıda yazılı hizmetleri 
inhisar şeklinde yapar: 

A) Yalcularm beraberlerindeki zat ve ha
ne eşyası hariç olmak üzere, bilûmum eşyanın 
ve gemilere ait yakacak maddelerinin yükleme, 
boşaltma ve aktarma işleri; 

(Otuz rüsum tonilâtosuna kadar «otuz da
hil» gemilerin gerek liman dahilinde kıyıdan 
kıyıya ve gerekse liman haricinden limana ve 
limandan liman haricine yapacağı nakliyat ve 
hamulesinin yükleme, boşaltma ve aktarmaları 
ve bir de petrol ve müştaklarının konulmasına 
ve muhafaza edilmesine tahsis edilmiş mahaller
de bu mahallerin veya gemilerin hususi tertibat
lı vasrtalariyle ve bu mahallerden aynı veçhile 
yükletilmesi ve boşaltılması ve aktarma edilme
si işleri bu hükümden müstesnadır.) 

B) Rıhtımlar, iskeleler ve deniz yolcu sa
lonları tesis edilmesi ve tesis edilmiş ve edile
ceklerin işletilmesi; 

C) Palamar şamandıraları tesisi ve tesis 
edilmiş ve edileceklerin işletilmesi; 

D) Limanda gemilere tatlı su verilmesi; 
E) Dalgıçlık işlerine ait teşkilât vücude 

getirilmesi ve bu işlerin yapılması; 
(Bu teşkilâtın kurulması ve işletilmesi hu

suslarına Münakalât vekili hakikî veya hükmi 
şahıslara muvakkaten ve tâyin edeceği esaslar j 
dairesinde müsaade edebilir.) | 
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mi şahıslara muvakkaten ve tâyin edeceği esas
lar dairesinde müsaade edebilir). 

ÜÇÜNCÜ MAÜDE — Mersin limanında ha
len alınmakta olan resimler ve mer'i bulunan 
tarifeler aynen tatbik olunur. îcabı halinde 
Münakalât vekilinin tasvibiyle Devlet Demir
yolları ve limanları işletme umum müdürlüğü ta
rifedeki ücretleri arttırmağa veya indirmeğe 
salahiyetlidir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Mersin Liman şir
ketinin memur ve müstahdemlerinden Devlet 
Demiryolları ve limanları işletme umum müdür
lüğüne nakledilenler hakkmda aşağıdaki esaslar 
tatbik edilir. 

A) 3659 sayılı kanunun hükümlerine tabi 
olanlar müktesep hak olarak almakta oldukları 
aylık ücretlerinin 3173 sayılı kanuna bağlı cet
vellerde tekabül ettiği dereceleri alırlar. 

Bu suretle intibakları yapılanların eski üc
retleri yeni derecelerinin asgari miktarından 
fazla ise farkı kademe zammı olarak verilir; 

B) 3659 sayılı kanunun 10 ncu maddesi mev
zuuna giren müteferrik müstahdemlerin tahsil 
durumları ile hizmet müddetlerine bakılmaksı
zın ehliyet ve liyakatleri itibariyle bir defaya 
mahsus olmak üzere 3173 sayılı kanuna bağlı 1 
numaralı cetvelin 19 - 8 nci ve 2 numaralı cet
velin 1-6 derecelerinden birine Münakalât ve
kili tarafından tâyinleri yapılabilir. 

Ancak 3656, 3661 ve 3659 sayılı kanunlara 
tabi daire ve müesseselere intisaplarında bun
lara umumî hükümlere göre alabilecekleri maaş 
veya ücretler verilir. 

BEŞİNCİ MADDE — Dördüncü madde mu
cibince intibak ettirilen memur ve müstahdem
ler, Hükümetçe Mersin Liman şirketinin idare
sine vaziyet edildiği 10 mart 1942 tarihinden iti
baren Devlet Demiryolları memur ve müstah
demlerinin haiz oldukları hakları kazanırlar. 
Bu memur ve müstahdemlerin, intibak tarihi ile 
10 mart 1942 tarihi arasındaki müddete ait te
kaüt sandığı aidatı, giriş aidatının tevkif edil
diği ayı takibeden her ayın aidatına aynı nisbet-

Na. E. 

MADDE 3. — Mersin limanında halen alın
makta olan resim ve ücretlerin alınmasına ve 
mer'i bulunan tarifelerin tatbikına devam olu
nur. icabı halinde bu resimleri ve tarifedeki 
ücretleri indirmeğe veya Devlet demiryolları 
ve limanlar? işletme umum müdürlüğünce işle
tilmekte olan diğer limanlarda tatbik edilen 
resim ve ücretleri geçmemek üzere arttırmağa 
Münakalât vekili mezundur. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — 4 ncü madde mucibince inti
bak ettirilen memur ve müstahdemler, Hükü
metçe Mersin liman şirketinin idaresine vazıyed 
edildiği 10 mart 1942 tarihinden itibaren Dev
let demiryolları memur ve müstahdemlerinin 
haiz oldukları hakları kazanırlar. Bu memur ve 
müstahdemlerin, intibak tarihi ile 10 mart 1942 
tarihi ^asındaki müddete ait tekaüt sand^ğı 
aidatı, giriş aidatının tevkif edildiği ayı takip 
eden aydan itibaren her ayın aidatına aynı mik-
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B. İS. 

MADDE 3. — Nafia encümeninin üçüncü 
maddesi aynen. 

MADDE 4. — Mersin liman şirketinin me
mur ve müstahdemlerinden Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğüne nakle
dilenler hakkmda aşağıdaki esaslar tatbik olu
nur: 

A) 3659 sayılı kanunun hükümlerine tabi i 
olanlar (müktesep hak olarak) almakta olduk
ları aylık ücretlerinin 3173 sayılı kanuna bağlı 
cetvellerde tekabül ettiği dereceleri alırlar. 

Bu suretle intibakları yapılanların eski üc
retleri yeni derecelerinin asgari miktarından 
fazla ise farkı kademe zammı olarak verilir. 

B) 3659 sayılı kanunun 10 ncu maddesi 
mevzuuna giren müteferrik müstahdemlerin tah
sil durumları ile hizmet müddetlerine bakılmak
sızın ehliyetlerine göre bir defaya mahsus olmak 
ve diğer daire ve müesseseler için müktesep hak 
teşkil etmemek üzere 3173 sayılı kanuna bağlı 
bir sayılı cetvelin 1 9 - 8 nci ve iki sayılı cetve
lin 1 - 6 derecelerinden birine Münakalât vekili 
tarafından tâyinleri yapılabilir. 

MADDE 5. — Dördüncü madde mucibince 
intibak ettirilen memur ve müstahdemler, Hü
kümetçe Mersin liman şirketinin idaresine vazı- ı 
yet edildiği 10 mart 1942 tarihinden itibaren 
Devlet demiryolları memur ve müstahdemleri
nin haiz oldukları hakları kazanırlar. Bu me
mur ve müstahdemlerin, intibak tarihi ile 10 
mart 1942 tarihi arasındaki müddete ait tekaüt 
sandığı aidatı, giriş aidatının tevkif edildiği ayı 
takibeden aydan itibaren her ayın aidatı iki kat 
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te ilâve edilerek mukasseten tevkif olunur. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE. — Satın 
alma mukavelenamesiyle şirket memur ve müs
tahdemlerine verilmesi kabul edilen tazminat 
ile 1 haziran 1942 tarihinden itibaren memur ve 
müstahdemlerin ücret ve yevmiyeleri ve bilû
mum işletme masrafları karşılığı olmak üzere 
Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçesine bağlı 
(A) cetvelinde (Mersin limanı işletme umumî 
masrafları namiyle açılan hususi fasla 720 000 
lira tahsisat konulmuştur). 

Mezkûr limanın işletmesinden mütevellit va
ridat Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçesine 
bağlı (B) cetelinde « Mersin limanı » hasılatı 
namiyle açılan hususî fasla irat kaydolunur. 

MUVAKKAT İKÎNCl MADDE. — Şirket 
muamelâtına vaziyet edildiği 10 mart 1942 ta
rihinden 31 mayıs 1942 tarihine kadar geçen 
müddet zarfmda liman işletmesi için vukubulan 
sarfiyat ile elde edilen varidatın kati hesapları 
şirket usul ve mevzuatma göre tesbit edilerek 
neticeleri Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğünün 1942 senesi hesap
larına intikal ettirilir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE. —- Mersin 
liman işletmesinin 1942 malî yılı kadrosu ihtiya
ca göre Münakalât vekâletince tanzim olunur. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE. — 
Mersin limanında mevcut iskeleler, 2490 sayılı 
kanunun 66 ncı maddesiyle kabul edilen esas
lar dairesinde takdir edilecek bedel mukabilin
de Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğüne devrolunur. 

ALTINCI MADDE. — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

Na. E. 

tarda ilâve edilerek mukassatan tevkif olunur. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Hükü
metin teklifi aynen. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Hüküme
tin teklifi aynen. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükü
metin teklifi aynen. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — Mer
sin limanında mevcut iskeleler, 2490 sayılı ka
nunun 36 ncı maddesiyle kabul edilen esaslar 
ianesinde takdir edilecek bedel mukabilinde 
Devlet demiryolları ve limanlan umum müdür
lüğünce satın alınır. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 
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olarak alrnmak suretiyle (aynı miktar da ilâve 
edilerek) mukassaten tevkif olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin mu
vakkat birinci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat ikinci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin ü-
çüncü maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 4. — Nafia encüme
ninin muvakkat dördüncü maddesi aynen 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden iti-
baren mer'idir. 
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YEDÎNOÎ MADDE. — Bu kanun hükümle
rinin icrasma Maliye, Münakalât ve Dahiliye ve
killeri memurdur. 

17. VI . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

.Dr. JR. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Dr. A. F. Tuzer Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 
Na. V. Ik. V. 

A. F. Cebesoy 
G. I. V. 

R. Karadeniz 

Na. ft 

MADDE 7. — Hükümetin teklifi aynen. 

M1V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

S. Doy 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 
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MADDE 7. 
aynen 

B. E. 

Hükümetin yedinci maddesi 

»m~<tsm , ı 
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S. Sayısı: 239 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkın
daki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî 
müdafaa vekâleti kara kımında değişiklik yapılmasına 
ve Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî 
müdafaa vekâleti kara kısmında değişiklik yapılması

na dair kanun lâyihaları ve Millî müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/847,859) 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1)| sayılı 
cetvelin Millî Müdafaa vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/Ş47)-

T. C. | 
Başvekâlet 26. VI. 194$ 

Kararlar dairesi müdürlüğü \ 
Sayı : 6/2482 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

385G sayılı kanuna bağlı (1) sayılı eetcelin Millî Müdafaa vekâleti kara kısmında değişiklik|yapıl
ması hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 13 . V I . 194J2 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanım lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunulniuştur. 

Başvekil j 
Dr. B. Saydam \ 

Mucip sebepler 

3656 numaralı Teadül kanununa merbut (1) numaralı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti kara 
kısmındaki bazı memurların terfiden mahrum kalmamaları için iki memur kadrosunun altıncj: dere
ceden beşinci dereceye çıkarılması ve tahsisat bakımından muvazeneyi ihlâl etmemek için (JB) nci 
derece muallimlik kadrosunun yediden beşe indirilmesi lüzumlu görülerek işbu kanun lâyihamı tan
zim edilmiştir, j 



— 2 — 
HÜKÛMETÎN TEKLÎFÎ 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Milli Müdafaa vekâleti Kara kısmında değişiklik 

yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti Kara 
kısmından, ilişik (1) sayılı cetvelde derece aded 
ve memuriyet unvanları yazılı kadrolar çıka
rılmış, yerlerine ilişik (2) sayılı cetvelde derece 
aded ve unvanları gösterilen memuriyetler ko
nulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü tatbi-

ka icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
13 . VI . 1942 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu 
M. M. V. 

A. it. Artmıkal 
Ma. V. 

F. Ağralı 
lk. V. 

Sırrı Bay 
Zr. V. 

Da. V. 
Dr. A. F. Tuzer 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
Muhlis Eritmen F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

ü. 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

S Muallim 
6 inşaat şubesi mimarr 
6 Harp akademisi filim merkezi 

lâboratuvar grup âmiri 

o 

1 

1 

50 
70 

70 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

5 inşaat şubesi mimarı 1 
5 Harp akademisi filim merkezi 

lâboratuvar grup âmiri 1 

80 

80 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Millî Müdafaa vekâleti kara kısmmda değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/859) 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2956 

3. VIII. 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tealülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Millî Müdafaa vekâleti kara kısmına bazı memuriyetler ilâvesi hakkında Millî Müdafaa ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 2 1 . V I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka-
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rarlaştırclan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 
Başvekil j 

Ş. Saracoğly, 

Esbabı mucibe 

Millî Müdafaa vekâleti emrinde bir Remont tay deposunun teşkili hakkındaki 3916 sayılı kamunun 
1 nci maddesinde; 

(Kadroya bir mesul muhasiplik ilâve edilinceye kadar ücreti mütedavil sermayeden verilmek! üzere 
bir muhasip istihdamına Millî Müdafaa vekili mezundur.) denilmesine binaen Maliye vekâleti ta
rafından (100) lira ücretle tâyin olunan bir muhasebeci istihdam edilmekte isede, muhasibin üc
retli olması tekaütlük hakkından mahrumiyetini ve buda hakkı ziyaa uğrayan mumaileyhin i şikâ
yetini mucip olmaktadır, istikballerini müemmen görmeyen bu kabîl ücretli eşhasın' derulite et
tikleri veya edecekleri ödevleri matlup derecede ifa edemiyecekleri teemmül edilmektedir. 

Yine aynı kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında; 
(Tay deposu ile Çiftlik idaresinin usulen tesbit olunacak kadrolarına göre maaş ve ücretleriyle 

harcırahları Millî Müdafaa bütçesindeki tertiplerinden verilir.) kaydına istinaden depo arazisinin 
zeriyata ait işlerinin tanzim ve takibi için vekâlet kadrosuna (260) lira ücretle bir ziraat memuru 
konulmuşsa da gazetelerle yapılan müteaddit ilâna rağmen bu işe talip bir memur bulunamaıjnıştır. 

Mütedavil sermayenin neması ve Remont tay deposunun tesisinden istihdaf edilen gayenin tahak
kuk edebilmesi, çiftlik arazisinin fennî şartlar altında işletilmesi ve muhasebe işlerinin de njıunta-
zam ve kusursuz olarak tedvir edilmesiyle mümkün görülmektedir. 

Yukarıda arzedilen şerait altında Remont tay deposu ve çiftlik arazisinden ,ordu ve Hazine
nin beklediği faydaların husulüne imkân görülmemekte olduğundan 3916 sayılı kanunda da yazılı 
olduğu üzere bu iki memurun - Biri muhasebeci biri de ziraat mütehassısı olmak üzere - kadroya 
ithali zaruri bulunmaktadır. 

Maliye vekâletiyle son defa cereyan eden muhabere neticesinde, bu işin 3656 sayılı kanunja alâ
kadar bulunduğu anlaşılmasına binaen sureti ilişik olarak sunulan kanun lâyihasının 36561 sayılı 
kanuna bir madde halinde eklenmesine mecburiyet hâsıl olmuş ve bu suretle kanun lâyihası tjanzim 
edilmiştir. 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Müdafaa vekaleti kara kıs
mına bazı memuriyetler ilâvesi hakkında ka

nun lâyihası 
MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarmın 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Müdafaa ve
kâleti kara kısmına ilişik cetvelde derece, aded 
ve maaş miktarları yazılı memuriyetler ilâve 
olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 

icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
21 . VH . 1042 

Bş. V. ve Ha. V. V. Ad. V. ' M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A. R. Âf-tunkal 

Da. V. Ha. V. Mat V. 
Dr A. F. Tuzer F. A$rah 

Mf. V. Na. V. 14- V. 
Yücel A. F. Cebesoy Svrfy Day 

S. 1. M. V. G. î. V. Zr\ V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz Ş. R. Ha^ipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin Dr. B. Tiz 
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Hasırcı çiftliği remont tay deposu 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

7 Muhasip 1 60 
7 Ziraat mütehassısı 1 60 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 10 , VIII. 1942 

Esas No. 1/847, 1/859 
Karar No. 41 

Yüksek Eeisliğe 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetve
lin Millî Müdafaa vekâleti karar kısmında de
ğişiklik yapılmasına ve aynı kısma bazı memu
riyetler ilâvesine dair olup Millî Müdafaa vekil
liğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve Encüme
nimize havale buyurulan Başvekâletin 26 hazi
ran 1942 ve 3 ağustos 1942 tarihli ve 6/2482,2956 
numaralı iki tezkereye bağlı iki kanun lâyihası 
Millî Müdafaa vekâletinin salahiyetli memuru hu-
zuriyle okundu ve icabı görüşüldü. 

