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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ruznamede müzakere edilecek madde bulunmadı
ğından perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil 
edildi. 

Başkanvekili 
Nuri Conker 

Kâtib 
Kütahya 

Naşid Uluğ 

Kâtib 
Denizli 

H. Rüştü Öktem 

2 — HAVALE EDÎLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Dahiliye vekâleti vilâyat teşkilâtı ve vazife
leri hakkında kanun lâyihası (1/138) (Dahiliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Takrirler 
2 — Elâziz mebusu Fuad Ağralmm, Arzuhal en

cümeninin 6 - IV - 1935 tarihli Haftalık karar cetve
lindeki 19 sayılı kararının Umumî Heyette müzakere
sine dair takriri (4/3) (Arzuhal encümenine) 

Mazbatalar 
3 — Ankarada stadyom alanında kurulacak tri

bünlere aid deınir malzemeden gümrük resmi alın
mamasına dair kanun lâyihası ve Gümrük ve inhi
sarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/14) 
(Ruznameye) 

4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 4 ncii 
maddesine ek kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/53) (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
5 — 23 nisan bayramı münasebetile gelen tebrik 

telgrafları: 
Adana Çocuk esirgeme kurumu başkanlığından, 
Adana Seyhan Cumhuriyet Halk Fırkası Başkan

lığından, 
Akhisar Cumhuriyet Halk Fırkası Başkanlığından, 
Aatatya Cumhuriyet Halk Fırkası Başkanlığından, 
Balıkesir Çocuk kongresi başkanlığından, 
Beyoğlu Halkevi başkanlığından, 
Boyabad Halkevi başkanlığından, 
Bozdoğan kent başkanı Mesrur Orudan, 
Erzincan Çocuk vali Nermin Bingölden, 
Krzin Cumhuriyet Halk Fırkası Başkanlığından, 
Erzurum valiliğinden, 
Giresun Cumhuriyet Halk Fırkası Başkanlığından, 

tnebolu Cumhuriyet Halk Fırkası Başkanlığından, 
İnebolu Belediye başkanlığından, 
İstanbul Cumhuriyet Halk Fırkası Başkanlığından, 
İstanbul Halkevi başkanlığından, 
İstanbul - Kadıköy - Yedinci ilk okula murahhası 

Bülend Erener ve arkadaşlarından, 
İstanbul Üniversitesi rektörlüğünden, 

* İstanbul - Yıldız - Lâtife Bekir İsikden, 
İzmir Cumhuriyet Halk Fırkası Başkanlığından, 
İzmir lnkılâb okulasından Sabiha ve arkadaşların-

dana, 
İzmit Belediye başkanlığından, 
tzmjt Halkevi başkanlığından, 
Kar&köse valiliğinden, 
Karaisalı Belediye başkanlığından, 
Kayseri Halkevi başkanlığından, 
Kilis Belediye başkanlığından, 
Kütahya - Ertemden, 
Manisa Cumhuriyet Halk Fırkası Başkanlığından, 
Mudanya kaymakamlığından, 
Ordu Cumhuriyet Halk Fırkası Başkanlığından, 
Ordu Halkevi başkanlığından, 
Seydiköyü Cumhuriyet Halk Fırkası Başkanlığın

dan, 
Trabzon Cumhuriyet Halk Fırkası idare heyeti 

Başkanlığından,!) 
Trabzon Halkevi başkanlığından, 
Uzun köprü Çocuk esirgeme kurumu başkanlığın

dan, 
Ünye - Adnan Kavaklıdan, 
Ünye Cumhuriyet Halk Fırkası ve Bele 'iye baş

kanlığından, 
Zonguldak valiliği ve arkadaşlarından. 
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B Î R Î N C Î C E L 8 E 
Açılma saati: 15,05 

BAŞKAN — Hasan Saka 
KÂTİBLER: Ferid Celâl Güven (tçel), Sabiba Kök^ül (B^4ik*air). 

ı mmm> 

BAŞKAN — Meclis açıldı. 

3 — MÜZAKERE EDtLEN MADDELER 

1 — Mart : mayıs 1934 aylarına aid raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni mazbata-
sı (3/17) [1] 

BAŞKAN — Alelusul bunlar toptan tasdi-
kıntza arzediliyor. Eğer muhteviyatmdan her 
hangi birisi hakkında, gerek Hükümetin gerek 
Divanın, encümen kararları üzerinde bir diye-
çekleri varsa münakaşa için celse açıktır. Hiç | 
biri hakkında söz yoksa toptan reyinize arzede-
ceğim; bundan sonraki muamelât ta merî ola- ! 

