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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek azayi kiram
dan bazı zevatın mezuniyetleri kabul olunduktan sonra 
hariciye memurlarının maaşlarına, Manisada yapılacak 
hastaneye. Gazi Hazretlerinin Samsuna getirilen hey
kellerine müteallik kanım lâyihalarının birinci müzake
releri icra kılındı. 

22 temmuz 1931 tarih ve 187.3 numaralı kanuna mü-
zeyyel lâyiha müzakere ve İktisat encümenine tevdi la

lındı. 
Telgraf ve telefon kanunu ile Ankara şehri otomatik 

telefon kanununa ait üç lâyiha dahi müstaceliyetle mü
zakere ve kabul edildikten sonra perşembe günü topla
nılmak üzere celse tatil olundu. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Çanakkale 

Iîcfcl Acııi Doğun Ziya (lerher 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

I/iyili o I ar 
1 —- Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 18 inci mad

desinin tadili hakkında kanun lâyihası (Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 —- Evkaf umum müdürlüğü 1.931 senesi bütçesin
de 19 265 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — Gümrük kanununun muaddel 107 inci maddesi
nin tadiline ve 905 numaralı kanunun 13 üncü maddesi
nin ilgasına dair kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

4 — Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamaim ve 
tazminat hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadili
ne dair kanun lâyihası (Millî Müdafaa, Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

5 — Kendi hesabına tahsil yaparak tıp fakültesin
den neşet edecek doktorların mecburî hizmetlerinin lâğ-
vi hakkında kanun lâyihası (Sıhhat ve içtimaî muavenet, 
Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

(i — 1 nisan 1926 tarih ve 796 numaralı kanuna bir 

madde tezyili hakkında kanun lâyihası (Sıhhat ve içtimaî 
muavenet ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
7 — Bolu mebusu İsmail Hakkı Beyin, ormanların 

idarî ve fennî muamelâtı hakkında kanun teklifi (İkti
sat encümenine) 

8 — Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyfrı, gümrük 
tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (İktisat, Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

9 — İzmir mebusu kâmil Bey ve 3 arkadaşının, Gazi 
Hazretlerinin İzmire gelen heykellerinin gümrük res
minden ve muamele vergisinden muafiyeti hakkında ka
nun teklifi (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
10 — Nisbeti askeriyeleri katolunan zabıtan ve as

kerî memurların tekaüt aidatları hakkında bir karar 
ittihazına dair Başvekâlet tezkeresi ( Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saa t i : 14,10 

Reis — Hasını II. 

Kât ip le r : Ziya (I erli er li. ((JANAKKALIO), Haydar Hüslii li. ( D K N İ Z l J 

Reis Celse acdmısl ı r efendim. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
/ — Kânunucr rel 1930: şubat 1931 aylarına ait 

raporun takdim 1;-ılındığı hakkında 3/69 re mart: 
mayıs 1931 aylarına ait raporun takdim kılındığı 
hakkında 3/9') numaralı Divanı muhasebat riyaseti 
lezkerelııri re Divanı muhasebat encümeni mazba
tası [1] 

fi] 31 numaralı matbua zaptın sonuna m< rind
im 

Reis — P>u raporları, azayi kiramın mütalea 
edeceği kadar / aman <>-ecm iştir. Raporlar üzerinde 
müzakere açılmıştır. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhal ik B. ( Çankı
r ı ) — Beşinci sayfada o numaralı fıkra vardır. 
Orada Divanı muhasebat encümeninin ufak bir kav
ilini gürdüm. 

(.... İki sene almıyanların tekaüt maaşları mik
tarca son maaşlar ından fazla dahi olsa bu son ma-
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aşlara takaddüm eden ... ilâh). 
Halbuki kanunda « son maaştan fazla dahi ol

sa) kaydi yoktur. Kanunun altıncı maddesinde 
bundan bahsederken şöyle diyor: « iki sene almı-
yanlarm tekaüt maaşları bu son maaşlarına ta
kaddüm eden evvelki maaşları üzerinden tahsis 
olunur » . Burada ( fazla ) kaydi yoktur. Faz
la kaydi Divanı muhasebat raporunda vardır. 
Bu aynen kabul edildiği takdirde bir takım yan
lışlıklar olabilir. İmkânı varsa bir defa da diğer 
encümenler bunu tetkik etsin. Son maaşı otuz ve 
evvelki maaşı kırk lira olan bir memur son ma
aşı iki sene almamış ise 40 lira üzerinden mi 
tekaüt muamelesi yapılacaktır1' burada (fazla) 
kaydi orayı tefsir ediyor. Heyeti Celileniz bu şe
kilde kabul ederse arzettiğim gibi ilerde bir ta
kım yanlışlıklan mucip olabilir. Binaenaleyh 
diğer alâkadar encümenlerde de bu mesele tet
kik edilirse muvafık olur kanaatindeyim. 100 li
ra maaşlı bir adam bir müddet sonra 90 lira ma
aşlı biıvyere »itmiştir. Son memuriyeti iki sene
yi doldurmamıştır. Bu tefsir üzerine 100 lira üze
rinden tekaüt muamelesi yapılmak lâzımdır. Ben-
denizce bu mesele biraz tefsire muhtaç görül
mektedir. Heyeti Cel ile tarafından tefsire muhtaç 
görülmezse kabul buyurulur, tefsire muhtaç görü
lürse karışıklığa mahal kalmamak üzere diğer 
encümenlerde de tetkik edilmesini arzediyorum. 

Reis — Maliye vekili Beyefendinin talebi; ra
pordaki bu tekaüt maaşlarına ait fıkranın muh
tacı tefsir olması dolayısile Maliye encümenine 
gönderilmesi ve orada da tetkik edilmesine dair
dir (Muvafık sesleri). Evvelâ vekil Beyefendinin 
bu teklifini reye arzediyorum. Rapordan tekaüt 
maaşına taallûk eden fıkranın çıkarılarak bir 
defa da ait olduğu ihtisas encümeninde, yani 
Maliye encümeninde tetkikini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. O halde bu frk-
ra Maliye encümenine gidecektir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, Diva
nı muhasebat reisinden soracağımız bazı şeyler 
vardır. Kendileri burada mıdırlar? 

Reis — Buradadırlar efendim. 
Dr. Mustafa B. ( Çorum ) — Efendim, 
İkinci fıkrada Divanı muhasebat soruyor. Hiz

meti mecbureye tâbi etibba hizmeti nıecburiyesi-
ni ifa ettikten sonra avdet harcırahı verilsin mi, 
verilmesin mi? kendileri iki türlü içtihatta bulu
nuyorlar. Bunlardan biri hizmeti mecburiyesini 
ifa etmiş olan etibba, bunlar vazifesinden infisal 
etmiş memur mahiyetindedir. Avdet harcırahı ve
rilebilir. İkincisi, bunlar müstafi etibbadır. Bina
enaleyh bunlara avdet harcırahı verilemez deniyor. 
Bu tabiî Meclise geliyor. Meclis Divanı muhasebat 
encümenine havale ediyor. Divanı muhasebat en
cümeni bu ciheti düşünüyor. Nasılsa ikinci şıkkı 
kabul ediyor. Yani hizmeti mecbureye tâbi olan 
etibba vazifei mecburesini ifadan sonra avdet har
cırahı verilemez gibi bir kayit koyuyor. 

Efendim, doktorluktaki hizmeti mecburiye esa
sen hiç bir meslekte olmıyan öyle bir hizmeti mec
buriyedir ki Türkiye dahilinde münhal bulunan 
bütün yerlerin kâffesi kuraya dahil oluyor ve bir 
doktor her hangi bir mahalle gönderiliyor. 
Meselâ : Edirneli bir doktor Vanda her 
hangi bir yere gidiyor, hizmeti mecburesini 
ifa ettikten sonra da hayır artık sana 
hiç bir şey veremeyiz, sen ne yaparsan yap demek 
doğru mudur? 

Bendeniz avdet harcırahı verilmesi taraftarı
yım ve bunun hakkında da bir takrir vereceğim. 

Encümen namına Mollaoğlu Cemal B. (Afyon 
Karahisar ) — Efendim, encümenin nokta i naza
rı, burada mecburî hizmetten sonra çekilmeyi me
murun istifası mahiyetinde telâkki etmiştir. (Doğ
ru değil sesleri). Takdir Heyeti Celilenizindir. Mü
saade buyurunuz da encümenin noktai nazarını 
arzedeyim. Şimdiye kadar Divanı muhasebat ve 
Maliye bunlar hakkında bu suretle muamele yap
mış ve bunu istifa telâkki etmiştir. 

Mükerrem B. (İsparta) — Bu da encümene 
gitsin. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çankırı) 
— Malûmu âliniz doktorlar için mektepten çıktık
tan sonra bir hizmeti mecbure vardır. Tayin edil
diği yere gittiği zamanda memur oluyor, gidiyor. 
tam iki, üç sene sonra, mecburî hizmeti bitirir bi
tirmez orayı bırakıp gidiyor. Bu istifa mıdır, de-
ğilmidir? (Değil sesleri). 

Bir defa onları ne için besliyoruz, ne için yetiş
tiriyoruz? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Hizmet etmiyorlar 
mı? 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çankı
rı ) — Müsaade buyurunuz. Zatı âliniz de kürsüye 
çıkar izahatta bulunursunuz. Bu kanunu tetkik 
ettiğimiz zamanda görürüz ki bilhassa uzak yerle
rin ve doktor bulunmıyan kazaların doktorsuz 
kalmaması için konmuştur. Bunlar iki sene mecbu
rî hizmetleri biter bitmez kalkıp gidiyorlar. Hal
buki bunlar tayin edilirken memur olarak gönde
rilmişlerdir. Kendileri hizmeti mecbureye tâıbidir 
diye mektepten çıkar çıkmaz hemen istediği bir 
kazaya memur olarak gitmiş değildir. Doğrudan 
doğruya vekâletin veya valinin mucibile hizmete 
alınmıştır. Fakat ayrıldığı zaman keyfile oluyor. 

Dr .Mustafa B, (Çorum) — Hayır hayır, 
Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan

kırı ) — Neticede ya Hükümete yazıyor, ben hiz
meti mecburemi bitirdim memuriyetimi terkedi-
yorum diyor ki; bu tam bir istifadır veya kendi 
kendine terkediyor ki bu da istifa telâkki ediliyor. 

Hakkı Tarık B. (Giresun) — Haber vermezse 
öyle. Fakat, haiber verirse? 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Devam
la) — Efendim, müsaade buyurun. Son kararı ver
mek Heyeti Celileye aittir. Bizimle Divanı muha
sebatın noktai nazarı budur. Esbabı mucibe de 
sudur: 
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Mademki memur olmuştur. Bir muciple tayın 
edilmiştir. Sonra kimseye sormadan bırakıp gider
se müstafi addedilir. Yok ben vazifemi terkedıyo-
rum derse esasen istifa etmiş olur. (Ihı madde en
cümeni' (/ilsin seslen). 

Süleyman Sırrı B .(Yozgat) — Efendim, mek
tepten çıktıktan sonra bir doktor Hükümetin ta
yin edeceği yerde iki sene doktorluk yapmakla 
mükelleftir. Şu halde kanun bu vazifeyi ona tevdi 
etmekle o vazifenin ifası mecburi olmuştur. Mincı-
hetin bir memuriyeti mahsusadır, iki sene sonra 
memuriyeti mahsusa hitanı bulmuştur ve tabndır 
ki memuru mahsusun avdet harcırahını da Hükü
metin vermesi lâzrmdır. Memurin kanununda bir 
kayıt vardır. Uzak vilâyetlere giden memurlar üç 
sene vazife ifa ettikleri halde Hükümet kendileri
ni yakma nakletmezse kendi kendilerine istifa 
eder ve gelirler ve harcırah da alırlar. Nerede kal
dı ki iki sene hizmeti mecburesini bitirdikten son
ra avdet eden doktorlara harcırah verilmesin. 
(llvavo sesleri) 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Efendim, bu böy
le kabul edilirse doktorlar iki sene mecburi hiz
metlerini ifa ettikten sonra istifa ederek gelir ve 
harcırahlarını alırlarsa Devlet ıtai'afındau masrafı 
verilerek okutturulan hukuk mezunlarına da har
cırah verilmesi lâzımdır. Çünkü onlar da hizmeti 
mecbureye tabidirler. Tayin olunur giderler. Sonra 
istifa ederler. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Onlar avukatlık staji 
için yapıyorlar. 

Ahmet Hamdi B .(Devamla) — Efendim, ikisi 
birdir. İkisinde de mecburî hizmet mevzubahstır. 
Fakat bendenizce; memuriyet yapmayacağım diyen 
bir memura harcırah vermek asla doğru değildir 
ve mevzuatımıza mugayirdir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — O başka, o başka. 
Onun mecburiyeti avukatlık içindir (Divanı muha
sebatın noktai nazarını anlıyalım, sesleri). 

Abdülhak B. (Erzincan) — Vekil Beyefendi i-
zah buyuranlar çok eyi olur. Bu etibba evvelden 
beri gidiyorlar, gittikleri yerlerde çalışıyor ve 
dönüyorlar. Şimdiye kadar avdet harcırahı al
mışlar mıdır, almamışlar mıdır ki böyle bir tef
sire lüzum hasıl oldu'? 

Bu bir, ikincisi de bu etibba gittikleri mahal
den hizmeti mecbu relerin i badelikmal avdetlerin
de istifa ile mi ayrılıyorlar, yoksa kanunun ken
dilerine emrettiği müddeti ikmal ettiklerinden 
dolayı doğrudan doğruya mı ayrılıp geliyorlar? 
Bu iki noktanın izahını rica ediyorum. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Bu suretle tayin olunanlara tabiî avdetle
rinde harcırah vermedik. Divanı muhasebatla 
Maliye vekâleti verilmiyeceği kanaatindedir. Me
murlardan istifaen veya memuriyetini terkederok av
det edenlere harcırah verilmez, bu bizim noktai na
zarımız. Memurin kanununda bir memurun nasıl 
tayin ve nasıl istifa ettiği yazılıdır. Buna ittiba 
ediyoruz. 

Böyle hizmeti mecbureye tâbi olan her hangi 
bir Devlet dairesinde müstahdem olan zevat 
hizmeti mecburesini bitirdiği zamanda orada ha
lefini beklemeden, istifasını yazmadan bırakıp 
giderlerse o ayrı bir meseledir. 

Tahsin B. (Aydın) — Maliye vekili Beyefendi
nin teklifi Hazinenin menfaatine muvafık gibi 
görünürse de milletin menfaatine muhaliftir. 
Esasen bu hizmeti mec bu redir ki Mektebi Tıb
biyeye kabul edilebilmek için ötedenberi, zamanı 
istibdattanberi vazedilen bu mecburî hizmetler, 
mükellefiyetlerdir ki bizim memleketimizi bu 
gün müşevveş bir hale getirmiştir. Amma ben 
mektep açtım, seni okuttum, sen tabip oldun, 
mecbursun hizmet etrniye. Sen tabipsin vazifen 
memleketin, milletin sıhhatini muhafaza etmek
tir. Ben kendi paramı sarfederim, hür bir mek
tebe girmek isterim. Bundan dolayıdır ki tıbbiye 
iki senedenberi kadrosunu dolduramamıştır. An
kara Hukuk Mektebinin bu seneki leylî, meccani 
talebe kadrosu dolmamıştır. 

Beyefendiler, erbabı fenne ihtiyacımız bu derece 
şedit iken biz bunlara harcırah vermekte tered
düt edersek bu usul ilerlemez. Komşumuz Yu
nanistan istiklâlini ilân ettiği gün darülfünunu 
da açmıştır. Herkes bilâ istisna girer, diplo
masını aldıktan sonra istediği yere gider. 
Bundan dolayıdır ki harbi umumiden evvel 
runı doktorları en yüksek dairelerimizden ta 
ailelerimizin harimine kadar girmiş ve esrarımıza va
kıf olmuş ve bin türlü propaganda yapmışlardır. Biz 
ise bin türlü kefalet, kâtibiadillikten musaddak se
netler bir çok kuyut ve şurut altında talebe kabul 
ediyorduk ve bunun neticesidir ki şimdi nahiyele
rimizde değil kazalarımızda bile tabip bulamıyoruz. 

Arkadaşlar, bir tabibin yetişmesi için yirmi yir
mi boş sene çalışmak, tahsil görmek ve emek çek
mek lâzımdır. Faraza; yedi yaşında ilk mektebe 
giren bir talebe 11 sene tahsil müddeti olan liseyi, 
6 sene de tıbbiyeyi ve uzunca süren stajı ile filân 
aşağı yukarı yirmi senede bir tabip olabilir. Birde 
bunun hürriyetine mani olmak ne demektir? Esasen 
bu günlerde yeni bir kanun geliyor, bu kanunda 
hizmeti mecbure kaldırılıyor. Mecburî hizmeti ol-
mıyan memurlar harcırah almıyabilir. Çünkü on
lar kendi rızalarile gitmişlerdir. Halbuki hukuk ve 
tıbbiye talebesine tahmil edilen mecburî hizmetini 
ifa edipte dönerken niçin Hükümet avdet harcırahı 
vermesin? Hükümet mecburî hizmetini ifa için 
istediği yere gönderiyor, sonra da orada bıraksın-
mı? Bu, doğru değil. Onun içindir ki bu gün 
mekteplerimize talebe bulamıyoruz, işte Ankara 
hukuk mektebi gözümüzün önünde, bu sene leylî 
kadrosunu dolduramamıştır. Halbuki tahsil müd
deti üç senedir, tıbbiye mektebi ise altı senedir. 
Bu gün memleketin tabibe ihtiyacı pek fazladır. 
Hatta İstanbulda 25 lira vizite parası alanlar var
dır-, tababet ihtikârı vardır. 

Çünkü tabip yoktur. Memlekette 20 bin tabip 
olması lâzım gelirken bu gün iki bin tanevi bula-
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mıyoru / . im taky ida t ı ka ld ı rmak zarureti vardır . 
Hasan Fehmi B. (Kastamonu) — Berveçhi pe

şin, bir kaç doktor babası olduğumu ar /edeceğim. 
Efendiler, gerek Muhterem Sıhhiye encümenin
den ve gerekse Sıhhiye vekili Beyefendiden bir 
noktayı soracağını. Kanunun mecburî hizmet tah
mil ettiği bu genç doktor lar ımız vazife a ldıklar ı 
mın taka la rda vazifelerini ifa edip müddetler ini 
t amamlad ık la r ı zaman ben bu vazifeye devam e-
deceğim derse Hükümet , hayır, sen mecburî va
zifeni bit irdin gel diyor mu, yoksa muayyen ma
aşını veriyor m u ! Hükümet vazife vermiştir, o da 
aldığı vazifeyi üç dör t sene ifa etmiş olupta terfi 
isterse Hükümet vazifenden çekil mi diyor? Fğer 
öyle diyorsa harcı rahını vermelidir, yok kendi 
ihtiyarile, ben ar t ık vazifemi ifa ettim, bundan 
sonra serbest çalışacağım derse bu vaziyet karşısın
da benim k a n a a t i m ; harc ı rah verilmemesidir. 

Emin B. (Eskişehir) — Paray ı çok vermiye a-
l ış t ı rmamak lâzımdır. Madem ki şimdiye kada r 
verilmemek teamülü varmış.... 

Doktor Mustafa B. (Çorum) — Veril iyor eren
dim.. 

Emin B. (Devamla) — Verilmiyor diye bili
yordum. Yanlış anlamışım. Yalnız şunu ilâve e-
deyim k i ; önümüzdeki seneyi düşünerek, sene
nin bütçesini nazarı d ikka te a la rak ve vermemek 
imkânı varsa onu da yapalım. 

Divanı muhasebat encümeni namına Mollaoğlu 
Cemal B. (Afyon Karahisar) — Muhterem Hasan' 
Kelimi Beyefendi; memur vazifesine devam eder
se Hükümet gel diyor mu diye sual sordular . 
Hayı r , Hükümet bir şey demez. Terfie de hakkı 
vardır . Faka t ihtiyarî olarak ar t ık çekiliyorum der
se istifa etmiş demektir . Binaenaleyh istifa edenle
re kanunen harcırah verilmiyor. Bu hususta sara
hat vardır . Şimdiye kadar da verilmemiştir. Sonra 
mecburî hizmetler bizde pek çoktur. Esasen böyle 
hizmete tâbi olanlar bizde yalnız doktor lar değil
dir ki. Meselâ bu meyanda muallimler de vardır . 

\ e r e d •ede var (Gü-Salâhattin B. (Kocaeli) 
r i i l HU <•>•). 

Mollaoğlu Cemal B. (Afyon Karahisar) — Evet 
muall imler de vardır . 

Bekir Lûtfi B .(Tokat) — 15u doktor lar mua
melesinin bir çoğu elimden geçtiği için beyefendi
lerimi b e n d e n i z d e biraz tenvir edeyim. 

Doktor vilâyet veya kaza merkezine hizmeti 
mecburesini ifa etmek için geliyor. Bu hizmeti iki 
senedir. İki seneden sonra üç ay evvel vekâlet vi
lâyet vasıtasile o doktora bir tezkere yazıyor, di
yor k i : Bu doktorun şu branşta, şu kolda ihtisasr 
yardır , falan yerde de açık .mevcut, oraya gi tmek 
istiyor mu? Yoksa bulunduğu yerde kalmağı mı 
tercih ediyor? Bunu vilâyet derhal yani üç ay ev
vel doktora tebliğ ediyor. Diyor ki (yavrum, sen 
burada kalacak mısın, yoksa vekâlet seni başka 
yere tayin etmek istiyor, oraya mı gideceksin?) 

Bendeniz şark ta bulunduğum için biliyorum. 
(Jünkii böyle bir çok doktor lar ın işi elimden geçti. 

Eğer o doktor (hayır bumda kalmıyacağım, vekâ
letin tensip ettiği kolda ihtisas peyda edeceğim, 
oraya gideceğim) derse vilâyet vekâlete dok to rdan 
aldığı bu cevabı yazıyor. Fakat doktor-bulum üze
rine hemen işini terketmiyor , vekâletten emir ge-
linciye kada r bekliyor. Sıhhat vekâleti işi d ikkat 
le t ak ip eıliyor ve doktorun harcırahını zamanında 
hazı r l ıyarak kendisine veriyor. Yoksa mecburî 
hizmetini bit irmeden kimseye bir şey verilmez. 
Ancak emri mahsusla ayr ı lan la rd ı r ki harcırahla
rını alırlar. 