Değişiklik hakkındaki kanun lâyihasında in
şaat şubesi mimarı ile Harp akademisi filim 
merkezi lâboratuvar grupu âmirinin terfiden 
mahrum kalmamaları için derecelerinin altıdan 
beşe çıkarılması ve tahsisat bakımından muvaze
ne tesisi için de 8 nci derece muallimler adedi
nin 7 den 5 e tenzili zaruri görülmüş olduğu ve 
aynı kısma bazı memurlar ilâvesi hakkındaki 
lâyiha ile de 3916 numaralı kanun mucibince 
teşkil edilen remont tay deposuna bu kanunun 
birinci maddesine tevfikan bir muhasip ile üçün
cü maddesine göre de bir ziraat memurunun 
maaşlı olarak istihdam edilebilmesi için 7 nci 
dereceden iki memuriyetin cetvele ilâvesi isten
mektedir. Bu bapta Millî Müdafaa vekâletinin 
esbabı mucibe lâyihasında serdolunan sebepler 

Encümenimizce de yerinde görülmüştür. 
Her iki lâyiha aynı cetvelde aynı kısmın ta

dilini istihdaf ettiği gibi evvelce 4134 snyılı ka
nunla aynı cetvelin aynı kısmına 3 ııcü derece
den bir hukuk müşaviri ilâve edilmişti. 

3656 numaralı Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair kanunun (1) numaralı 
cetvelinin Millî Müdafaa vekâleti kara kısmını 
mütaaddit kanunların değişikliklerinden kurta
rıp kolayca tatbikini temin için her üç değişik
likle bir kısımda toplanarak yeniden tanzim kılı
nan cetvelin muaddel kısmının bu kanunla mer
but şekilde tedvini Encümenimizce muvafık gö
rülmüş ve havalesi mucibince Bütçe encümenine 
verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

M. M. En. Rs. 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan 
Kayseri 

8. Turgay 

M. M. 
Samsun 

R. Barkın 
Çorum 

E. S. Akgöl 
İstanbul 

Ş. Â. Ögel 
Manisa 

K. N. Duru 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Erzurum 

A. Akyürek 
Kayseri 

N. Toker 
Muğla 

8. Güney 
Seyhan Urfa 

Sinan Tekelioğlu Ahmed Yazgan 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 12. VIII. 1942 
Mazbata No. 145 
Esas No. 1/847, 859 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (i) 
sayılı cetvelin Millî Müdalaa vekaleti kara kıs
mında değişiklik yapılması ve yine aynı cet
velin kara kısmına bazı memuriyetler ilavesi 
hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan 
ve Başvekâletin 25 . VI. 7942 tarih ve 6/2482 sa
yılı ve 3 . VIII. 1942 tarih ve 6/2956 sayılı iki 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihaları encümenimize havale buyurulmakla 
Millî Müdafaa encümeni mazbatalariyle birlikte 
ve Millî Müdafaa vekili Ali Hıza Artunkal ve 
Maliye vekâleti namına Bütçe ve Kontrol umum 
müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Her iki lâyihaya ait Hükümet esbabı muci-
belerinden anlaşılacağı veçhile Harp akademisi 
filim merkezi lâboratuvar grupu amirliği ile ve
kâlet inşaat şubesi mimarlığı gibi ihtisas 
ve vukufa taallûk eden iki hizmetin üst dere
cesi bulunmamasından dolayı bu kadrolarda 
bulunan iki zatın uzun zamandanberi terfi ede
medikleri, mesleklerindeki ehliyetleri dolayı-
siyle de yerlerinden uzaklaşmamalarını teminen 
birer derece yükseltilmeleri ve bir muhasiplik 
ile bir ziraat mütehassıslığının ücretten maaşlı 

kadroya geçirilmeleri encümenimizce de uygun 
görülmüş ve bu değişikliğin ıcabetıırajıği mas
rafın da kadrodan, fazla görülen ba#ı memu
riyetlerin kaldırılması suretiyle karşılandığı an
laşılarak lâyiha encümenimizce de kabul olun
muştur. 

Birleştirilmek suretiyle yeniden kaleme alı
nan lâyiha Umumî Heyetin tasvibine; arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis M. M. üâtıp 
Çorum Muğla İstanbul 

I. Eker H. Kitaba F. Oy men 
Bolu Bolu 

Celâl Sait Siren Dr. Zihni \Ülgen 
Bursa 

Dr. Sadi'Konuk 
Elâzığ 

M. F. Altay 
İsparta 

R. Ünlü 
Kayseri 

Suat H. Ürgüblü 
Mardin 
R. Erten 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Bursa 
N ev zad Ayaş 

Giresun 
Münir Akkaya 

İstanbul 
H. Ülkmen 
Kırklareli 

B. Denker 
Ordu 

H. Yalman 
Yozgad 

A. Sungur 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 

Maraş 
M. Bozdağan 

Sivas 
Renizi Çiner 

Yfozgad 
S± tçös 

taSayraiB^jü 



MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞIŞ-
TlRÎgl 

Devlet memurin aylıklannın tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numa
ralı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti Kara kısmı

nın değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti Kara 
kısmı ilişik cetvel şeklinde değiştirilmiştir: 

MADDE 2. — 4134 numaralı kanun kaldı
rılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN D E Ğ İ Ş T İ R İ Ş Î 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Millî Müdafaa encümeninin 
birinci maddesi aynen 

MADDE 2. — 4134 sayılı kanun kaldırılmış
tır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

M 

D. 

3 
5 
5 

6 
6 
7 
7 
7 
8 
9 

10 

illi Müdafaa encümeninin değişp 

CETVEL 

Millî Müdafaa vekâleti kara 
Memuriyetin nev i 

Hukuk müşaviri 
inşaat şubesi mimarı 
Harp akademisi filim merkezi 
lâboratuvar grup âmiri 
Müfettiş 
Muallim 

» 
Muhasip 
Ziraat memuru 
Muallim 

» 
» 

İrişine l 

kısmı 
Aded 

1 
1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
5 
1 

>ağlı 

Maaş 

100 
80 

80 
70 
70 
60 
60 
60 
50 
40 
35 

D. 

3 
5 
5 

6 
6 
7 
7 
7 
8 
9 

10 

Bütçe encümeninin değiştirişint 

CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

Hukuk müşaviri 
inşaat şubesi mimarı 
Harp akademisi filim merkezi 
lâboratuvar grup âmiri 
Müfettiş 
Muallim 

» 
Muhasip 
Ziraat memuru 
Muallim 

» 
» 

i bağlı 

Aded 

1 
1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
5 
1 

Maaş 

100 
80 

80 
70 
70 
60 
60 
60 
50 
40 
36 

i>m<( 

( & Sayısı : M ) 



S, Sayısı: 240 
Eşkıya müsademesinde malûl olanların iktisadi buh
ran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar eşyası beyiye 
sinden istifade hususunda harp malûlü hükmünde ol
duklarına dair olan 2591 sayılı kanunun birinci madde 
sinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi ve Milli 

müdafaa Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/P 

T. C. 
Başvekalet 12, IV. 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1483 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Eşkıya müsademesinde malûl olanların iktisadi buhran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar eşyası 
beyiyesinden istifade hususunda harp malûlü hükmünde oldukları hakkındaki 2591 sayılı kanunun 
birinci maddesinin tefsiri talebine dair Millî Müdafaa vekilliğinin 3 . I V . 1941 tarih ve 110486 sa
yılı tezkeresi sureti sunulmuştur. 

Işijı tefsir yoluyla halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerim rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Yüksek Başvekâlete 

2591 numaralı kanunun birinci maddesinde «Eşkıya müsademesinde malûl olan zabitler ve askerî 
memurlarla efrat, iktisadi buhran vergisi muafiyetinden ve inhisar eşyası beyiyesinden istifade 
hususlarında harp malûlü hükmündedirler» denilmiştir. 

Eşkıya müsademelerinde malûl kalanların harp malûlü aaddedümeleri işbu kanunun ibaresine göre 
iktisadi buhran vergisi muafiyetinden ve inhisar eşyası beyiyesinden istifade hususlarına münha
sır gibi telâkkiye müsait görülmekte isede eşkıya müsademelerinde malûl kalanların harp malûlü 
addedilmeleri prensip itibariyle kabul edilmiş olduğuna nazaran diğer hususlarda ve çzcümle 
3656 numaralı kanunun 24 ncü maddesinden istifade hususunda dahi harp malûlü hükmünde elma
ları lâzımgeleceği anlaşılmakta isede keyfiyet tefsir mevzu görüldüğünden mezkûr 2591 numaralı 
kanunun birinci maddesinin tefsiri için Büyük Millet Meclisi Riyasetine takdim edilmesine müsaade 
buyurulmasını arzeylerim. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Esas No. 3/360 
Katar No. 29 

28. V. 1941 

Yüksek Reisliğe 

Eşkıya müsademesinde malûl olanların ik
tisadi buhran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar 
eşyası beyiyesinden istifade hususunda harp 
malûlü hükmünde oldukları hakkındaki 2591 
sayılı kanunun birinci maddesinin tefsiri talebi
ne dair Millî Müdafaa vekilliğinin tezkeresi 
sureti gönderildiğine ve işin tefsir yoluyla halli
ne ve sonunun bildirilmesine dair olup encüme
nimize havale edilen Başvekâletin 12 nisan 1941 
tarihli ve 6/1483 sayılı tezkeresi Millî Müdafaa 
ve Maliye vekilliklerinden gönderilen memur
ları huzuriyle okundu ve görüşüldü. 

Gerçi harp malûllerine 2591 numaralı ka
nunla tahsis edilmiş olan hususlardan eşkıya 
müsademesinde malûl kalanların da harp malû
lü gibi istifadelerini temin maksadiyle bir te
sis yapılmıştı. 1933 senesinde harp malûlünün 
191 numaralı tefsir ile tarif edilmesi hasebiyle 
artık 2591 sayılı kanunun 1 nci maddesinin ye
niden tefsiri mümkün olamıyaeağı ve fakat 
Ağrı ve Tunceli gibi eşkıya müsademelerinde 
seferberlik ilân edilmedi ise de kıtasının diğer 
kıtadan alman efrat ile tezyit ve Tuncali hare
kâtında ise 4 bin kadar ikmal efradının silâh 

altına celp ve davet edilmiş olduğu ve bir yol ke
sen çeteyi yakalamak üzere gönderilen herhangi 
silâhlı bir kıta subay ve erlerin eşkıya kurşu
niyle malûl kalması bir hastalık suretiyle vâki 
olan maluliyette kıyas edilemiyeceği ve bunla
rın da harp malûlü olduğu hakkında beyanat 
ve müzakere üzerine bu hususun tefsir yoluyla 
halli muvafık görülmiyerek bunların da 3656 
sayılı kanunun 24 ncü maddesi hükmünden isti
fadelerinin temini encümenimizce karara bağlan
mış ve tanzim edilen kanun teklifi havalesi 
veçhile Maliye encümenine verilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. Reisi M. M. 
Diyarbakır Samsun 

K. SevükteMn M. F. Engin 
Bursa Çankırı 

N. Tınaz Dr. A. Arkan 
Erzurum 

A. Akyürek 
Kayseri Muğla 

S. Turgay S. Güney 
Seyhan Edirne 

Sinan Tekelioğlu Fuad Balkan 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
Gümüşane 
Z. Zarbun 

Samsun 
R. Barkın 

Yozgad 
C. Arat 

Maliye encümeni masbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 3/360 
Karar No. 30 

26 . V . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Eşkıya müsademesinde malûl olanların ik
tisadi buhran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar 
eşyası beyiyesidnen istifade hususlarında harp 
malûlü hükmünde oldukları hakkındaki 2591 
sayılı kanunun birinci maddesinin tefsirine dair 
olup Encümenimize havale buyurulan 12 . IV . 
1941 tarihli Başvekillik tezkeresi ile Millî Müda

faa encümeni mazbatası, alâkalı memurlar hazır 
bulundukları halde tetkik olundu. 

Tefsir yoluyla halli istenilen husus, eşkiya 
müsademesinde malûl düşenlerin, 2591 sayılı 
kanunun birinci maddesine göre, iktisadi buhran 
vergisi muafiyetinden ve inhisar eşyayı beyi
yesinden istifade hususlarında harp malûlü 

( S. Sayısı : 240 ) 
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hükmünde bulundukları gözönünde tutulunca 
bunların diğer hususlarda ve ezümle 3656 sayılı 
kanunun 24 neü maddesi hükmünden faydalan
ma mevzuunda da harp malûlü sayılıp sayılmı-
yacaklarının tâyinidir. 

Encümenimiz, harp malûlünü tarif eden 191 
numaralı ve 21.VI.1939 tarihli tefsir karariyle 
yukarrcla adı gecen 2591 sayılı kanun ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatasında da kayit ve 
işaret olunan hâdise ve mütalâaları dikkate 
alarak bu gibi malûllerin 3656 sayılı kanunun 
24 neti maddesi hükmünden istifade etmelerini 
maddet fikrine uygun bulmuş ve keyfiyetin te

sis yolu ile halli lüzumunda Millî Müdafaa) en
cümeni kararma iştirak ve bu encümence, (tan
zim olunan kanun teklifini aynen kabul etjniş-
t ı r 

Bütçe encümenine tevdii ricasiyle Yüksek) Re
isliğe takdim kılındı. 
Maliye En. Reisi M. M. 

İstanbul 
A. Baytndtr 

K. Dursun 
Kayseri 

Ömer Taşçtoğlu 

Malatya 
Nasuhi Baydar 

Kırşehir 
/ . Özkan 

Malatya 
M. Nedim Zahcı 

Kâtip 
Tokajl 

Cemal Kavalı 
Kırşehijr 
M. SeyfeU 
Kırklareli 

Hamdi Kuleli 

Bütçe encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 148 
Esas No. 3/360 

12 . VIII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Eşkıya müsademesinde malûl olanların ikti
sadi buhran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar 
eşyası beyiyesinden istifade hususunda harp 
malûlü hükmünde oldukları hakkındaki 2591 sa
yılı kanunun birinci maddesinin tefsirine dair 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve Başve
kâletin 12 nisan 1941 tarih ve 6/1483 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan tefsir tezkeresi 
Encümenimize havale Duyurulmakla Millî Mü
dafaa ve Maliye encdmenleri mazbatalariyle bir
likte ve Millî Müdafaa vekili Ali Rıza Artunkal 
ile Maliye vekâleti namına Bütçe ve Malî kont
rol umum müdürü hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Encümenimiz eşkiya müsademesinde malûl 
olanların da harp malûllerinin istifade ettikleri 
haklardan istifadesinin bir tesisle temini husu
sundaki Millî Müdafaa ve Maliye encümenleri
nin noktai nazarlarına iştirak etmekle beraber 
bu gibi malûllerin iktisadi Devlet teşekkülleri 
memurlarının tekaütlüklerine dair 4222 sayılı 
kanunun 21 nci maddesinde harp malûlleri için 

vazedilmiş olan istisnai hükümden de istifade 
etmelerini temincn maddeye bir ilâve ya|pmış 
ve lâyiha başlığını da buna göre değiştirmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunmak |izere 
Yüksek Reisliğe sunulur. I 

Reis M. M. 
Çorum Muğla 
1. Eker H. Kitabcı 

Bolu Bolu 
Celal Sair Siren Dr. Zihni Ülgen 

Bursa Diyarbakır 
A. Nevzad Ayaş Rüştü Bekit 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 

Maraş 

Giresun 
.¥. Akkaya 

İstanbul 
H. Ülkümen 
Kırklareli 
7». Denkcr 

Ordu 
/ / . Yalman 

Yozgad 
A. Sungur 

Kâtjp 
İstanbul 

F. öypıen 
Burs$ 

Dr. Sadi Konuk 
Elâzığ 

M. F. Âftay 
İspatta 
R. tfrilü 

Kayseri 
S. SayriÜryüblü 

MarÜin 
M. Bozduğan 

Sivas 
R. Çiner 

Yozgad 
S. Içöz 

R. tüpten 
Tokajl 

H. N, Keşmir 

(S,Sayısı -.240) 
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MlLLl MÜDAFAA ENCÜMENÎNlN TEKLlFl ! 