HASAN FEHMİ ATAÇ ( Gümüşane ) — 
Okunsaydı... 

BAŞKAN — Baştan aşağıya okuyalım mı? j 
(Hayır sesleri>. I 

Siz bilirsiniz, isterseniz okutalım. 
Okunmasını isteyen yok, maddeler hakkında I 

söz söylemek isteyen de yok. I 
O halde bu raporların heyeti mecmuasını re- | 

yinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil

miştir. 
2 — Büyük Millet Meclisi 1935 yılı mart ayı 

hesabı hakkında Meclis hesabVarının tetkiki en
cümeni mazbatası (5/9) [2] 

BAŞKAN — Bu rapor malûmat hâsıl olsun 
diye arzediliyor. Müzakere edilecek bir mevzu 
değildir. 

3 — Erimenin Abalar köyü korucusu Nezir-
oğlu Azizin ölüm cezasına çarpılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazba
tası (3/28) 13j 

BAŞKAN — Mazbata hakkında söz isteyen 
var mı? 

O halde mazbatayı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

[1] 52 sayılı basnvayazı zaptın sonundadır. 
[2] 56 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] 55 sayılı basmaydzı zaptın sonundadır. 

| 4 — Urfanın Horon köyünden Sairoğlu Salı-
hin ölüm cezasına çarptfması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve AdUye encümeni mazbatası 
(3/34) [1] 

BAŞKAN — Mazbata hakkında «Ö* İsteyen 
var mı? AdUye encüregüain mngbat,>WH reyini-

| ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

' 5 — Tekaüd ve yetim, aylıklarının muhasebei 
ı umumiye kanununun 93 ncü maddesi hükmüne 
i göre zaman geçmesi suretHe Kaktan, düşüb düş

meyeceğine dair DivOm,ı muhasebat encümeni 
j mazbatamı hakkında Maliye ve Divanı muhase-
| bat encümenleri mazbataları (5/6) [2] 
i BAŞKAN — Mazbata hakkında söz isteyen 
! var mı? Söz alan yok, o halde maşhatayi reyi-
I nize arzediyorum Kabul edenler... Etmeyenler ... 

Kabul edüıniştir. 
I İkinci müzakeresi yapılacak maddelere ge

çiyorum: 
6 — Ordu ikramiye kanynunyn X npi mad

desinin değiştirilmesi hajkkında teankm lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/45) [3] 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutuyorum. 

1493 numaralı ordu ikramiye kanununun birinci 
maddesinin tadili hakkmda kam» 

MADDE 1 — 1493 numaralı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

1 - Orduda (Kara, deniş, hava): 
A) Atışlarda ve hava bombardananlarmda 

ve hava muharebe tahinlerinde muvaffak olan
lara; 

B) Askere okuma, yazma öğretenlere; 

[1] 6ü sayılı bwnaya»ı zaptın s&mnda&r 
[2J 37 $ay%h bowwiHHnya ilâve mptm so

nundadır. 
[3] Birmai tmzafor^ri 16 ncı indkod zaptın-

dadtr. 

— *2Ö — 
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O) Vaktihazar ve seferde müsademelerde 

fevkalâde yararlık gösterenlere; 
D) Nafi ihtiraatta bulunanlara, mevcudu 

ıslah ve tekemmül ettirenlere; 
E) Binicilik ve hayvan terbiyesinde muvaf-

vak olanlara; 
F) Ecnebi dillerin tahsilinde temeyytiz eyle

yenlere ; 
0 ) Meslekine aid faydalı telif ve tercümede 

bulunanlara; 
H) Harita ve kroki yapmasmda ve hava fo-

tografisinde muvaffakiyet gösterenlere; 
1) Talim ve terbiyede temeyyüz eden bö

lüklere ve uçuşlarda teker veya grup halinde 
ulusal ve uluslar arası irtifa ve mesafe ve sürat 
ve paraşüt rekorları yapanlara. 

2 - Askerî fabrikalarda (Kara, deniz, hava): 
J) Müteamil usul ve imalâtı ıslah ve tevsi 

edenlere ; 
K) Tehlikeli ve müşkül imalât ve tecaribi 

icra edenlere; 
L) Fabrika ve imalâthanelerde imalât ve 

sarfiyatta tasarruf temin edenlere. 
3 - Harita umum müdürlüğünde: 
M) Harita kalrplarmm tersim ve ihzarında 

ve litojrraf ve kartografi iselri ile sair haritacı
lık işlerinde fevkalâde muvaffakiyet gösteren
lere; 

İkramiye ve kıta hediyesi verilmek üzere M. 
M. vekâleti kara, deniz ve hava bütnelerile As
kerî fabrikalar ve Harita umum müdürlükleri 
bütçelerine birer fasıl olarak ikramiye vazedilir. 