Eemzi B. (Sivas) — Muhterem arkadaş lar . Sıh
hiye vekâleti kanunun emrett iği hizmeti mecbure-
yi ifa ettirmek üzere bir doktoru bir mahalden diğer 
mahalle gönder i rken kendisine azimet harcırahını 
veriyor mu? (Veriyor sesleri) Azimetinde verdiği
ne göre avdetinde niçin vermiyecekt i r? Amma 
müddet ini bit ir ir bitirmez hiç sormadan avdet et
miş, bunun zarar ı yoktur . (Jünkü Hükümet le dok
tor arasında bir nevi mukavele var demektir. Dok
tor mecburî müddet ini bi t i rdikten sonra orada kal-
mıya mecbur değildir . Müddet ten evvel istifa et
miş veya avdet etmiş ise hiç şüphesiz harc ı rah 
verilmez, faka.t mecburî hizmeti bitince kendili
ğinden ayr ı lmakta haklıdır . Buna binaen harcı
rah verilmelidir ve Hükümet daha evvel halefini 
göndermelidir . 'Bunun için bir teklif takdim edi
yorum. 

Dr .Fuat E. (Kırklareli) — Muhterem arka
daşlar, bendeniz Remzi Beyin fikrine iştirak edi
yorum, mektepte okuduğu müddet zarfında Hükü
metin kendisine yapt ığı masrafı iki sene hizmet 
sureti le doktorun karşı laması şeklinde bir muka
vele mevzubahistir. Doktor, vazifesini bi t i rdikten, 
yani mukavele müddet ini bi t i rdikten sonra ayrıl
mak hakkını haizdir. Bunun için de harcırah alma
sı lâzımdır. 

Mütekai t lere Hükümet nasıl harc ı rah veriyor
sa bunda da vermiye mecburdur . Hükümet in bun
lara harcırah vermesi adalet iktızasıdır ve kanu
nidir. 

Reis — Efendim, bir noktayı müsaadenizle i-
zah edeceğim. Mevzubahs olan fıkra müddet i mec-
buresini ikmal et t ikten sonra vazifesinde kal
mak istemeyipte doğrudan doğruya kendi arzusu 
ile çekilmek istiyenlere harc ı rah verilip veril
memesidir. Yoksa Hükümet ta ra f ından başka 
bir yere tayin edilmiş olanların harc ı rahı mev
zubahs değildir . Bu hususta verilmiş bir iki tak
rir vardır . Okutacağım. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Efendim, Tahsin Beyefendi arkadaşımız hiz
meti mecbureye lüzum olup olmadığını mevzubahs 
ettiler. Bu; bu günkü mesele değildir . Şüphesiz 
elimizde olan kanunla r ı ta tb ik etmiye mecburu / . 
Yeni bir kanun geleceğinden bahsett i ler . O kanun 
kabul edi ldikten sonra bi t tabi böyle bir h i/met i 
mecbure olmaz. Bilhassa bunu a r / e tmek isterim. 
Diğer meseleyi de ar /edecekt im, Reis Beyefendi 
i/ah buyurdular . Ar /e tmekten far iğ oluvorum. 
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Reis — () halde takrirleri okutuyorum. 

RİYASETİ (JÜBİLEYE 

C : 1 

İkinci fıkranın şekli atide tadilini teklif eyle
rim: hizmeti meeburesini il'a etmiş etibbaya da 
avdet haremdir verilir. 

Çorum 
Dr. Mustafa 

YÜKSEK REİSLKJE 
Hizmeti meeburesi müddetini ikmal ile 

dukları mahalden infikâk eden doktorlara 
harcırahı verilmesini teklif ederim. 

hulun-
avdet 

Sivas 
Remzi 

Reis — Takrirlerin ikisi de aynidir. Mesele; 
hizmeti meeburesini ikmal ettikten sonra kendi 
mahalli memuriyetinden ayrılmış olanlara harcı
rah verilip verilmemesi meselesidir. 

Doktor Mustafa B. (Çorum) — Müsaade buyu
runuz Reis Bey; müddetini ikmal etmiş olanlar 
Sıhhiye vekfdetine istida verir. .Ben hizmeti mee-
buremi ikmal ettim, avdet edeceğim, harcırahımı 
veriniz, der. Yoksa memuriyetini kendi kendine 
tei'kedip gelmez. 

Reis — Mustafa Bey, mevzuu müzakere olan 
fıkra rapordaki frkradır. Zati âlinizin buyurdu
ğunuz mevzubahs değildir. Rapordaki fıkra; 
müddetini ikmal edipte; yeni bir vazifeye tayin 
edilmeyip kendi kendine ayrılanlara harcırah ve
rilir mi, verilmez mi? Divanı muhasebatla Hükü
metin müttefik oldukları içtihat bu cihettir. Yok
sa, müddetini ikmal edipte başka bir yere tayin 
edilenler hakkında değildir. 

Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Sıhhiye vekili 
Bey izah etsinler. 

Reis — Sıhhiye vekili Beyefendiye resmen tev
cih edilmiş bir sual yoktur. Tevcih ederseniz cevap 
verirler. 

Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Bendeniz tevcih 
ediyorum efendim. Müzakere mevzuu olan madde 
hakkında Sıhhive vekili Beyefendi ne düşünüyor
lar? 

Sıhhat ve İ. M. vekili Dr. Refik B. (İstanbul) 
'•— Efendim, uzun müzakere olmuş şimdi haber al
dım. Biraz geç kaldım. 

Efendim, hizmeti mecbureye tâbi olan etıbba 
kuraları çıktıktan sonra gidecekleri mahaller için 
harcırahlarını alıyorlar ve gidiyorlar. İki seneden 
ibaret olan hizmeti mecburelerini bitirmeden üç 
ay evvel biz kendilerine sorarız. Başka bir yerde 
vazife istiyor musunuz, bulunduğunuz yerden 
memnun musunuz, yerinizde kalmak ister misini/, 
yoksa bir ihtisas şubesine, her hangi bir hastane
ye asistanlıkla geçmek ister misiniz? Bulunduk
ları yerlerden memnun olanlar var ve yerlerinde 
kalmak arzusunu gösterenler var, veyahut asistan 
olmak üzere bir hastaneye gitmek istiyenler bulu
nur. Bazdan da hizmeti meeburesini ikmal ettik

ten sonra biraz serbest kalayım, ondan sonra va
zife almak isterim derler. 

Hizmeti mecbureleri bittiği zaman bun
lara arzu ettikleri yerlere kadar gitmek için 
harcırah vermeliyiz dedik. Divanı muhasebatla a-
ramızda ihtilâf çıktı, bunları buraya gönderir
ken kendi arzularile göndermedik. Kanunun icaba-
tında olarak mecburî olarak gönderdik, harcırah 
verdik. Binaenaleyh mecburî hizmetleri bittikten 
sonra da gidecekleri yere, veya memleketlerine yi
ne avdet harcırahı verilir kanaatindeyim. Bunlar 
istifa eder ve saire olursa verilmez denmiş. Ma
liye vekâleti ile aramızda bir ihtilâf hasıl olmuş
tur. Hakem Heyeti (Vliledir. Lütfen hal buyuru
nuz. 

Reis — Divanı muhasebatın ve Divanı muha
sebat encümeninin bu mesele hakkındaki noktai 
nazarına muhalif olarak, istifa suretile, yani 
hizmeti meeburesini bitirdikten sonra oradaki va
zifesini terkedip ayrılan etibbaya da harcırah ve
rilmesine dair takrir var, fıkranın bu yolda. 
tashihini istiyenler vardır. Bu takrirleri reyinize 
ar/ediyorum. Divanı muhasebatın ve Divanı mu
hasebat encümeninin noktai nazarına tamamen ay
kırı olan bu teklifi kabul edenler . . . Etmiyenler . . 
(Anlaşılmadı sesleri), (Nazarı mülaleaı/a sesleri). 

Nazarı mütalea ile kabulün arasında bir fark 
görmüyorum, binaenaleyh kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Teklif kabul olunmamıştır. Divanı 
muhasebat encümeninin noktai nazarı kabul e-
diI m iştir. 

Raporun diğer maddeleri hakkında mütalea var 
mı efendim?... Bir noktayı Heyeti (.VI i leye ar/et
mek isterim. Bu raporlarda münderiç ahkâm, 
bütçe sarfiyatına ait kanunların tatbikatında Hü
kümetle Divanı muhasebatın içtihat farklarını 
gösteren ahkâmdır. Dîvanı muhasebat encümeni, 
Divanı muhasebattan gelen bu raporları tetkik 
ederek bazan Hükümetin noktai nazarına ve 
hazan da Divanı muhasebatın noktai nazarına 
iştirak ederek raporunu tanzim eder ve gönderir. 

Bu raporlar okunduktan sonra her hangi bir 
madde hakkında gerek Hükümetin ve gerek en
cümenin veyahut a/adan birinin bir noktai naza
rı f varsa burada ifade edilir. Bu suretle malî 
(jüris pridans) dediğimiz ahkâm bu raporlardan 
meydana geliyor. Şimdi kabul buyurduğunuz 
takdirde Divanı muhasebat encümeninin noktai 
nazarına göre hakemlik yapmış olursunuz. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Bu mesele hak
kında Heyeti mııhteremenin karar verebilmesi için 
raporun burada okunması lâzımgelir. Okunmıyan 
rapor üzerine karar vermek bilmem ki muvafık ıpo 
mıdır? 

Reis — Müsaade buyuruı 
muhasebatın noktai nazarına 
gayir bir noktai nazar vars; 
üzere arzedilmesi 
zatta bulundum. 

uz, ben de Divanı 
muvafık veya mu-
münakaşa edilmek 

icap ettiğini ifade için nıaru-
Raporutı heyeti umumiyesini 

reye kovmak öteden beri müteame olduğu icm 
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heyeti unıumiyesini kabul etmekle Divanı muha
sebat encümeninin noktai nazarlarına muvafık 
şekilde karar vermiş oluyorsunuz ve badema tat
bikatı maliyede bu kararlar dairesinde muamele 
yapılması Hükümet ve Divanı muhasebat için 
mecburî olur neticesini arzetmek için bu izahat
ta bulundum. Binaenaleyh diğer maddeler hak
kında hiç bir söz istiyen olmadığına göre raporun 
heyeti unıumiyesini reyinize arzedeceğim. 

Bu cihet arzolunduktan sonra raporun heyeti 
umumiyesinin reye konması hakkında bir mütalea 
var mı efendim? 

Mükerrem B. (İsparta) — Efendim, bir madde
si encümene gitmişti. 

Reis — O hariçtir tabiî efendim. Kabul buyu
racağınız hükümler Divanı muhasebat encümeni
nin.... 

Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Muayyen hâdise
ler üzerinde.... 

Reis — Muayyen maddeler hakkında ya Hü
kümetin veya Divanı muhasebatın noktai nazarı, 
nazarı dikkate alınmak suretile Divanı muhase
bat encümeninin verdiği kararlardır. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Yani okunmı-
yaıı rapor hakkında karar vereceğiz. 

Reis — Efendim, Heyeti Celile usulü 
müzakeresine hâkimdir. Arzu buyururlarsa rapo
ru baştan aşağıya kadar okuruz. Nitekim okudu
ğumuz zamanlar da oldu. Fakat muameleyi tesri 
için müteamel olarak kabul edilen şekil budur. 
Daima raporlar uzun müddet evvel tevzi edilir. 
ihtilaflı noktalar müzakere edilir. Müzakere edil-
miyen noktalar hakkında ihtilâf olmadığı kanaati 
hasıl olur. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

Efendim, Divanı muhasebat encümeninin bu 
raporu Arzuhal encümeninin mukarrerat cetveli
nin aynidir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Bilâkis. 
Hakkı Tank B. (Giresun) — Onun için bura

da bu şekilde reye konmasına lüzum yoktur. Han
gi maddenin müzakeresi arzu edilmişse o madde 
tahrik olunmuştur. Bu, tamamen Arzuhal encüme
ninin mukarreratına benzer. 

Mükerrem B. (İsparta) — Hiç benzemez. Hiç 
münasebeti yok. 

Hakkı Tank B. (Devamla) — Bendenizin re
yim, fikrim bundan ibarettir. 

Divanı muhasebat enemeni namına Mollaoğlu 
Cemal B. (Afyon Karahisar) — Efendim, geçen 
hafta bu raporlar dağddığı zaman Süleyman Sırrı 
B. hatırlarlar. Makamı riyasete demişlerdi ki (bu 
raporun tevziinden bir hafta geçmedi, tetkik ede
medik, tetkik zamanı veriniz, gelecek celseye kal
sın) şu halde Süleyman Sırrı B. raporları okumak 
için vakit bulmuşlardır. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Şu nizamnamei da
hilî meselesi bir hallolsa.. (Gülüşmeler.) 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, bende

niz divan raporlarının tevzii üzerinden bir hafta 
geçmeden müzakere edilmemesini teklif ederken 
demedim ki hiç olmazsa Divanı muhasebat encü
meninin mütaleası burada okunmadan karar alın
sın. Heyeti Celilenin karar vermesi için okunması 
lâzımdır. (Bir hafta niçin idi sesleri) . 

Salâhattin B .(Kocaeli) — Mebusluk yalnız 
burada oturup dinlemek için değildir. Biraz da 
okumak lâzımdır. 

ismet B. (Çorum) — Efendim, asd olan, ra
porları tetkik etmektir. Bu raporlar da tefsire 
mevzu olan cihetler varsa mahalli tefsirdir diye 
ait olduğu encümenlere havalesini talep etmek 
doğru olabilir. Fakat, okunmadan geçerse raporda 
tefsir mevzuu olan şeyler de geçmiş olur. Halbuki 
Divanı muhasebat encümeni muhtelif içtihatları 
tefsiren halle salâhiyettar değildir. Buna ancak 
taallûk ettiği kanunun tetkik edildiği encümen sa-
lâhiyettardır. Demek ki Divanı muhasebat encü
meni tefsir yapamaz. Tefsir mevzuları vardır. Bu 
fıkralar içerisinde bunlar da geçiverir. Onun için 
okumalı, itiraz eden yoksa diğer fıkralara geçilmeli. 
Ötedenberi teamül de böyledir. 

Reis — Divanı muhasebatın üç aylık raporları 
hakkında teamülümüz bidayette okunurdu. Bilâ
hare bu teamülü Heyeti Celile terkotti. Okumak için 
uzun müddet bıraktıktan sonra Divanı muhasebat 
encümeni hangi madde hakkındaki kararını muva
fık buluyorsa o madde üzerinde noktai nazarını 
söylemek usulünü kabul etti. İtiraz serdedilmiyen 
maddeler üzerinde Divanı muhasebat encümeni
nin noktai nazarı kabul edildi. Buna nazaran 
yeni bir karar alırsanız ona göre tevfiki muamele 
ederiz. Lüzum ve ihtiyaç görüyorsanız böyle ya
palım. Nitekim muhtacı tetkik maddeler oldu. 
Maliye vekili Beyefeııdi talep ettiler Maliye encü
menine bir tanesini yolladık. 

Divanı muhasebat encümeni namına Mollaoğlu 
Cemal B .(Afyon Karahisar) — Nizamnamei dahi
linin 49 uncu maddesini aynen okuyorum. 

Madde 49 — Divanı muhasebat encümeni 
muhasebei katiye kanunu lâyihasile dairelerin sar
fiyat ve taahhüdatı hakkında her üç ayda bir 
Divanı muhasebat tarafından tanzim olunacak 
raporları tetkik eder. Tetkikatın neticesini göste
ren mazbata basılarak mebuslara dağıtılır. Bu maz
batalar Heyeti umumiyece müzakere ile karara 
raptedilir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Oldu mu? 
Reis — Efendim, maddeler hakkında Divanı 

muhasebat raporlarına mütenazıran encümenin 
kararları da malûmu âlinizdir. Hangisini tercih 
ederseniz kabul edersiniz. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Eğer nizamna
mede sarahat varsa teamüle hacet yok. 

Reis — Müsaade buyurunuz Süleyman Sırrı 
Beyle yine bir nizamnamei dahilî ihtilâfımız var
dır. Heyeti Çekilenin karar mahiyetinde olan hü
kümleri var, kanun mahiyetinde olan hükümleri 
var. Karar hükümlerinin kanun mahiyetinde ola-
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cağına dair nizamnamemizde hiç bir sai'ahat yok
tu r . 

Reşit B. (Gazi Antep ) — Kfendim, Arzuhal en
cümeninin verdiği karar lar nizamnamei dahilî 
mucibince bir ay zarfında müzakere olunabilir . 

Divanı muhasebat ka ra r l a r ı ise tevziinden bir 
hafta sonra müzakere olunur. Bundan maksa t 
tabiî tevzi edilmesinden müzakeresine k a d a r ge
çecek zamanda a rkadaş la r ta raf ından t e tk ik edi-
Jebilmesidir. Bu teamülün muhafazası için yeni
den kara i' verilmiye lüzum yoktur . 

Reis — Teamülün muhafaza edilmemesini kabul 
edenler . . . Etmiycnlcr . . . Kabul edilmemiştir. 
(Anlaşılmadı sesleri) . 

İhsan Pş. ( Giresun ) — Reye kondu ve kabul 
edilmedi efendim. 

Hüseyin Hüsnü B. (İsparta ) — Divanı muha
sebat encümeni kararların in ayrı ayrı reye konu
lup konulmamasmı reye koyunuz. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Mesele lütfen 
şu şekilde reye konsun. Nizamnamei dahilî , maz
batadaki maddelerin ayrı ayrı okunmasını ve badel-
müzakere reye vazını emrediyor. Halbuki makamı ri
yaset okunmuşun istemiyor. 

Hakkı Tarık B. (Giresun) — K a r a r a raptolun-
du, mesele bi tmişt ir efendim. 

Reis — Müsaade ederseniz aksini reye ko
yalım. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Nizamnamei 
dahilî sar iht i r . 

Reis — Onu siz öyle görüyorsunuz. 
Süleyman Sırrı B. ( Y o z g a t ) — Siz yüksekte

siniz onu göremezsiniz. 
Reis — Teamülün takibini reye arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Ktmiyenler . . . Kabul edilmiş
t i r . 

Raporlar ın heyeti umum iyesin i reye arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Ktmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

2 — (iümrül: tarife kanununun 17 ve 2~> inci 
•maddelerinin tefsiri haklında 3/12 numaralı Iiaşve-
kâlel tezkeresi ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları fil 

Besim Atalay B. (Aksaray) — ( iümrük tarife 
kanunu ibaresi yanlışt ır . Doğrusu, gümrük ta
rifesi kanunudur . Tashih edilsin. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, bu me
sele, bendenizin anladığıma göre tefsire sevke-
dilecek bir hâdise değildir . Bilâkis bir kanun lâ
yihası getirebilecek bir haksızlık mevzuudur. 
Halbuki , tefsire sevkediimiştir . İkt isat encüme
ninin mazba tas ında ; İsrar edildiği söylenen ev
velki şekil ve heyetten büsbütün başka bir şekil 
ve heyet müdafaa edilmiştir. Yani haksızlık ya
pıldığı noktası müdafaa edilmiştir. Buna, gümrük 

fil 11 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonunu 
merbuttur. 
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tarifesi kanunu da veya gümrük tarife kamımı 
da denebilir. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Denemez, yan
lıştır. 

Hakkı Tank B. (Devamla) — Denilebilir efen
dim. ( iümrük tarife kanununda kıymeti t icariye-
yi haiz olan tabiri bir ıstılahtır. Kıymeti tica-
riyeyi haiz olnuyan tabiri de bir ıstılahtır, (iayri 
safî sıklet üzerinden gümrük alınan bir mal gel
mişse, bunun zarfından kıymeti ticariyeyi haiz 
olmadığı yani çuval içinde olduğu halde gümrük 
resmi almıyor. Halbuki safî sıkleti üzerinden güm
rük alman mal gelmişse ve bu çuval içinde ise 
zarfından gümrük resmi alınmıyor. Şimdi bu tef
sir, bu karar mazbatası yerindedir . Böyle kabul 
olunmak lâzımgelir. Fakat bu kadar açık bir hak
sızlığı tamir için Maliye vekâletinin tefsir yeri
ne bir lâyiha getirmemesi sebebini anlamak isti
yorum. 

Tekrar arzedeyim: gayrisafi sikici üzerinden 
resmi alman bir mal gümrüktedir . Bunun zarfı 
eğer çuval kabilinden, yani kıymeti ticariyeyi haiz 
değilse o zarf gümrük resmine tâbidir. Fakat safi 
sıklet üzerinden gümrük resmine tâbi bir mal gel
mişse o mal, 25 inci madde hükmünce zarfı kıymeti 
ticariyeyi haiz olmadığı takdirde zarf için gümrük 
resmi vermiyecektir. 

K fendim, esas maddesi iki kuruş vergiye tâbi o-
lan bir madde gümrüğe geliyor. Bunun zarfından 
ayrıca resim almak vaziyetini kabul ediyoruz, di
ğerinden ise almıyoruz. Benden izce bu, tefsir ile 
halledilecek bir mesele değildir. Ortada bir hak
sızlık vardır. Haksızlığı bertaraf etmek için Mali
ye vekili Beyefendinin bir lâyiha şevkini düşünül) 
düşünmediğini anlamak istiyorum. 

Blaliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çankırı) 
— (Jeçen seferde bu meseleyi izah etmiş ve bir da
ha te tk ik edilmesini rica etmiştim. Bu sebeple 
İktisat encümeni bu meseleyi bir daha tetkik ile maz
batayı kabul için Heyeti ("elilenizc arzett i ve ka
rar ında musir kaldı. Hâkem bittabi Heyeti (Vlilc-
nizdir. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur . Kncünıenin 
mazbatasını reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Kabul etmiyenler . . . Mazbata kabul olunmuş
tur . 