3656 sayılı kanunun 24 ncü maddesine ek ka- , 
nun lâyihası 

MADDE 1. — Eşkıya müsademesinde malûl 
olan subaylar ve askerî memurlarla erler 3656 
sayılı kanunun 24 ncü maddesinin tatbikmda 
harp malûlü hükmündedirler. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTlRlŞİ 

Eşkıya müsademesinde malûl olanların 3656 
ve 4222 sayılı kanunların 24 ve 21 nci madde
lerinden istifade etmeleri hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Eşkıya müsademesinde malûl 
olan subaylar ve askerî memurlarla erler 3656 
sayılı kanunun 24 ncü ve 4222 sayılı kanunun 
21 nci maddelerinin tatbikmda harp malûlü hük
mündedirler. 

MADDE 2. — Bu kanun 
itibaren mer'idir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. — Millî Müdafaa 
3 ncü maddesi aynen. 

encümeninin 

( 8. Sayısı : 240 ) 



S. Sayısı: 241 
Meslekî teknik okullar açılması ve mevcutlarının bü
yütülmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif, Nafia 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/850) 

T. C. 
Başvekâlet 30. VII. 1942 \ 

Kararlar dairesi müdürlüğü j 
Sayı : 6/2942 ~ . . . . . . . . . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkında Maarif vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 30 . V I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
'-'• i . Ş- Saraçoğlu 

Gerekçeler lâyihası 

Her alanda genişlemesi gereken endüstrimiz için lâzım olan yüksek mühendis, mühendis, tekni-
siyen ve maharetli işçi yetiştirmek üzere okullar açmak zorundayız. Mevcut meslekî ve teknik öğ
retim teşkilâtı, tesisatı yeni kadro ve saire bakımlarından bugünkü ihtiyaçları bile karşılıyabi] inek
ten uzaktır. 

Hükümet, meslekî ye teknik öğretim yolunda esaslı bir şekilde harekete geçilmesi kararını almış 
ve Yüksek Mecliste, geçen yıl kabul buyurduğu 4112, 4113, 4123 sayılı kanunlarla Hükümetin ba 
kararını tasvip etmiştir. 

İlişik olarak sunulan kanun projesi, Hükümetin, Yüksek Meclise yukarıda arzedilen kanılılar 
la tasvip buyurulan kararlarının tatbikatına geçilmesini temin maksadiyle tanzim olunmuştu^. 

Bu projenin birinci maddesine göre 10 yıl için istenilen 81 000 000 liranın hangi işlere sarfe-
dileceği bağlı (1) ve (2) numaralı cetvellerde gösterilmiştir. Ancak (1) numaralı cetvelde göste
rilen vilâyet ve kaza adları icabına göre değiştirilebilecektir. (2) numaralı cetvelde, bugün Mev
cut olup da genişletilmesi bahis mevzuu olan okulların adı yazılıdır. 

Projeye göre yapılacak işler hakkında kısaca malûmat verilmesi faydalı görülmüştür: 
a) Memleketimizin muhtelif endüstri dallarında muhtaç olduğu yüksek mühendisleri yetiştir

mek üzere Ankara'da bir «Yüksek teknik okulu» açılacaktır. 
Ayrı ayrı fakülteleri bulunacak olan bu okulun talebe kadrosu her yıl 325 mezun vermek ifzere 

1 500 olacaktır. I 
b) İstanbul Yüksek mühendis okulu da çeşitli dallarda yüksek mühendis yetiştirmek iijzere 

yüksek teknik okulu haline getirilecek ve talebe kadrosu her yıl 120 mezun vermek üzere 1 0(j)0 e 
çıkartılarak okulun bina ve bütün tesisatı buna gire genişletilecektir. 

c) Endüstrimizin bugün bile, yüksek mühendisten başka, mühendise ihtiyacı çoktur. Bu ih
tiyaç ilerde büsbütün çoğalacağından, her yıl 350 mezun verecek ve 1 500 talebesi olacak şekilde 
Ankara'da da bir Teknik okulu kurulacaktır. 

d) Yine bu maksatla bugünkü İstanbul Teknik okulunun talebe kadrosu da her yıl 250 mejzun 
vermek üzere 1 000 e çıkartılacak ve okulun bina, lâboratuvar ve tesisatı buna göre genişletilecektir* 



e) Tayyare motörlerini memlekette yapabilecek ustaları yetiştirmek üzere Ankara'da bir Tay
yare motorculuğu usta okulu açılacaktır. 

f) Mevcut dokuz sanat okulumuz genişletildikten başka ayrıca on dokuz sanat okulu daha 
açılacak ve bu okulların talebe kadrosu her yıl 2 575 mezun vermek üzere 20 600 e çıkarılacaktır. 

g) Bir çok vilâyet ve kaza merkezlerinde 68 Akşam erkek sanat okulu açılacaktır. Kısmen 
müstakil, kısmen de mevcut ve yeni kurulacak erkek sanat okullarına mülhak olarak açılacak olan 
bu 68 okulda her yıl 1 000 mezun vermek üzere 25 000 talebe okuyacaktır. 

h) Bu günkü üç yapı usta okulumuz genişletildikten başka ayrıca daha beş okul açılacak ve 
bunların talebe kadrosu, her yıl 374 mezun vermek üzere 3 000 e çıkarılacaktır. 

i) Kız enstitülerimizin bugün 20 den ibaret olan sayısı daha 25 kız enstitüsü açılmak suretiyle 
45 e çıkarılacak ve bu okullarda 12 150 talebe okutulacaktır. 

j) Bu günkü 32 akşam kız sanat okulumuz, vilâyetlerle kaza merkezlerinde yeniden açılmak 
suretiyle 98 e çıkarılacak ve bu okullarda her yaştan 30 000 talebe yetiştirilecektir. 

• k) Köylerimizde, köy ihtiyaçlarına göre küçük sanatları öğretmek ve her köydeki çalışmaları 
altı ay sürmek üzere 1 000 aded gezici köy kursu kurulacak ve bu kurslarda her yıl 2 652 köylü 
erkek vatandaş yetiştirilecektir. 

1) Köylerimizde, kadınlarımıza ve genç kızlarımıza çocuk bakımı, ev idaresi, biçki - dikiş, 
nakış gibi faydalı ve köy kalkınmasında müessir olacak işler üzerinde 1 000 aded gezici köy 
kursu kurulacak ve bu kurslarda her yıl 2 652 vatandaş yetiştirilecektir. 

m) Orta derecede kız ve erkek teknik okullarımızın öğretmenlerini yetiştirmek üzere esasen 
mevcut olan, erkek meslek öğretmen okulu ile kız meslek öğretmen okuluna bina temin edilecek 
ve bunların talebe kadrosu üçer yüze çıkarılacak şekilde genişletilecektir. 

n) Ankara'da ilerde bir yüksek iktisat ve ticaret okulu açılacak, istanbul Yüksek iktisat ve 
ticaret okulunun bu günkü talebe kadrosu her yıl 120 mezun vermek üzere 1 000 e çıkarılacak ve her 
iki okula bina ve tesisat temin olunacaktır. 

o) Mevcut 7 ticaret okulundan başka orta ve lise derecesinde muhtelif merkezlerde yeniden 17 
ticaret okulu açılacak ve bunların talebe kadrosu her yıl 1 900 mezun vermek üzere 9 100 olacak
tır. Bunlardan başka büyük ve küçük lüzum görülen her merkezde akşam ticaret okulları açılacaktır. 

Arzedilen bütün bu sayılar tahminlere dayanmakta olduğundan bunları katî olarak almamak 
lâzımdır. 

2. Vekilliğimizee bu işler için istenilen 8i 000 ÖÖÖ liranın 75 000 000 lirası kurulacak veya 
genişletilecek meslekî ve teknik öğretim müesseselerinin inşaat, istimlâk işleriyle bu müesseseler 
için lüzumlu her türlü alât, teçhizat ve tesisat mubayaasına tahsis olunacaktır. Bu miktar ahval ve 
şartlar müsait olduğu takdirde bu günkü tahminlere göre, her yıl sekiz milyon liraya kadar sar
fiyat yapmak suretiyle on sene içinde sarf oluna bilecektir. 

Mütebaki 6 000 000 lirası da; yeniden ve mevcut kadrolara ilâveten istihdam edilecek öğretmen, 
memur ve müstahdemlerin aylık ve ücretleriyle bu işlerde kullanılmak üzere tezyit veya yeniden 
tesis olunacak mütedavil sermayelere ve bu işlere müteferri bilûmum masraflarla ecnebi müte
hassısların ücret ve harcırahlariyle sair masraflara on sene içinde sarfolunacaktır. 

Büyük yapıları bir sene içinde tamamlamak ve yabancı memleketlerden getirtilmesi icabeden ma
kine, alet, tesisat gibi eşyayı bir yıl içinde getirtmek normal zamanlarda bile güç ve bazan da im
kânsız olmaktaydı. Bu günkü buhranlı zamanlardaysa buna imkân bulunamıyacağı şüphesiz oldu
ğundan bu işlerin temini için vekilliğimize bu hususlarda yekûnu 75 000 000 lirayı ve zamanı 
1951 yılını geçmemek şartiyle ertesi yıllara sâri mukavele akdi için salâhiyet verilmesi zaruri 
görülmektedir. 

Projenin birinci maddesi yukarıda arzedilen sebeplerle teklif olunmuştur. 
Birinci maddede arzedilen işlerden bir kısmı, için ecnebi mütehassıs istihdamında lüzum vardır. 

Bu mütehassıslardan istifade edilebilmesi kendilerinin hiç olmazsa bir kaç sene müddetle istihdam 
edilmeleriyle mümkün olacaktır. İkinci madde bu gibi mütehassıslarla beş seneye kadar mukave
le akdfdebilmeımzi temin maksadiyle teklif edilmiştir. 
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3. Kurulacak çeşitli meslekî ve teknik okulların, bu müesseselerin nevine göre bir eok| teşki

lâtı ve hususiyetleri bulunmaktadır. Her okulun nevine ve hususiyetlerine gört mimari şekillerini 
türlü taksimatını ve inşa şartlarını araştırarak en uygununu tatbik etmek uzun bir etüt işidir. Ve
killiğimiz esasen bu araştırmaları, 41-13 numaralı kanunla teşkil edilmiş ve çeşitli ihtisaislarda, 
yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, ressam ve fen memurlarından mürekkep kadrosu 
4112 sayılı kanunla verilmiş olan Meslekî ve Teknik öğretim müsteşarlığı yapı işleri bürosu île tek
nik büroda devamlı bir şekilde yaptırmaktadır. "Bu çalışmalara göre tesbit edilen projelere ait 
diğer hususların da yukarıda arzedilen yapı işleri bürosunda ve teknik büroda hazırlanması tabiidir 

Yaptırılacak inşaatın yukarıda arzedilen şekilde proje, tafsilât resimleri, keşifleri, mukavemet 
hesapları, hususi şartnameleri vekilliğimizce hazırlanacağına göre bu inşaatın münakaşaya konulma
sı, yaptırılması, kontrol edilmesi muvakkat ve katî kabullerinin yapılması gibi hususların da 3611 
numaralı kanun hükümlerine tabi olmıyarak doğrudan doğruya vekilliğimizce ifası da tabii ve za
ruridir. 

Birinci maddede arzedilen müesseseler içinde Yüksek teknik okul m teknik okulu gibi inşaat ve 
tesisat projelerinin ihzarında ve buna m üteferri işi erinde ve hazırlanan bu proje ve işlerin tetki-
krnda yüksek derecede ihtisası olan birtakım mütehassısların mütalâalarını, mesaisini tavsiyelerini 
icabettirecek kadar büvük ve ehemmiyetli olanları vardır. 

Vekillik lüzum gördüğü takdirde Meslekî ve Teknik öğretim yapı işleri müdürlüğü kadrosuna 
dahil bulunmıyan bu gibi mütehassıslardan da istifade etmesi zaruridir. 

Üçüncü madde yukarıda arzedilen sebeplerle teklif olunmuştur, 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 
Esas No. 1/850 
Karar No. 12 

5 . VTTT , 1942 

Yüksek Reisliğe 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mve-
eutlariTîTn büyütülmesi hakkında Maarif vekil
liğince hazırlanıp Büyük Meclise takdim edile
rek Encümenimize havale buyurulan kanun lâ
yihası Maarif vekili Hasan Âli Yücel ile Maarif 
vekilliği Meslekî ve teknik öğretim müsteşarı 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Bu kanun teklifiyle istenen tahsisat ve salâ
hiyet gerek Devlet merkezinde, gerek muhtelif 
şehir ve kasabalarımızda yeniden açılacak, ya
hut sayılan veya verimleri çoğaltılacak olan 
muhtelif şekil ve derecedeki teknik ve sanat 
okullariyle bu okullara bağlı fabrika ve mües
seselerin inşaat, istimlâk işlerini ve her türlü 
teçhizat ve tesisatını temin etmek maksadına 
müstenittir. Geçen sene Büyük Meclis tarafın
dan kabul edilmiş olan 4112, 4113, 4123 sayılı 
teknik öğretim teşkilâtı hakkındaki kanunlar 
şimdi teklif edilen lâyihanın kabuliyle tatbik 
sahasına geçmeğe başlıyacak demektir. Lâyihaya 

bağlı olan gerekçenin ve Maarif vekilliğince 
hazırlanarak ayrıca bastırılmış olan tekl ik öğ
retim hakkındaki etraflı raporun mütalâasın
dan ve Maarif vekilinin encümende verdiği 
izahlardan da anlaşılır ki mesele memleketimi
zin çok esaslı ve hayatî bir ihtiyacı olan her tür
lü sanat şubesini kurmak, en yüksek mütehassıs 
ve mühendisten en küçük işçiye kadar her çe
şit sanat adamını yetiştirmek ve nihayet bütün 
memleketi asrımızın en ileri ve en zaruri san-
atlariyle teçhiz etmek dâvasmdadır. iptidai 
maddelerin memlekette işlenmesi, mahsulün 
değerlenmesi, çiftçinin kalkınması, halkın i refahı 
ve nihayet memleketin korunması için bütün sa
nat şubelerinin hakkiyle inkişafı zarureti Cum
huriyet inkılâbından beri mütalâa ve tetkik edil
miş hayatî bir mevzu idi. Bu uğurda Avrjupa ve 
Amerikadan muhtelif tarihlerde dünyaca | tanın
mış mütehassıslar celbedilmiş ve onların jetraflı 
incelemeler neticesinde hazırladıkları rapoflar ve 
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çizdikleri programlar bütün temennilere rağmen 
on beş senedenberi geniş zamanlara talik edilerek 
bir türlü tatbik sahasına geçirilememişti. Bu gün 
Hükümetin ve Yüksek Meclisin bu meseleyi ele 
almış olmasını ve daha fazla gecikmekten sakına
rak teknik ve mesleki öğretim sahasında esaslı ve 
devamlı hamleler yapmasını şükranla karşılamak 
bir borçtur. Geniş malî fedakârlıklara mal olsa 
dahi memleketin esaslı kalkınmasına sebep ola
cak bir teşebbüste daha fazla gecikmek asla caiz 
değildir. Bu noktalan gözönünde bulunduran 
encümenimiz teknik öğretim müesseselerinin ku-

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mev
cutlarının büyütülmesi hakkında Maarif vekil
liğince hazırlanıp Büyük Meclise takdim edile
rek Encümenimize havale buyurulan kanun lâ
yihası ve Maarif encümeni mazbatası Maarif 
vekili ve Teknik öğretim müsteşarı ve Nafia ve
kâleti Yapı ve imar işleri reisi huzııriyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Memleketin her salı ada şiddetle muhtaç bu
lunduğu teknik eleman yetiştirilmesini istihdaf 
eden bu kanun lâyihasını Encümenimiz de bü
yük bir memnuniyet ve takdirle karşılamış ve 
maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Birinci ve ikinci maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddeye gelince : 3611 sayılı kanun 
mucibince Nafia vekâleti Yapı ve imar dairesi 
reisliğinin esas vazifesini teşkil eden Devlete ait 
bilûmum mebani inşaat ve tamiratı proje ve ke
şiflerinin ihzarı, münakaşasının icrası, inşaatı
nın kontrol ve nezareti ve muvakkat ve katî 
kabullerinin icrası gibi hizmetlerin Maarif ve
kâletinde müteşekkil Meslekî ve teknik öğre
tim yapı işleri müdürlüğü tarafından yapılma
sına dair olan bu madde hakkında cereyan eden 

rulmasına ve mevcutlarının genişlemesine ve ve
rimlerinin artmasına imkân verecek olan teklifi 
lâzım ve yerinde bulmuş ve aynen tasvip etmiş
tir. 