BAŞKAN — Tadiîname yoktur. İkinci kıra
atidir. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Millî Mü
dafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize koyu
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

7 — Zabitan ve askerî memurların maaşatı 
hakkındaki kanunun bazı maddelerüe 2617 saydı 
kanunun 1 nd maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası ve Bütçe en-ciimeni mazbata
sı, (1/52) 

BAŞKAN — Bunun da ikinci müzakeresidir. 
Yalnız bir mesele vardır. Askerî rütbe ve derece
lerin Eridim harbiyece kabul edilen yeni karşı
lıkları Resmî Gazetede neşir ve ilân edilmiştir. Bu 
mazbatada ise eski isimler yazılıdır. Tensib bu
yurursanız yeni karşılıkları konmak üzere bu 

mazbatayı encümene gönderelim (Muvafık ses
leri). 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Başkan; 
Millî Müdafaa encümeni daha salâhiyettardır, 
lâyihanın oraya verilmesi doğru olur. 

BAŞKAN — Evet, Millî Müdafaa encüme
nine verilmiştir. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere gel
dik. 

8 — 1931 yılında askerliğe hazırlık dersi mu
allimliklerinde kullanılanların ücretleri hakkın
da kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/38) [ 1 ] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? (Hayn* sesleri) Maddelere ge
çilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

1931 malî yılında askerliğe hazırlık dersi mual
limliklerinde istihdam olunanların ücretleri hak

kmda kanun 
MADDE 1 — 1931 malî yılmda orta dere

cedeki mekteblerde askerliğe hazırlık dersleri 
vermiş olan muallimlerin ücretleri, ders verdi
ği sınıf ve şubelerin sayısı üçe kadar olanlara 
ayda (15) lira. beşe kadar olanlara ayda (20) 
lira, yediye kadar olanlara ayda (25) lira, on ve 
daha fazla bulunanlara ayda (35) lira üzerinden 
verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yüksek mekteblerde askerlice 
hazırlık tedrisatı yapan muallimlere ayda (40) 
lira ücret verilir. 

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

MADDE 3 — Bu ücretler münhasıran tedri
satın ve kamplarm devam ettiği müddetlerde 
vazife görmüş bulunan muallimlere verilir. 

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

MADDE 4 — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı ücretler 1932 malî senesi bütçe kanunu
nun 11 nci maddesine göre verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini yap
mağa Maliye vekili memurdur. 

fi] 57 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen 

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun ikinci müzakeresi, müddeti içinde 

yapılacaktır. 
9 — Milin yüzbaşı Rızanın karısı ile oğluna 

maaş tahsisi hakkında kanun lâyihası re Bütçe 
encümeni mazbatası (1/44) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı ? (Hayır sesleri) O halde madde
lere geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Damad Ferid kabinesi tarafından idam ettiri
len milis yüzbaşı Rızanm karısı ile oğluna maaş 

tahsisine dair kanun 
MADDE 1 — Millî mücadele esnasında Da

mad Ferid kabinesi tarafından idam ettirilen 
milis yüzbaşı Eızanm sonradan Türk vatandaş
lığına kabul edilen karısı Hadiye ve 1335 do
ğumlu oğlu Rifata Rızanın şehadeti tarihinde 
meri olan tekaüd kanunu hükümlerine göre 
1 haziran 1933 tarihinden itibaren maaş tahsis 
olunur. 

ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) — Elyevm me
ri olmayan kanuna göre bir maaş tahsisi doğru 
mudur? 

BÜTÇE En. BAŞKAN VEKİLİ MÜKER-
REM UNSAL (İsparta) — Son askerî ve mül
kî tekaüd kanunu 1683 numaralıdır. 

BEKİR KALELİ (Gazi Anteb) — İşitemi
yoruz. 