3 — Inı/iliz lirası olarak' maaş alinakla olan < tei-
lili re şehbenderin.' memurlarına Türkiıyede bir va
zife. }je nakil ve tahvillerinde ne suretle maaş veri
leceğinin. lef şirine dair 3/1') numaralı Ilaşvckâh t 
tezkeresi ve Maliye ve Iî'ûtce encümenleri mazbata
ları [1] 

Reis — Mütalea vai'iııı efendim '.' (Hayır sesh ri). 
mazbatayı veyv arzediyorum. Kabul edenler. . . Ktmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

/ / / l!) numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 
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4 _ Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi bütçe 
kanununun .5 inci maddesinin tadili hakkında 1/187 
numaralı kamın lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası [1] 

Sırrı B. ( Kocaeli ) — Evkaf bütçesi müzakere 
olunduğu zaman Heyeti Celilenize arz ve izah et
miştim ki, evkafın mahiyeti hukukiyesi itibarile 
ona ait olan bütçenin Hükümet bütçesi dahilinde 
münakaşa ve müzakere edilmesi teşkilâtı 
esasiye kanunumuza münafidir. Bu esası muhafaza 
etmiş olmak için şu ufak mesele münasebetıle 
Bu mevzu üzerinde bir kaç söz söylemek mec
buriyetindeyim. Deniyor ki müstağııaanha ev
kaf hasılatından bizim 67 508 liramız vardı. Bu 
parayı varidat şeklinde bütçeye koyduk. Onun
la da Edirnede filân filân camileri tamir etmek 
istedik. Evvelâ bu müstağnaanha evkafa ait pa
raların varidat şeklinde bütçeye konmasının mu
vafık olup olmadığını bilmiyorum. Fakat mesele 
geçmiştir münakaşası zaittir. Ancak Edirnede 
tamiri arzu olunan nıebaninin öyle şekilde oldu
ğunu görüyorum ki bunların kendilerine hâs 
evkafı kendilerini tamamen mamur bulundurma
ğa beleganmabelâg kâfidir. Nasıl oluyor da bun
ların evkafı kendilerini imare gayri kâfi görü
lüyor da böyle hariçten tesadüfen bulunan bir 
para ile tamiri cihetine gidiliyor. Bu meseleyi 
gayet dakik buldum. Bir de buna munzam ola
rak deniyor ki : Edirnede tamirine müsaade al
dığımız mebaniye sarfedeceğimiz para sarfedil-
miştir ve bunun tahsisatı olan 67 508 liradan 
bir miktar para artmıştır, onun için bu hazır pa
ra elimizde iken bunu da filân yere sarf edelim. 
Bütçenin kabulünden üç ay sonra böyle bir para 
artıyor. Demek oluyor ki bidayeten tamire muh
taç gösterilen bu yerlerin bu kadar para ile yapı
labileceği tamamile teemmül edilmiş değildir. 
Üç ay zarfında bu fark gözüküyor. 

Sonra esbabı mucibe sırasında bir itirafta bulu
nuluyor, deniyor ki : aynen okuyorum « esasen 
maddei kanuniye ile sarfına mezuniyet verilen 
para keşfile taayyün etmiş bir masraf mukabili 
olmayıp taayyün edecek ihtiyaca göre sarfedilmek | 
üzere tahsis edilmiş olmasına göre » deniliyor. 
Böyle açık bono vermek kabilinden tahsisat olmaz. 
Yani bu esbabr mucibenin yeri burası değildir. O 
halde gayet kolay bir surette bir bütçe tanzimine 
imkân hasıl oluyor. 50 milyon lira filân vekâlet 
emrine verdik, hasıl olacak ihtiyaca göre sarf et
sin. 20 milyon lira filân vekâletin emrine verdik, 
keza hasıl olacak ihtiyaca göre sarf et sin. 
Halbuki böyle olmaz. Mutlaka on parasına 
vanncıya kadar hesap edecek, diyecek ki : şu 
işimiz için şu kadar paraya ihtiyacımız vardır. 
Binaenaleyh bu sebebi mucibin burası yeri değil-

[1 ] 36 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

diıv Tabiî bu fıkra binnefis davayı zayıflatmakta
dır. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Zatı âliniz meseleyi kavrıyamamışsınız. 

S i m B. (Devamla) — Çok teşekkür edeceğim, 
izah buyurursanız. Bunu söylemekten maksadım, 
hiç bir zaman hatırıma gelmez ki, benim bu beya
natım üzerine mesele reddedilecektir. Ancak esasa 
muteriz olduğum için ve bunun teşkilâtı esasiye 
kanunumuza, mugayir olduğunu bildiğim için her 
vesile ile söyliyeceğim, meyus olmıyaeağım ve 
ümit ederim ki, bir gün olup Heyeti Celilenizi de 
iknaa muvaffak olacağım. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim, Süleyman Sırrı Bey arkada
şımız 

Süleyman Sırn B .(Yozgat) — Yalnız Süley-
mansız Sırrı. (Handeler) 

Sırrı B. (Kocaeli) — Evet, yalnız Sırrı, iltibas 
olmasın. Ben Kocaeli mebusu Sırrı. Beyefendi de 
Yozgat mebusu Süleyman Sırrı. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Sırrı Bey arka
daşımız üç ay evvel tanzim edilmiş olan evkaf büt
çesinin isabetsizliğinden bahis buyurdular. Evvelâ 
bu bütçenin tanzimi, üç ay evvel değil zannede
rim ki 6, 7 ay evvel olmuştur. Sonra kendilerinin 
kanaatlerine göre evkaf bütçesinin Meclisi Âlide 
görülmesine lüzum yoktur. Evkafın müstakbel 
şekli hakkında maruzatta bulunacak değilim. Bel
ki atide her hangi bir şekli kabul etmekle Heyeti 
Celile evkafa yeni bir şekil verebilir. Fakat bütün 
memlekete ait olan bu paranın bu gün tarafı âlile
rinden murakabe edilmesi ve mülhak bir bütçe ile 
idare olunması hakkındaki kanunun mevcudiyeti
ne tevfikan bu da mülhak bütçe ile idare edilmek
tedir. Diyanet işleri bütçesi gibi Devlet bütçesinin 
bir cüzü mahiyetinde değil ki, Sırrı Bey arkadaşı
mız teşkilâtı esasiye ve saireye kıyas ederek bu
rada umumî bütçe hakkındaki mütaleayı tekrar 
etmiş oluyorlar, bu da bir zühul olsa gerektir. 
Umumî bütçede bendenizin hatırımda kaldığına 
göre Diyanet işleri bütçesini misal olarak göster
diler ve .bunun Devlet bütçesi arasında bulunması 
lâzım gelmez dediler. Halbuki biz şimdi evkaf büt
çesini görüşüyoruz ve bunun bir fıkrasının tadili 
sırasındayız. Eğer kendilerinin telâkkilerine göre 
evkaf bütçesinin Millet Meclisi tarafından mülhak 
bütçe olarak tanzim edilmesi lâzım gelmiyorsa 
artık bütçe usulleri üzerinde de fazla tevakkuf 
etmemeleri lâzım gelirdi. Halbuki bir taraftan 
esasına muarız bulunuyorlar, diğer cihetten de isa
betli veya isabetsiz tahlile girişerek üzerinde te
vakkuf ediyorlar. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki ev
kaf bütçesi zaten memlekette mevcut bilcümle 
hayratın tamiri, inşası ve diğer ihtiyaçlarının tat
minini karşıhyan bir bütçedir. Memlekette bizim 
için, millî tarihimiz için büyük bir kıymet ve şeref 
ifade eden ve hatta beynelmilel abidat sırasında 
zikredilen çok mühim abidatrmız vardır. Bunların 
vakıfları kendilerinin her türlü ihtiyacını karşı-

- 9 3 -



t : 1« 2 4 - 1 2 - 1 9 8 1 C : 1 

lıyacak mahiyette değildir. Bir kaç sene evvel 
Edirnede vuku bulan zelzelede hakikaten beynel
milel abidat sırasında sayılan mühim üç camide bazı 
haşarat vukua geldi. Bunların vakıflarının hasılatı 
Imuları tamir etmeğe kifayet etmedi. 

Müstağnianha vakıflar hasıltmdan toplanmış 
ve sarfedilmemiş olan bir para mevcut idi. Geçen 
sene bu paranın bu kabîl abidatın tamirine tahsis 
edilmesi yolunda bir maddei kanuniye kabul bu
yurdunuz. Evkaf müdürü umumisi de bunları ta
mir ettirdi. 

Zelzeleden müteessir olan bu mebaninin tami
rini yaparken tabiidir ki bunlar üzerinde esas
lı ve katî bir keşif yapmak mümkün olmazdı. 
Çünkü meselâ Edirnenin Selimiyesini tamir eder
ken bunun keşfi evveli bize katî bir şey ifade et
mez. Tnşaat değil ki. Fevkalâde mühim bir bina
nın bin lira tamir bedeli tahmin edilir de tami
rata başlanınca kurşun açılır başka eksik daha 
çıkar, bu suretle bin lira, beş bin lira olur. Evkaf 
umum müdürlüğü mebaninin inşaat ve tamiri hak
kındaki ahkâmı kanuniyeye tevfikan bunları ta
mir ettirdi ve orada bir eksiklik kalmadı. Fa
kat paranın bir kısmı duruyor. Esasen o para 
yalnız bu üç camiin tamirine tahsis edilmiş değil
di. Arzettiğim gibi abidatın tamirine muhtas o-
lan bu para Evkaf umum müdürlüğünce ih
tiyaç oldukça sarfedilmek üzere bir maddei ka
nuniye ile hasrü tahsis edilmişti. Bu defa Ev
kaf idaresi Sokullumemetpaşa camiinin de aynı ma
hiyette olduğunu ve bunun da tamiri lâzım geldiğini 
bu meyanda Trakyada diğer abidatın tamiri için 
de bu paranın sarfına mezuniyet istedi. Encü
meniniz bu paranın hususiyetini muhafaza etme
sinde faide mülâhaza etti. Esasen sırf abidat için 
tahsis edilmiş olan bir para olduğundan ilerde lâ
zım olduğu zaman vakıfları müsait olmıyan abi-
data muhtas olmak esasını muhafaza etmek iste
di. Yalnız Sokullumemetpaşa camiinin de evvel
ce kabul edilen abidat ayarında olduğu anlaşıl
makla ona ait miktarın sarfını tecviz etti. Ba
kiye gene duracaktır. Tamiri icap eden abidat 
varsa Evkaf umum müdürlüğü onları da bütçe
sinden yapar. Bu para vakıfları müsait olmıyan 
ve millî mefahirimizi taşıyan mühim abidatın mu
hafazasını temine karşılık olmak üzere Evkaf 
umum müdürlüğünce mevkuf tutulan bir paradır. 
Bunun gene hususiyetini muhafaza etmesi lâzım
dır (Muvafık sesleri). 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Efendim, Hükü
metin esbabı mucibesinde Edirnedeki abidatın 
tamirinden bakiye kalan paranın Trakyadaki a-
bidatın tamirine sarfedilmesine mezuniye verilme
sini istiyor ki bu da Lüleburgazdaki bir camile ( 
Kırklare!indeki Bulgarlar tarafından minaresi tah- j 
rip edilen camilerin... j 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Silivride de var. 
Ahmet Hamdi B. (Devamla) — Tamiri içindir. | 

Hükümetin birinci maddesi (Edirnedeki abidatın 
tamirine) cümlesi (Trakyadaki abidatın tamirine) 

suretinde tadil edilmiştir ki bu şekil çok muva
fıktır. 

Lüleburgazdaki caminin minaresi tamir edilerek 
Kırklarelindeki Bulgarlar tarafından tahrip edi
len minarenin tamirinin bırakılması muvafık değil
dir. Zaten bu para da o suretle tahribe uğrıyan 
abidâta tahsis edilen bir paradır (Hayır sesleri). 
İkisinin de tamiri için 25 000 lira kadar bir para 
gidecektir ve Edirneden artan para da 23 bin küsur 
liradır ki bunlar tamire kâfidir. Binaenaleyh ben
deniz Hükümetin birinci maddesinin kabulünü 
rica ediyorum. 

Şevket B. (Kırklareli) — Efendim, bendeniz 
Bütçe encümeninde bulunmama rağmen bunun 
müzakeresinde bulunamamıştım. Ehemmiyetine 
binaen kısaca bunun hazin tarihçesinden biraz 
bahsedeceğim: Sokullu Memet Paşanın Lülebur
gazdaki camisi Mimar Sinanın eseridir. Bu 
camiyi Bulgarlar yıktılar ve kilise yaptılardı. 
Lüleburgazm istirdadından sonra orada bulunan 
cemaati islâmiye bunu tamire başladı. Evkaf 
nezareti bu tamire mani oldu. 

Ehali buna Evkaf nezaretinin tahsisat vermemek 
bahanesile teşebbüs ettiği zannına düşerek ufak te
fek kısımlarının tamirine devam ettiler. Evkaf ne
zareti caminin önüne jandarma dikerek mani oldu. 
Bendeniz mimar Kemalettin Beyle görüştüm. Bu
nun tamirine mani olan benim, dedi. Belki bilmez
siniz bunun çok kıymeti vardır. Bütün mimarlar 
Mimar Sinanın eserlerini tetkik ederken Mimar Si
nanın bunu neye benzetmek istediğini anlıyama-
mışlardır. Onun için alelade ustalar tarafından 
tamir edilmesine acınır dedi. Bir müddet sonra 
Kemalettin Bey îstanbuldan geldi. Camiye ait 
bir çok fotoğraflar getirdi. Tamir münakaşaya 
konmuştu. Gittik mahallinde bazı inşaat müteah
hitleri vardı. İşte o sırada Kemalettin Bey de ve
fat etti. 

Yunanlılar girdiği zaman; bunu kim yıktı diye 
sormuşlar. Bulgarlar yıktı demişler. Yunanlılar
da, Bulgarların yıktığını Yunanlılar yapar demiş
tir ve hattâ islâm ve yunanlılardan teşekkül eden 
bir komisyona para bile verilmiştir. Böyle hazin bir 
tarihçesi vardır. Bunun için ihmal edilmemesini 
rica ederim. 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçe 
kanununa müzeyyel kanun 

# 
MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 1931 

malî senesi bütçe kanununun beşinci maddesile sar
fına mezuniyet verilen 67 508 liralık tahsisattan 
sarfedilemeyip kalan kısmı Lüleburgazdaki Sokullu
memetpaşa camiinin tamirine sarfohmur. 

Reis — Hamdi Beyin takriri vardır. ( Lüzum 
yoktur sesleri). Bu takrir oldukça reye koymak 
mecburiyetindeyim, geri alırsa reye koymam. 
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YÜKSEK REİSLİĞE 

Hükümetin birinci maddesinin reye vazmı tek
lif eylerim. 

Yozgat 
A. Hamdı 

Beis — Hükümetin birinci maddesi okunsun. 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 1931 
senei maliyesi bütçe kanununun (5) inci maddesin
deki (Edirnedeki abidat) cümlesi (Trakyadaki abi-
dat) cümlesi diye tashih edilmiştir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Efendim, ev
velce de arzettiğim ,bu paranın hususiyetini uzun 
uzadıya izah ettim. Edirnede mevcut olan diğer 
abidatın yapılması için evkafın bütçesi çok geniş
tir, ondan yaptırabilir. 

Fakat bu paranın hususiyeti vardır, bu para 
vakti müsait olmıyan, karşılığı bulunmıyan mü
him abidatın tamiri karşılığı olan bir paradır. Ya
rın her hangi bir memlekette - Bursadaki yeşil 
gibi veya ona şebih - abidatın alelacele tamir ve 
sairesi yapılmak lâzım gelse o vakit bu paradan 
sarf eder, derhal yaparız. Bunun için bu paranın 
hususiyetini kaybetmiyelim. 

Beis — Hamdi Bey! takririnizin reye konma
sını istiyor musunuz? 

Hamdi B. (Yozgat) — Tabiî konulacaktır. 
Beis — Efendim, Hamdi Beyin takririnde mev-

zubahsettiği (Trakya) kelimesinin ilâvesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Takrir kabul edilme
miştir. 

Birinci madde hakkında başka söz istiyen yok
tur. 

Bütçe encümeninin birinci maddesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Beis — Maddeyi Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

5 — Hariciye, Maliye ve Nafıa vekâletleri 1931 
senesi bütçelerinde 225 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/192 ve Maliye vekâleti 1931 
senesi bütçesinde 21 300 liralık münakale yapılma
sı hakkında 1/194 numaralı kanun lâyihaları ve 
Bütçe encümeni mazbatası [İl 

yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1931 senesi bütçesinde münakale yapılmasına 
dair kanun 

MADDE 1 — 1931 senesi Mali ve bütçesinin 
bazı fasılları arasında ceman 21,300 liranın müna
kalesine mezuniyet verilmiştir. 

Beis — Cetveller okunacaktır. Zamma ait fa
sılları reye koyacağım. 

Maliye vekâleti 
F. Lira 

184 Müfettişler harcırahı 17 500 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
186 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 3 800 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
214 Muhtelit mübadele komisyonu 

masarifi 95 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti 
F. Lira 
430 Masarifi idare 10 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
435 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 25 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
437 Sefirler ve ecnebi misafirlerin 

ibate ve izaz, ziyafet ve konak 
ve bahçe masrafı 55 000 

Kabul edilmiştir. 
Lira 

Beis 
F. 
441 

Beis Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 

[l] 38 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Hükümetlerle muahede ve muka
vele aktine memur edileceklerle 
müstahdeminine verilecek ücret, 

hakkı huzur ve harcırah 40 000 
Beis.— Kabul edilmiştir. 
( Birinci madde tekrar okundu.) 
Beis — Birinci maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . , . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir . 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esamile re
yinize arzediyorum. 
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6 — Tütün inhisarı umum müdürlüğünün 1931 

senesi bütçesinde 80 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/197 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tütün inhisarı idaresinin 1931 senesi bütçesinde 
münakale icrasına dair kanun 

MADDE 1 — Tütün inhisarı idaresinin 1931 
malî senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl
ları arasında ceman 70 000 liralık münakale ya
pılmıştır . 
F . Lira 
2 Masarifi idare ve müfettişler harcı

rahı ' 40 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
5 Fennî tecrübeler 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
10 Masarifi idare ve mütenevvia 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu. ) 
Reis — Birinci maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etnıiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Ma

liye vekili memurdur. 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile 

reyinize arzedilecektir. 

7 — İnhisara tâbi kaçak maddelerin ihbariye
lerinden bir kısmının peşin verilmesi hakkında 1/4 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Reis Beyefendi, kaçağın meni takibi hak
kındaki kanunun tadili lâyihası Meclise gelmiş
tir ve bu kanunla çok münasebeti vardır. Müsaa
de buyurursanız bunu tehir ederek diğer maddelerin 
müzakeresine geçelim. 

Reis — Bu kanunu, diğer kanunla olan müna
sebetinden dolayı ve encümenin teklifi veçhile te
hir ediyoruz. 

8 — Bilecik mebusu İbrahim Beyin, muamele 
vergisi kanununun 2 inci muvakkat maddesinin 
tefsiri hakkında 4/13 numaralı takriri ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

[1] 39 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

Rüştü B. ( Bursa ) — Kanun bu gün müzake
reye müsait değildir, (/ünkü daha dün tevzi edil-

' mistir. Müsaade buyurursanız cumartesiye kalsın. 
Reis — O halde efendim, bunu takip eden üçün

cü madde de dün tevzi edilmiştir ve henüz 48 saat 
geçmemiştir. 

i Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B .( Gümü-
şane) — Reis Bey, müsaade buyurursanız üçüncü 
maddedeki mektumat kanunu çok müstaceldir. 
Çünkü her hangi bir mukavele ile muayyen olan 
bir devir geçtikten sonra mektum kalan mallan 
artık Devletin tesahup etmesi ve muhtelif kanun
larla, muahedelerle bu malların Devlete intikali ve 
bu gibi hak ve menfaatlere vaziyet edilmesi im
kânları bertaraf edilmiş olacaktır. Onun için üçün
cü maddede bulunan mektumat hakkındaki kanun 
çok müstaceldir. Bu sebeple müstaceliyet kararile 
bu gün müzakere edilmesini rica ediyorum. Mem
leketin menfaati bundadır. 

Rüştü B. (Bursa) — Bendenizin teklifim, ikin
ci maddedeki muamele vergisine taallûk etmekte
dir. 

Reis — Efendim, ikinci maddedeki meseleyi 
tehir ediyoruz. Fakat üçüncü maddedeki lâyihanın 
müstaceliyetinden bahsile bu gün müstacelen mü
zakeresi, Bütçe encümeni reisi Bey tarafından tek
lif olunmaktadır. Mektumat kanununun bu gün 
ve müstacelen müzakeresini reye arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Mektumat 
kanununun bu gün müstaceliyetle müzakeresi ka
bul olunmuştur. 

Münakale kanununa rey vermiyenler reylerini 
istimal buyursunlar. 

Âra istihsali hitanı bulmuştur. 

.9 — Mektum inallar ihbariyesi hakkında 1/127 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları fil 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Menkul ve gayri menkul emval ile bunların 
intifa haklarının ve daimî vergilerin mek-
tumlannı haber verenlere verilecek ikra

miyelere dair kanun 
MADDE 1 — Umumî veya hususî kanunlar ve 

muahedeler ahkâmına göre Devlete ait veya Hazi
ne emrine mevdu olması lâzım geldiği halde Hü
kümetin ıttılaı haricinde kalmış olan bilûmum 
menkul ve gayri menkul emval veya bu nevi emva
lin intifa hakları ile senede merbut veya ipotekli 
ve ipoteksiz alacakları ve her nevi mevduat ve 
emanat ile esham ve tahvilâtı ve sigorta matlup
larını ihbar edenlere ihbar edilen emvalin veya in
tifa hakkının Hazineye aidiyeti tahakkuk ettik-

[1] 41 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 
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ten sonra bu emvalin kıymetleri veya iki »senelik 
intifa baliğleri üzerinden aşağıdaki nisbetlere «öre 
ikramiye verilir. 

Men
kuller

de 

({ayrı 
men-

ıv idler
de 

% 20 5 000 liraya kadar % 30 
25 000 liraya kadar, 5 000 liradan 

yukarı olan kısım için % 25 % 15 
50 00O liraya kadar/25000 liradan 
vukarı olan kısım için % 15 % 12 
100 000 liraya kadar, 50000 lira
dan yukarı olan kısım için % 10 % 10 
100 000 liradan yukarı olan kısım 
için * % 7,5 % 7,5 
Mühim ihbarlarda İcra Vekilleri Heyeti kara-

rile bu nisbetler icaba göre tezyit edilebilir. 
Remzi B. (Sivas) — Efendim, birinci maddede 

Hükümetin ıttılaı haricinde kalan emval ve sa
ire, deniyor. Bendeniz bu tabirde bir mahzur 
görüyorum. Her hangi bir memur müşkülât ika 
etmek için bundan bizim malûmatımız vardı di
yebilir. Binaenaleyh bu tabir yerine Hükümetin 
resmî ve tahrirî ıttılaı haricinde kalan, diye bir 
tabir konması için bir takrir takdim edeceğim. 