Kanun lâyihası ittifakla kabul edilerek ha
valesi mucibince Nafia encümenine tevdi buyu-
rulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maarif En. Eeisi M. M. Kâtip 

Manisa istanbul îzmir 
jfö. Nafiz Edgüer 1. Alâettin Gövsa 

Ordu 
AH Canip Yöntem 

müzakere neticesinde : Filvaki Maarif vekâleti
nin mühim bir fen teşkilâtına sahip olmakla be
raber Yüksek mühendis ve Mimar mektepleri
nin de kendi idaresinde bulunmasının ayrıca te
min edeceği faydalara mukabil Nafia vekâleti 
Yapı ve imar dairesinin fevkalâde mahmul bir 
vazife karşısında bulunması dolayısiyle Meslekî 
ve teknik okullar inşaat projelerinin, münakaşa
larının, murakabelerinin ve kabullerinin Maarif 
vekâleti Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri 
müdürlüğünce yapılmasında isabet ve kolaylık 
görülmüştür. Ancak memlekette vücude getiri
lecek bütün Devlet inşaatının aynı esaslar da
iresinde vücude gelmesi ve yapılacak bu binala
rın memleket ve şehir imar plânlarına uygun 
olarak yapılması da daima gözönünde tutulma
sı lâzımgelen bir lüzum ve menfaat olduğuna ka
ni bulunan Encümenimiz, Maarif vekili ve Na
fia mümessilinin de muvafakatiyle bu inşaat 
projelerinin Nafia vekâletince kabul ve tasdi-
kından sonra tatbiki cihetine gidilmesi esasında 
ittifak etmiş ve maddenin sonuna ona göre bir 
fıkra ilâve eylemiştir. Aynı zamanda bu tetkik 
ve tasdikin, işleri sürüncemede bırakacak şekil
de bir netice vermemesi için bu tasdikin iki ay 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 10 . VIII. 1942 
Esas No. 1/850 

Karar No. 41 r 
Yüksek Reisliğe 
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rarfında bitirilmesi lâzımgeleceği hakkındaki 
fıkrayı ilâve etmiştir. 

Diğer taraftan Maarif vekilinin talebi ve 
Nafia mümessilinin de kabulü üzerine az ehem
miyetli işlerde ve mümkün olan yerlerde bu in
şaat için Nafia vekâleti teşkilâtından da istifa
de r.lunacağma dair bir kayit ilâvesi faydalı gö
rülmüştür. 

Dördüncü madde aynen kabul edilmiş ve ka
nunun latbikında Nafia vekâletinin de alâkadar 
bulunması dolayısiyle beşinci maddeye Nafia 
vekâleti de ilâve olunmuştur. 

Bütçe encümenine havale buyurulmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Nafia En. EK. 
Erzincan 

A. Hamili l Her 
A iyon K. 

.1. Çetinkaya 
Diyarbakır 
('. Çubukçu 

İzmir 
S. Epikmen 

Niğde 
H, 1 

M. M. 
Eskişehir 

İzzet Arukan 
Afyon K. 

M. Gönenç 
Eskişehir 

O. Işın 
Malatya 

M. Özpazarbaşt 

B. M. M. 
Kâtij) 
Sivas 

A. N. D emir ağ 
Ankara 

E. D emir e l 
İsparta 

II. Özdamar 
Malatya 
M. öker 

Tunceli 
Sami Erkman 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 147 
Esas No. 1/850 

Yüksek Reisliğe 

12 . VIII . 1942 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcut
larının büyütülmesi hakkında Maarif vekilliğin
ce hazırlanan ve Başvekâletin 3 . VII . 1942 
tarih ve 6/2942 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Encümenimize hava
le buyuru! maki a Maarif ve Nafia encümenleri 
mazbataları yi e birlikte ve Maarif vekili Hasan 
Âli Yücel ile Maliye vekâleti namına Bütçe ve 
Malî kontrol umum müdürü hazır oldukları hal
de tetkik ve üzakere olundu. 

Mucip sebebi er lâyihasında yazılı tafsilât ile 
verilen izahata göre her sanat şubesinde şiddetle 
muhtaç olduğumuz teknisyenleri yetiştirmek 
dâvamızı halletmek üzere bulunuyoruz. Bugün
kü teşkilât ile bu ihtiyacı karşılamanın imkânı 
olmadığını gören Hükümet ve Büyük Meclis ge
çen sene kabul edilen 4113, 4121 ve 4122 sayılı 
kanunlar ile Teknik öğretim teşkilâtı hakkında 
icabedeıı esasları vazetmişti. Şimdi Meclise su
nulmuş bulunan lâyiha ile bu esasların on sene
lik bir program tahtında ve peyderpey tatbiki 
istihdaf edilmektedir. 

Gerek Millî Müdafaa ve gerek memlekette 
yerleşmesini ve inkişafını mühim bir dâva ola
rak ele aldığımız endüstri bakımından her sa
hada lâzım olan yüksek mühendis, mühendis, 

teknisyen ve usta işçileri bir an evvel yetiştir
mek için Ankara'da Yüksek teknik okulu ile ay 
rica bir teknik okulu açılacağını ve İstanbul' 
daki Yüksek Mühendis okulunun dahi Yüksek 
teknik okulu haline getirilmekle beraber gerek 
bu okulun ve gerek teknik okulunun kadroları 
arttırılacağını ve sanat okulları ile Kız enstitü
lerinin, Ticaret okullarının ve Akşam sanat okul
larının ve Yapı usta okulları ve diğer meslek 
okullarının sayılan çoğaltılacağı gibi mevcutla
rından âzami verim alınması için icabedeıı ted
birlerin alınacağını ve nihayet köylülerimize! dahi 
bazı küçük sanatların öğretileceğini lâyiha mün-
derecatından memnuniyetle anlamaktayız. 

Mahsullerimizi kıymetlendirerek, işçilerimi
zi çoğaltarak ve mühim bir yekûn tutarı imal 
karşılığını memleket dışına gitmekten kurta
rarak halkı refaha memleketi ümrana ve koru
mağa matuf bu mühim teşebbüsü takdir ile kar
şılayan Encümenimiz lâyihayı esas itibariyle 
kabule şayan görmüş ve birinci maddede ifade
ye vuzuh verecek bir iki kelime ilâvesiyle madde
leri aynen kabul etmiştir. j 

Lâyihanın müzakeresi sırasında Hükümetçe 
dördüncü madde olarak teklif edilen maddedeki 
hükümlerin bir kısmının muvakkat olduğu görü-
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lerek bu fıkralar ayrıca bir muvakkat madde 
halinde tedvin edildiği gibi kezalik Hükümetin 
teklif eylediği diğer bir muvakkat madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Bu muvakkat madde ile birinci madednin te
diye miktarına müteallik hükmü 1942 malî yılı 
için tahdit edilmektedir. Filhakika kanunun bi
rinci maddesiyle girişilecek taahhüdatm yıllık 
âzami tediye miktarı 8 000 000 lira tesbit edilmiş 
ise de muvakkat madde ile bunun 1942 malî yılı
na ait kısmının 3 000 000 lirayı tecavüz edemi-
yeceği tasrih olunmuş ve bu suretle derhal giri-
şilebilmesi mümkün olan 3 000 000 liralık taah
hütlere karşılık olmak üzere şimdilik 1 000 000 
lira münakale suretiyle temin edilmiştir. 

Mevzuun ehemmiyeti dolayısiyle müstacelen 
müzakeresi temennisiyle lâyiha Umumî heyetin 
tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe su-

HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

Mesleki ve teknik okullar açılması ve mevcutların 
büyütülmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maarif vekillimi yeniden Mes
lekî ve Teknik öğretim müesseseleriyle Anka
ra 'da bir yüksek Teknik okulu ve bir Teknik 
okulu açılmasını ve bugün idare etmekte bulun
duğu Meslekî ve Teknik öğretim müesseseleri
nin büyütülmesini, gerek mevcut teknik mües
seselerinin ve gerek yeniden açılacak olanların, 
gerekse Erkek sanat okulu mezunlarının staj 
görmeleri için kurulacak olan staj fabrikaları
nın inşaatını ve istimlâk işlerini ve her türlü 
lüzumlu alât, teçhizat ve tesisatı temin etmek 
üzere yıllık tediye miktarı 8 000 000 lirayı 
geçmemek şartiyle 75 milyon liraya kadar 
1942 - 1951 yıllarına geçici taahhüdat ve sarfi
yat icrasına izinlidir. Bu suretle girişilecek 
taahhüdattan dolayı her sene ödenmesi lâzımge-
len miktarlar Maarif vekâleti bütçesine konula
cak tahsisat ile karşılanır. 

Yukarıda yazılı hizmetlerden dolayı yeniden 
ve ilâveten istihdam edilecek bilûmum memur 
ve müstahdemlerle ecnebi mütehassısların ay
lık, harcırah vesaire masrafları ve bu işlerde j 
kullanılmak üzere tezyit veya yeniden tesis edi- I 
lecek mütedavil sermayeler ve bu işlere müte- ı 

nulur. -
Reis M. M. Kâtip 

Çorum Muğla İstanbul 
/ . Eker H» Kitabet F. öymen 

Bolu Bolu Bursa 
Celâl Sait Siren Dr. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk 

[Bursa Diyarbakır Elâziğ 
A. Nevzad Ayaş Rüştü Bekit M. F. Altay 

Giresun İsparta İsparta 
M. Akkaya M. Karaağaç R. Ünlü 
istanbul Kayseri Kayseri 

H. Ülkmen F. Baysal Suat Hayri Ürgüblü 
Kırklareli Maraş Mardin 

B. Denker M. Bozdoğan R. Erten 
Ordu Sivas Tokad 

H. Yalman Remzi Çiner II, N. Keşmir 
Yozgad Yozgad 

A. Sungur S. tçöz 

NAFİA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Meslekî ve Teknik okullar açılması ve mevcutla
rın büyütülmesi hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Hükümetin teklifi ay
nen 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRİŞİ 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların a 

büyütülmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maarif vekilliği yeniden mes
lekî ve teknik öğretim müesseseleriyle An
kara'da bir Yüksek teknik okulu ve bir teknik 
okulu açılmasını ve bugün idare etmekte bu
lunduğu Meslekî ve Teknik öğretim müessese
lerinin büyütülmesini, gerek mevcut teknik 
öğretim müesseselerinin ve gerek yeniden açı
lacak olanların, gerekse erkek sanat okulu me
zunlarının staj görmeleri için kurulacak olan 
staj fabrikalarının inşaatını ve istimlâk işle
rini ve her türlü lüzumlu alât, teçhizat ve tesi
satı temin etmek üzere yıllık tediye mikdarı 
8 000 000 lirayı geçmemek şartiyle 75 milyon 
liraya kadar 1942 - 1951 yıllarına geçici taah-
hüdat ve sarfiyat icrasına izinlidir. Bu suretle 
girişilecek taahhüdattan dolayı her yıl sarfı lâ-
zmıgelen miktar Maarif vekilliği bütçesinde 
hususi bir fasla konulacak tahsisat ile karşı
lanır. 

Yukarıda yazılı hizmetlerden dolayı yeni
den ve ilâveten istihdam edilecek bilûmum me
mur ve müstahdemlerle ecnebi mütehassısların 
aylık, harcırah ve saire masrafları ve bu işler
de kullanılmak üzere tezyit veya yeniden te-

( S. Sayısı : 241 ) 
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ferri diğer bilûmum masraflar için senelik 
miktarı İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmek 
ve her sene bütçesinin taallûk eylediği tertiple
rine ilâve edilmek üzere, on senede ayrıca 
6 000 000 lira sarfma Maarif vekili mezundur. 

MADDE 2. — Maarif vekilliği, birinci mad
dede yazılı müesseselerde ve işlerde kullanıla
cak ecnebi mütehassıslarla en çok beş sene sü
recek şekilde mukaveleler akdine salahiyetlidir. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı Mes
lekî ve Teknik öğretim müesseselerinin inşaat, 
tamirat ve inşaatla ilgili tesisatının bütün proje 
ve tafsilât resimleriyle mukavemet hesaplan, 
hususi şartname ve keşifleri ve bunların proje, 
resim ve şartnamelerine göre yapılıp yapılma
dığının kontrolü ve muvakkat ve katî kabul 
muameleleri, 3611 sayılı kanun hükümlerine ta
bi olmıyarak 4113 sayılı kanunla teşkil olunan 
Meslekî ve Teknik öğretim yapı işleri müdürlü
ğünce yapılır. 

Maarif vekilliği sözü geçen proje ve tafsilât 
resimleriyle mukavemet hesaplarını zaruret ha-. 
linde Meslekî ve Teknik öğretim yapı işleri 
müdürlüğüne mensup olmıyan mütehassıslara 
da yaptırabilir. 

Na. E. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Hükümetin teklifi ay
nen 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci maddede ya
zılı meslekî ve teknik öğretim müesseselerinin 
inşaat, tamirat ve inşaatla ilgili tesisatının bü
tün proje ve tafsilât resimleriyle mukavemet 
hesapları, hususi şartname ve keşifleri ve bunla
rın proje, resim ve şartnamelerine göre yapı
lıp yapılmadığının kontrolü ve muvakkat ve 
katî kabul muameleleri 3611 sayılı kanun hü
kümlerine tabi olmıyarak 4113 sayılı kanunla 
teşkil olunan Meslekî ve teknik öğretim yapı 
işleri müdürlüğünce yapılır. 

Maarif vekilliği sözü geçen proje ve tafsilât 
resimleriyle mukavemet hesaplarını zaruret 
halinde Meslekî ve teknik öğretim yapı işleri 
müdürlüğüne mensup olmıyan mütehassıslara 
da yaptırabilir. 

Şu kadar ki bu proje ve plânların Nafia ve
kâletince tasdikmdan sonra tatbiki lâzımdır. Bu 
tasdik, proje ve plânların Nafia vekâletine 
tesliminden itibaren iki ay zarfında yapılacak
tır. 

Maarif vekilliği Meslekî ve teknik öğretim 
yapı işleri müdürlüğünün teşkilâtı bulunmıyan 
yerlerde yaptırılacak az ehemmiyetli inşaat ve 
tamirata taallûk eden işlerde Nafia vekâleti teş
kilâtından da istifade olunabilir. 