BAŞKAN — Kürsüden izah ediniz. 
MÜKERREM UNSAL (Devamla) — Son as

kerî ve mülkî tekaüd kanunu 1683 numaralıdır. 
1930 senesinden itibaren meridir, yani 1930 sene

sinden sonra tekaüd, dul ve yetim maaşlarına müs
tahak olanlar için bu kanun tatbik olunur. Hal
buki merhum Rızanm şehadeti 1335 tarihinde 
Damad Ferid kabinesi tarafından vaki olan idam 
karan üzerine olmuştur. Bu tarihlerde meri olan 
kanun 1325 tarihli askerî ve mülkî tekaüd ka
nunudur. Hulâsa sehadet bu tarihte vaki oldu
ğu için bu aileye de ona göre maaş tahsis edile
ceği kaydi kanuna ilâve edilmiştir (Muvafık 
sesleri). 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
teyen yoktur. Maddeyi okunduğu şekilde reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

[1] 58 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

I Kabul olundu. 
| MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
J teberdir. 
i BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
L Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 

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

I İkinci müzakeresi, müddeti gelince yapıla
caktır. 

10 — Seke?- fabrikalarına bahşohınan imtiya-
zat ve muafiyat hakkındaki 601 sayılı kanunun 
8 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun lâ
yihası ve îktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/58) fi] 

I BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
| hakkmda söz isteyen var mı? (Yok sesleri). Mad-
j delere geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat 
ve muafiyat hakkındaki 14 nisan 1341 
tarih ve ve 601 sayılı kanunun 8 nci mad

desinin kaldırılmasına dair kanun 
MADDE 1 — Şeker fabrikalarına bahşolu

nan imtiyazat ve muafiyat hakkındaki $01 nu
maralı ve 14 nisan 1341 tarihli kanunun 8 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul olundu. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul olundu. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
I vekili memurdur. 
| BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
S yenler ... Kabul olundu. 

Bunun da ikinci müzakeresi; müddeti gelin
ce yapılacaktır. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka 
madde kalmamıştır. Cumartesi saat 15 te topla
nılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapansa saati: 15,30 

[1] 59 sayılı basmayazı zabtın sonundadvr, 



T. B. M. M. Matbaam 



S.Sayısı: 52 
Mart:mayıs 1934 aylarına aid raporun sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat 

encümeni mazbatası (3/17) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 

U. 56639 
H. 205 

25 teşrinievvel 1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Muhasebei Umumiye kanununun 7 6 ncı maddesine tevfikan her üç ayda bir Meclisi Âliyle 
takdimi icab eden raporlardan mart - mayıs gs4 aylanna aid raporun bu müddet zarfındaki 
muamelâttan Meclisi Âliye muhtacı arz görülenlerle hilafı kanun telâkki edilen ve mümasili 
evvelce arzedilmemiş olan hususlara müteallik olmak üzere 9 madde 3 cetvel ve 13 sahife-
den ibaret olarak leffen takdim kılındığı arzolunur efendim. 

D. M. Reisi 
Seyfi 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. Mu. Encümeni 

Karar No. 4 
Esas No. 3/17 

Yüksek Başkanlığa 

Mart - mayıs 1934 üç, aylık raporun sunuldu
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DÎVANI MUHASEBATIN MÜTALEAT 
VE MARUZATI 

1.— Şehid Yüzbaşı Ahmed Refik Efendi ile 
mütekaiden vefat eden mülâzim Ahmed Vehbi 
Efendinin ailelerine maaş tahsisine dair Millî 
Müdafaa vekâleti mütekaidin şubesinden gön
derilen evrakm tetkikinde 14 - XII -1929 tari
hinde vefat eden Vehbi Efendiden dolayı zev
cesi Emine Sabiha Hanıma aile* efradı meya-
nmda 1 - III -1930 tarihinden itibaren bu maa
şın katı şartile evvelce pederinden muhassas 
olub Vehbi Efendi ile evlenmesi üzerine katedi-
len 217 kuruşun 10-X-1930 tarihinden itiba
ren iadeten tahsis edildiği ve mumaileyhanm 
memuriyete tayini dolayısile 28 - IV -1931 tari
hinde katı cihetine gidildiği görülmüştür. 

Tahsis muamelesi 1683 numaralı kanunun 
neşrinden sonra yapılmakla beraber maaşm 
mebdei tahsisi 1 - III -1930 tarihi olmasma göre 
1683 numaralı kanunun meriyeti tarihinde is
tihkak kesbedilmiş bir maaş olub o tarihten iti
baren yüzde beş zamma nail olmak suretile de 
kanunu mezkûrun hükümleri dahiline girmiş bu
lunmasına ve 1683 numaralı kanun ise iadeten 
tahsis muamelesini ilga etmiş olmasma mebni 
kanunun mebdei meriyeti olan 1 - VI -1930 tari
hinde zevcinden 66 kuruş maaşa müstahak bu
lunan nsumaileyhaya, evvelce pederinden mu
hassas iken evlenmesine mebni katedilmiş olan 
maaşının iadeten tahsisine imkân olmayıb 1683 
numaralı kanunun muvakkat dördüncü maddesi 
hükmüne tevfikan 66 kuruş maaşm 1 haziran 
1930 tarihinden itibaren on seneliğinin itası 
suretile alâkasının katı lâzımgeleceğinden tah
sis muamelesinin o suretle tashihine talikan 
evrakı fehsisiye tescil edilmeyerek Millî Mü
dafaa vekâletine iade edilmiştir. 