Reis — Bu teklif hakkında encümenin noktai 
nazarı nedir? 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Aynidir efendim. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Hükümetin işi daima resmî olur. 
Hükümetin ıttılaı gayri resmî olmazki. 

Süleyman S i m B, (Yozgat) — Hükümetin 
duyması resmî olur. Havadan mı duyacak? 

Reis — İkinci münakale kanununa rey vermi-
yen zevat reylerini versinler. İstihsali âra hi
tam buldu. Remzi Beyin takriri okunacaktır: 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Birinci maddedeki, Hükümetin ıttılaı haricin

de tabiri yerine, Hükümetin resmî ve tahrirî 
ıttılaı haricinde tabirinin ikamesini teklif ederim. 

Sivas 
Remzi 

Bütçe encümeni M. M. Kemal Zaim B. (Konya) 
Efendim, gayri remî ıttıla esasen mevzubahs ol
maz. Yalnız tahrirî ıttdaı yerine kayden ıttılaı 
dersek daha münasip olur. Encümenin de noktai 
nazarına muvafıktır. 

Remzi B. (Sivas) — Kayde müstenit denilsin. 
Reis — Şu halde müstenit kelimesinin 

maddeye ilâvesi encümenin noktai nazarına 
muvafıktır. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Bu ilâve ile maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — ihbar, Devlet memurları tarafın
dan vaki olduğu takdirde ihbar edenlere birinci 

maddenin şeraiti dahilinde ve bu maddedeki nisbet-
lerin yarısı miktarında ikramiye verilir. 

Ancak birinci maddedeki emvalin ve intifa hak
larının tahrir ve tahakkuku ile vazifedar olan me
murlarla bu memurları sevk ve idare eden Amirlere 
ihbar mukabili olarak ikramiye verilmez. 

Kitapçı Hüsnü B. ( îzmir ) — Yarısı miktarın
da, diyorlar. Birinci maddede zaten mebde tayin 
edilmemiştir. Meselâ yüzde otuza kadar deniyor. 
Münteha belli, fakat mebde belli değildir. Onun 
için yarısı nasıl tayin edilecek? 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 
Hayır efendim, mebde de bellidir. 

Zannederim zati âliniz Hükümetin teklifini o-
kumuşsunuz. 

Kitapçı Hüsnü B. ( îzmir ) — Hayır efendim, 
okuduğum Bütçe encümeninin teklifidir. Meselâ, 
deniyor ki, 5,000 liraya kadar olan kıymetlerden, 
kıymetin yüzde otuzuna kadar . . . 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 
O Bütçe encümeninin teklifi değildir. 

Kitapçı Hüsnü B. ( îzmir ) — Evet, evet affer 
dersiniz, ben Bütçe encümeninin teklifi yerine Hü
kümetin teklifini okumuşum. 

Reşit B. (Gazi Antep ) — Sual soracağım efen
dim. 

Memurlara yansı nisbetinde ikramiye verilir, 
deniliyor. Bu iş, memurların vazifei asliyesinden 
değil midir? 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 
Efendim, vazifei asliyeden olan işler için memur
lara hiç bir şey verilmez diye yazılıdır. İkramiye 
verilecek olan memurlar, bu ihbar keyfiyeti vazi
fei asliyesinden olmıyan memurlardır. 

Reis — İkramiye alacak olan memurlar, bu va
zife ile alâkadar olan memurlar değil, Devletin 
diğer memurlarıdır, demek istiyorlar. 

Madde hakkında başka mütalea yoktur. Reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun neşri tarihinden 
evvel vaki olup ta taallûk eylediği menkul ve gayri
menkul emval ile intifa haklarının Hazineye aidi
yetinin tahakkuk muamelesi henüz hitam bulmamış 
olan ihbarların muhbirlerine dahi bu kanunun hü
kümlerine göre ikramiye verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen -
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Verilecek ikramiyelerin hesabında, 
menkullerin ve intifa haklarının o tarihteki miktar 
ve rayiç kıymetleri, gayrimenkullerin arazi ve bi
na vergileri kanunlarına göre tayin olunacak kıy
metleri esastır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Asarı atika ve definler hak
kındaki hususî hükümler meridir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
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ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bina, arazi ve arsalardan tahrir 
harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar, veraset 
ve intikal, muamele, dahilî istihlâk ve damga 
gibi daimî vergilerden yanlış beyanname vermek 
veya çift defter tutmak veya sair suretlerle ketme-
dilmiş olanları haber verenlere tahakkuk edecek 
vergi ve misil cezaları mecmuu üzerinden aşağı
daki nisbetler dahilinde ikramiye verilir: 

5 000 liraya kadar % 30 
15 000 liraya kadar 5 000 liradan 
yukarı olan kısım için % 20 
15 000 .liradan yukarı olan kısım 
için % 10 
Bu nisbetlere göre hesap olunacak ikramiyenin 

üçte biri verginin katî surette tahakkukunda ve 
üçte ikisi verginin tahsili akabinde verilir. 
Muhbirleri mevcut olup ta tahakkuk muamelesi 
henüz intaç edilmemiş olan bu kabîl mektumların 
muhbirlerine dahi işbu maddenin hükümlerine 
göre ikramiye verilir. 

Bilûmum mal memurlarile, tahrir ve tahmin 
heyetleri mensuplarına ve tahakkuk muamelesin
de vazifedar olanlara ikramiye verilemez. 

Reis — Mütalea var mı efendim? 
Ahmet îhsan B. (Ordu) — Muhterem arkadaş

lar, bu altıncı maddeyi okuduğum vakit bende
nizde derin bir mahzunluk hasıl oldu. Hüküme
tin teklifinde yoktur. Maliye encümeninin tekli
finde de yoktur. Bütçe encümeni ilâve etmiştir. 
Şuraya dikkatinizi rica ederim: Dahilî istih
lâk, damga, kazanç ve muamele vergisi gibi şey
lerden bahsedilmektedir. Her hangi bir müessese
nin bir kâtibinin yapacağı ilk iş, ikramiye al
mak için gidip kendi müessesesini haber vererek 
patronunu, fabrikatörünü kötülemek olacaktır. 
Açık söylemekten hazer ediyorum, bu acıklı bir 
şeydir. Açıkçası bu hafiyelik devrini yaşatmak 
demektir, çok fena bir şeydir. Meselâ: acaba 
damga pulu konmadı mı, beyanname cetvelleri 
doğru olmadımı gümrüğe gönderdiği adam*doğru 
muamele yaptı mı, yapmadı mı?.. Bunları 
patron nasıl bilsin?., memur ikramiye alacağım di
ye yanlış bir şey yapar ve sonra da gidip haber 
verir. Esasen ahlâkı umumiye çok sukuta uğra
mıştır. Binaenaleyh memur o müessesenin düşma
nı kesilecektir, tçeride yanlış bir şey yapacak, 
gidip haıber verecektir. Devletin küçük memurla
rının yaptıkları belâlar yetşmiyormuş gibi bir de 
kendi memurlarının müesseselerine, fabrikalarına 
belâ olmaları doğru bir şey değildir, bunun ye
niden tetkikini rica ediyorum* 

Reis — Mütalea var efendim? 
Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-

şane) — Arkadaşlar, Bütçe encümeni yeni bir hü

küm vazetmiş değildir. 1341 senesi bütçe kanununun 
ellinci maddesi bu hükümden daha çok geniştir. 
Bu ahkâm bu güne kadar meridir. Biz bu hük
mü tevsi değil, takyit ediyoruz, mektumatın he
yeti mecmuası bu lâyihada toplanmış ve günün 
icabatına göre yeni bir şekil verilmiştir. Her hal
de yeni bir hüküm değildir. Arzettiğim gibi 1341 
senesi bütçesinin ellinci maddesinde bu hüküm 
daha vasi olarak mevcuttur. 

Kaçağı, mektumatı hepsini birbirine katarak 
muhbirine de; müsadirine de, tahakkuk memuru
na da, vergiyi kayit, tahrir, tescil eden de, bun
larla kanunen mükellef olan Devlet memuruna da 
mükâfat veren maddedir. Tayyettiğimiz madde
dir. Onun yerine çerçevesi daha dar, mahzuru da
ha az olan bu maddeyi ikame ettik. Bu maddeyi 
tayyettiğimiz takdirde 50 inci madde mevkii 
meriyettedir. Asıl İhsan Bey arkadaşımızın endişe 
ettiği mahzur bu gün meri olan 50 inci maddedir. 

Reis — Bir mahzur da çıkmadı. 
Hasan Fehmi B. (Devamla ) — Bunun için 

bendenizce bu madde çok yerindedir; 50 inci mad
denin devamı meriyetinden ise bu maddenin kabu
lü çok muvafık olur. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Altıncı madde bu gün Devlet ve milletçe ara

nılan iktisadî inkişafa mani olacağından maddenin 
İktisat encümenine havalesini teklif ederim. 

Ordu 
A. îhsan 

Reis — İhsan Beyin takririni reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Takrir kabul 
olunmuş, yani madde İktisat encümenine havale 
edilmiştir. 

Müsaade ederseniz kanunu madde geldikten 
sonra intaç edelim, 

Şükrü B. (Çanakkale ) — Efendim, belki oku
nacak maddeler içinde encümenlere gidecek mad
deler bulunur, bunun için okunması lâzımdır. 

MADDE 7 — Bu kanunun birinci ve altıncı 
maddelerinde yazılı mektumları zahire çıkarmakta 
emsali meyanında fevkalâde hizmeti görülen vari
dat tahakkuk ve tetkik memurları, bulundukları 
mahallin en büyük mal memurunun talebi ve Mali
ye vekâletinin takdir ve tensibi ile para cezaları faz
lalarından iki maaş baliğine kadar nakten taltif olu
nabilirler. 

Recep B. ( Kütahya ) — Bu da diğer maddeye 
matuftur. 

Reis — Bunu da encümene veriyoruz. 
( Acele olsun sesleri). 
Yalnız kanunun müstaceliyetle intacını karar 

altına aldınız. Bunun için encümenden bunu 
müstaeelen müzakere etmesini ve gelecek celseye 
yetiştirmesini rica ederiz. 
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4 — TAKRİRLER 

1 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, ted
risatı iptidaiye kanununun 80, 81, 82 ve 83 üncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair takriri. 

RİYASETİ CELÎLBYE 
Tedrisatı iptidaiye kanununun bazı maddelerini 

tadil için takdim ettiğim teklifi kanunim Maarif 
encümenindedirv Tetkikat icrasile yeniden arzedil-
mek üzere teklifimin iadesine müsaade buyrulması-
nı riea ederim efendim. 

24 - XII - 1931 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Reis — Sahibi teklif teklifini geri istiyor. Ruz-

nameye daha gelmediği için iade ediyoruz. 

Münakale kanunlarına verilen reylerin neti
cesini arzediyorum. 

Hariciye, Maliye ve Nafıa vekâletleri 1931 se
nesi bütçelerinde münakale icrasına dair kanun 
lâyihasına kabul etmek suretile (178) zat iştirak 
etmiştir. Muamele tamamdır. Binaenaleyh kanun 
(178) reyle kabul edilmiştir. 

Tütün inhisarı idaresinin 1931 senesi bütçesin
de münakale icrası hakkındaki kanun lâyihasına 
kabul etmek suretile (180) zat iştirak etmiştir. 
Muamele tamamdır. Kanun (180) reyle kabul edil
miştir. 

Cumartesi günü saat 14 te toplanılmak üzere 
delseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 16, 30 

Hariciye, Maliye ve Nafıa vekâletleri 1 9 3 1 senesi bütçelerinde münakale 
icrasına dair kanunun neticei arası 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
178 
178 

0 
0 

138 
1 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray • 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
AliB. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif B. 

/ Kabul 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
tbrahim Yörük B. 
Pertev Btçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Obeydullah B. 
ihsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

edenler J 
tbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
tbrahim B. 
Naci Ps. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
ismail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

- 9 9 -
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Edirne 

Faik 13. 
Sakır B. 
Şeref 13. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

• 
Giresun Hakkı Tarık B. 

Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdı B. 
Ali Rana B. 
Haindi Mustafa B. 
Hayrullah B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 

Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
Mükerrcm B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemal ettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Kâzını Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 

/ Reye iştirak 

tzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (t. Â.) 

Mersin 
Hamdı B. 
Süleyman Fikri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Hal it B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 

ettniyenler ] 

Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. 

Eteni B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. * 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şcbin Karahisar 
tsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Dr. Rct'et B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı 13. 

• Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Yahya Galip B. 
Antalya 

Dr. Cemal B. 
Rasih B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

- 1 0 0 -
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Dr. Mazhar B. 
Balıkesir 

Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bay azıt 
Bayraktaroğlu Ilalit *B. 

a A) 
Bolu 

Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (İ. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zckâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B, 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
thsan Pş. 

Hakâri 
tbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. 
Hasan Vasfi B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
tbrahim B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nakit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Memet B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B, 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Yunus Nadi B. 
Muş 

Kılıcoğlu Hakkı B. 
Niğde 

Galip B. 
, Ordu 

Şevket B. 
Rize 

Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
tbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 



İ : 16 24-12-19S1 C : 1 
Tütün inhisarı idaresinin 1931 senesi bütçesinde münakale icrasına dair 

kamınım reyleri neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Adana . 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
fsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr% Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yörük B, 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
180 
180 

0 
0 

: 136 
1 

/ Kabul edenler J 

Bayazıt 
tlısan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 

Mazhar Müfit B. 
Diyarbekir 

Kâzım Pş. 
Zülfü B. ' 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamt i Mustafa B. 

Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet S-adettin B 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kcmalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

- 1 0 2 -
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Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B, 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B, 

Kütahya 
Hakkı B. 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 

Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa • 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

[Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Pş 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. Â.) 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B* 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Şamili Rifat B. 

Ziya Gevher B. 
Çorum 

Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 

Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 

- 1 0 3 -
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Halil Etem B. 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
İbrahim B. 
Kemal Turhan B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B . 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

(V.) 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Sırrı B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Memet B. 

Malatya 
Vbdülmuttalip B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 

Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Âvni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Ncbizade Hamdi B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 31 
Kânunuevvel 1930 şubat 1931 aylarına ait raporun takdim 
kılındığı hakkında 3/69 ve mart mayıs 1931 aylarına ait ra
porun takdim kılındığı hakkında 3/95 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkereleri ve Divanı muhasebat encümeni 

mazbatası 

K a n u n u e v v e l lî);i<> şuba t 1SK11 a y l a r ı n a ait r a p o r u n takdim kil imliyi h a k k ı n d a 
Îl/Gi) m i m a r a ! Di. M Riyaset i t ezkeres i 

T. C 
Divanı Muhasebat 201VIII 931 

Sayı 
U 10859 
H 79 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanununun 76 inci maddesine tevfikan her üç ayda bir Meclis âliye 
takdimi icabeden raporlardan kânunuevvel 1930 şubat 1931 aylarına ait 24 madde ve 39 
sahifeden ibaret raporun leffen takdim kılındığı arzolunur efendim Hz. 

D. M. Reisi 
Fuat 

Mart : m a y ı s 19:11 a y l a r ı n a ait r a p o r u n takdim kı l ındığı h a k k ı n d a ; i /95 A" 
Di. M. Kiyaseti tezkeres i 

T. C. 
Divanı muhasebat 2 2 /V11/ 1931 
U: 10943 
Sayı 
H 77 

IS. M. M. Yüksek Keislifjine 

Muhasebei umumiye kanununun 76 inci maddesine tevfikan her üç ayda bir Meclisi âliye 
takdimi icap eden raporlardan Mart 1931 - Mayıs 1931 aylarına ait 19 madde ve 36 sayfadan 
ibaret raporun leffen takdim kılındığı arzolunur efendim Hz. 

D. M. Reisi 
Fuat 
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Divanı ımılıasclml encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

D. M. Encümeni 13-^11-1931 
Karar A2 5 

Esas J\e 3/69 
Yüksek Reisliğe 

Muhasebei umumiye kanununun 76 inci maddesi,mucibince her üç ayda bir tanzim ve 
irsal olunması lâzım gelen raporlardan K. evvel 930 şubat 931 ve mart 931 mayıs 931 ayla
rına ait iki kıt'a raporun irsal kılındığına dair Divanı muhasebat reisliğinin 20,22-VII-931 
tarihli ve 10859/76 ve 10943/77 numaralı tezkereleri ve meıbutatı Encümenimize havale 
buyrulmakla tetkikatı lâzime icra kılındı. 

Evvelki mazbatalarda arzedildiği veçhile şimdiye kadar haklarında bir karar verilmemiş ve 
âtiyen emsaline pek çok tesadüf edilecek olan ve umumî mahiyeti haiz bulunan mesailin bir 
karara raptı muvafık görülerek bunlar üzerinde Ittkıkat yapılmış ve neticei tetkik ve müzakerede 
ittihaz olunan kararlar her fıkranın hizasına dercedilmiş olmakla keyfiyet Heyeti umumiyenin 
nazarı tasvibine arzolunur. 

Di. Mu. E. Rs. Na. M. M. Âza 
Rize Rize Yozgat 
Ali Ali Ahmet Avııi 
Âza Âza 

Artvin Cebelibereket 
M. Ali İbrahim 

Âza Âza Âza 
Erzurum Cebelibereket Çankırı 

Asım H. Basri Rifat 



DİVANI MUHASEBATIN MUTALCATI 

1 — Mardin sabık baytar müdürü İsmail 
Hüsnü Beye tahsis edilmek istenilen tekaüt 
maaşını muhtevi olarak İktisat vekâleti zat 
işleri müdürlüğünce bittanzim tescil edilmek 
üzere gönderilen olbaptaki senedi resmî ve 
merbutu evrakı tahsisiyenin tetkikinde; mu
maileyhin mahalli mezkûrde sepkeden hizme
tine mukabil mıntaka zammı namile müddeti 
hizmetine bir sene zam edilmiş olduğu görül
müş ve ledelistizah dairesinden alınan cevapta 
da işbu zammın yeni tekaüt kanununun 23 
üncü ve memurin kanununun 37 inci mad
delerine müstenit olduğu bildirilerek evrakın 
tescilinde İsrar olunmuştur. 

Memurin kanununun (37) inci maddesinde 
mezkûr bulunan zam, haddi zatında kıdem 
zammı olmakla beraber 1683 numaralı tekaüt 
kanununun 23 üncü maddesinde memurin 
kanunu ve diğer kanunlarla muayyen mıntaka 
zammının tekaüt maaşının hesabında nazarı 
dikkate alınacağı tasrih edilmiş ve memurin 
kanununda bahsolunan ve tekaüt muamelesine 
derece ve sureti müessiriyeti tekaüt kanunun
da ayrıca zikredilmiş bulunan mücadelei mil
liye zammı müstesna olmak üzere mevzuubahs 
37 inci maddedekinden başka memurin ka
nununda bir zam da mezkûr bulunmamış 
olmasına binaen tekaüt kanununun 23 üncü 
maddesinin imal edilebilmesi için vazii ka
nunun memurin kanununun 37 inci madde
sindeki zammın mıntaka zammı mahiyetinde 
telâkki edilmiş olduğunu kabul etmek lâzım 
geldiği ve bu itibarla 37 inci madde muci
bince kazanılan zamların da tekaüt maaşının 
hesabında nazarı dikkate alınması icap edeceği 
mütalea kılınmış ise de memurin kanununun 
37 inci maddesinde mezkûr zam, kıdem zam
mı olup yeni tekaüt kanunile tekaüt maaşının 
hesabında nazarı dikkate alınması kabul edil
miş olan zammın ise mıntaka zammından 
ibaret bulunmuş olmasına göre 37 inci mad
dedeki zammın münhasıran terfilere müessir 
kıdem zammı olarak kabul edilmesi ve tekaüt 
maaşının hesabında da nazarı dikkate alınma
ması muktazi görülerek mevzuubahs evrakı 
tahsisiyenin bu noktadan reddile beraber te
kaüt kanununun 23 üncü maddesine göre 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLÂTI 

l — 1683 numaralı tekaüt kanununun 
23 üncü maddesinde muharrer « memurin 
kanunu ve diğer kanunlarla muayyen mıntaka 
zammı » hakkındaki hükmün memurin kanunu
nun 37 inci maddesinde bahsolunan kıdem 
zammını da tazammun edeceği ve binaenaleyh 
iki senei kâmile bu mahallerde hizmet etmiş 
olmak şartile müddeti hizmetin nısfı kadarının 
tekaüt maaşlarının hesabında hizmet müddetine 
ilâvesi muktazi görülmüştür. 



— 4 -
her iki telâkki de varit ve keyfiyet içtihada 
mütehammil hususattan bulunmuş olduğundan 
meselenin sureti katiyede halli için Meclisi 
Âlinin nazarı ıttılaına arzına karar verilmiştir. 