( S. Sayısı : 24J ) 
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B. E. 

sis edilecek mütedavil sermayeler ve bu işlere 
müteferri diğer bilûmum masraflar her yıl büt
çesinin taallûk eylediği tertiplerine ilâve edil
mek üzere, on senede ayrıca 6 000 000 lira sar
fına Maarif vekili mezundur. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 3. — Nafia encümeninin 3 ncü mad
desi aynen. 

MADflDE 4. — 4122 sayılı kanuna bağlı (4) 
sayılı cetvele ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar ilâve olunmuştur. 

MUVAKKAT MAD|DE 1. — 1942 malî yılı 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetve
linin Maarif vekilliğine ait (Ticaret, kız sa
nat okulları ve enstitüleri, bölge sanat okulları, 
meslek ve bilûmum akşam okulları) kısmına 
ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
ilâve olunmuş ve 1942 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı (L) cetvelinin Maarif ve-

( S. Sayısı : 241 ) 
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Hü. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

25 . VII. 1942 
B§. V. ve 
Ha. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menenıencioğlu A. E. Artunkal 
Da. V. 

Dr. A. F. Tuzer 
Mf. V. 
Yücel 

8. t. M. V. 
Dr. II. Alatas 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
E. Karadeniz 

Mal. V. 
F. Ağrah 

îk. V 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Ş. E. Ilatipoğlu 

Ti. V. 

Na. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümetin teklifi 
aynen 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye, Maarif ve Nafia vekilleri 
memurdur. 

( 8. Sayısı : 241 ) 
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B. E. 

killiğine ait (Bölge sanat okullariyle kız ensti
tüleri ve kız sanat ve diğer meslek, akşam okul
ları) kısmından ilişik (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar çıkarılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Birinci madde 
mucibince girişilecek taahhüdattan dolayı ya
pılacak tediyenin âzami miktarı 1942 malî yılı 
için 3 000 000 lirayı geçemez. Bu taahhütler 
karşılığı olarak 1942 malî yılı düyunu umumiye 
bütçesinin 316 ncı faslının ikinci (25 000 000 
sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürettebatı) mad
desinden 1 000 000 lira tenzil edilerek Maarif 
vekâleti bütçesinde (Meslekî ve teknik okul
lar açılması ve mevcutların büyütülmesi hak
kındaki kanun mucibince yapılacak bilûmum 
hizmetler karşılığı) adıyla açılan 736 ncı fasla 
fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6. — Nafıa encümeninin 5 nci cıuıd-
desi aynen. 

( S. Sayısı : 241 ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Açılması düşünülen meslekî ve teknik okullaı 

I. Yüksek dereceli okullar: 
Ankara Yüksek teknik okulu 
Ankara Yüksek iktisat ve ticaret okulu 
II. Yüksekçe dereceli okullar: 
Ankara Teknik okulu 
Tayyare motorculuğu usta okulu 
III. Orta dereceli okullar: 
A) Erkek sanat okulları: 
Adana Erkek sanat olculu 
Eskişehir » » » 
Kayseri » » 
tzmir » » 
Ankara » » » 
istanbul » » » 
İstanbul Deniz inşaat okulu 

» Maden sanatları okulu 
» Dökümcülük okulu 
» Doğramacılık okulu 
» Dokumacılık okulu 
» Elektrikçilik okulu 

Gazianteb Erkek sanat okulu 

» (İkinci) 

Trabzon 
Samsun 
İzmit 
Erzurum 
Malatya 
Antakya 
B) Yapı 
İzmir Y 
Adana 
Samsun 
Kayseri 
Rize 

» » » 
» » » 
» » » 
» y> » 

» » » 
» » » 

usta okulları: 
apı usta okulu 
» » » 
» » » 
» 1» » 

» » » 
0) Ticaret liseleri: 
İstanbul 
Bursa 
Konya 
Kayseri 
Eskişehir 
D) Orta 
Balıkesir 
Mersin 
Antakya 
Gazianteb 
Edirne 

İkinci ticaret lisesi 
Ticaret lisesi 

•» » 
» » 
» » 

ticaret okulları: 
Orta ticaret okulu 

» » » 
» » » 
» » •» 

» » » 

Malatya Or 
Adapazarı 
"Erzurum 
Giresun 
Ordu 
Aydnı 
Zonguldak 

ta. t'carot 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

E) Kız enstitüleri: 
Konya Kız enstitüsü 

okulu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Balıkesir Kız enstitüsü 
Malatya Ki? 

Maraş 
Mersin 
Urfa 
Samsun 
Erzurum 
Diyarbakır 
Eskişehir 
Çorum 
Tekirdağ 
Ödemiş 
Kırklareli 
Akhisar 
Tokad 
Turgutlu 
Mardin 
Kilis 
Adapazarı 
Tarsus 
Benizli 
Bergama 
Zonguldak 
Antalya 
Tire 

TV. Akşam 
A) Akşam 

enstitüsü 
Kız enstitüsü 

» 
» 
» 
» 
»_ 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

okulları : 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
> 
» 
> 

erkek sanat okulları : 
İstanbul Akşam erkek sanat okulu (6 tane) 
tzmir 
Aydın 
Adana 
Konya 
Eskişehir 
Kayseri 
Kastamonu 
ıGazianteb 
Sivas 
Trabzon 

Akşam 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

erkek sanat okulu 
» » » 
» » » 
» » > 
» » •» 
» » » 
» » » 
» » * 
» » » 
» » > 

( S. Sayısı : 241 ) 
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Kırklareli 
Akhisar 
Tokad 
Turgutlu 
Mardin 
Kilis 
Adapazarı 
Tarsus 
Denizli 

Akşam kız sanat okulu 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mustafa K. Pş. Akşam kız sanat okulu 
Siverek » » > » 
Zile » » » » 
Zonguldak » > » » 

V. Köy gezici kursları: 
A) Köy gezici kursu,(Erkekler için) 
Muhtelif vilâyetlerde 1 000 tane. 
B) Köy gezici kursu (Kadınlar için) 
Muhtelif vilâyetlerde 1 000 tane. 

[2] NUMARALI CETVEL 

Mevcut olup büyütülecek meslekî ve teknik 
okullar 

I. Yüksek dereceli okullar: 
İstanbul Yüksek mühendis okulu 
îstabul Yüksek iktisat ve ticaret okulu 
II. Yüksek dereceli okullar: 
İstanbul teknik okulu 
Ankara kız meslek öğretmen okulu 
Ankara erkek meslek öğretmen okulu 
III. Orta dereceli okullar: 
A) Erkek sanat okulları: 
Ankara erkek sanat okulu 
Aydın' • » • » - » 
Bursa » » » 
Diyarbakır » » » 
İstanbul » » » 
tzmir » » » 
Kastamonu » » » 
Konya » » » 
Sivas » » » 

B) Yapı usta okulları: 
Ankara yapı usta okulu 
Erzurum » •» » 
Erzurum » » » 
tstanbul » » » 
O) Ticaret liseleri ve orta ticaret okulları: 
Ankara ticaret lisesi 
Adana •» » 
tstanbul » » 
tzmir » » 
Samsun » » 
Trabzon » » 
Kula (Manisa) orta ticaret okulu 
D) Kız enstitüleri: 
Adana tsmet tnönü kız enstitüsü 
Afyon Ali Çetinkaya kız enstitüsü 

Ankara Ismetpaşa kız enstitüsü 
Antakya kız enstitüsü 
Bolu kız enstitüsü 
Bursa Necatibey kız enstitüsü 
Edirne kız enstitüsü 
Elâzığ kız enstitüsü 
(îazianteb kız enstitüsü 
İstanbul Kadıköy kız enstitüsü 
tstanbul Selçuk kız enstitüsü 
tstanbul Üsküdar kız enstitüsü 
İzmir Cumhuriyet kız enstitüsü 
tzmit » » 
Kayseri » » 
Kütahya » •» 
Manisa tsmet tnönü » » 
Sivas » » 
Trabzon » » 
IV. Erkek terzilik okulları: 
tstanbul erkek terzilik okulu 
V. Akşam okulları: 
A) Akşam erkek sanat okulları: 
Ankara akşam erkek sanat okulu 
Bursa » » » » 
tstanbul » » » » 
B) Akşam ticaret okulları : 
tzmir Akşam ticaret okulu 
C) Akşam kız sanat okulları : 

Akara Akşam kız sanat okulu 
Antalya » » » » 
Balıkesir » » » » 
Diyarbakır » » » » 
Erzurum » > » » 
Eskişehir » » » » 
îstanbul » » » » 

( S. Sayısı : 241 ) 
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İzmir 
İsparta 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Afyon 
Adana 
Bursa 
Edirne 
Elâzığ 
Kadıköy 
Kayseri 
Kütahya 
Manisa 
Sivas 
Trabzon 
.Üsküdar 
Nişantaşı 
Bolu 
izmit 
Antakya 
Gazianteb 
Samsun 
Uşak 
Giresun 

^Vkşam 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kız 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

sanat 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
P 

» 
» 
» 

okulu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
J» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

VI. Köy gezici kursları : 
A) Köy demirciliği ve marangozluğu gezici 

kursları : 
Aydın 
Adana 
Bursa 
Manisa 
Balıkesir 
Kayseri 
Gazianteb 
$ivas 

Konya 
Elâzığ 
Diyarbakır 

B) Köy kadınları gezici kursları : 
Ankara (2 tane) 
Adana 
Balıkesir 
Bursa 
Edirne 
Eskişehir 
izmir (2 tane) ' 
Kayseri 
Manisa 
Samsun 

( S. Sayısı : 241 ) 
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Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 
D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

8 müdür 
9 » 

10 > 
12 » 
14 » 
15 > 
14 Müdür muavini 
15 » » 
9 öğretmen 

10 » 
11 » 
12 » 
14 Doktor .: 

[2] NUMARALI CETVEL 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

5 
10 
20 
35 
6 
10 
3 
10 
1 
10 
20 
20 
2 
1 
5 
49 
55 
69 
2 
1 

120 
100 
85 
75 
60 
50 
260 
210 
200 
170 
140 
120 
75 
60 
50 
40 
30 
20 
75 
60 

[3] NUMARALI CETVEL 
I). Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

10 öğretmen 10 35 
11 » 20 30 
12 > 30 25 

3 
2 
7 
6 
10 
7 
10 
37 
5 
10 
20 
30 
3 

140 
120 
100 
75 
50 
40 
50 
40 
120 
100 
85 
75 
50 

tdare memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 
» •» 

Usta 

» 
» 

Hademe 
» 

» 
Kaloriferci 

î-_*. ( S. Sayısı : 241 ) 



S. Sayısı: 242 
İskenderun limanının Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğüne devri ve mezkûr umum 
müdürlükçe işletilmesi hakkında kanun lâyihası ve Na-

fia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/848) 

T. C. 
Başvekâlet . 2 . VII . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2583 . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İskenderun limanının Devlet Demiryolları ve limanları işletme Umum Müdürlüğüne devri ve 
mezkûr umum müdürlükçe işletilmesi hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince 18 . VT . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesiyle birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

İskenderun limanının devir ve işletme kanunu esbabı mucibesi 

Dünya harbinin zuhurundan ve bu harbin Akdenize sirayetinden sonra memleketimizin deniz 
voliyle vâki ithalât ve ihracat münasebetleri Mersin ve bilhassa iskenderun limanına inhisar etmiş 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan yine bu vaziyet deniz nakliyatımızı ekseriyeti itibariyle kara yollarına intikal 
ettirilmiş ve bu suretle Mersin ve iskenderun limanlarımıza çıkarılmak mecburiyetinde kaldığı
mız mallarımızın süratle tahliye edilmesi ve daha mühimi tahliye edilen bu mallarımızı kısa bir 
zamanda demiryollarımızla ülkemiz içerisine dağıtabilmek için vagonlarımıza yükletilmesi ve bu 
iş ve vazifelerin çabuk ve gereği gibi yapılmasını teminen demiryollarımızm dayandığı liman iş
leriyle demiryolları hizmetlerimizin birleştirilmesi ve bu iki çeşit hizmetin sistemli, ahenkli ve ça
lışmaları için bir elden idaresi lâzımgelmiştir. 

Gerçi hissedilen bu âcil lüzum ve zarurete binaen Millî korunma kanunumuzun muaddel altıncı 
maddesinin VTII nci bendiyle verilen salâhiyete istinaden iskenderun limanı, bütçe ve teşkilâtına 
dair mer'i hükümler mahfuz kalmak üzere Devlet Demiryolları ve limanları işletme Umum. mü
dürlüğüne devredilmiş ise de beklenen ve arzu edilen amacın derhal elde edilebilmesi için yapıl
ması gerekli kadro ve teşkilât ve tesisata ve iş birliğini temine matuf hizmetlere; Devlet limanları 
bütçesinin ve gelirinin müsait olmaması sebebiyle bütçesinden muayyen tahsisattan fazla ve bu 
limanı bütçe ve teşkilâtına dair mer'i hükümler dairesinde idaresini eline alan Devlet Demiryol
ları ve limanları işletme Umum müdürlüğü de kendi bütçesinden ayrıca para harcamasına imkân 
olmaması muvacehesinde ve bir de esasen demiryollarımızm limana kadar dayanmış olması ve bu 
limanda liman ve demiryolları hizmetlerinin girift bir vaziyet almış bulunması itibariyle li
man hizmetlerinin de Devlet demiryolları ve limanları işletme Umum müdürlüğüne devri muva
fık görülmüştür. 

Buna binaen 3714 sayılı kanuna müsteniden Devlet limanları işletme Umum müdürlüğünce 
iskenderun limanından yapılmakta bulunan liman hizmetlerinin Devlet Demiryolları ve limanları 
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işletme umum müdürlüğüne devrini tazammun eden kanun projesi hazırlanmıştır. 

Birinci madde: 
Bu limandaki hizmetlerin yapılabilmesine devam edilebilmek için mevcut menkul, gayri

menkul emvalin ve tesisatın ve muharrik ve müteharrik vasıtaların Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğüne devri zaruri görülmüş ve bu itibarla Millî korunma kanununa is
tinaden bu limanın Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünce idaresine baş
landığı 28 şubat 1942 tarihinde mevcut bütün tesisat ve teçhizat ve her türlü alât ve edevat, bilû
mum muharrik ve müeharrik deniz ve kara vesaiti ve mebanisi, demirbaş ve istihlâk olunacak me-
vat ve eşyası ile birlikte devredileceği projenin 1 nci maddesinde ifade edilmiştir. 

İkinci madde: 
Hükümetimizle Fransa arasında 25 haziran 1939 tarihinde imzalanıp 3658 sayılı kanun ile tasvip 

buyurulmu olan anlaşma ve bu anlaşmaya bağlı protokol mucibince Hükümete intikal et
miş bulunan iskenderun limanındaki menkul ve gayrimenkul emval ve teçhizat ve malzeme ve 
saire bedelleri Hükümet tarafından tediye olunarak bilâhara 3714 sayılı kanunla Devlet limanları 
işletme umum müdürlüğüne devredilmiş olmakla beraber bu idare, limanı tesellüm ettikten sonra 
ayrıca bazı tesisat vücude getirmiş ve malzeme ve vasıta temin eylemiş bulunmaktadır. 

Fransızlardan satın alınıp Devlet limanları işletme umum müdürlüğüne devredilmiş olanlar 
için Devlet demiryolları ve limanalrı işletme umum müdürlüğü tarafından Devlet limanları işletme 
umura müdürlüğüne bir bedel ödenmesi mevzuubahis olamıyaeağı tabiidir. Ancak vaziyeti hazı
ra sebebiyle Devlet limanları idaresinin işlet mekte olduğu Trabzon, İstanbul, îzmir limanla
rındaki faaliyetin azalması ve ithal ve ihraç münasebetlerimizin iskenderun limanında toplanması 
sebebiyle bu idarenin diğer limanlardaki malzemesinden ve vasıtalarından bir kısmı İskenderun 
limanına gönderilmiş ve işletme tahsisatı daha ziyade bu liman için sarf edilmiş olması itibariyle 
bu idare bütçesine yardım edilmesi zaruri görülmüş ve bu sebeple Devlet demiryolları ve liman
ları umum müdürlüğünün; Devlet limanları işletme umum müdürlüğünce inşa edilen ve edilmekte 
bulunan ve istimlâk olunan gayrimenkullerle, vücude getirilen tesisatı ve mubayaa suretiyle te
min edilen ve bu limana diğer mahallerden gönderilen teçhizat, mevat ve eşya ve malzemenin ha
kikî kıymetinin takdiri müşkül olup bunun için yukarıda arzolunduğu veçhile yardım mahiyetin
de maktuan (600 000) liranın Devlet limanları işletme umum müdürlüğüne tediye edilmesinin mu
vafık olacağı mütalâa edilerek projenin 2 nci maddesi buna göre teklif edilmiştir. 