2 — Maliye müfettişi tarafmdan 4-VIII-1928 
tarihinde işten el çektirilb indelmuhakeme be-
raeUeden ve muahharen tasfiyeye tâbi tutu
lan sabık Bayazıd defterdarı İsa Mansur Be
yin vaki olan talebi üzerine işten el çektirildi-
ği 4-VIII-928 tarihinden tasfiyeye sevkedil-
diği 15 -III - 930 tarihine kadar nısıf maaşatı 
tahakkuk ve tesviye edildiği halde muahharen 
mumaileyh tarafmdan verilen arzuhalde tasfi
ye kararma Devlet şûrasına vaki itirazı üzeri
ne ıttıla hâsıl eylediğinden ıttıla tarihine ka
dar geçen müddete aid maaşlarının da tesvi-

DtVANI MUHASEBAT ENCÜMENÎNÎN 
MUKARRERATI 

1 — 1683 sayılı kanun iadeten maaş tahsisi 
usulünü kaldırmış olmasma ve bu fıkrada anla
tılan hâdisede de sahibi maaş bu kanunun me
riyet mevkiine girdiği tarihte kocasından maaşa 
istihkak kazanmış bulunmasına mebni daha ev
vel pederinden almakta iken evlenmesile kesil
miş olan maaşın tekrar bağlanmasına kanunî 
bir imkân olmadığından Divanı muhasebatça 
yapılan muamele encümenimizce de muvafık gö
rülmüştür. 

2 — Memurin kanununun tasfiyeye dair bu
lunan muvakkat maddesinde tasfiye kararlarının 
alâkadarlara tebliği hakkında bir hüküm mev-
cud olmadığına göre tasfiye kararları kararın 
ittihazile tekemmül edeceği ve binaenaleyh alâ
kadar memur hakkmda karar tarihinden itiba
ren tasfiye hükümlerinin tatbiki lâzım geleceği 
cihetle bu fıkrada Divanı muhasebatça ihtiyar 
olunduğu hikâye edilen tarzı muamele encüme
nimizce de muvafık görülmüştür. 
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yesini taleb etmiş ve birinci müdafaanamenin 
kendisine tebliğ tarihi olan 2 - XII - 930 tarihi
ne kadar geçen müddete aid maaşlarmm da 
tediye edildiği görülmüştür, Mumaileyhin han
gi tarihte tasfiyesine karar verildiği ve bu 
babdaki kararın vekâletçe kendisine tebliğ 
edilib edilmediği, tebliğ edilmemiş ise sebebi 
hakkında vaki istizaha da mumaileyhin 
15-III-930 tarihinde tasfiyeye tâbi tutulmuş 
ve adresi malûm olmadığından kendisinin ve
kâlete müracaatı lüzumu gazete ile ilân edil
miş olduğu ve gerçi indelmuhakeme beraet et
mesi hasebile tasfiye tarihine kadar olan mü
terakim maaşları bilhesab tesviye edilmiş ise 
de muahharen tasfiyeye tâbi tutulduğunu su
reti hususiyede istihbar ederek açtığı idarî 
dava neticesinde tasfiyenin refine Şûrayi dev
letçe karar verildiğinden bahisle işten mene-
dildiği tarihten tasfiyeye tâbi tutulduğuna 
resmen ıttıla hâsıl eylediği tarihin tayinile bu 
tarihe kadarki maaşlarmm verilmesi mumai
leyh tarafından ba arzuhal istenilmesine bina
en gazete ile yapılan ilânın vekâlete müracaat 
zımnmda yapılmış olması hasebile hakkında
ki tasfiye kararmı tebliğ mahiyetinde olma
yacağı düşünülerek birinci müdafaanın kendi
sine tebliğ tarihinin karara ıttıla tarihi ad ve 
bu zamana kadar tahakkuk edecek maaşları
nın tesviyesi icab edeceği mütalea kılmarak 
birinci müdafaanamenin 2 - XII - 930 tarihinde 
kendisine tebliğ edildiği Şûrayi devlet riyase
tinden cevaben alman tezkerede bildirilmiş 
olması hasebile bu tarihe kadar olan mütera
kim maaşlarının tesviye ediljdiği cevabı veril
miştir. 