2 — 8 teşrini sani 339 tarihli ve 369 
numaralı kanun mucibince mükellef oldukları 
hizmeti mecbureyi ifa etmek üzere bir mahalle 
tayin ve izam edilen etibbadan mecburî hiz
met müddetini ikmalden sonra memuriyetten 
çekilmek isteyenlere infisal eden memurlara kıya-
sen avdet harcırahı verilmesi mi yoksa müstafi 
addedilerek harcırah verilmemesimi lâzım 
geleceğinin tayinine muamelâtı cariye dolayısile 
lüzum hasıl olmuştur. Bir müddet ile mukay
yet mecburî hizmetlerde asıl olan, müddetin 
hitamında mecburî hizmeti ifa etmekte olan 
kimsenin vazifesinin nihayet bulmasından 
ibaret olup vazife kalmayınca o vazifeyi uhde
sinde bulunduran memurun da istifa değil 
infisal etmiş telâkki edileceği tabii bulun
masına ve harcırah kararnamesinini dördüncü 
maddesinin dördüncü c* fıkrasındada cezaen 
olmıyarak infisal etmiş olan memurlara harcı
rah verileceği tasrih edilmiş olmasına"[binaeıı 
memuriyeti meslek olarak intihap etmemiş 
olduğu halde kanunen vazedilmiş olan mec
burî himeti ifa etmek üzere iki sene müddetle 
hizmete girmiş olan etibbadan mecburî hizme
tini ikmal ederek memuriyetten çekilmek 
istiyenlere de zat ve aile avdet harcırahı veril
mesi icap edeceği mütalea edilmekle beraber 
hizmeti mecbureye tabi etibba için iki seneden 
sonra da memuriyete devam etmek mümkün 
olduğuna göre iki sene devam edecek bir 
memuriyete tayin mevzubahs olmıyacağı ve bu 
itibarla mecburî hizmet müddetinin hitamında 
memuriyetten çekilmek istiyenlere munfasıl 
değil müstafi memur nazarile bakılması lâzım 
geldiği ve müstafi memurlara harcırah veril-
miyeceğine nazaran bu kabil etibbaya avdet 
harcırahı verilmemesi icap edeceği kararlaştı
rılmış ve meselenin her iki surette telâkki ve 
mütalaası da varit bulunduğuna göre tatbikatta 
bir gfma tereddüde mahal kalmamak üzere 
keyfiyetin üç aylık raporlarla Meclisi âliye 
arzı da cümlei mukarrarattan bulunmuştur. 

2 — Hizmeti mecbureleri müddetinin 
hitamından sonra vazifelerinde devam etmek 
istemiyen etibbanın vaziyetleri bir nevi istifa 
demek olduğuna göre bunlara avdet harcırahı 
verilmeğe mahal görülemediğindan Divanı mu
hasebatça yapılan muamele muvafık görül
müştür . 
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Maliye Vekâleti 

Evrakın nevi Tarihi 
Senedi resmî 29-12-930 864 

3 — İstanbul Yedikule maliye şubesi ta
hakkuk memuru Şahin beye tekaüt maaşı tah-
sisni muhtevi olarak Maliye vekâleti zat işleri 
müdürlüğünce tanzim ve tescil edilmek üzere 
gönderilmiş olan tarih ve numarası yukarda 
yazılı senedi resmî ve merbut evrakı tahsisiyenin 
tetkikinde; talebi üzerine tekaüdü icra kılınan 
mumaileyhin son memuriyet maaşı olan otuz 
lirayı iki sene almamış olduğu halde bu mik
tar üzerinden tekaüt maaşı tahakkuk ettirildiği 
görülmüş ve sebebi istizah olunarak alınan 
cevapta; mumaileyhin son memuriyet maaşın
dan evvelki maaşının da otuz lira olduğu ve 
bu evvelki maaşın dahi iki sene alınması lâ
zım geleceğine dair kanunda bir sarahat gö
rülemediği cihetle yapılan muamelenin doğru 
olduğu bildirilmiş ve evrakın tasdikinde İsrar 
edilmiştir. 

Tekaüt kanununun altıncı maddesinde (ta
lebi ile teküdü icra olunan zabitlerle mülkî ve 
askerî memurların tekaüde esas olan memu
riyet maaşlarım iki sene almaları meşruttur. 
İki sen almıyanların tekaüt maaşları bu son 
maaşlara takaddüm eden evvelki maaşları üze
rinden tahsis olunur. ) diye muharrer bulun
masına nazaran mumaileyhin son maaşı üze
rinden tekaüdü icra edilebilmek için aynı 
miktardaki maaşı behemehal 'ki sene müddetle 
almış olması meşrut bulunduğu ve bununla 
bir memuriyetin iki sene devamı maksut ol
madığı anlaşılmaktadır. Binaenaleyh muma
ileyhe iki sene müddetle istifa etmemiş bulun-
duğn otuz lira üzerinden maaş tahsisine im
kânı kanunî görülemediğinden muamelenin 
ona göre tashihine talikan bu baptaki evrakı 
tahsisiye kabul ve vize edilmiyerek dairesine 
iade kılınmıştır. 

3 — Tekaüt kanununun altıncı maddesine 
nazaran talebi ile tekaüdü icra olunan zabit
lerle mülkî ve askerî memurların tekaüde esas 
olan memuriyet maaşlarını iki sene almaları 
meşrut olduğuna ve iki sene almıyanların 
tekaüt maaşları mikdarca son maaştan fazla 
dahi olsa bu son maaşlara tekaddüm eden ev
velki maaşları üzerinden tahsis olunacağına 
binaen bir memurun son maaşı üzerinden 
tekaüdü icra olunabilmek için aynı miktardaki 
maaşı memuriyeti tebeddül etse bile beheme
hal iki sene almış olması iktiza eylediğinden 
Divanı muhasebatça yapılan muamele encüme-
nimizce de muvafık görülmüştür. 
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ita emrinin: 
Tarihi 

27-11-930 
L. K. 
61 58 

No: 
902 

F. 
798 

Nev'i tahsisat 
Harcırah 

Askerî fabrikalar müdüriyeti umuıniyesi 

M. 

Âmiri ita: namına Fehmi B. 
Muhasibi mes'ul: Nuri B. 

4 — Memuren İstanbula izam kılınmış olan 
askerî fabrikalar kundak ustalarından Hasan 
Efendinin Ankara - İstanbul azimet ve avdet 
harcırahını muhtevi olarak Askerî fabrikalar 
müdüriyeti umumiyesi muhasebe müdürlüğünce 
bittanzim vize edilmek üzere gönderilen tarih 
ve numarası yukarıda yazılı ita emrinin tetki
kinde; mumaileyhe 745 numaralı kanuna tev
fikan ücreti şehriydi memurin misillü harcırah 
tahakkuk ettirilmiş olduğu görülmüş ve sivil 
kundak ustası olması itibarile 273 numaralı 
kanun hükmünün tatbik edilmemesi esbabı 
dairesinden istizah olunmuştu. 

Alınan cevapta; mumaileyh memuriyeti 
muvakkate emrini tebellüğ ve mahalli memu
riyetine hareket ettiği zaman yevmiye ile müs
tahdem mütehassıs sivil usta olduğundan 
memuriyetinin hitam ve avdetinde tahakkuk 
edecek harcırahına mahsuben kendisine 273 
numaralı kanuna tevfikan esnafı askeriye misül-
lü avans verilmiş ise de hareketini müteakip 
930 senesi kadrosu mucibince l haziran 930 
tarihinden muteber olmak üzere 150 lira ücreti 
şehriye ile müstahdemini daimeye nakledilmiş 
olmasından dolayı harcırahının 745 numaralı 
kanun ahkâmına göre tahakkuk ettirilmiş oldu
ğu bildirilerek ita emrinin vizesinde İsrar 
edilmiştir. 

273 numaralı kanun ücreti şehriye veya 
yevmiye ile istihdam olunanları tefrik etmeksi
zin alelitlâk İmalâtı harbiye mütehassıs sivil 
ustalarına esnafı askeriye misillü harcırah 
itasını âmir bulunduğundan mezkûr ustalardan 
ücreti şehriye ile müstahdem olanları bu kanu
nun şümulü haricinde addetmek gayri caiz 
bulunmuş olmakla mevzuubahs ita emri Kabul 
ve vize edilmiyerek dairesine iade kılınmıştır. 

4 — 273 numaralı kanun ücreti şehriye veya 
yevmiye ile istihdamı tefrik etmeksizin alelitlâk 
İmalâtı harbiye mütehassısı sivil ustalarile levazı
mı umumiyeye mensup sivil ustalara esnafı aske
riye misillü harcırah verilmesini âmir oldu
ğundan Divanı muhasebatça yapılan muamele 
encümenimizce de muvafık görülmüştür. 
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Maliye 

Bononun: 
Tarihi No. 

14-9-930 474 
F. M. 

231 

vekâleti 

L. K. 
453 77 
Mahalli tediye 

Kastamonu 

5 — Kastamonunun Gölânz kariyesinden 
Şehit Mustafa zevcesi Hasibe ve kızı Cemile 
Hanımlar namına tahakkuk ettirilip Maliye 
muhasebe müdürlüğünce bittanzim vize edil
mek üzere gönderilen tarilı ve numarası 
yukarıda yazılı bir kıta bono ve ana müte-
ferri evrakın tetkikinden mumaileyhimanın 
istihkaklarının on seneliği defaten tesviye 
edilmek üzere tahsis olunan maaşata ait bu
lunduğu ve şehit Mustafanın nüfus kaydına 
nazaran bir zevcesile iki çocuğu olduğu halde 
bunlardan mahdumu Kâmilin müteveffanın 
öz oğlu olmayıp biraderzadesi olduğu ve 
nüfus kaydına yanlış geçirilmiş bulunduğu 
kariyesi heyeti ihtiyariyesi tarafından verilen 
ilmühaberde münderiç bulunması hasebile 
tahsis evrakında zevce, kerime ve oğlu na
mına tahakkuk ettirilen on senelik maaşın 
yalnız zevce ve kerimesi namına bonoya rapte-
dildiği anlaşılmış ve keyfiyet dairesinden 
istizah edilmiştir. 

Alınan cevapta; muamelede heyeti ihtiya-
riyenin ilmühaberi nazarı itibare alınarak is
tihkak yükûnu olan 300 liranın müteveffanın 
yalnız zevcesile kerimesine taksimen tediyesi 
icap ettiği bildirilmiş ve mezkûr evrakı tah-
sisiyenin vizesinde İsrar edilmiştir. 

Nüfus kaydine istinaden yapılan tahsis 
muamelesinin heyeti ihtiyariye ilmühaberi ile 
tadili cihetine gidilmesi muvafıkı kanun ola-
mıyacağı gibi tekaüt ve yetim maaşlarının 
tahsisinde tekaüt kanunu mucibince nüfus 
kaydı muteber olduğundan ve nüfus kay-
dındaki yanlışlığın tashihi ise ancak kanunu 
medenî ahkâmına tevfikan mahkeme ilâmı ile 
kabil olabileceğinden mezkûr nüfus kaydı 
ve tahsis muamelesi hükmen tashih ettiril-
medikçe buna muhalif surette tanzim olunan 
salifüzzikir bono; kabul ve vize edilmiyerek 
dairesine iade kılınmıştır. 

5 — Tekaüt kanunu mucibince tekaüt ve 
yetim maaşlarının tahsisinde nüfus kuyudatı 
esas ve muteber ve bunlardaki yanlışlığın 
tashihi ancak mahkeme ilâmına müsteniden 
Nüfus idarelerince kabil olduğundan karye 
hey'eti ihtiyariyesinden verilen ilmühabere 
istinaden muamele ifası doğru ve kanune 
uygun olamıyacağından Divanı muhasebatça 
vapılan muamele Encümenimizce de muvafık 
görülmüştür. 



_. 8 -
Umum Jandarma kumandanlığı 

Senedi resmi: . Miktarı maaş 
Tarihi Xu Lira K. 

15-10-1930 2489 48 00 
Sahibi maaş 

Hafız Hasan Efendi 

6 - 4 Şubat 325 tarihinde neferlikle askere 
alınarak 7 K- sarıi 326 tarihinde terhis olun
duktan sonra 13 şubat 326 tarihinde keza 
neferlikle jandarmaya intisap etmiş ve rütbesi 
birinci mülâzimlige kadar terfi edilmiş olan 
Hafız Hasan Efeneiye tahsis edilmek istenilen 
tekaüt maaşım muhtevi oK.p tescil edilmek 
üzere Jandarma U. K. gönderilen tarih ve nu
marası ve sair izahatı yukarıda yazılı senedi 
resmî ve merbutatının tetkikından: mumailey
hin askerî hayatta ciheti nizamiyede geçirdiği 
askerlikten sonra bir fasıla mevcut olduğu 
halde bu fasılanın nazarı dikkate almmıyarak 
ciheti nizamiyedeki hizmeti müddetinin de 
tekaüt hesabına ithal edilmiş olduğu anlaşılmış 
ve ledelistizah dairesinden alınan cevapta: 
yeni tekaüt kanununun iı<inci maddesinin dör
düncü f krasile, « kıtadan yetişen zabitan için 
duhul tarihi mebde olarak kabul edilmiştir, 
bunda müddeti hizmetin fasılasız olması şartı 
konmamıştır.» denilerek şekli muamelenin doğ
ruluğunda israr olunmuş isede askerlikle jan
darmalık ayrı ayrı meslekler olup askerlikte 
kazanılan küçük zabitliğe ait muhsus rütbelerin 
Jandarmaya intisap edilince nazarı itibara alın
mamakta bulunmasına binaen askerliği ifa 
ettikten sonra Jandarmaya geçen ve bu mes
lekte zabitliğe kadar irtika etmiş bulunan 
kimseler için askerliğe değil meslek edinilmiş 
olan jandarmaya duhul tarihinin müddeti hiz
met mebde olarak kabul edilmesi lâzım gel
diği cihetle muamelenin ona göre tashih ve 
tadiline talikan bu baptaki evrakı tahsisiye 
kabul ve tescil edilemiyerek dairesine iade 
kılınmıştır. 

Posta Telgraf ve telefon Umum Müdürlüğü 

Senedi resminin miktarı maaş 
Tarihi No. Lira K. Sahibi maaş 

30-12-930 0 11 64 Müteveffa Asım 
Ef. ailesi 

6 — Kıtadan yetişen zabitan için tekaüt 
muamelesinde gerçi duhul tarihi kanunen 
mebde olarak kabul edilmiş ise de diğer 
memuriyetlere tayin olunanlar da hizmeti 
askeriyenin dahili hesap edilmemesine ve 
jandarmalıkla askerlik ayrı ayrı meslek olup 
askerliğini ikmal ile terhis olunduktan bir 
müddet sonra jandarmaya kabul ve sırasile 
terfi edilmiş buluan zabitanın tekaütlüklerinde 
askerliğe duhul tarihlerinin mebdei hizmet ad 
ve hesabına imkânı kanunî görülemediğinden 
Divanı muhasebatça yapılan muamele Encüme-
nimizcede muvafık görülmüştür. 

7 — Muhabere memurluğundan mütekait 7 — Tekaüt knununun sekizinci madde-
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müteveffa Memet Asım Efendi ailesine tahsis 
edilmek istenilen maaşı muhtevi olarak P. T. T. 
müdüriyeti Umumiyesi zat işleri müdürlüğünce 
bittanzim tescil edilmek üzere gönderilen tarih 
ve numarası ve sair izahatı yukanda yazılı 
bir kalem senedi resmî ve ona müteferri evrakı 
tahsisiyenin tetkikinde 19 T. evvel 930 tarihinde 
vefat etmiş olan mumaileyhin , tekaüt maaşını 
üç aylık olarak teşrinisani 930 gayesine 
kadar almış olmasından dolayı ailesine lkânu
nuevvel 930 tarihinden itibaren maaş tahsisi 
cihetine gidilmiş olduğu görülmüş ve mua-
melei vakıanın tekaüt kanununun sekizinci 
maddesinin 6 inci fıkrası hükmile veçhi telifi 
anlaşılmamış olduğundan keyfiyet dairesinden 
istizah edilmiştir. Alınan cevapta; fıkrai mez-
kûrenin memur iken vefat edenlere ait ve şamil 
bulunduğu bildirilmiş ve mütekaidine üç 
aylık maaşları peşin verilmekte ve fazla me-
huzlarının istirdat edilmemesi de akamı kanu
niye iktizasından bulunmakta olmasına göre 
bunların eytamına vefatı takip eden ay 
başından itibaren maaş tahsis olunduğu tak
dirde mükerrer tediyata meydan verilmiş 
olacağı mütaleasile yapılan muamelenin doğ
ruluğunda ısrar olunmuştur. 

1683 numaralı tekaüt kanununun nıevzubahs 
edilen sekizinci maddesinin 6 numaralı fıkra
sında: yetim maaşlarının müteveffanın vefatını 
takip eden ay başından itibaren tahsis edileceği 
mutlak surette zikredilerek bu itibarla madde
deki ( Müteveffa ) tabirinin mütekaidinden 
vefat edenlere de şümulü tabiî bulunmuş 
olmakla, ister memur ve ister mütekait bulun
sun , müteveffanın yetimlerine vefatı takip 
eden ay iptidasından itibaren maaş tahsisi 
lâzım geldiği cihetle muamelenin ona göre 
tashih ve tadiline talikan bu baptaki evrakı 
tahsisiye kabul ve tescil edümiyerek dairesine 
iade kılınmıştır. 

Adliye vekâleti 

Senedi resminin 
Tarihi No. 

19-11-930 2799 
Lira 
22 

K. 
40 

8 — Fatih Sulh ceza mahkemesi sabık 
zabıt kâtiplerinden Ahmet Âdil Efendiye tahsis 
edilmek istenilen tekaüt maaşını muhtevi 
olarak Adliye vekâleti zat işleri müdürlüğünce 

sinin altııcı fıkrasında yetim maaşlarının müte
veffanın vefatını takip eden ay başından itibaren 
tahsis edileceği zikredilmesine ve buradaki 
müteveffa tabiri mutlak ve bu itibarla gerek 
müstahdem ve gerek mütekait bulunanlara 
şamil bulunmasına binaen mütekaidinden vefat 
edenlerin eytamına da maaşlarının vefatı takip 
eden ay iptidasından itibaren tahsisi lâzım geldi
ğinden Divanı muhasebatça yapılan muamele 
Eucümenimizcede muvafık görülmüştür. 

8 — Tekaüt kanununun neşrinden evvel 
mülkî memurlar için ciheti askeriyede olduğu 
gibi tekaüde sevk hakkında bir karar istihsali 
müteamil olmadığına göre tekaütlük talebinde 



biüaıı/.ını tescil edilmek ü/ere gönderilen tarih 
ve numarası yukarıda yazılı bir adet senedi 
resmînin ve or>a müteferri evrakı tahsisiyenin 
tetkikinden; 24-2-929 tarihinde tekaütlüğünü 
talep eden mumaileyhin bu baptaki istidanamesi 
7-4-9 30 tarihinde havale ile mevkii muameleye 
vazedilmiş olduğu halde tekaüt maaşının 1683 
numaralı yeni tekaüt kanuna göre hesap ve 
tahakkuk ettirilmiş olduğu anlaşılmış ve keyfi
yet dairesinden istizah okunuştur. Alınan 
cevapta; mumaileyh hakkında tatbik olunan 
muamelenin; mümasili bir mes'ele dolayısile 
Meclisi âli Arzuhal encümenince ittihaz 
buyurulan karara nazaran muvafıkı kanun 
olduğu bildirilmesi üzerine mevzuubahs edilen 
karar umumî mahiyeti haiz olamıyacağı beya-
nile evrakı tahsisiye tekrar iade edilmiş idi. 
Iiu kere alınan cevapta; Arzuhal encümenince 
ittihaz olunan karar yalınız bir şahıs hakkında 
olmakla beraber muamelenin tashihi ve 1683 
numaralı kanunun muvakkat beşinci maddesi
nin ikinci bendinin sureti tatbikim irac 
etmekte bulunmasına ve bu karar üzerine de 
Şarki karaağaç mahkemesi baş kâtibi Süleyman 
Sami Efendiye tahsis olunan maaş tashih ve 
divanca da tescil edilmiş bulunmasına binaen 
bu muamelenin diğerlerine emsal olmaması 
sebebinin anlaşılamamış ve ortada bir karar 
mevcut olup divanca da buna tevfiki muamele 
edilmiş olduğu halde bunun yalınız bir kişi 
hakkında tatbikile kanunun bahşettiği sarih bir 
haktan yalınız bir memurun istifade etmesi 
yolundaki mütalea esasatı hukukiyeyc muhalif 
görülmüş olduğu ve bu şeklin kabulü netice 
itibarile her memurun ayrı; ayrı müracaatla 
karar istihsaline mecbur edilmesini icap 
ettireceği ve binnetice muamelenin teahhurunu 
mucip olacağı beyan ve evrakı tahsisiyenin 
tescilinde İsrar edilmiştir. Arzuhal encümeni 
mukarreratı umumî mahiyeti haiz olmayıp 
mevridine maksur olduğu Meclisi âlinin 
nizamnamei dahilîsi icabından olmakla beraber 
ahkâmı mevzuaya nazaran yeni tekaüt kanunu
nun mevkii mer'iyete vaz'ından evvel tekaütlü
ğünü talep edip de tahsis muamelesi mezkûr 
kamu un mer'iyetinden sonraya kalmış olan 
mülkî memurların, tekaüt maaşlarının ahkâmı 
sabıkaya tevfikan hesap ve tahakkuk ettirilmesi 
zarurî görülmüş ve hilâfına bir tefsir olmadıkça 
divanca bu bapta ittihaz olunan mukarrerat 

bulunanların bu baptaki arzuhallerinin mcrkzde 
mensup olduğu vekâletçe ve taşralarda vekille
rin kanunen mümessili olan valilerce ve yahut 
salâhiyettar rüesayı memurince kabul ve hava
lesi tekaütlüklerinin tasdiki demek olacağından 
bu havale tarihi kanunun neşrinde evvel ise 
haklarında ahkâmı sabıkanın tatbiki doğru ve 
binaenaleyh bu bapta Divanı muhasebatça 
nıüttahaz karar Encümeni m izce de muvafık 
görülmüştür. 



dairesinde muameleye devam edilmesi de 
müttahaz mukarrerat icabından bulunmuş 
olduğundan tekaüdünü yenikanunun neşrinden 
evvel talep eden Adil Efendinin tekaüt maaşı
nın da ona göre tashihine talikan bu baptaki 
evrakı tahsisiye tescil edilemiyerek dairesine 
iade kılınmıştır ve şu hale göre meselenin 
ya tefsiren halli ve yahut muhasebei umumiye 
kanununun 76 inci maddesine tevfikan 
derulıtei mesuliyet suretile halledilmesi icap 
edeceği tebliğ edilmiştir. 