Üçüncü madde: 
Bu limanın idaresi 28 . I I . 1942 tarihinde Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü

dürlüğüne tevdi ve kanun projesinin 1 nci maddesiyle de bu tarihten itibaren devri kabul edilmiş 
olmasına ve bu iki idarenin ayrı, ayrı şahsiyeti haiz bulunmasına binaen hukuk ve 
veeaibinin intikali bakımından bir tefrik yapılması zaruri bulunmuş ve bu es
bap tahtında projenin 3 ncü maddesinde 28 . I I . 1942 tarihine kadar hukuk ve veeaibinin Dev
let limanları işletme umum müdürlüğüne aidiyeti zikredilmekle beraber bu hüküm madde metninde 
27 . I I . 1942 akşamı banka ve vezne mevcutlariyle bu tarihten evvel yapılmış hidemattan mütevellit 
istifa edilmiş ve edilecek olan varidatın Devlet limanları umum müdürlüğüne reddolunacağı kay-
diyle izah olunmuştur. 

Devri mütaakip Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün bu limanda hiç bir ilişiği kalmı-
yacağı tabiidir. 

Diğer taraftan 27 . I I . 1942 akşamına kadar yapılmış bulunan muamele ve münasebetlerden ta
kibi istilzam edecek olan bazı hak ve vecibeler olabilir. 

Devlet limanlan işletme umum müdürlüğünün, bu hak ve vecibelerini takip için iskenderun'da 
bir teşkilât bırakması doğru olamıyacağından bu hak ve vecibelerin takibi işinin Devlet demiryol
ları ve limanları işletme umum müdürlüğüne tevdii zaruri bulunmuş ve bunu teminen yine 3 ncü 
madde metnine bu hukuk ve vecaip ve ihtilâf atın Devlet limanları işletme umum müdürlüğüne 
izafeten Devlet demiryolları tarafından takip edileceği hükmü konulmuştur. 
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Dördüncü madde: i 
Limanın Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğüne devrinden sonra bju li

manda çalışan memurların Devlet limanları işletme umum müdürlüğüne iadesiyle yeniden nı^mur 
temini kabil olamıyacağından ve maahaza bunların hepsinin de Devlet demiryollarına devri ve in
tibaklarının yapılması doğru görülmediğinden limanın mürettep kadrosuna dahil memurlardan 
Münakalât vekâletince münasip görülenlerin Devlet demiryollarına intikalinin kabulü cihetine gi
dilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün ücretlerine dair olan 3173 sayılı 
kanunda kabul edildiği veçhile 24 lira aylık ücretli 3 ncü sınıf amele dahi % 5 aidata tabi tekaüt 
sandığına dahil olup hukuk ve veeaip bakımından diğer memurlardan farkı yoktur. 

Halbuki Devlet limanları işletme umum müdürlüğü memurları tekaüt sandığı hakkındaki ;3137 
sayılı kanuna göre esas personeli teşkil eden tayfalar % 2 ve diğer memurlar % 5 aidata: tabi 
tutulmuş ve buna mukabil % 5 aidata tabi memurlardan; ( Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü memurları tekaüt sandığı kanununda yazılı esaslar dairesinde ) 
30 sene hizmet edenlere veya 20 sene ve daha ziyade hizmet edip 60 yaşını bitirenlere ve-
yahut 65 yaşını doldurduklarından dolay mecburi tekaüde sevkedileceklerden hizmet müd
detleri 20 sene ve daha ziyade olanlara veyahut müddeti 20 sene ve daha ziyade olanlar
dan vazife yüzünden olmaksızın malûl olanlara tekaüt veya yetimlerine yetim maaşı tah
sis edilmekte ve 3 seneden fazla hizmet müddeti olup da idareden ayrılanlara tekaüt 
sandığmdaki mevduatları verilmekte ve halbuki % 2 aidatlı gemici ve saireye münhasıran vazife 
başında malûl kaldıkları takdirde kendilerine ve vazife başında kaza neticesi vefatları halinde 
yetimlerine maaş bağlamakla ve 60 yaşını doldurmak veya vazife icabı olmaksızın malûl kalmak 
sebebiyle hizmetini terkedenlere veya hizmetten çıkarılanlara her hizmet senesi için son aylığı
nın dörtte biri nisbetinde tazminat verilmekle iktifa olunmaktadır. 

Devlet limanları ve bilhassa Devlet denizyolları işletme umum müdürlükleri Tekaüt kanunun
daki bu ikiliği kaldırmak üzere bu kanunun tadili esbabına tevessül edilmiş olmakla beraber Dev
let limanları işletme umum müdürlüğünün, Dovlet demiryolları ve limanları işletme umum s mü
dürlüğüne intikal edecek memurlarının bu idare mevzuatına göre intibak ettirilmeleri ve bü ba
kımdan % 5 aidata tabi memurların aylıklarından kesilmiş bulunan % 5 1er ile Devlet 1 imajları 
umum müdürlüğü ve bu idarenin istihlâf etmiş olduğu idareler bütçesinden tekaüt sandığına 
verilegelen muadillerinin ve müstahdemlerin aylık ücretlerinden kesilmiş olan % 2 1erin Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü memurları tekaüt sandığına devri ve % 2 aidat
lı müstahdemlerin Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğüne intikalleri tarihin
den itibaren emsali memurları kıyasen % 5 aidata tabi tuutlmaları ve Devlet limanları işletme 
umum müdürlüğü ile bu idarenin istihlâf eylediği mülga idareler zamanında tevkif edilen % 2 
lerin % 5 e iblâğı için aylık ücretinden ve idareden ayrılması halinde kendisine ve yetimi ejrine 
verilecek tazminat veya tahsis olunacak maaşından Münakalât vekâletince tâyin edilen nisljıette 
cüzî bir miktar tevkifi muvafık görülmüş ve buna mukabil bu memurların Devlet limanları işlet
me umum müdürlüğü ile bu idarenin istihlâf eylediği idarelerde aidatla geçen hizmet müddetleri
ne ait kıdem haklan mahfuz tutulmuştur. 

Bu memurların Münakalât vekâletine bağlı bir idareden diğer bir idareye bütün haklariyle in
tikalleri temin edilmiş bulunduğuna göre bunlara tazminat verilmesi de mevzuubahis olmahıak 
icabeder." 

Mülga Seyrisefain idaresinde 15 sene Ve daha ziyade hizmet etmiş olup da bu idareyi istijhlâf 
eden idarelere intikal eden memurların Seyrisefain idaresinde son aldıkları maaş üzerinden 1683 
sayılı kanuna göre tekaütlüklerinin icrası ve yine idarede aidat vermek suretiyle vazife görjrtıüş 
ve bilâhare yeni idarelere geçmiş bulunan mütekait memurlara 1683 sayılı kanunun 7 nci rjıad-
desi mueibince eyyamı müteahhire zammı verilmesi 3137 sayılı kanunun 42 nci maddesinde tasrîh 
kılınmıştır. Bu gibi memurlardan Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünü ge-
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çecek olanlar hakkında bu hükümlerin tatbiki zaruri görülmüş ve bu hüküm madde sonuna ilâve 
olunmuştur. 

Beşinci madde : 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanun Devlet limanları iş

letme umum müdürlüğü memurlarına da teşmil edilmiştir. «Madde : 23» Halbuki Devlet demir
yolları ve limanları işletme umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan 
2847 ve 3173 numaralı kanunlarla kabul edilen hususi hükümlerin devamı meriyeti mahfuz tutul
muştur. (3656 sayılı kanun Madde : 26) 

3656 sayılı umumî barem kanunu ile vazolunan dereceler ve bu derecelere mahsus maaş ve aylık 
ücretler, Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü memurları için hususi kanun-
lariyle kabul edilen esaslara mütenazır değildir. Ve tevafuk etmemektedir. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü memurlarından bir kısmı 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesi mucibince bu kanunun şümulü haricindedir. 

Halbuki yukarıda da arzolunduğu veçhile Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü memurlarının ücretlerine dair olan kanun 24 lira aylık ücretli 3 ncü sınıf amelesi hakkında 
dahi tatbik olunmaktadır. 

Bu itibarla Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden Devlet demiryolları ve limanlan işlet
me umum müdürlüğüne intikal edecek memur ve müstahdemlerin intibakları yapılırken bu cihet
lerin nazarı itibara alınması lâzım gelmiştir. 3656 sayılı kanunun 1 nci maddesindeki cetvele göre 
5 nci derece bir memur aylığının tutarı 260 ve halbuki Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü memurları ücretlerine dair 3173 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvele naza
ran 5 nci derece bir memurun aylık ücreti asgari 321 ve âzami 360 liradır. Umumî ve hususi barem 
kanunlarımızda aylık ücret tutarları esas ittihaz edilmiş ve Devlet daire ve müesseselerinin husu
siyetleri itibariyle derecelere taksim kılınmıştır. 

Bu bakımdan Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğüne bir memur ve müstahdemin intikal ve intibakı yapılırken Devlet liman
ları işletme umum müdürlüğünde müstahdem bulunduğu sırada 3656 sayılı kanuna göre intibakı 
yapılmış ve tâbiri aharla hakkında bu kanun hükümleri tatbik edilmiş olup olmadığına göre ikiye 
ayırmak ve aldığı ücret tutarının tekabül eylediği dereceye intibakı yapılmak icabeder. 

Bu düşünce ile haklarında 3656 sayılı kanun hükümleri tatbik edilen memurların almakta ol
dukları alyık ücretleri 3173 sayılı kanunda aylıktutarlarma tekabül eden dereceye intibakları 
prensip olarak muvafık görülmüştür. 

Yalnız 3173 sayılı kanunun 3 ncü maddesiyle Münakalât vekâletince Devlet Demiryollarına alı
nacak Devlet daireleri memurlarından maaş alanların bulundukları derecenin ve ücretli olanları
nın da ücretleri tutarı muadilinin bir derece yükseğe intibak ettirilmelerine salâhiyet verilmiş ve 
haklarında 3656 sayıl, kanunun umumî barem kanunu tatbik edilen Devlet limanları işletme 
Umum müdürlüğü memurlarından bu kanuna göre Devlet Demiryolları ve limanları İşletme umum 
müdürlüğüne intikal edeceklerden münasip görüleceklere bu hükme imtisal en bir üst derece maaşı 
verilmesi cihetine gidilmiştir. Devlet limanları işletme Umum müdürlüğünün 3656 sayılı kanun 
haricinde kalmış olan müteferrik memurlardan Devlet Demiryolları ve limanları İşletme Umum 
müdürlüğüne intikal edeceklerin bu idare memurları ücretleri hakkındaki 2847 ve 3173 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde yer alacakları ve intibaklardan sonra diğer memurlar gibi tekaüt ve-
sair bilcümle haklardan istifade edecekleri cihetle filhal ellerine geçen paradan az olmamak üzere 
bir defaya mahsus olarak ehliyet ve liyakatlamıa göre bir dereceye intibakları zaruri görülmüştür. 

Altıncı madde : 
Devlet Demiryolları ve limanları İşletme Umum müdürlüğünün Haydarpaşa'da bir liman ve 

İzmir ve Samsun'da iskele teşkilâtı olmakla beraber iskenderun limanında olduğu gibi ambar, an-
tropo, rıhtım vesaire hizmetlerle tavzif edilmemiş olduğu cihetle 3173 sayılı kanuna bağlı 3 ncü 
cetvelde intikal edecek memurların gördükleri vazifeye uygun hizmet unvanları bulunmamak
tadır. 
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Bu itibarla intikal edenlerin gördükleri hizmet ve taşıyacakları unvanlar sınıflandırılmakj sure

tiyle tanzim edilen bir listenin 3173 sayılı kanuna bağlı (3) numaralı cetvele eklenmesi zaruri gö
rülmüş ve bu maksadın temini için altıncı madde teklif edilmiştir. 

Yedinci madde: 
İskenderun liman hizmetleri 3714 sayılı kanun ile Devlet limanları işletme umum müdürlüğüne 

tevdi edilmiştir, Devlet Denizyolları ve Devlet limanları işletme umum müdürlüklerinin teşki
lât ve vazifelerine dair olan 3633 sayılı kanunun dördüncü maddesiyle İstanbul, izmir, Trabzon 
ve Hükümetçe Devlet limanları işletme umum müdürlüğüne inhisar şeklinde devredilmiş bulunan 
hizmetlerden pek az bir kısmının istisnasiyle bu salâhiyetler projenin altıncı maddesinde tavzih ve 
tashihlerle Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü için de kabul edilmiştik 

Filhakika 3633 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin A ve B bentlerindeki hüküm iktibas ve ifakat 
tevhit edilerek projenin 7 nci maddesinin A bendini teşkil eylemiştir. Yalnız bir veya iki İdeniz 
adamı tarafından sevk ve idare edilen küçük deniz vasıtaları adamlarının bizzat bedenen j çalış-
malariyle temin ettikleri maişetlerine engel olunmaması için ve diğer taraftan bu kabil küçük va
sıtaların tahmil ve tahliye hizmetlerini limanın her sahasında inhisar teşkilâtiyle ifasının müte-
assır bulunması sebebiyle (30) rüsum tonilâtosuna kadar gemilerin gerek liman dahilinde kıyıdan 
kıyıya ve gerekse liman haricinden limana ve limandan liman haricine yapacakları nakliyat ve 
hamulelerinin yükleme ve boşaltma ve aktarma işleri ve bir de petrol ve müştaklarının ve sair 
mayiatın konulmasına ve muhafaza edilmesine tahsis edilmiş bulunan mahallerden bilhassa vücu-
de getirilmiş hususi tertibatla yapılan ve liman inhisarı teşkilâtının hizmeti mesbuk olmıyam yük
leme, boşaltma ve aktarma işleri bu madde hükmünden hariç tutulmuştur. 

Ancak bu istisnai hükümdeki (bu mahallerin veya gemilerin hususi tertibatlı vasıtaları . .) 
kaydi; gemi mürettebatı veya bu mahaller sahiplerinin temin edeceği işçi, hamal, el arabası ve 
sair vesaitten ihtiraz için konulmuş ve (hususi tertibatlı vasıta) kaydiyle petrol ve müştakları
nın ve mayiatın tahmil ve tahliye ve aktarmasını yapmağa maksur hususi tertibat istihdam i olun
muştur. Bu maddenin (E) bendiyle Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlük
leri teşkilât ve vazifelerine dair olan kanunun 4 ncü maddesinin (D) bendinde antrepolarj tesi
siyle işletmesine müteallik salâhiyet bazı istisnalarla iktibas edilmiştir. Filhakika inhisar |altnıa 
alınmış bulunan barut ve patlayıcı maddeler 24-11 sayılı kanunla inhisar altına alınmış ve bu [mad
delerin muhafazası da ayrıca tesisat ve bilgiye mütevakkıf bulunmuş olduğundan barut ve patla
yıcı maddeler antrepolarının tesis edilmesi ve işletilmesi işi mevzu haricinde bırakılması zaruri 
görülmüştür. 

3656 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin (t) bendinde) ki antrepo tesis etmek ve işletme: salâ
hiyeti Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğüne verilmek istenilmekle (bera
ber vaziyeti hazırasiyle bu salâhiyetin mevaddı müştaile ve soğuk hava antrepoları hakjnnda 
derhal tatbika imkân olmadığından inhisar hakkı mukabilinde hakikî ve hükmi şahıslara müjsaade 
edilmesinde zaruret görülmüştür. 