Memurin kanununun 55 ve 57 nci maddele
rinde inzibat komisyonları kararlarmm alâka
darlara tebliği hakkmda ahkâm mevcud ol
duğu halde tasfiyeye müteallik muvakkat mad
dede böyle bir sarahat olmadığı ve binaen
aleyh tasfiye kararmm tekemmül etmesi' alâ
kadar memurun rttılaile meşrut bulunmadığı 
gibi esasen tasfiyeye tâbi tutulan zatm karar 
ittihazı tarihinde vazifesinden ayrılmış bu
lunması itibarile kararm kendisine tebliğ edi
lib edilmemesi vaziyeti ,filiyesini de değiştir
meyeceği cihetle karar tarihinden itibaren 
hakkmda tasfiye hükümlerinin tatbiki lâzım-
geleeeğinden tasfiye kararı tarihinden sonraki 
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zamana aid maaşlarının kabul ve vizesine im
kânı kanunî görülmemiştir. 

3 —Münhal bulunan Arapsun kazası kay
makam vekâletine üçte bir vekâlet maaşı ile 
tayini vekâlet makamının 21 - II - 1932 tarih ve 
6384 numaralı mucibnamesile. tasvib ve devam 
eden vekâlet müddeti zarfında evrakı sarfiyeye 
hem muhasib ve hem de âmiri ita sıfatile vazı 
imza eyleyen malmüdürü Hasan Beye bu vazi
feden dolayı 38 lira 42 kuruşun tediye edildiği 
anlaşılmış ise de muhasebei umumiye kanunu
nun 15 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki âmiri 
italik ve muhasiblik ve tahakkuk memurlukla
rının ikisi bir zat uhdesinde içtima edemez 
şeklindeki hükmün umumî ve esaslı bir mahiyet
te olmaarna mebni bu sarahat hilaf ma hem âmiri 
italik ve hem de muhasiblik sıfatlarını uhdesin
de cem etmek suretile ifayi vazife etmiş olan 
mumaileyh Hasan Beye kaymakamlık vekâle
tinden dolayı verilen vekâlet maaşmın kabul ve 
vizesine imkânı kanunî görülememiştir. 

4 — 1933 senesinde tekaüde sevkedilerek Er-
zincana giden Ergani müddeiumumisi Ali Rıza 
Beyin zatî harcırahı 1933 senesinde tediye edil
diği halde kendisinin Erganiye hini tayininde 
beraber getirmiş olduğu iki nüfus ailesini 1928 
senesinde Erganiden Erzincana göndermiş ^ol
masına mebni Adliye vekâletince aile harcıra
hının 1928 senesinde merî ahkâma göre tahak
kuk ettirilmekle beraber 1928 senesi borcu ad-
dile 1932 senesi muvazenei umumiye kanunu
nun 11 nci maddesi hükmüne tevfikan tahvile 
raptedilmek istenilmiştir. 

Ailesini evvelce nakleden memura bilâhare 
harcırah itasmı istilzam eden bir halin vuku
unda, memurun harcıraha istihkak kesbettiği 
tarihte cereyan eden ahkâm mucibince aile har
cırahı yerilmesi lâzımgeleceğinden ve seyahatin 
vukuu tarihindeki ahkâma tâbi harcırahlar, 
ancak memurun harcırah ahzine müstahak oldu
ğu tarihten sonra münferid olarak tahakkuk 
edecek harcırahlara münhasır bulunduğundan 
Ali Rıza Beyin ailesi harcırahının 1933 senesin
deki mevzuata göre tediyesi lâzım olduğundan 
bu esasa muhalif olarak yapılmış olan muame
lenin kabulü muvafık görülmeyerek evrakı mü-
teferriası Adliye vekâletine iade edilmiştir. 

3 — Muhasebei umumiye kanununun 15 nci 
maddesi hükmünce âmiri italik ile muhasiblik 
ve tahakkuk memurluklarından ikisi bir 
adamda birleşemeyeceğine mebni kaymakam ve
kâletine tayin edilen mal müdürüne vekâlet 
maaşı verilemeyecği hakkında Divanca ittihaz 
olunan karar encümenimizce de kanuna uy
gun ve yerinde görülmekle beraber bu gibi hal
lerde alâkadar makamlarca kanunî icablar ön
ceden göz önünde bulundurularak ona göre ha
reket edilmesi hususunda Hükümetin nazarı dik
katinin celbi temenniye şayan bulunmuştur. 