Adliye vekâleti 

Senedi resminin : 
Tarihi No. Maaşının miktarı 

1 5 - 2 - 9 3 1 2971 374 
Mahalli tediye Dairesi 

00 Adliye 

9 — Sabık Sungurlu Asliye mahkemesi 
âzasından Abdullah Galip Beye tahsis olunan 
tekaüt maaşını muhtevi olarak Adliye vekâleti 
zat işleri müdürlüğünce bittanzim berayı tescil 
gönderilmiş olan tarih ve numarası yukarıda 
muharrer bir kıta senedi resmî ve ona müte-
ferri evrakı tahsisiyenin tetkikinden; mumailey
hin memurin kanununun muvakkat birinci 
maddesini muaddil 1026 numaralı kanuna 
tevfikan 6-10-927 tarihinde tasfiyeye tabi tu
tulmuş ve müddeti hizmeti onbeş seneden 
noksan olması hasebile ikramiye verilerek 
alâkası katedilmiş iken bilahara Meclisi Âlice 
ittihaz buyrulan 158 numaralı tefsir kararına 
nazaran açık müddetlerinin kabul edilmesi 
üzerine müddeti hizmeti on beş seneyi tecavüz 
ettiği cihetle evvelce verilen ikramiye zimmet 
kaydedilmek suretile mumaileyhe maaş tahsisi 
cihetine gidilmiş olduğu anlaşılmış ve karar 
tefsirinin ittihazından evvel mumaileyhe ikra
miye verilerek alâkası kesilmiş olmasına göre 
iadei muhasebe için bir sebep görülemediğinden 
bu bapta istinat edilecek bir maddei kanuniye 
var ise bildirilmesine talikan salifüzzikir evrakı 
tahsisiye istizahla dairesine iade olunmuştur. 

Dairesinden alınan cevapta; tefsir kararları-
nin, tefsir olunan maddei kanuni yenin mer'i 
olduğu tarihten itibaren tetkik olunması esasatı 
lıukukiyeden olduğundan bahisle muamelenin 
doruluğundan ve muhassas maaşın tescilinde 
İsrar edilmiştir. Mumaileyhin tasfiyeye tabi 

9 — Tefsir kararlarının makab ine şümulü 
tabiî isede tefsirden evvelki usul ve ahkâma 
tevfikan icra ve ikmal ve alâkası katedilmiş 
ve emri vaki halini almış olan nıesaile de teş
mili halinde tefsirle az çok nıünasebattar kâffei 
muamelâtın yeniden tetkik ve tadili icap edip 
buna ise mahal ve imkân olmadığından 158 
numaralı tefsir kararından evvel tasfiyeye tabi 
tutulmuş ve müddeti hizmeti on beş seneden 
dun olmak dolayısile ikramiyesi verilerek alâ
kası katedilmiş olan memurlara mezkûr tefsir 
kararına istinaden iadei muhasebe suretile te
kaüt maaşı tahsisi gayri caiz ve binaenaleyh 
Divanı muhasebatça yapılan muamele Encüme-
nimizce de muvafık görülmüştür. 
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tutulması mevzubahs 158 numaralı tefsir kara
rından evvel vuku bulmuş olup hakkında 
tasfiye kararının tatbikile ikramiyesi verilerek 
ilişiği kesilmemiş olsa idi mezkûr tefsir kara
rının makabline teşmilile kendisi hakkında da 
tatbiki mümkün bulunmuş isede ancak ikrami
yesi verilerek alâkası kesilmiş olmasına binaen 
iadei muhasebe için bir sebep görülememiş 
ve mukarreratı tefsiriyenin bu misillü kesbi 
tamamiyet eden emri vakilere teşmili muvafık 
görülmüş olduğundan bu baptaki evrakı tahsi-
siye: kabul ve tescil edilemiyerek dairesine iade 
kılınmıştır. 

Adliye vekâleti 

Evrakı tahsisiyenin: 
Muhteviyatı 

Tarihi jfc* L. K. Dairesi 
18-2-931 2982 34 40 Adliye 

10 — Temyiz mahkemesi ikinci hukuk 
dairesi mümeyyizi iken vefat eden Ahmet Ferit 
Beyin ailesine tahsis edilmek istenilen maaşı 
muhtevi olup Adliye vekâleti zat işleri müdür
lüğünce tanzim ve tescil edilmek üzere gön
derilen tarih ve numarası yukarıda yazılı se
nedi resmî ve merbutatmın tetkikinden mtıma-
ileyhaya tahsis olunan maaşın müteveffanın son 
memuriyet maaşı emsal hasılının yüzde yetmiş 
beşinden fazla bulunduğu ve bunun da tenzili 
cihetine gidilmemiş olduğu anlaşılmış ve se
bebi dairesinden istizah olunmuştur. 

Alınan cevapta; Tekaüt kanununun altıncı 
maddesi doğrudan doğruya tekaüt maaşlarına 
ait olduğu 49 uncu maddesi ise müstahdem 
iken vefat edenlerin ailelerine maaş tahsisine 
mütedair olup maddei mezkûre hükmünce 
müstahdem iken vefat edenlerin ailelerine mü
teveffanın 25 senelik teküt maaşının yirmi 
beşte birinin hizmet müddetile zarp edilerek 
hasılı üzerinden yetim maaşı tahsisi icap ede
ceği tasrih edilmekte olmasına binaene müte
veffanın on beş seneden fazla hizmeti ne kadar 
olursa olsun müstahak olduğu tekaüt maaşının 
yirmi beşte birinin onazarbile hasılının yetim
lerine taksim edileceğini âmir bulunduğu ve 
bu hususta alhncı maddenin tatbikına mahal 
görülemiyeceği beyanile yapılan muamelenin 
doğruluğunda ve evrakın tescilinde ısrar 
olunmuştur. 

10 — Tekaüt kanununun altıncı madde
sinde tekaüt maaşları memuriyet maaşı emsali 
hasılının yüzde yetmiş beşini tecavüz tdemiye-
cegi tasrih edilmiş olmasına ve yetim maaşı 
içinde tekaüt maaşının esas ittihazı 49 uncu 
madde ahkâmından bulunmasına mebni maddei 
mezkıirede zikrolunan hasılın memuriyet maaşı 
emsali hasılının yüzde yetmiş beşini tecavüz 
etmemesi iktiza ettiği mütaleası Encümenim izce 
de muvafık görülmüştür. 
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Tekaüt kanununun altıncı maddesinin ikinci 

fıkrasile tekaüt maaşları miktarının memuriyet 
maaşlarının % 75 ini tecavüz etmemesi bir 
kaidei esasiye olarak vaz ve 49 uncu madde de 
gerek müstahdem ve gerek mütekait iken vefat 
edenlerin yetimlerine tahsis edilecek ] maaşlara 
tekaüt maaşlarının esâs ittihaz edilmesi tasrih 
edilmiş olmasına ve aynı derece ve vaziyetteki 
iki memurdan müstahdem iken vefat edenle 
mütekait iken vefat edenin yetimlerinin yekdi-
ğerinden farklı muameleye tabi tutulması için 
icap ve mahal de bulunmamasına 

Evkaf Umum Müdürlüğü 

Senedi resminin maaş miktarı 
Tarihi No. Lira K. 

7-1-931 315 48 96 

11 — Elâziz evkaf müdiri sabıkı Memet 
Hasbi efendiye tahsis edilmek istenilen tekaüt 
maaşını muhtevi olarak Evkaf müdüriyeti 
umumiyesi zat işleri müdürlüğünce bittanzim 
tescil edilmek üzere gönderilen tarih ve numa
rası yukarıda yazılı senedi resmî ve merbutu 
evrakı tahsisiyenin tetkikinde; 1 mart 305 
tarihinden 27 haziran 321 tarihine kadar 
aidatı tekaüdiyeye gayri tabi bazı hizmetlerle 
maaş yerine hasılattan aidat mukabilnde tapu 
memurluklarında istihdam edilen mumaileyhe 
mebhus tapu memurluklarında geçen müdet 
de dahili hesap edilmek suretile maaş tahsisi 
cihetine gidilmiş olduğu görülmüş ve gerçi 
mezkûr tapu memurluklarında geçen müddetler 
evvelce tekaüde mahsup edilmek te idisede 
1683 numaralı tekaüt kanunile bu hususun 
müstenit olduğu 8 Mart 332 tarihli kanun 
ilga edilmiş ve bu itibarla yeni kanuna göre 
maaş tahsisinde mezkûr memuriyetlerde geçen 
müddetin kabul edilmemesi lâzım gelirken 
dairesince bunların nazarı itibara alınarak 
muamele yapılması sebebi anlaşılamamış oldu
ğundan keyfiyet istizah kılınmıştır. 

Alınan cevapta, hernekadar 1683 numaralı 
kanunla 8 mart 332 tarihli kanun ilga edilmiş 
ise de mezkûr 1683 numaralı kanunun meriye
tinden evvel mumaileyhe bu hidemat da nazarı 
dikkate alınarak mazuliye maaşı tahsis ve bu 
maaştan o hidemata ait tekaüt aidatı tahsil 
edilmiş olduğundan bahisle hidematı mezkû-
renin de kabulü icap edeceği bildirilmiş ve 

11 — Tekaüt muamelesinde ne gibi hizmet
lerin hizmeti filiyeden addolunacağı ve han
gilerinin tekaüt maaşı hesabında nazarı itibara 
alınacağı tekaüt kanununun 23 üncü madde
sinde gösterilmiş ve aidatlı hizmetlerin teka
üde mahsubuna cevaz veren 8 nıart 332 tarihli 
kanun tekaüt kanunile ilga ve 71 inci madde
sinde de bu kanunun mer*yetinden sonra yapı
lacak taiısislerde.mütekaddim zamana taallûk 
etsede yirmi beş seneyi ikmalde müessir olacak 
hizmetlerin bu kanunda yazılı olanlardan iba
ret olduğu tasrih edilmiş bulunmasına ve birin
ci maddeye nazaran da maaşla ifa edilmemiş 
olan hizmetlerin hizmeti filiyeden addine 
imkân olmamasına binaen Divanı muhasebatça 
yapılan muamele Encümenimizce muvafık gö
rülmüştür. 



- 1 4 -
evrakı talısisiyenin tescilinde ısrar olunmuştur 
1683 numaralı tekaüt kanununun 23 üncü 
maddesinde ne gibi kizmetleriıı hizmeti fiili-
yeden addedileceği ve hangilerinin tekaüt 
maaşı hesabında nazarı itibara alınacağı gös
terilmiş ve 71 inci maddesindede bu kanunun 
meriyetinden sonra yapılacak tahsislerde 
mütekaddem zamana taallûk etsede 25 seneyi 
ikmalde müessir olacak hizmetlerin bu kanun
da yazılı o'anlardaıı ibaret olduğu tasrih edil
miş olmasına ve mezkûr kanunun birinci 
maddesine nazaran maaş almak suretile ifa 
edilmemiş olan hizmetlerin hizmeti fil iyeden 
sayılmasına imkân olmayacağından sarfınazar 
aidatla müstahdem olanlara hakkı tekaüt balış 
eden 8 mart 332 tarihli kanunun tekaüt 
kanunile ilga edilen mevzuat meyanıııda bu
lunmasına binaen Memet hasbi efendinin aidatla 
müstahdem olduğu zamanların ne hizmeti 
filiyeye ve uede tekaüt maaşı hesabında 
nazarı dikkate alınmasına imkân olmadığından 
bu baptaki evrakı tahsisiye kabul ve tescil 
edilemiyerek dairesine iade kılınmıştır. 

Evrakın nevi 
Senedi resmî 

Millî Müdafaa vekâleti 

Tarihi No. 
25-5-930 16840 

Dairesi 
Millî Mü. 

12 — Büyük Erkânı harbiye karargâhı 
altıncı sınıf hesap memurluğundan mütekait 
olup 10-0-930 tarihinde merkez kumandanlığı 
altıncı sınıf hesap memurluğuna tayini suretile 
yeniden tavzif edilen ve bu kere 31-3-931 
tarihinde tekrar tekaüde sevkedilmiş olan Ha
san Efendiye iadeten tahsis edilmek istenilen 
tekaüt maaşını muhtevi olarak M. M. vekâleti 
mütekaidin şubesince tanzim ve berayi tescil 
divana tevdi kılınmış olan tarih ve numarası 
yukarıda yazılı bir adet senedi resmî ve 
merbutatının tetkikinden; mumaileyhin tekaüt 
maaşı sabıkı olan 2782 kuruşun son vazife
sine nihayet varildi"i ayı takip eden l nisan 
931 tarihinden itibaren iadeten tahsis ve bu 
vazifeye tarihi tayini olan 10 eylül 930 dan 
31 mart 931 tarihine kadar mesbuk hizme
tinin altı ayı mütecaviz bulunması hasebi le 
bir seneye iblâğ edilerek takaüt maaşı sabıkı
na ı nisan 931 tarihinden itibaren 100 
kuruş hizmeti müteahhire zammı yapıldığı 
ve son memuriyetine tayinden evvel almış I 

12 — Tekaüt kanununun 18 inci madde
sinde mütekait zabit ve askerî memurlardan 
sefer ve hazar vakitlerinde hizmete alınmış 
olanlara rütbe ve memuriyetleri muhassasatı 
verilmek üzere tekaüt maaşlarının muvakkaten 
kesilir denilmesine göre bu gibilerin tekaüt 
maaşlarının memuriyet maaşlarının başladığı 
tarihten itibaren kesilmesi iktiza ettiğine ve 
maaş kanunu ahkâmile Meclisi âlice müttalıaz 
tefsir kararı da bunu müeyyit bulunmasına 
binaen yapılan muamele muvafık görülmüştür. 



olduğu eylül - gayei teşrinisani üç aylık te
kaüt maaşının da fazlai melııız addedilerek 
istirdadı cihetine gidildiği anlaşılmıştır. 

1683 numaralı kanunun 18 inci madde
sinde ( mütekait zabit ve askerî memurlardan 
sefer ve hazar vakitlerinde lıizmele alınmış 
olanlara rütbe ve memuriyetleri muhassasatı 
verilmek üzere tekaüt maaşları muvakkaten 
kesilir ) denilerek memuriyet maaşının başla
dığı tarihten itibaren tekaüt maaşının kesile
ceği sarahaten gösterilmiş ve yeniden memu
riyete tayin edilenlerin memuriyet maaşları 
maaş kanununun birinci maddesi mucibince 
işe mübaş3reti takip eden ay başından itibaren 
verileceği de tabiî bulunmuş olduğundan 
bu kabil memurlara verilmekte olan tekaüt 
maaşının da memuriyet maaşlarına kesbi is
tihkak ettikleri tarihten itibaren kesilmesi 
muktazi görülmüş ve tekaüdü icra edilenlere 
memuriyet maaşının hangi tarihe kadar veri
leceğine dair ahiren Meclisi Âlice müttahaz 
tefsir kararı da bunu müeyyit bulunmuştur. 

Şu hale nazaran 10-9-930 tarihinde tavzif 
ve yeni memuriyetinin maaşını 1-10-930 ta
rihinden itibaren istifaya başlamış olan mu
maileyhin fazlai mehuzu olarak katedilmis 
bulunan üç aylık peşin maaşından l teşrini
evvel 930 dan itibaren memuriyet maaşını 
almağa başlamış olduğuna göre teşrinievvel 
ve teşrinisani aylarına ait tekaüt maaşlarının 
istirdadı cihetine gidilmek lâzım gelirken 
tayin tarihi olan 10 eylül 930 tarihi mua
meleye esas ittihaz edilmiş ve şu suretle 21 
günlüğünün fazla kesilmiş olduğu görülmekle 
muamelenin ona göre ıslahına talikan bu bap
taki senedi resmî ve merbutatı tescil edilmi-
yerek dairesine iade kılınmıştır. 





Sıra No 11 e İlâve 
Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 inci maddelerinin tefsiri 

hakkında 3/12 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve İktisat 
encümeni mazbatası 

t. k M. M. 
İktisat etıcümeni 

Karar M 9 
Esas M 3Jİ2 

İ9JKUI İ93İ 

Yüksek Reisliye 

Heyeti umümiyeden encümenimize havale edilen gümrük tarife kanununun 17 ve25 İnci 
maddelerinin tefsiri hakkındaki lâyiha verilen takrirlerle müzakere ve tetkik olundu. 

Encümenimiz meseleyi bu defa gümrükler müdüriyetinden tekrar izahat alarak ariz ve amik 
tetkik etti. Tefsiri talep edilen 17 ve 25 inci maddeler arasında tesadüf edilen tatbikat 
müşkülâtının 25 inci maddenin ( Ancak zarf mazrufun tâbi olduğu resimden daha yüksek 
resme tâbi ise zarf ve mazruftan tâbi olduğu resimler ayrı ayrı alınır) Fıkrasının ifade ettiği 
hükümle 17 inci maddenin hükmü arasında bir tedahül olduğu kanaatinden tevellüt etmiştir. 
Halbuki gayrisafi sıklet üzerinden resim alınacak mevat hakkındaki 17 inci madde hükmü 
katî ve mutlak olduğu gibi safi sıklet üzerinden fesim alınacak mevat hakkında da 25 inci 
maddenin i inci fıkrasında sarih ve katî hüküm vazedilmiştir, iki madde arasında müşterek 
bir hüküm mahiyetinde görülüp halli istenilen 25 inci maddenin ( Ancak) kelimesile başlayan 
fıkrasına gelince, encümenimiz yaptığı tetkikatta bu fıkranın yüz kilosu iki yüz kuruşa kadar 
resme tâbi olup kıymeti dun olan ve gyrisafi sıklet üzerinden resmi alınan eşyaya ait 
zarfların bu güne kadar gelen zarflar haricinde kıymetli bir zarf içinde getirilerek dun 
resimle gümrükten geçirmek isteyenlere mani olmak kasdile konmuş bir hüküm olduğu 
neticesine varmıştır. 

Encümenimizin gümrükler müdüriyetinden aldığı izahatta bu güne kadar cereyan 
eden muamelenin bu yolda olduğu ve gayrisafi sıklet üzerinden resme tâbi olup şimdiye 
kadar gümrüklere gelen eşyanın mutat zarflar haricinde kıymetli bir zarfla gelmediği, 
binaenaleyh 25 inci maddenin ancak kelimesile başlıyan fıkrasının kıymeti ticariyeyi haiz 
olmıyan mutat zarflar ile gelip gayrisafi siklet üzerinden yüz kilosu iki yüz kuruşa kadar 
resme tâbi tutulan eşyaya şamil olmıyacağı neticesine varmış ve encümenimiz evvleki kararında 
ısrarla keyfiyetin Heyeti umumiyeye arzına karar vermiştir. 

Elâziz mebusu Tahsin Bey tarafından verilen takrirde bahsedilen Artvindeki hâdiseye gelince, 
bu meselenin mevzubahs tefsir meselesile alâkası görülememiştir. Takdim olunur. 

İk. En. Rs. 
İzmir 

M. Rahmi 

Âza 
Ankara 
Eşref 

M. M. 
Mardin 

Ali Rıza 

Âza 
Kastamonu 

Tahsin 

Kâ. 
Şibin Karahisar 

İsmail 

Âza 
İzmir 

Sadettin 

Âza 
Aksaray 
Yaşar 

Âza 
Trabzon 

Danış 

Âza 
Maraş 
Nuri 

Âza 
Bolu 

Şükrü 

Âza 
Aydıfl 
Fuat 





Sıra No 19 a ilâve 
İngiliz lirası olarak maaş almakta olan elçilik ve şehben
derlik memurlarına Türkiyede bir vazifeye nakil ve tahville
rinde ne suretle maaş verileceğinin tefsirine dair 3/15 

numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

Bütçe encümeni mazbatası 

r. B. M. M. 
Bütçe encümeni 19lXIljlQ3t 

M. K° 23 
Esas M 3/15 

Yüksek Reisliğe 

İngiliz lirası olarak maaş almakta olan elçilik ve şehbenderlik memurlarına Türkiyede bir 
vazifeye nakil ve tahvillerinde ne suretle maaş verileceğinin tefsirine dair olup 5/XII/ 1931 
tarihinde Yüksek Meclisten tetkik edilmek üzere [encümenimize istenilen Başvekâlet tezkeresi 
Muhasebei umumiye müdürü umumisi bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetçe tefsiri talep edilen meselenin 1843 numaralı kanunla halledildiği yolunda 
Maliye encümenince serdedilen mütaleaya encûmenimizcede iştirak edilmiştir. Umumî heyetin 
tasvibine arzolunur. 

Reis vekili M. muharriri Âza Âza Âza 
İstanbul mebusu Konya Elâzi Erzurum Kütahya 

Ali Rana K- Zaim H. Tahsin Aziz Muhlis 

Kayseri Sivas Çorum Kırklareli 
A. Hilmi Mt Remizi Mustafa Şevki 





Sıra No 36 
Evkaf umum müdürlüğünün 1931 senesi bütçe kanununun 
5 inci maddesinin tadili hakkında I 187 numaralı kanun lâyi

hası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 3 - XII - jgjj 

Muamelât Müdürlüğü 

il.'... Şayl 6/4199 
R. Al. M. Y ü k s e k R e i s l i ğ i n e 

Evkaf umum müdürlüğü 1931 bütçe kanununun beşinci maddesinin tashihi hakkında hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 2-12-1931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sı esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Senei lıaliye Evkaf bütçe kanununun beşinci maddesi mucibince Edirnedeki abidatın tamirleri 
için müstağnaanha evkaf hasılatından Vakıf paralar müdürlüğünde mevcut ( 67 508) li
ranın bütçeye faslı mahsus şeklinde irat ve tahsisat kaydi icra edilmiş ve Edirne
deki camilerin keşifleri yaptırılarak muktazi tamirleri icra edilmekte bulunmuştur. 

Bu keşif ve ihalelerin yekûnu (44 298) liraya baliğ olup bununla Sultanselim, üç şeref eli Mura 
diye, Süleymaniye, Yıldırım Bayazıt, Sultanbayazıt, Eski camilerle diğer camilerin tamirleri temin 
edilmiştir. 