Sekizinci madde: 
İskenderun limanında halen mer'i ve tatbik edilmekte olan tarifelerin, bu kanun mucibince 

limanın Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğüne devrinden sonra dahi tatbik 
edilmesi ve indelhace bu tarifelerin tenkis veya tezyit suretiyle tadili için projenin 8 nci i mad
desi tertip ve tanzim edilmiştir. 

Muvakkat birinci madde: 
23 . I I . 1942 tarih ve 2/17384 saydı kararname mucibince İskenderun limanı; bütçe ve teşkilâ

tına mütedair mer'i hükümler mahfuz tutulmak kaydiyle Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğü emrine verilmiştir. Diğer taraftan Devlet limanları işletme umum mjidür-
lüğünün 1942 malî yılı bütçesinin A işaretli cetvelinin 9 ncu faslına İskenderun limanı iicret, 
yevmiye ve bilcümle idare ve işletme masrafı için 695 000 lira tahsisat konulmuş ve B cetve
linin 12 nci faslı ile aynı miktarda varidat kabul olunmuştur. Sözü geçen limanın bu kjanun 
lâyihasiyle Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî idaresine katî olarak devri teklif lolun-
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masına göre 1942 malî yılı masraflarına ait olmak üzere Devlet limanlan bütçesine konulmuş 
bulunan mevzuubahis tahsisat ile tahmin olunan varidatın İm idare bütçesinden tenzili ile Dev
let demiryolları idaresinin 1942 bütçesinin A ve B cetvellerinde açılacak hususi fasıllara tahsisat 
ve varidat kaydı zaruri bulunmuştur. 

Muvakkat ikinci madde: 
Muvakkat ikinci madde; bu kanunun ikinci maddesi mucibince Devlet demiryolları ve liman

ları işletme umıım müdürlüğünce Devlet limanlan işletme umum müdürlüğüne ödenecek ((îOO 000) 
liranm mezkûr umum müdürlükler bütçelerine kayıt şekillerine dairdir. 

Bir taraftan Devlet demiryollarının ödiyeceği bu parayı bütçesine tahsisat kayıt ve masraf 
edebilmek ve diğer taraftan Devlet limanları işletme umum müdürlüğü kezalik bu parayı hem irat 
ve hem tahsisat kayıt ve sarfetmek için maddeye hüküm konmuş bulunmaktadır. 

Devlet limanlarmca esas itibariyle irat kaydedilecek bu paranın aynı zamanda tahsisat kayıt 
ve sarfını icabettiren sebep ve lüzum harbin Akdeniz'e sirayeti üzerine yegâne ithal ve ihraç 
münasebatınm İskenderun limanından yapılması ve bunun için diğer limanlardan vesait, teçhizat 
ve saire gibi unsurlarla bu limanın takviye edilmesi ve bunların da Devlet demiryollarına devre
dilmesi yüzünden diğer limanlarda noksan kalan vesait ve teçhizatın ikmali zaruretinden ileri gel
miştir. 

Muvakkat üçüncü madde: 
Bu madde, mezkûr limanın halen memur ve müstahdemin kadrosu ihtiyaca göre Münakalât 

vekâletince tesbit edilmekte olduğu cihetle görülen lüzum ve ihtiyaca binaen 1941 malî yılı için 
bu salâhiyetin devam ettirilmesi maksadına matuf bulunmaktadır. 

Dokuzuncu madde: 
Birinci muvakkat madde esbabı mucibesinde de arzolunduğu veçhile İskenderun limanının 1942 

malı yılına ait olmak üzere Devlet limanları işletme umum müdürlüğü bütçesine vazolunmuş bu
lunan 695 000 liralık tahsisatı tamamen Devlet demiryolları idaresinin 1942 bütçesine nakledile
cektir. 

Haziran 1942 bidayetinden bu lâyihanın kanuniyet iktisabına kadar geçecek müddet zarfında 
vukubulan sarfiyat ve varidat için iki idare arasında ayrıca bir hesaplaşmaya mahal kalmamak 
üzere bu kanunun 1 haziran 1942 tarihinden mer'i olması gerekli olacağı mülâhaza edilmiş ve 9 ucu 
madde bu maksatla arzolunmuştur. 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni \"\ j 7 . VIII . 1942 

Esas No. 1/848 
Karar No. 36 

Yüksek Reisliğe 

İskenderun limanının Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğüne devri ve 
mezkûr umum müdürlükçe işletilmesi hakkında 
Münakalât vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 18 . VI . 1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılarak Başvekâletin 2.VII. 
1942 tarih ve 6/2582 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Makamınıza sunulup Encümenimize havale buyu-
rulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Münaka

lât vekili ve vekâlet mümessilleri huzuriyle okun
du ve müzakere edildi 

Gerek verilen izahattan ve gerekse esbabı mu
cibe raporu mealinden ahvali fevkalâde dolayı-
siyle tahmil ve tahliye işleriyle antrepo ve kara 
nakliyatı muamelâtının çoğalması bu işlerin tan
zim ve tesrii için tek elden idaresi zaruri görü
lerek Millî korunma kanununun 6 ncı madde
siyle Hükümete verilen salâhiyete istinaden Is-
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kenderun limanı işletmesinin Devlet demiryolları 
ve limanları idaresine devredildiği ve • teşkilâtla, 
yapılması lâzımgelen tesisat masrafları için büt
çe bakımından bu kanun lâyihasının sevk ve 
Meclisin kabulüne arzedildiği anlaşılmıştır. 

Nafia encümeni; demiryollarının müntehi bu
lunduğu ve yalnız transit muamelesi gören bu 
gibi iskele ve limanların işletmesinin kara nakli
yat işletmesiyle bir elden idaresi, işleri intizam, 
sürat ve tasarruf noktasından zaruri olduğu ka
naat ve mütalâasında olduğundan Hükümetin 
teklifini ve kanun lâyihasını esas itibariyle muva
fık görmüştür. 

Maddelerin müzakeresinde : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeler aynen kabul 

edilmiş yalnız 8 nci maddenin müzakeresinde 
Hükümetin verdiği izahattan İskenderun limanı
nın vaktiyle Haydarpaşa limaniyle birlikte mu
bayaa muamelesinin ikmal edildiği ve 506 numa
ralı kanunun bu baptaki maddesiyle alâkadar ol
madığı anlaşılmış ve yalnız tarife âzami ücretle
rinin tesbiti zarureti dolayısiyle tarife yükseli
şinin haddi âzamisinin Devlet demiryollarının iş-

îskenderun limanının Devlet Demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğüne devri ve 
mezkûr Umum müdürlükçe işletilmesi hakkında 
Münakalât vekilliğince hazırlanan ve Başvekâle
tin 2 . V I I . 1942 tarih ve 6/2583 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası En
cümenimize havale buyurulmakla Nafia encüme
ni mazbatasiyle birlikte ve Münakalât vekili Ami
ral Fahri Enginle Maliye vekâletinin ve Dev
let Demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünün salahiyetli memurları hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Harbin Akdenize sirayeti ticari mübadelele
rimizin siklet merkezini Cenup limanlarımıza ve 
bilhassa iskenderun'a nakletmiştir. Demiryolla-
nmızm müntehası bulunan bu limanda fevka-

lettiği (Haydarpaşa limanı kaydedilmiştir). Li
manlar âzami tarifesini tecavüz etmemesi' şart 
ve esası üzerine tadil edilmiştir. 

9 ncu madde kanun neşri tarihinden mör'i ol
mak üzere tadil edilmiştir. 

Muvakkat 1 ve ikinci maddelerin 9 ncu Cadde
nin tadiline göre değiştirilmesinin mütehassıs 
Bütçe encümenince yapılması muvafık görülmüş
tür. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Nafia En. Reisi M. M. Kâtip 
Erzincan Eskişehir Sivas 

A. Samih îlter İzzet Arukan A. N. Bemirağ 
Afyon K. Ankara Ankara 

A. Çetinkaya A. Baytın E. D emir el 
Çoruh Eskişehir İsparta 

A. B. Erem O. Işın H. Özdamar 
İzmir Manisa Malatya 

S. Epikmen Osman Ergin M. özpazarbaşı 
Tunceli Urfa 
Sami Erkman B. Soy er 

lâde artmış olan nakliyat işlerini düzenlemek ve * 
süratle görmek için yükleme, boşaltma ve aktar
ma gibi işlerin bir elden idaresine lüzujn ve 
zaruret hissedilmesi üzerine Hükümetçe ; Millî 
korunma kanununun bahşettiği salâhiyetle isti
naden ve fakat teşkilât ve bütçesine dokuniulma-
mak kaydiyle bu limandaki işlerin ifası Devlet 
Demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğüne verilmiş idi. 

Ancak liman işlerinde istenilen intizam ve 
sürati temin etmek bazı tesisata ve kadroların 
ikmaline ihtiyaç gösterdiğinden bunları yapma
sına imkân vermek üzere Devlet limanları işletme 
umum müdürlüğüne ait olarak bu limanca bu
lunan tesisat ve diğer mevcutların ve limjan iş
leri işletme hakkının Devlet Demiryolları ve 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 12 . VIII. 1942 

Mazbata No. 144 
Esas No. 1/848 

Yüksek Reisliğe 
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limanlan umum müdürlüğüne devri kararlaştı
rılmış ve buna müteallik hükümleri ihtiva etmek 
üzere hazırlanmış olan lâyiha heyeti umumiycsi 
itibariyle Encümeniraizce de kabul edilmiştir. 

Maddelerin tetkikinde bazı ibare tashihleri 
yapıldığı gibi intikal edecek memurların teka
ütlüklerini gösteren 4 neti madde hükümlerin
den bir kısmı 4222 sayılı iktisadi Devlet te
şekkülleri tekaüt kanunu ile esasen temin edil
miş ve bir kısmı da muvakkat mahiyette bulun
muş olduğundan bu kısımlar çıkarılmış ve mu
vakkat hükümler ayrıca tedvin edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Bs. 

Çorum 
/. Eker 
Antalya 

İV. E. Sümer 
Bursa 

A. Nevzad Ayaş 
İsparta 

R. Ünlü 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Sivas 

Remzi Çiner 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 
Bolu 

Celâl Sait Siren 
Diyarbakır 
Rü§tü Bekit 
istanbul 

H. Ülkmen 
Mardin 

R. Erten 
Tokad 

//. N. Keşmir 

Katib 
istanbul 

F. öymen 
Bursa 

Dr. S. Konuk 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kırklareli 
B. Denker 

Ordu 
H. Yalman 
Yozgad 

A. Sungur 

• * • • * 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

İskenderun limanının Devlet demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğüne, devri ve 
mezkûr umum müdürlükçe işletilmesi hakkında 

kanun projesi 
BlRlNCt MADDE — 3714 sayılı kanuna 

müsteniden Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğü tarafından işletilmekte bulunan İsken
derun limanı; 28 şubat 1942 tarihinde mevcut 
tesisatı ve teçhizatı ve her türlü alât ve edevatı, 
bilûmum muharrik ve müteharrik deniz ve kara 
nakil vasıtaları ve binaları, demirbaş ve istih
lâk olunacak maddeleri ve eşyasiyle birlikte 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğüne devrohmur. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Birinci madde ile Dev
let demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğüne devri kabul olunan mallardan ve eş
yadan Devlet limanları işletme umum müdürlü
ğünce inşa edilmiş ve edilmekte bulunan, satın 
alınan veya istimlâk olunan gayrimenkullerîe 
mubayaa suretiyle temin edilen veya bu lima
na diğer mahallerden gönderilmiş olan teçhizat, 
vesait, mevat ve eşyanın ve vücude getirilen 
tesisatın bedeli olarak maktuan Devlet demir
yolları ve limanları işletme umum müdürlü
ğünce (600 000) lira, Devlet limanları işletme 
umum müdürlüğüne ödenir. 

NAFİA ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRtŞİ 

İskenderun limanının Devlet Demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğüne devri ve mez

kûr Umum müdürlükçe işletilmesi hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞlŞTlRİŞl 

İskenderun limanının Devlet Demiryolları ve li
manları isletme umum müdürlüğüne devri ve 
mezkûr Umum müdürlükçe isletilmesi hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1. — 3714 sayılı kanuna müsteniden 

Devlet Limanları işletme umum müdürlüğü tara
fından işletilmekte iken Hükümetçe kanuni sa
lâhiyete istinaden verilen karar üzerine 28 
şubat 1942 tarihinden itibaren Devlet Demir
yolları ve limanları işletme umum müdürlüğün
ce idare edilmeğe başlanan İskenderun limanı; 
mezkûr tarihte kanuni salâhiyete istinaden 
mevcut tesisat ve teçhizatı ve her türlü alât ve 
edevatı, bilûmum muharrik ve müteharrik deniz 
ve kara nakil vasıtaları ve binaları, demirbaş
ları ve istihlâk olunacak maddeleri ve eşyasiyle 
birlikte Devlet Demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğüne devrolunur. 

MADDE 2. — Birinci madde ile Devlet De
miryolları ve limanları işletme umum müdürlü
ğüne devri kabul olunanlardan Devlet Liman
lan işletme umum müdürlüğünce inşa edilmiş 
ve edilmekte bulunan, satm alman veya istim
lâk olunan gayrimenkullerle satın alınmış veya 
bu limana diğer mahallerden gönderilmiş olan 
teçhizat, vesait ve her türlü eşyanın ve vücuda 
getirilen tesisatın bedeli olarak maktuan 
600 000 lira Devlet Demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğünce, Devlet Limanları 
işletme umum müdürlüğüne ödenir. 
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ÜÇÜNCÜ MADDE — İskenderun limanram 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünce idaresine başlandığı 28 şubat 
1942 tarihi sabahında gerek bankada, gerek 
veznesinde mevcut nakdiyle bu tarihten evvel 
ifa edilmiş hizmetlerden doğan alacaklarla ta
hakkuk etmiş ve edecek borçlar Devlet limanları 
işletme umum müdürlüğüne aittir. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü
nün 27 . I I . 1942 akşamma kadar hukuk ve ve-
caibine taallûk ve İskenderun'da takibi icabe-
den hususat ve ihtilâfat bu idareye izafeten Dev
let demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünce takip ve intaç edilir. Bu hususta 
ihtiyar edilecek bilûmum masraflar Devlet li
manları işletme umum müdürlüğü tarafından 
ödenir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun meriye
te girdiği zaman İskenderun limanına müretep 
kadrolara dahil bulunan memur ve müstahdem
ler Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğüne intikal eder. İntikal eden 

.bu memur ve müstahdemlere bu sebeble tazmi
nat verilmez. Ancak Devlet limanları işletme 
umum müdürlüğünün aidata tabi memur ve müs
tahdemlerinin aylık ücretlerinden gerek bu ida
re, gerek eski idareler tarafından kesilmiş bu
lunan % 2 1er aynen ve % 5 1er muadilleriyle 
birlikte Devlet demiryolları ve limanlan işlet
me umum müdürlüğü memurlan tekaüt sandığı
na devrolunur. Devlet demiryoîlan ve liman
ları işletme umum müdürlüğüne intikal eden bu 
memur ve müstahdemlerin Devlet limanları 
işletme umum müdürlüğü ve bu umum müdür
lüğün istihdaf eylediği mülga idareler zamanın
da aidat vermek suretile geçen hizmet müddet
lerine ait kıdem hakları mahfuz olup bu müd
detler tekaütlüklerine esas olan hizmet müd
detlerine eklenir. Ve bunların son terfi tarihle
rinden itibaren geçen hizmet müddetleri Dev
let demiryoîlan ve limanlan işletme umum 
müdürlüğünce yapılacak terfilerde hesaba ka
tılır. 

Evvelce % 2 nisbetinde aidat vermiş olan 
memur ve müstahdemlerin bu aidatı kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren % 5 tekaüt aida
tından maada her ay ücretlerinden veya ken-

( S. Saj 

Na. E. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen. 
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MADDE 3. — İskenderun limanının Devlet 
Demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünce idaresine başlandığı 28 şubat 1942 
tarihi sabahında gerek bankada, gerek vezne
sinde mevcut nakdiyle bu tarihten evvel ifa edil
miş hizmetlerden doğan alacaklar ve tahakkuk 
etmiş ve edecek borçlar Devlet Limanları işlet
me umum müdürlüğüne aittir. 