4 — Harcırahlar seyahatin vuku bulduğu 
tarihteki ahkâma tâbi olmak lâzımgeldiği gibi 
aile harcırahı da memurun harcıraha müstahak 
olduğu tarihten sonra tahakkuk etmek iktiza 
edeceğinden Divanı muhasebatça ihtiyar olun
duğu bu fıkrada hikâye olunan tarzı muamele 
encümenimizce de muvafık görülmüştür. 
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5 — Merkez muhasebeciliği veznedarı Puad 
ve Demiryollar veznedarı Osman Beylere An
kara vilâyeti defterdarlığı muhasebe müdüriye-
tince tediye olunan pul aidatı beyiyesinin yalnız 
kazanç vergisi tevkif olunub buhran ve muva
zene vergileri tevkif edilmeksizin verildiği an
laşılmıştır. 

1890 numaralı buhran vergisi kanunu izahna-
mesinin 3 ncü maddesinin (H) fıkrası mtiedda-
sma nazaran vergi mevzuu haricinde kalanlar 
tacir sıfatını haiz olanlardan ibaret olub hiz
met erbabma ve müstahdem bir vaziyette bulu
nanlara verilen aidatm buhran vergisi ile ana 
teb'an muvazene vergisine tebaiyeti derkâr bu
lunmakla mumaileyhimaya muvazene ve buhran 
vergileri olarak tevkifi lâzımgelirken fuzulen 
tediye edilmiş olan ceman 123 lira 64 kuruş vize 
edilmeyerek istirdadı lüzumu Maliye vekâletine 
yazılmıştır. 

6 — İstanbul fetvahanesi müsevvidlerinden 
ve Bayazıd dersiamlarından iken 16-IX-1336 
tarihinde fetvahanedeki memuriyetinden dolayı 
437 kuruş maaşla tekaüdü icra edilib badetteka
üd tekaüdlük maaşile dersiamlık maaşmı bir
likte almakta iken 1 - II -1933 tarihinde vefat 
eden müteveffa Ahmed Necati Efendinin teka-
üd maaşı esas ittihaz edilerek zevcesi Ruhiye Ha
nıma yetim maaşı bağlanmış olduğu halde mü
tekaidinden bulunan dersiamların vefatlarında 
yetimlerine tekaüd veya dersiam maaşlarından 
hangisi fazla ise onun üzerinden yetim maaşı 
bağlanması Maliye vekâletinin tebligatı umu-
miyesi icabından bulunduğundan bu tebligata 
tevfikan maaşının tadili hakkmda mumaileyha 
Ruhiye Hanım tarafmdan vaki taleb ve istida 
üzerine muhassas yetim maaşı o suretle tadil 
edilmek istenilmiştir. 

Filhakika memurini ilmiyeden uhdelerinde 
dersiamlık bulunanların hini tekaüdlerinde me
muriyet maaşları üzerinden kendilerine tekaüd 
maaşı tahsisi ve kaydi hayatla muhassas olan 
dersiamlık maaşlarının tekaüd maaşlarile bir
likte itası ve bunlardan badettekaüd vefat eden
lerin ailelerine tekaüd maaşlarına nazaran isa
bet edecek aile maaşile 325 tarihli mülkiye te
kaüd kanununun memurin ve mensubini ilmi
yeye de teşmili hakkındaki 19-IV-1326 tarihli 
maddei kanuniyenin neşri tarihine kadar dersi
am maaşı alarak sebkeden müddet ve aldıkları 
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I 5 — Hizmet erbabma ve müstahdem vaziyette 

bulunanlara yerilen pul beyiyeleri de buhran ye 
ana teb'an muvazene vergilerine tâbi olmak lâ-
zımgeldiğinden bu fıkrada hikâye olunan sureti 
muamele encümenimizce de tasvih edilmiştir. 