Edirnedeki bu camiler kadar mühim olan Lüleburgazdaki Sokullumemetpaşa eamiinin seneler
ce evvel yıkılmış olan minaresile Kırklarelinde vaktile Bulgarlar tarafından nısfa karip bir mik
tarı tahrip edilen minarenin yeniden yaptırılmaları ( 25 000 ) liraya karip bir paraya muhtaç olup 
mahallî varidatının ise bir veçhile bunu temine müsait olmadığı gibi bütçe ve malî vaziyet itibarile 
başka yerden de teminine imkân olmadığı cihetle anifülarz beşinci maddei kanuniye ile sarfına me
zuniyet verilen tahsisat bakiyesinden de istifadesuretile bu minarelerin de yaptırılarak temadii 
harabilerine nihayet verilmesi muvafık olacağı ve esasen maddei kanuniye ile sarfına mezuniyet 
verilen para keşif ile taayyün etmiş bir masraf mukabili olmayıp taayyün edecek ihtiyaca göre 
sarfedilmek üzere tahsis edilmiş olmasına ve mevzuu olan ihtiyacat ta tamamen hattâ fazlasile 
temin edilmiş bulunmasına mebni maddei kanuniyedeki ( Edirnedeki abidatın ) cümlesi yerine 
( Trakyadaki abidatın ) cümlesinin ikamesile arzedilen iki minarenin de yaptırılması esbabının 
temini muvafık görülerek merbut lâyihai kanuniye arz ve teklif kılınmıştır.-
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 26 
Esas No. 1/187 

20 - XII . 1931 

Yükesk Reisliğe 

Evkaf umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçe kanununun 5 inci maddesinin tadili 
hakkında olup encümenimize havale olunan kanun lâyihası Evkaf umum müdürü Rüştü Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında dahi izah edildiği üzere teklif olunan bu lâyiha ile 
Edirnedeki âbidatın tamiri için sarfına mezuniyet verilen mebaliğden sarfedilemiyen kısmının 
Lüleburgazdaki Sokûllumemetpaşa camii ile Kırklarelindeki bir camiye ait minarelerin 
tamirlerine sarfedilebilmesi için salifüzzikir maddenin tadili istenilmektedir. 

1930 senesinde Edirnede husule gelen kasırgadan harap olan ve millî abidatımızdan bulunan 
mebaninin muhtacı tamir aksamının bütçeye vazolunan tahsisat ile yapılmasına imkân bulun
mamasına mebni bu mebaninin esaslı bir surette tamamen ve serian tamirleri için 1931 senesi 
Evkaf bütçe kanununun 5 inci maddesile müstağni ianha evkaf hasılatından 67 508 liranın sarfına me
zuniyet verilmiş olup bundan artan mebaliğin bütçe ile ifası mümkün olan sair işlere tahsisi 
muvafık görülmemiş ve Lüleburgazdaki Sokûllumemetpaşa camii dahi millî abidattan 
bulunmuş olduğundan bakiye kalan tahsisattan yalnız bu cami minaresinin tamiri için dahi 
sarfiyatta bulunulması tensip edilmiştir. 

Bu esasa göre tadilen hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Âza Âza 
Giresun Kayseri 
Kâzım A. Hilmi 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Evkaf umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçe 
kanununa müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 1931 
malî senesi bütçe kanununun beşinci maddesile sar
fına mezuniyet verilen 67 508 liralık tahsisattan 
•arfedilemeyip kalan kısmı Lüleburgazdaki Sokullu 
Biesaetpaşa camimin tamirine sarfolunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

Reis M. M. Âza 
Gümüşane Konya Çorum 
H. Fehmi K. Zaim Mustafa 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 

Aza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Âza Âza 
Erzurum Sivas 

Aziz M. Remzi 

Aza 
Yozgat 
S. Sırrı 

senei maliyesi bütçe kanununun (5) inci maddesin
deki (Edirnedeki abidat) cümlesi (Trakyadaki abi-
dat) cümlesi diye tashih edilmiştir 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Başvekil 
memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Mf. 
Esat 

S. 1. 
Dr. 

M 
li< 

2 - XII 
Ad. Y. 

Yusuf Kemal 
Ha. Y. 

Dr. T. Rüştü 
Na. V. 
Hilmi 

V. 
fik 

-1931 
M. M. V. 

Zekâi 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
İk. V. 

Mustafa Şeref 



Sıra No 38 
Hariciye, Maliye ve Nafıa vekâletlari 1931 senesi bütçelerinde 
225 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/192 ve Maliye 
vekâleti 1931 senesi bütçesinde 21 300 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/194 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

Hariciye, Maliye ve Nafıa vekâletleri 1931 senesi bütçelerinde 225 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/192 numaralı kanun lâyihası 

T. c. 
Başvekâlet 12 - XII - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: ü/4270 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hariciye, Maliye ve Nafıa vekâletleri bütçelerinin muhtelit' fasılları arasında 225,000 liralık mü
nakale icrası hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 12 - XII - 1931 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanını lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendini. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Irak kiralı Faysal Hazretlerile Sovyet Hariciye komiseri ve Bulgar Başvekili Cenaplarının 
memleketimizi ziyaretleri dolayısile izaz ve ibateleri hususunda ihtiyarı zarurî masarifi karşıla
mak ve şubat 1932 de tsviçrede içtima edecek olan Beynelmilel Tahdidi teslihat kongresine 
iştirak eyliyecek olan heyeti murahhasamızm yol masrafları ile yevmiyelerinin tesviyesini temin 
ve Hariciye vekâletine ait muhabere ve masarifi idare tertiplerile Maliye bütçesinin Muhtelit 
mübadele komisyonu masarifi faslmdaki noksanları ikmal eylemek üzere Hariciye ve Maliye 
bütçelerine merbut cetvel mucibince 225,000 liralık münakale icrası zarurî görülmüş ve merbut 
kanun lâyihası işbu esasa göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Kanun lâyihası 

MADDK 1 — Senei hal iye Hariciye, Maliye ve Nafıa bütçelerinin muhtelif fasılları arasında mer
but cetvel mucibince ceman (225 000) liralık münakale icrasına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 
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MADDE 3 - - Hu kanunini hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

12-XII-1931 
Bs. V. Ad. V. M. M. Vr. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
ismet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdiilhalik 
Mf. V. Na V. îk. V. S. İ. M. V. 
Esat. Hilmi Mustafa Şeref Dr. Fefik • ' • ' ' • • 

F. M. Nevi muhassasat Tenzil Zam 

227 Komerçiyale taksit bedeli 15 000 
601 2 Sular, ihaleten ve emaneten yapılacak inşaat masrafı 210 000 
214 Muhtelit mübadele komisyonu masarifi 95 000 
430 2 Masarifi idare 10 000 
435 1 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 25 000 
437 1 Sefirler ve ecnebi misafirlerin ibate ve izaz, ziyafet 

konak ve bahçe masarifi 55 000 
441 1 Hükümetlerle muahede ve mukavele aktine memur 

edileceklere verilecek ücret, hakkı huzur ve harcırah 40 000 

Yekûn 2 2 5 OOO 2 2 5 0 0 0 

Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesinde 21 300 liralık münakale yapılması hakkında 1/194 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayt: 6/4271 

12 - XII - 1931 

B. M. Yüksek Reisliğine 

1931 senesi Maliye bütçesinin fasılları arasında yapılacak münakale hakkında Maliye vekâle
tince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 9 - XII - 1931 tarihli ictimaında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Maliye teftiş heyeti için 930 malî senesi bütçesinden 85,000 liralık harcırah tahsisatı tefrik edil
miş ve bu tahsisat ihtiyaca ancak kifayet edebilmişti. 1931 senesinde ise bu miktar 27 000 lira nok-
sanile 58,000 liraya tenzil edilmiştir. Halbuki geç^n sene avrupada staj gören yedi müfettiş bu sene 

avdet ettiği gibi bir müfettişin infisal etmesine mukabil yeniden iki müfettiş muavini daha alınmış 
olduğundan bilfiil teftiş ile iştigal eden müfettişlere sekiz kişi daha iltihak etmiş ve bu suretle faali
yeti leftişiyenin tevsii nisbetinde ihtiyaç miktarı da geçen senelere nazaran daha ziyade artmıştır. Bu 
itibarla sene' gayesine daha altı aylık bir müddet mevcut olduğu halde müfettişler harcırahı 
tertibindeki pek cüzî bir miktara inhisar eden tahsisat bakiyesinin de tükenmek üzere bulunmuş ol
duğu cihetle işbu maddeye yeniden 17 500 liralık zam icrasına lüzum ve zaruret görülmüştür. 
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Kambiyo ve muhtelif malî mesail dolayısile istanbul ve diğer memleketlerle muhaberat çoğal

mış ve mevcut tahsisatın kifayet edemiyeeeği anlaşılmış olduğundan 186 inci ücretli muhabere ve 
mükâleme faslına yeniden 3 800 liranın ilâvesine lüzum hasıl olmuş ve bunların karşılığı için de 
194 ve 227 inci fasıllardan tasarruf yapılabileceği anlaşılmış ve merbut kanım lâyihası işbu esasa 
göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1931 senesi Maliye bütçesinin bazı fasılları arasında ceman 21,300 liranın münakale
sine mezuniyet verilmiştir. , 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

9 -.XII -1931 . 
V. Ma. V. 
•ü M. Abdülhalik 

Zam Tenzil 

17 500 
3 800 

7 500 
_13_800 

21 300 21 300 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 20 - XII - 1931 

M. 29 
Esas No. 1/192, 194 

Yüksek Reisliğe 

Muvazenei umumiyeye dahil bazı daire bütçelerinde münakale yapılmasına dair olup encüme
nimize havale olunan iki adet kanun lâyihası Maliye vekili Bey ile alâkadar memurları hazır olduk
ları halde ayrı ayrı tetkik ve müzakere olundu. 

Her iki lâyiha' ile istenilen münakale miktarı 246 300 liradan ibaret olup bundan 130 00ü lirası 
Hariciye vekâleti ve 116 300 lirası da Maliye vekâleti bütçelerinin muhtelif tertiplerine ilâve edi
lecek tahsisata aittir. 

Maliye vekâleti bütçesinin muhtelif tertiplerine ilâvesi istenilen tahsisattan 95 000 lirası Muh
telit mübadele komisyonu masrafı karşılığı içindir. Bu komisyon için yedi sekiz senedenberi büt
çelerle verilen tahsisatın yekûnu milyonu geçmiştir. 1931 senesi bütçesinin müzakeresi esnasında 
komisyonun beş, altı ay zarfında işlerini bitireceği teemmül edilmiş ve son defa olarak 150 000 lira
lık daha tahsisat verilmiş olduğu halde elyevm komisyona ait işlerin ikmal edilmediği anlaşılmış
tır. Bu bapta izahat alınmak üzere encümene davet olunan komisyonun türk murahhası Şevki 
Beyden alman izahattan etabli vesikalarının tevzii ve Yunanlılara ait emlâkin tetkiki ve atide ba-

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rü 

Mf. V. Na. V. tk. V. S. î. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 

F. M. Nevi muhassasat 

184 2 Müfettişler harcırahı 
1 86 Ücretli muhabere ve mükâleme 
194 Avrupaya gönderilecek Müfettişler harcırahı 
227 Kommerçiyale taksiti 

Yekûn 



- 4 
zı mühim mesailin halline medar olacak ınukarreratın şimdiden bitaraf murahhasların bulunduğu 
bir zamanda ittihazı ve saire gibi hidemat için komisyonun daha bir müddet temdidi faaliyetine 
zaruret mevcut olduğu anlaşıldığından talep olunan 95 000 liralık münakale teklifi kabul edilmiş
tir. İki senedenberi muhtelif vesilelerle arzedildiği veçhile muhtelit mübadele işlerinin artık sü
rüncemede kalmasına meydan veren işlerin bu sene içinde behemehal ikmalile komisyonun faaliyetine 
nihayet verilmesi ve bütçenin de bu masraftan kurtarılması lüzumunu bir kere daha tekrar ey
leriz. .' i 

Muhtelit mübadele komisyonunun faaliyeti nihayete erdikten sonra Ankara itifâfnamesi muci
bin f.e vaziyet muamelesi yapılamayacağına göre muhtelif kanun ve muahedelerle devlete intikal 
eden mallardan henüz zahire çıkarılamıyanların bir an evvel takip ve intacı için icap eden esaslı 
ve amelî tedabirin ittihaz edilmesini alâkadar olan Maliye, Hariciye ve Dahiliye vekâletlerinin nazarı 
dikkatlerine arzeyleriz. 

Münakale taleplerinin diğer kısmı ise serdolunan esbabı mucibelere binaen teklif veçhile kabul edil
miş ve lâyihalar birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine 
arzolunmustur. 

Reis 
iümüşane 
/ / . Fehmi 

Âza 
Kayseri 
A. Ifilmi 

Reis vekili 
istanbul 
Ali Hana 

Âza 
Sivas 

M. ttemzi 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Âza 
Yozgat 

S. Sırrı, 

Âza 
Afyon K. 
Ali 

Âza 
Krzurum 
Aziz 

Âza 
Elâziz 

/ / . Talisin 

Âza 
Tokat 

SU rey ya 

Âza 
Giresun 
Kâzım 

Âza 
Kırklareli 
Şerket 

BÜT(JE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

.193:1 senesi bütçesinde münakale yapılmasına dair kamın lâyihası 

Madde 1 — 1931 senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasılları arasında 246 300 liralık müna
kale yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 
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CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 
M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

430 
435 
437 

2 
1 
1 

MALİYE VEKÂLETİ 

1Q4 Avrupaya gönderilecek müfettişler harcırahı 7 500 
227 Komerçiyale taksit bedeli 28 800 

NAFIA VEKÂLETİ 
601 2 İhaleten ve emaneten yapılacak inşaat masrafı 210 000 

MALİYE VEKÂLETİ 
184 2 Müfettişler harcırahı 
186 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
214 Muhtelit mübadele komisyonu masrafı 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

Masarifi idare 10 000 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 25 000 
Sefirler ve ecnebi misafirlerin ibate ve izaz, ziyafet 
ve konak ve bahçe masrafı 55 000 

441 1 Hükümetlerle muahede ve mukavele aktine me
mur edileceklerle mûstahdeminine verilecek ücret, 
hakkı huzur ve harcırah 40 000 

Yekûn 246 300 240 300 

17 
3 
95 

500 
800 
000 





Sıra NQ 3 9 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünün 1931 senesi bütçe
sinde 80 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/197 

numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 12 - XI! - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
tfaı/ı: 6'127 i 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

193.1 senesi Tütün inhisarı umum müdürlüğü bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 80 000 
liralık münakale icrası hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 9 - X I I -
193.1 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyrulmasınr rica ederim efendim. 
Başvekil 

Lsmte 

Esbabı mucibe 

931 senesi bütçesinin 2 inci faslının masarifi idare maddesine mevzu yüz altmış bin lira tahsi
sattan bu güne kadar 6 500 lira derecesinde bir tahsisat bakiyesi kalmıştır. Mezkûr masarifi idare 
tahsisatı kırtasiye ve evrakı matbua ve tenvir ve teshin ve masarifi müteferrika ve mütenevviayr 
ihtiva etmektedir. (Jeçen sene bütçesine bu tertipler için ayrı ayrı tahsisat mevzu olup bunların mec
muu 216 bin liraya baliğ olmakta ve şu hale nazaran bu seneki masarifi idare tahsisatı olan 160 bin 
lira geçen seneye nazaran 56 bin lira derecesinde noksan bulunmaktadır. Bu tahsisattan bakiye ka
lan salifüzzikir altı bin küsuı* liranın merkez ve mülhakatın sene nihayetine kadar olan ihtiyaeatına 
kâfi gelmiyeceğinden ve bu sene usulü hesabiyemizin tebdil ve temerküz usulünün tatbiki dolayısile 
yeniden evrak ve def at ir tabına lüzum hasıl olduğundan bu ihtiyacın temini zımnında bütçenin 8 in
ci faslının birinci inşaat ve tamirat maddesinden otuz bin liranın münakalesine zaruret hasıl ol
muştur. 

Müfettişler harcırahı maddesine mevzu yirmi bin liranın mevcut müfettişlerin adedine ve şehri 
alacakları keştügüzar harcırahlarına nisbetle sene nihayetine kadar olan ihtiyacata kifayet etmiyece-
ğinden sene ortasında teftişin tatiline mahal kalmamak üzere bu maddeye daha yirmi bin liranın 5 inci 
faslın 9 uncu yaprak tütün ambar kirası maddesinden münakalesine lüzum hasıl olmuştur. 

1701 numaralı tütün inhisarı kanununun 10 uncu maddesine tevfikan tütünün hangi yerlerde eki
lip ekilmiyeceğinin tesbiti zımnında yapdacak tecrübeler için 1931 senesi bütçesinde karşılık mevcut 
olmamasına binaen bunun için 5 inci faslın birinci maddesine 7 inci faslın 7 inci (kaçak ihbariye ve 
ikramiyesi) maddesinden münakale icrası zarurî görülmüştür. 

Fabrikalar masarifi idaresi maddesine mevzu tahsisattan bakiye kalan miktarın fabrika ve atöl
yelerin sene nihayetine kadar olan ihtiyacına kâfi gelmiveceği cihetle 8 inci faslın 2 inci makineler 
ve teferruatı maddesinden on beş bin liranın münakalesine zaruret hasıl olmuştur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 20 - A77 - 1931 
M. No. 27 

Esas No. 1/197 
Yüksek Reisliğe 

Tütün inhisar idaresinin 1931 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılmasına dair 
olup encümenimize havale olunan kanun lâyihası Maliye vekili Mustafa Abdülhalik Bey hazır oluduk-
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Tütün inhisar idaresi cari malî sene bidayetine kadar bazı masraflarını mütedavil sermayeden te
diye etmekte bulunduğu halde bu sene bütçesinde bu masraflara ait tahsisatlar diğer mülhak bütçe
lerde olduğu gibi hususî tertiplerine konulmuştu, iler tertibe konulacak tahsisatın, ilk sene olmak 
itibarile, hizmetlerin icabına göre tahmin ve takdirinde tam bir isabet gösteri İçmediğinden bu teklif 
ile muhtelif tertiplere 80 000 liralık münakale istenilmiştir. Küçümenimiz lıesabata daha ziyade 
itina edilmesi hususunda alâkadarların nazarı dikkatlerinin celbedilmesi lüzumuna kani olmakla be
raber bundan müfettişler harcırahı tertibine zam için tefrik edilen 20 000 liralık tahsisatı Maliye 
vekilinin muvafakati dahi alınarak 1.0 000 liraya, tenzil eylemiş ve bu sebeple kaçak ihbariye ve ik
ramiyesi tertibinden tenzil edilecek tahsisat miktarını 5 000 lira olarak kabul eylemiştir. Müna
kalenin diğer kısmını esbabı mucibe lâyihasında izah olunan sebeplere ve zarurete binaen teklif veç
hile kabul eylemiştir. Yeniden hazırlanan lâyiha Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip 
(rümüşane Konya Tokat Afyon Karahisar Çorum Elâziz 
//. Fehmi K. Zaim. Süreyya Ali Mustafa II. Tahsin 

Giresun Kayseri Sivas Yozgat Erzurum Kırklareli Kırklareli 
Kâzım A. Hilmi M. Remzi S. Sırrı Aziz M. Nah it Şevket 

IIÜ K ÜMET ÎN T E KLÎF1 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1931 senesi Tütün inhisarı umum 
müdürlüğü bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl 
ve maddeleri arasında ceman 80,000 liralık müna
kale icrasına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute 
herdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Ma
liye vekili memurdur. 

9 - X i r - 1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

*Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. tk. V. 
Ksut Hilmi Mustafa Şeref 

S. 1. M. Ar. 
Dr. Refik 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Tütün inhisarı idaresinin 1931 senesi bütçesinde mü-
nakale icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE l — Tütün inhisarı idaresinin 1931 
malî senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl
ları arasında ceman 70 000 liralık münakale yapıl
mıştır. 

M.ADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 
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Hükümetin teklifine merbut 

MÜNAKALE CETVELİ 

Nevi muhassasat 

7 
8 
8 
9 
2 
2 
5 
0 

7 
1 
2 
5 
1 
3 
1 
6 

Kaçak ihbariye ve ikramiyesi 
inşaat ve tamirat 
Makineler ve teferruatı 
Ambar kiraları 
Masarifi idare 
Müfettişler harcırahı 
Fennî tecrübeler 
Masarifi idare ve mütenevvia 

Yekun 

Tenzil Zam 

15 000 
30 000 
15 000 
20 000 

8 0 Ö 0 0 

30 000 
20 000 
15 000 
15 000 

solToö 

M. 

Bütçe encümeninin tadiline merbut 

CETVEL 

Muhassasatın nevi 

7 7 Kaçak ihbariye ve ikramiyesi 
8 1 İnşaat ve tamirat 

2 Makineler ve teferruat 

9 5 Ambar kiraları 
2 1 Masarifi idare 

3 Müfettişler harcırahı 

5 ı Fennî tecrübeler 
0 6 Masarifi idare ve mütenevvia 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Yekûn 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira 

5 000 
30 000 
15 000 

20 000 
30 
10 

000 
000 

4 0 0 0 0 

15 
15 

000 
000 

70 000 70 000 





Sıra No 41 
Mektum mallar ihbariyesi hakkında I 127 numaralı kanun 

lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C 
Başvekâlet 25-VI-1981 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6İ1851 

H. M. M. Yüksek Beisliyiııe 

Mektum mallar ihbariyesi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
21-VI-l931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Tasfiye kanunları veya itilâfnamelere tevfikan hazine uhdesine geçen veya hazinece aynı 
veya bedelleri hak sahiplerine verilmesi icap eden gayri menkul mallar ile alelûmum menkul 
kıymetlerin ve senede merbut veya ipotekli alacakların, mevcut hükümler dairesinde alâkadar 
memurin tarafından idare ve takibi lazımgelmekte ise de bunlardan memurini aidesinin 
ıttılaına vasıl olmıyanların tahkik ve izharı için muhtelif şekillerde yapılan teşebbüsler ile 
azamî netice temin edilmemekte ve hususile İstanbul, İzmir gibi mühim şehirlerde bir 
kısım emvalin mektum kaldığı mübadeleye tâbi veya mütegayyip eşhasın senede merbut veya 
ipotekli alacaklarının ancak ve kısmen resmî bir muamele zımnında tezahür ettiği anlaşılmaktadır. 
Mübadil rum emvalinin ahdî vaziyeti teayyün etmiş ve yunanlılarla yapılan 10 haziran 930 
tarihli itilâfname ve katî tasfiye kanunu hariçte mal bırakmış Türklerin bu kısım 
emvalden istifayı hak edebileceklerini göstermekte bulunmuş olduğundan şimdiye kadar izhar 
dilmiyen malların bir ivaz mukabilinde yapılacak ihbarlardan istifade edilerek çıkarıl
ması şeklinin kabulü bir zaruret halini almıştır. Her ne kadar kanunu medenide ve 
asarı atika nizamnamesinde define ve asarı atika hakkında, - bu kabil eserlerin mümkün 
mertebe tam ve hüsnü halde devlet eline geçebilmesi için - ikramiye ve ihbariye - sure
tinde alâkadarları tatmin edecek hükümleri mevcut ise de bu hükümlerin her türlü emval 
izhar ve ihbarına teşmili mümkün görülemediği ve muhtelif şekillerde bazı emvalin mektumi-
yetini bildikleri halde bunları alâkadar memurlara bildirmiyenler için maddî bir menfaat ve 
ivaz iraesinden başka suretle maksadın temini mümkün olamıyacağı tecrübe ile anlaşıldığı 
cihetle devlet bütçesini ve umumî muhasebe kanunlarını alâkadar etmiyecek bir surette, ele 
geçecek menafi ve hasılattan tefrik suretile ihbariye itasının saklı hakları izhara kuvvetli bir saik 
olacağı teemmül edilmiş ve kanun lâyihası bu esastan mülhem olarak tanzim kılınmıştır. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 28 - XII - 1931 

Karar No. 9 
Esas No. 1/127 

:: Yüksek Reisliğe 

Mektunı mallan ihbar edenlere verilecek ikramiye hakkında Başvekâletin 6/1851 numaralı ve 
25 - VI - 1931 tarihli tezkeresile Meclise tevdi ve encümenimize havale buyrulan kanun lâyi
hası Maliye vekili ve Emlâki milliye umum müdürü beylerin huzurile tetkik ve müzakere edildi: 

Umumî ve hususî kanunlarla devlete ait veya hazine emrine mevdu olması lâzım gelen menkul ve 
gayri menkul emvalden mektum kalanlarının meydana çıkarılmasını temin ve teshil edecek muhbir
lere tahakkuk eden malın kıymetlerine göre muayyen nisbetlerde ikramiye verilmesi teklif olun
maktadır. Filhakika uzun zamana ait vergi ve tasarruf kayitlerinin ve bilhassa malî müessese
lerle şirketler defterlerinin tetkik ve takibine vazifedar memurların vaziyet ve salâhiyetleri müsait 
olmadığı mülâhaza olunarak bilenlerin ihbarından istifade hazine menafii noktasından muvafık 
görülmüş ve kanunun maksadı tanzimi tasvip olunarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Madde 1 — Birinci maddenin başladığı ( hususî kanunlara veya umumî hükümlere göre devlete 
ait veya hazine emrine mevdu olması lâzım gelen ) fıkrası encümenimizee tadil edilerek ( umumî 
ve hususî kanunlar ahkâmına göre devlete ait veya hazine emrine mevdu olması lâzım gelen ) 
tabiri ikame olunmuştur. 