Devlet Limanları işletme umum müdürlüğü
nün 27. I I . 1942 akşamına kadar hak ve vecibe
lerine taallûk edip İskenderun'da takibi icabe-
den hususlar ve ihtilâflar bu idareye izafeten 
Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum 
mdürluğünce takip ve intaç edilir. Bu hususta 
ihtiyar edilen bilûmum masraflar Devlet Liman
ları işletme umum müdürlüğü tarafından ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte İskenderun limanı kadrolarında bulun
an memur ve müstahdemler Devlet Demiryol
ları ve limanları İşletme Umum müdürlüğüne 
intikal eder ve bunlar bu tarihten itibaren Dev
let Demiryolları ve limanları İşletme Umum mü
dürlüğü memur ve müstahdemleri haklarını ka
zanırlar. 
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dilerine veyahut vefatları halinde yetimlerine 
bağlanacak maaşlardan Münakalât vekâletince 
tesbit edilecek nisbet ve esaslar dairesinde mu-
kassatan kesilmek suretiyle % 5 e iblâğ olu
nur. Bu gibilere tazminat verilmesi hallerinde 
aidat farkından mütevellit borçları tazminatla
rından defaten kesilir. 

Mülga Seyrisefain idaresinde aidat vermek 
suretiyle mütekaiden istihdam olunanlardan ve 
bunlardan başka yine bu idarede on beş sene 
ve daha fazla hizmet edip bilâhara bu idareyi 
istihdaf eden idarelere ve nihayet Devlet de
miryolları ve limanları işletme umum müdür
lüğüne intikal edenler hakkmda Devlet deniz
yolları ve Devlet limanlan işletme umum mü
dürlükleri memurları tekaüt sandığına müte
dair 3137 sayılı kanunun 42 nci maddesi hüküm
leri eskisi gibi tatbik olunur. 

BEŞİNCİ MADDE — İskenderun limanı me
mul' ve müstahdemlerinden Devlet Demiryolları 
ve limanlan İşletme Umum müdürlüğüne nakle
dilenler hakkında aşağıdaki esaslar tatbik edi
lir: 

A) 3656 sayılı kanun hükümlerine tabi olan
lar, müktesep hak olarak almakta oldukları ay
lık ücretlerinin 3173 sayılı kanuna bağlı cetvel
lerde tekabül ettiği dereceleri alırlar. 

Bu suretle intibakları yapılanların eski üc
retleri yeni derecelerinin asgarî miktarından 
fazla ise farkı kademe zammı olarak verilir. 

B) 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesi 
mevzuuna giren müteferrik müstahdemlerin 
tahsil durumları Ue hizmet müddetlerine bakıl
maksızın ehliyet ve liyakatleri itibariyle bir de
faya mahsus olmak üzere 3173 sayılı kanuna 
bağlı 1 numaralı cetvelin 19 - 8 nci ve 2 numa
ralı cetvelin 1 - 6 derecelerinden birine Müna
kalât vekili tarafından tâyinleri yapılabilir. An
cak bunlar 3656 ve 3661, 3659 sayık kanunlara 
tabi daire ve müesseselere intisaplarında bun
lara umumî hükümlere göre alabilecekleri maaş 
veya ücretler verilir. 

ALTINCI MADDE — Bu kanuna bağlı (1) 
numaralı listede dereceleri yazılı memuriyet 
unvanları; 3173 sayılı kanuna bağlı (3) numa
ralı cetvelin ait olduğu derecelerine eklenmiş
tir. 

fta. E. 

MADDE 5. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 6. — Hükümetin teklifi aynen. 
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MADDE 5. — İskenderun limanı memur ve 
müstahdemlerinden Devlet Demiryolları ve li
manları işletme Umum müdürlüğüne nakledi
lenler hakkında aşağıdaki esaslar tatbik edilir: 

A) 3656 sayılı kanun hükümlerine tabi olan
lar, müktesep hak olarak almakta oldukları ay
lık ücretlerinin 3173 sayılı kanuna bağlı cetvel
lerde tekabül ettiği dereceleri alırlar. 

Bu suretle intibakları yapılanların eski üc
retleri yeni derecelerinin asgari miktarından 
fazla ise farkı kademe zammı olarak verilir. 

B) 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesi 
mevzuuna giren müteferrik müstahdemlerin tah
sil durumları ile hizmet müddetlerine bakılmak
sızın ehliyetlerine göre bir defaya mahsus ol
mak ve diğer daire ve müesseseler için mükte
sep hak teşkil etmemek üzere 3173 sayılı kanu
na bağlı (1) sayılı ctvelin 19 - 8 nci ve (2) saydı 
cetvelin 1 - 6 derecelerinden birine almakta ol
duğu ücretin muadilini geçmemek şarityel Mü
nakalât vekili tarafından tâyinleri yapılabilir. 

MADDE 6. — Bu kanuna bağlı cetvelde de
rece ve unvanları yazılı memuriyetler, 3173 sa
yılı kanuna bağlı (3) sayılı cetvelin ait olduğu 
derecelerine eklenmiştir. 
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YEDİNCİ MADDE — Devlet Demiryolları 
ve Umanları İşletme Umum müdürlüğü, İcra Ve
killeri Heyetince tâyin ve tahdit edilecek İsken
derun limanı hududu dahilinde aşağıda yazılı 
vazife ve işleri inhisar şeklinde yapar. 

A) Yolcuların beraberlerindeki zat ve hane 
eşyası hariç olmak üzere bilcümle ticaret eşya
sının ve gemilere ait ihrakiyelerin yükleme, bo
şaltma ve aktarma işleri. 

30 rüsum tonilâtosuna kadar «30 dahil» ge
milerin gerek liman dahilinde kıyıdan kıyıya, 
gerek liman haricinden limana ve umandan li
man haricine yapacakları naKliyat ve hamule
lerin. yüKieme ve ooşaitma ve aktarmaları ve bir 
de liman teşKilaımın hizmeti mesbuk olmaksızın 
petrol ve müştaklarının ve sair mayiatın ko
nulmasına ve muhaıaza edilmesine tahsis edil
miş mahallerde bu mahallerin veya gemilerin 
hususi tertibatılı vasıtalarla ve bu mahallerden 
ayni veçhile yükletilmesi ve aktarma edilmesi 
işleri bu hükümden müstesnadır. 

B) Eırhtımlar, iskeleler ve deniz yolcu sa
lonları tesis etmek ve tesis edilmiş ve edilecek
leri işletmek; 

C) Gümrük muamelesine tabi eşyanın ko
nulmasına mahsus ambarlar ve sundurmalar te
sis etmek ve işletmek; 

Ç) Gemilere tatlı su vermek; 
D) Palamar şamandıraları tesis etmek ve 

tesis edidmiş ve edilecek olanları işletmek; 
E) Antrepolar tesis etmek ve işletmek. 
(Barut ve patlayıcı maddelere ait antrepolar 

ve ambarlar bu hükümden müstesnadır.) 
İnhisar hakkı olarak Münakalât vekâleti ta

rafından tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tas
dik olunacak tarife ile tesbit edilecek ücret alın
mak şartiyle mevaddı müştaile ve soğuk ha
va antrepoları tesisine ve bunlardan tesis edil
miş olanların işletilmesine Münakalât vekâleti 
hakikî ve hükmi şahıslara -muvakkaten tâyin 
edeceği esaslar dahilinde müsaade edebilir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Bu limanda halen 
alınmakta olan resim ve ücretler ve mer'i tari
feler aynen tatbik olunur. İcabı halinde Mü
nakalât vekâletinin tasvibi ile Devlet demir
yolları işletme umum müdürlüğü tarife ücret
lerini tezyit veya tenzile salâhiyettardır. 

Na. E. 

MADDE 7. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 8. —İskenderun limanında halen 
alınmakta olan resim ve ücretlerin alınmasına 
ve mer'i bulunan tarifelerin tatbikma devam 
olunur. İcabı halinde bu resimleri ve tarifedeki 
ücretleri indirmeğe veya Devlet Demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğünce işlettiri-
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MADDE 7. — Derlet 4emiryşllari ve liman
ları işletme umum müdürlüğü» îcra Vejdlleri 
Heyetince tâyin ve tahdit edilecek İskenderun 
limanı hududu dahilinde aşağıda yazılı vazife 
ve işleri inhisar şeklinde yapar: 

A) Yolcuların beraberlerindeki zat ve hane 
eşyası hariç olmak üzere bilcümle eşyanm ve 
gemilere ait ihrakiyelerin yükleme, boşaltma ve 
aktarma işleri. 

(30 rüsum tonilâtosuna kadar «30 dahil» 
gemilerin gerek liman dahilinde kıyıdan kıyıya, 
gerek liman haricinden limana ve limandan li
man ve haricine yapacakları nakliyat ve hamu
lelerin yükleme ve boşaltma ve aktarmaları ve 
bir de liman teşkilâtının hizmeti mesbuk olmak
sızın petrol ve müştaklarının vesair maiyatm 
konulmasına ve muhafaza edilmesine tahsis 
edilmiş mahallerde bu mahallerin veya gemi
lerin hususi tertibatlı vasıtalariyle ve bu ma
hallerden aynı veçhile yükletilmesi ve aktarma 
edilmesi işleri bu hükümden müstesnadır. 

B) Rıhtımlar, iskeleler ve deniz yolcu sa
lonları tesisi ve işletilmesi, 

O) Gümrük muamelesine tabi eşyanm ko
nulmasına mahsus ambarlar ve sundurmalar te
sisi ve işletilmesi, 

Ç) Gemilere tatlı su verilmesi, 
D) Palamar şamandıralarının tesisi ve iş

letilmesi , 
E) Antrepolar tesisi ve işletilmesi, 
(Barut ve patlayıcı maddelere ait antrepo

lar ve ambarlar bu hükümden müstesnadır). 
inhisar hakkı olarak Münakalât vekâleti ta

rafından tanzim ve îcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunacak tarife ile tesbit edilecek ücret 
alınmak şartiyle mevaddı müşteile ve soğuk ha
va antrepoları tesisine ve bunlardan 
tesis edilmiş olanların işletilmesine Münakalât i 
vekâleti hakikî ve hükmi şahıslara tâyin edece- I 
ği esaslar dahilinde muvakkaten müsaade ede- | 
bilir. 

MADDE 8. — Nafia encümeninin 8 nci mad
desi aynen 
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MUVAKKAT BlRÎNCl MADDE — Devlet 
limanları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yı
lı bütçe kanununa bağlı A işaretli cetvelin (9) 
ncu ve B işaretli cetvelin (12) nci fasıllarmdaki 
(695 000) lira tahsisat ile varidat muhammenatı 
mezkûr cetvellerden tenzil edilerek Devlet de
miryolları ve limanları işletme umum müdürlü
ğü 1942 malî yılı varidat ve masraf bütçelerin
de aynı naralarla açılacak hususi birer fasla 
irat ve tahsisat kaydolunur. 

Na.E. 

len diğer limanlarda tatbik edilen resim ve üc
retleri geçmemek üzere arttırmağa Münakalât 
vekili mezundur. 

(S. Sayısı : 242•) 
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MUVAKKAT MADDE 1. — Dördüncü mad
dede yazılı olanlardan % 2 aidat verenlerin bu 
kanunun meriyete girdiği tarihe kadar kesilen 
aidatı Devlet denizyolları ve limanlan işletme 
umum müdürlükleri Tekaüt sandığınca Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü Tekaüt sandığına yatırılır. Bunlar 
% 2 aidat verdikleri tarihten itibaren aldıkları 
ücretlerin % 3 ünü Devlet demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğü Tekaüt san
dığına borçlanırlar. Bu borçlar her ay kesile
cek tekaütlük aidatından başkaca aylıklardan 
% 3 kesilerek tahsil olunur. 

Borçlarını ödemeden tazminat almak sure
tiyle sandıkla alâkaları kesilenlerin borç baki
yeleri tazminatlarından indirilir. Tekaüt edi
lenlerin borç bakiyeleri tekaüt aylıklarından 
% 3 kesilmek suretiyle tahsil olunur . 

Ölenlerin borçları aranmaz. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Dördüncü mad
dede yazdı olanlardan 3137 sayılı kanunun 42 
nci madedsinin birinci fıkrasına tabi olanlar 
aşağıdaki şartlarla Devlet demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğü memurları 
hakkındaki tekaüt hükümlerinden istifade eder
ler. 

1. Bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
üç ay zarfında Devlet demiryoları ve limanla
rı işletme umum müdürlüğü memurları Tekaüt 
sandığma müracaatla bu hükümlerin tatbikini 
isterler. 

2. Bunlar Devlet denizyolları ve limanları. 
işletme umum müdürlükleri memurları tekaüt 
sandığına aidat verdikleri müddet zari'mda 
almış oldukları aylıkların mecmuunun % 5 ini 
borçlanırlar. 

3. Bu borçlar 3656 ve 3659 sayılı kanunlara 
tabi idare ve kurumlardan hizmet mukabili alı
nan aylık, her türlü ikramiye ve tahsisat (mu
vakkat tazminat ve fevkalâde zam hariç) ve teka
üt sandığından alman aylık ve tazminatın ta
mamı üzerinden % 10 kesilerek tahsil olunur. 

Ölenlerin borçlan aranmaz. 
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MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Bu kanu 
nun ikinci maddesi mucibince ödenecek 600 000 
lira bir taraftan Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde (İskenderun limanının devri dolayı-
siyle Devlet limanları işletme umum müdürlü
ğüne verilecek tesisat, vesait, mevat ve sair eş-
ye bedeli) namiyle açılacak hususi bir fasla tah
sisat kayıt diğer taraftan bu para, Devlet li
manları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yı
lı varidat bütçesinde açılacak hususi bir fasla 
irat ve aynı miktar masraf bütçesinin 6 ncı fas
lının lüzum görülecek maddelerine ilâveten tah
sisat kayıt ve sarfolunur. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Liman 
işletmesinin 1942 malî yılı kadrosu ihtiyaca göre 
Münakalât vekâletince tanzim olunur. 

DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun 1 ha
ziran 1942 tarihinden muteberdir. 

ONUNCU MADDE — Bu kanunun icrasına 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

18. VI. 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam B. Menemencioğlu A. R. ArtunJcal 
Da. V. Ha. V. 

Dr. A. F. Tuzer Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. I. M. V. G. î. V. 
Dr. B. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin m , ökmen 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Na.E. 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 10. — Hükümetin teklifi aynen. 
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MUVAKKAT MADDE 3. — Devlet liman
ları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
Bütçe kanununa bağlı A işaretli cetvelin (9) 
ncu ve B işaretli cetvelin (12) nci fasıllarmdaki 
(695 000) lira tahsisat ile varidat muhammena-
tmdan bu kanunun mer'iyete girdiği tarihe ka
dar yapılan sarfiyata tekabül eden tahsisat ve 
varidat yekûnu mezkûr cetvellerden tenzil edi
lerek geri kalan miktarları Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğü 1942 ma-
Ü yılı varidat ve masraf bütçelerinde aynı nam
larla açılacak hususi birer fasla irat ve tahsisat 
kaydolunur. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümetin ikin
ci muvakkat maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 5. — Hükümetin ü-
r~ ncü muvakkat maddesi aynen 

MADDE 9. — Nafia encümeninin 9 ncu mad
desi aynen 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Derece 

Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

7 
8 
9 

10 

11 
12 
15 
17/1 
17/111 
18/1 

Başkaptan, vapur başmakinisti 
S. I. kaptan, S. I. vapur makinisti 
Ambar müdürü 
S. II . kaptan, S. II . vapur makinisti, de
niz başpuvantörü, vesait şefi, S. I. am
bar şefi 
S. I I . ambar şefi 
Deniz puvantörü 
S. I. lostromo 
S. II . lostromo 
Serdümen 
Gemici, kamarot, mütehassıs amele 

\>&< o———<• •-
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