Filhakika (umumî hükümler) esasen kanun mahiyetinde olduğundan bunları ayrı bir tasnife 
dahil etmiyerek (umumî kanunlar) şeklinde ifade etmek daha muvafık görülmüştür. 

Maddedeki (mektum menkul ve gayri menkul emval ile senede merbut ve ipotekli alacaklar) tabi
ri encümenimizee tamamen tadil edilmiştir. Şöyle ki: 

Lâyihada nerede olursa olsun bilûmum gayri menkul emval ile bir çok eşhası alâkadar eden ve 
zamanların hallü tesviycsile muğlâk bir hale gelenmcnkul eşya ve nukut ve alacaklar ihbara tâbi 
tutulmaktadır. Halbuki bunlarda ihbar vasıtalarının kullanılması binlerce dava ve nizaa sebep ola
bileceğinden hal ve vaziyet katiyen buna müsait görülmemiştir. 

Binaenaleyh ihbar işi yalnız bankalarda, sigorta şirketlerinde, ve sermayesi eshama, münkasem 
şirketlerdeki menkul emval ile bina ve arsalara inhisar ettirilmiş ve fıkra (bina ve arsalarla ban
kalarda sigorta şirketlerinde ve sermayesi eshama münkasem sair şirketlerde mektum kalan menkulle
ri ) şekline ifrağ edilmiştir. (Usulen ihbar etmiş.olanlara ) tabiri aynen ipka edilmiş ve bununla 
kanunun neşrinden evvel muhtemel bir ivaza mukabil ihbar etmiş olanların ikramiyeden müstefit ola
bilmeleri kabul olunmuştur. 

Maddedeki (meydana çıkarılan malın) tabiri encümenimizee ( hazineye aidiyeti kesbi katiyet 
eden) tabirile tebdil edilmiştir. Bununla da ikramiye verilmek için gayri menkullerin tapu kayitle
rinin hazine namına tashih edilmiş olması ve menkuller de tesellüm edilip hazineye katiyen mal ol
muş bulunması lâzımgeleceği ifade olunmak istenilmiştir. 

Maddedeki (tahakkuk eden kıymet veya bedelinden aşağıdaki nisbetler dahilinde ifraz olunacak 
ihbariye verilir) tabiri encümenimizee ( kıymeti üzerinden aşağıdaki nisbetler dahilinde '-ikramiye 
verilir) şeklinde tadil edilmiştir. 

Hükümet teklifinde; ihbariyelerin mektum emvalden, ifraz edilerek verilmesi ve bu suretle tediya-
tııı devlet bütçesini ve umumî muhasebe kanunlarını alâkadar etmemesi dermeyan edilmiştir. 

Encümenimiz bu kadar mühim sarfiyatın devletin tediye ve murakabe usulleri haricinde kalma
sını tecviz etmemiştir. Hükümetçe ileri sürülen tahsisat tedariki müşkülâtına gelince: encümenimiz 
ihbariyenin de mahiyet itibarile ikramiyeden başka bir şey olmadığını mülâhaza ederek kanu
nun 1 inci ve müteakip maddelerindeki ifraza ait hükümlerini tamamen kaldırmış ve muhasebei umu
miye kanununun 48 inci maddesi hükmünden Maliye vekâletinin istifade edebilmesi için ihbariye 
tabirlerini ( ikramiye ) olarak ifade eylemiştir. 
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Verilecek ikramiye mabetlerine gelince: encümenimiz bunlar arasında teadül tesisi için (B) fık

rasındaki 5 000 liradan 25 000 liraya kadar olan menkullere ait ikramiye hssesini % 20 olarak tesbit 
eylemiştir; 

Encümenhriizee birinci madde nihayetine verilecek ikramiyelerin azamî hadde kadar olan yüz
de mabetlerinin takdir ve tayininin Maliye vekiline ait olduğuna dair bir fıkra ilâve olunmuş
tur. Bu fıkra ile kanunda aneak azamî hadleri tayin edilen nisbetlerin adalet ve isabetle takdirinin 
en büyük maliye makamına ait olduğu tasrih edilmiştir. 

Madde 2 — Lâyihanın bu maddesinde ihbar, vazifedar memur tarafından vuku bulduğu takdirde 
dahi ikramiye itasını ihtiva etmekte idi. 

Encümenimiz vazifedar memurların bunları haber vermelerini vazifeye riayetsizlik telâkki etti
ğinden ikramiye verilmesini katiyen tecviz etmemiştir. Ancak ihbar edilen işle alâkadar olmıyan 
memurların ihbarları için nısıf derecede ikramiye itası muvafık görülmüştür. Devlet memurları, 
velev vazifedar olmasa dahi mevkileri icabı bu kabîl mektum emvale halktan daha kolay vakıf olabile
ceklerinden ikramiye nisbeti de tadil ve nısıf olarak kabul edilmiştir. 

Müessesat tarafından vaki ihbarlar ise şahsî ihbarlar derecesinde güç ve külfetli okuyacağından 
bunlar için dahi nisbet yarıya indirilmiştir. 

İhbar ikramiyesi; meydana çıkan malm bedelinden veya kirasından ifraz edileceğini izah eden bu 
madde dahi birinci maddede ikramiyelerin sureti tediyesine dair serdedilen mütaleata binaen tadil 
edilmiş ve bu hükümler kaldırılmıştır. 

Ancak ikramiyelerin hesabında menkul ve gayri menkullerin kıymetlerinin tayininde ittihaz edile
cek esaslar tavzih olunarak menkullerde esas emvalin kıymet ve miktarları gayri menkullerde ise arazi 
ve bina vergisi kanununa göre ya doğrudan doğruya kıymetini veyahut ta iradını tayin suretile 
kıymetini bulmak lâzım geleceği dereolunmuştur. 

Bu suretle iradı malûm binalarda derhal kıymet tayin olunabileceği gibi her hangi vergi kay-
di bulunmıyan bir binanın kıymetinin takdiri için de bina vergisi kanununda musarrah heyetler ta
rafından mevcut ahkâma göre iradının ve binnetice kıymetinin takdir edileceği kaydolunmak istenil
miştir. 

Madde 4 — Bu maddede (as.arı atika ve define hakkındaki hususî hükümler meridir ) şeklinde 
ihtisar edilerek mâna daha veciz olarak ifade olunmuştur. 

Madde 5 ve 6 — Aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyrulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Maliye En. Rs. M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Çorum Bayazıt İsparta Aydın Sivas Mersin 
İsmet İhsan Kemal Adnan Şemsettin I fam di 

Bütçe encümeni mazbatası , 

20 - XJJ- 1931 
V'i •" )" 

Yüksek Reisliğe 

Mektum malları ihbar edenlere verilecek ikramiye hakkında olup Başvekâletin 25 - VI - 1931 
tarih ve 6/1851 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise arzolunan ve Maliye encümeninin tadili ve 
esbabı mucibesile birlikte encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası Maliye vekili Beyle 
Varidat umum müdürü bey hazır bulundukları halde mütalea ve tetkik olundu. 

Müteaddit kanun ve muahedelerle mülkiyeti veya hak ve menfaatleri devlete intikal eden men
kul ve gayri menkul bilcümle emvalden şimdiye kadar elde edilemiyenlerin bir an evvel zahire 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 31 

Esas No. 1/127 
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ihracile Muhtelit mübadele komisyonu vazifesine nihayet vermeden evvel bu işe nihayet veril
mesi memleketin menafime muvafık olacağından mektum mallan ihbar edenlere ikramiye verilmesi 
esasını encümenimiz de muvafık görmüştür. 

Müzakere neticesinde lâyihanın birinci tesis maddesi daha vazih ve bütün hususiyetleri dairei 
şümulüne alabilecek şekilde tevsi edilmiştir. 

İkramiye nisbetleri de dört derece ve mütenakıs nisbet üzerine tertip edilmiş ve hadleri de ka
tiyetle tayin olunmuştur. Pek az zuhur eden fevkalâde işlerde verilecek ikramiyeler için İcra 
Vekilleri Heyetine de bu nisbetlerin üstünde ikramiye vermek salâhiyeti verilmiştir. 

İkinci maddede memurlara verilecek ikramiyelerin mektumatı tahakkuk ettirmekle mükellef 
olan memurlar hariç olmak üzere diğer memurlara tahsisi teyit edilmiş ve bu nisbetin dahi katî 
haddi ifade edilmiştir. 

Üçüncü maddede, kanunun neşrinden evvel vaki olmuş bulunan ihbarların muhbirlerine dahi 
bu kanunun hükümlerine göre ikramiye verilmesini derpiş eylemek üzere yeniden tedvin olun
muştur. Emvali metruke ve tasfiye kanunları bu kabil ikramiyeleri tecviz eylediği halde 1928 
senesinde neşredilen ,bir kanunla bu hesap aynen hazineye intikal etmiş olmasına göre tasfiye ka
nunundaki usullere tevfikan sarfiyat icrası mümkün olamamıştır. Yeniden tedvin olunan bu madde 
bu noksanı telâfi eylemiştir. 

341 bütçe kanununun 50 inci maddesi bütçeye mevzu varidatın muhbirine ve musadirine ikramiye 
vadetmekte ve bunun neticesi olarak da inhisar ve gümrük kaçaklarile devlet kuyudatında tahrir ve 
tescil edilmesi iktiza eden esaslı vergilerin mektumatını bir hükme ve bir usule tâbi tutmak ve bin-
netice hususî hükümlerle umumî hükümlerin ihtilâfını mucip olarak kaçak hükümlerini mektumatta 
ve mektumat hükümlerini kaçakta tatbik etmek gibi karışıklıkları mucip olmakta bulunduğu anlaşıl
dığından bu lâyihada bütün mektumat ve ona ait hükümleri tevhit etmek faydalı görülmüştür. Bu 
maksatla altıncı madde ve ihtiva eylediği üç dereceli ikramiye usulü vazedilmiştir. 

İşbu mektumat ihbariyesinden alâkadar memurları yani bu vergilerin tahakkuk ve takibi ile mükel
lef memurları istifade ettirmenin de pek mahzurlu netayiç tevlit edeceği mülâhaza edilerek bunlar 
istisna edilmiş ve diğer memurlara da ikramiyeninverilmesinde beis görülmemiştir. Ancak varidatın 
tahakkuk ve takibinde fevkalâde hizmeti görülenlerin ahkâmı mahsusasına tevfikan mektumattan alı
nacak cezayi naktî bakiyelerinden Maliye vekâletince azamî iki maaşa kadar taltifinde fayda mülâhaza, 
edilmiş ve yedinci madde de bu maksatla dercedilmiştir. 

Bu suretle tadil ve yeniden tedvin edilerek hazırlanan kanun lâyihasını Umumî heyetin tasvibine ar-
zeyleriz. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Melihim, mallar ihbariyesi hakkında kanun 
lâyih'asi 

MADDE i — Hususî kanunlara veya umürriî 
hükümlere göre devlete ait veya hazine emrine 
mevdu olması lâzım gelen mektum menkul ve gay
rimenkul emval ile, senede merbut veya ipotekli 
alacakları usulen ihbar etmiş olanlara, meydaıia 
çıkarılan malm tahakkuk eden kıymet veya bedelin
den aşağıdaki nisbetler dahilinde ifraz olunacak 
ihbariye verilir. 

A : 5 000 liraya kadar olan kıymetlerde: 
Nukut ve menkul eşya esmanmdan yüzde 30 a ka* 
dar, 

(Jayrimenkul emval ile senede merbut veya ipo
tekli alelûmum matlubat için yüzde yirmiye kadar, 

B : 25 000 liraya kadar olanlarda : 
(5 000 lirası için yukarıdaki nisbette, daha faz

lası için) nukut, menkul eşyada yüzde 25 e kadar, 
(Gayrimenkul emval ile senede merbut veya ipo

tekli alelûmum matlubat için yüzde 15 e kadar, 
0 : Daha ziyade kıymeti haiz olanlarda yukarı

daki nisbetler fevkindeki miktar için seyyanen yüz 
de ona kadar, 

MADDE 2 — İhbar, vazifedar memur veya 
müessesat tarafından vuku bulduğu takdirde, bi
rinci maddedeki nisbetlerin yarısını geçmemek ü-
zere alâkadarlara mal bedelinden Maliye vekâle
tince, tayin edilecek miktarda ikramiye verilir. 

MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Mektum malları ihbar edenlere verilecek ikra
miye hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî veya hususî kanuni af 
ahkâmına göre, devlete ait veya hazine emrine 
mevdu olması İâzımgeİen, bina ve arsalarla; 
bankalarda sigorta şirketlerinde ve sermayesi 
eshama münkasem sair şirketlerde, mektum kalan 
menkulleri usulen ihbar etmiş olanlara; hazineye 
aidiyeti kesbi katiyet eden malın kıymeti 
üzerinden, aşağıdaki nisbetler dahilinde, ikramiye 
verilir. 

A : 5 000 liraya kadar olan kıymetlerden; 
Menkullerde kıymetin % 30 una kadar, 
Bina ve arsalarda kıymetinin % 20 sine kadar, 
B : 25 000 liraya kadar olan kıymetlerde; 
5 000 liraya kadar olan kısımları (A) fıkra

sındaki nisbetlerde olarak, 
Menkullerde kıymetinin 5 000 liradan yukarı 

kısmının % 20 sine kadar, 
Bina ve arsalarda 5 000 liradan yukarı 

kısmının % 15 ine kadar, 
C - Daha ziyade kıymeti haiz olanlarda 

yukarıdaki nisbetler fıkrasındaki miktar için 
seyyanen % 10 na kadar, 

Verilecek ikramiyelerin azamî hadde kadar 
olan yüzde nisbetlerinin takdir ve tayini Maliye 
vekiline aittir. 

MADDE 2 — İhbar, bu işle vazifedar olmıyatı 
memurlar tarafından yapıldığı veya birinci 
maddede yazılı müesseselerden vuku bulduğu 
takdirde alâkadarlara birinci maddedeki nisbet
lerin yarısını geçmemek üzere Maliye vekâletince 
takdir edilecek miktar dahilinde ikramiye veril i t*. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Menkul ve gayri menkul emval ile bunların intifa 
haklarının ve daimî vergilerin mektumlarını 

haber verenlere verilecek ikramiyelere 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî veya hususî kanunlar ve 
muahedeler ahkâmına göre devlete ait veya hazine 
emrine mevdu olması lâzım geldiği halde hükümetin 
ıttılaı haricinde kalmış olan bilûmum menkul ve 
gayri menkul emval veya bu nevi emvalin intifa 
hakları ile senede merbut veya ipotekli ve ipoteksiz 
alacakları ve her nevi mevduat ve emanat ile esham 
ve tahvilâtı ve sigorta matluplarını ihbar edenlere 
ihbar edilen emvalin veya intifa hakkının hazineye 
aidiyeti tahakkuk ettikten sonra bu emvalin kıy
metleri veya iki senelik intifa baliğleri üzerinden 
aşağıdaki nisbetlere göre ikramiye verilir. 

Men- Gayri 

5 000 liraya kadar 
25 000 » » ,5000 liradan 

yukarı olan kısım için 
50 000 liraya kadar, 25000 liradan 

yukarı olan kısım için 
100 000 liraya kadar, 50000 liradan 
yukarı olan kısım için 
100 000 liradan yukarı olan kısım 
için % 7,5 % 7,5 

Mühim ihbarlarda İcra Vekilleri Heyeti kararile 
bu nisbetler icaba göre tezyit edilebilir. 

MADDE 2 — İhbar, devlet memurları tarafın
dan vaki olduğu takdirde ihbar edenlere birinci 
maddenin şeraiti dahilinde ve bu maddedeki nisbet-
lerin yarısı miktarında ikramiye verilir. 

Ancak birinci maddedeki emvalin ve intifa hak
larının tahrir ve tahakkuku ile vazifedar olan me
murlarla bu memurları sevk ve idare eden âmirlere 
ihbar mukabili olarak ikramiye verilmez. 

MADDE 3 — Bu kanunun neşri tarihinden 
evvel vaki olup ta taallûk eylediği menkul ve 
gayrimenkul emval ile intifa haklarının hazineye 
aidiyetinin tahakkuk muamelesi henüz hitam 
bulmamış olan ihbarların muhbirlerine dahi bu 
kanunun hükümlerine göre ikramiye verilir. 

küller
de 

%3() 

% 25 

% 15 

%10 

men
kuller

de 
%20 

%15 

% 12 

%ıo 
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MADDE 3 — Hazine uhdesine geçen mal, altı 

ay zarfında satılarak bedeli temin veya satılması 
hazinece tecviz edilmediği takdirde gayrimenkulun 
yukarıdaki aisbetler dahilinde azamî iki senelik 
icarı verilir. Gayrimenkul mecur değilse hali
hazırda vergiye matrah olan gayri safi iradının 
sekiz misli, eşya ise us\ılen mütehassıs bir heyetçe 
tayin edilecek bedeli verilecek ihbariye veya ik
ramiyenin tayininde esas tutulur. 

MADDE 4 — Asarı atika veya define hakkın
daki ahkâm mahfuz olup bunlar hususî hükümleri 
dahilinde muameleye tâbi tutulur. 

MADDE 5 
herdir, 

Bu kanun nesri tarihinden nıute-

MADDE 3 — Verilecek ikramiyelerin hesa
bında; menkullerin o tarihteki kıymet ve mik
tarları, bina ve arsalarda, arazi ve bina vergileri 
kanunlarına göte tayin olunacak kıymetleri 
esastır. 

MADDE 4 — Asarı atika ve define hakkındaki 
hususî hükümler meridir. 

MADDE 5 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 



MADDE 4 — Verilecek ikramiyelerin hesa
bında, menkullerin ve intifa haklarının o tarih
teki miktar ve rayiç kıymetleri, gayrimenkul!erin 
arazi ve bina vergileri kanunlarına göre tayin 
olunacak kıymetleri esastır. 

MADDE 5 — Asarı atika ve defineler hak
kındaki hususî hükümler meridir. 

MADDE 6 —• Bina, arazi ve arsalardan tahrir 
harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar, veraset 
ve intikal, muamele, dahilî istihlâk ve damga 
gibi daimî vergilerden yanlış beyanname vermek 
veya çift defter tutmak veya sair suretlerle 
ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk 
edecek vergi ve misil cezaları mecmuu üzerinden 
aşağıdaki nisbetler dahilinde ikramiye verilir: 

5 000 liraya kadar % )50 
15 000 liraya kadar 5 000 liradan 
yukarı olan kısım için % 20 
15 000 liradan yukarı olan kısım 
için % 10 
Bu nisbetlere göre hesap olunacak ikramiyenin 

üçte biri verginin katı surette tahakkukunda ve 
üçte ikisi verginin tahsili akabinde verilir. 
Muhbirleri mevcut olup ta tahakkuk muamelesi 
henüz intaç edilmemiş olan bu kabîl mektumlarm 
muhbirlerine dahi işbu maddenin hükümlerine 
göre ikramiye verilir. 

Bilûmum mal memurlarile, tahrir ve tahmin 
heyetleri mensuplarına ve tahakkuk muamelesinde 
vazifedar olanlara ikramiye verilemez. 

MADDE 7 — Bu kanunun birinci ve altıncı 
maddelerinde yazılı mektumları zahire çıkarmakta 
emsali meyanında fevkalâde hizmeti görülen varidat 
tahakkuk ve tetkik memurları, bulundukları 
mahallin en büyük mal memurunun talebi ve 
Maliye vekâletinin takdir ve tensibi ile para 
cezalan fazlalarından iki maaş baliğine kadar 
nakten taltif olunabilirler. 

MADDE 8 — Bıı kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 
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MADDE 6 — Bu kanunun tatbikına Maliye ve

kili memurdur. 
21 - VI - 1931 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
hm e t Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha, V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Küstü M. Abdülhalik 

Mî. V. Na. V. île. V. S. İ. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerinin icrasına 
M al ive vekili memurdur. 
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MADDK 9 — Bu kanunun icrasına Maliye 

vekili memurdur. 