6 — 15 - III -1333 tarihli kanunla memurini 
ilmiyeden uhdelerinde dersiamlık bulunanların 
hini tekaüdlerinde memuriyet maaşı üzerinden 
kendilerine tekaüd maaşı tahsisi ve dersiamlık 
maaşlarının da tekaüd maaşile birlikte itası 
ve bunlardan badettekaüd vefat edenlerin aile
lerine tekaüd maaşına nazaran isabet edecek 
aile maaşile 325 tarihli tekaüd kanununun me
murin ve mensubini .ilmiyeye teşmili hakkında
ki 19 - IV -1326 tarihli maddei kanuniyenin neş
ri tarihine kadar dersiam maaşı alarak geçon 
müddet ve aldıkalrı maaş miktarına göre isa
bet edecek aile maşmm birleştirilerek tahsis ve 
itası esası kabul edilmiş, ve yine bu kanunun 
6 ncı maddesile bu tarihten sonra verilecek der
siam ve zeyli meşihat maaşlarının aidatı tekaü-
diyeye tâbi tutulmayıb ücret addi tesbit edil
miştir. Ancak 1683 numaralı kanunun 55 nci 
maddesi müteaddid cihetten maaşa müstahak 
olanlara hangisi fazla ise onun tahsisi esasmı 
kabul etmiş olmasma mebni bu fıkrada mevzu-
bahs edilen aileye de murislerinin 15 - III - 933 
tarihli kanunun neşrine kadar dersiam maaşı 
almak suretile geçirdiği müddete göre müsta
hak olduğu tekaüd maaşı memuriyetten mu
hassas tekaüd maaşından fazla olduğu takdirde 

1 yetimlerine de bu maaş üzerinden yetim maaşı 
tahsisi lâznngeleceğinden bu hususta Divanca 
yapılan muamele encümenimizce de muvafık 

I görülmüştür. 
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maaş miktarına göre mülkiye tekaüd kanunu 
âhkâmma tevfikan isabet eden aile maaşmm 
bittevhid tahsis olunması esası 15 - III -1333 
tarihli bir kanunu mahsusla vaz ve kabul olun
muş ve bu hükümler 1683 numaralı kanunun me
riyeti tarihine kadar devam etmiş ise de 1683 
numaralı kanunun 73 ncü maddesi 15-IIM333 
tarihli kanunu sarihan ilga etmiş ve binaen
aleyh 1 - VI -1930 tarihinden sonraki bilûmum 
tahsislerde 1683 numaralı kanun hükümlerinin ce
reyanı muktazi bulunmuş olub ancak salif tizzi-
kir 15 - III -1933 tarihli kanunun 6 nci madde
sinde «Bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
uhdelerinde memuriyet ve muallimlik olanların 
dersiamlık ve zeyli meşihat maaşları aidatı teka-
üdiyeye tâbi olmayıb ücret namile ita olunur » 
denilmesine göre bu tarihe kadar gerek teka
üd maaşile, gerek memuriyet maaşile birlikte ve
rilmiş ve aidatı tekaüdiyeye tâbi bulunmuş olan 
dersiamlık ve zeyli meşihat maaşlarile geçen 
müddetlerin nazarî itibara alınması lâzımgelib 
1683 numaralı kanunun 55 nci maddesile müte-
addid cihetten maaşa müstehak olan yetimle
rin maaşlarının en çok alacakları cihetten tah
sisi esasmı kabul etmiş olmasına mebni müte
veffayı mumaileyhin 15 - Ut -1333 tarihli kanu
nun neşrine kadar dersiamlık maaşı alarak ge
çirdiği müddet ailesine yetim maaşı tahsisine 
müsaid ise bu cihetten isabet edecek tekaüd 
maaşile evvelce memuriyetinden dolayı tahsis 
edilmiş olan tekaüd maaşmm hangisi fazla ise 
yetim maaşma o maaşm esas ittihaz edilmesi 
icab edeceğinden muamelei tahsisiyenin o su
retle tashihine talikan evrak tescil edilemeye-
rek Diyanet işleri riyasetine iade olunmuştur. 

7 —[Rüşvet aldığı ve vazifesini sui istimal 
ettiği ve kanun hilâfına kararlar verdiği şayi 
olması hasebile 9 - XI - 931 tarihinde işten el 
çektirilerek hakkında tahkikat icrasma teves
sül edilen ve bu sırada fe - III - 932 tarihli ar
zuhal ile tekaüdünü taleb eden Aksaray Man-
kemei asliye reisi Sadık Beyin; eli işten çekil
diği tarihten sonraki müddet maaşsız açık mu
amelesine tâbi tutulmak suretile 1- IV -932 
tarihinden itibaren tekaüdü icra kılındığı hal
de sonradan rüşvet maddesinden dolayı meni 
muhakemesine ve diğer hususlardan dolayı lü
zumu muhakemesine karar verilmiş ise de lü-
gumu muhakemesine karar verilen suçların 

7 — 2330 saydı af kanununun 12 nci madde
si hükmünce af kanunundan istifade edenlerin 
memuriyetten muvakkaten veya müebbeden 
mahrumiyet veya bir sanat ve meslekin icrasın
dan memnuiyet gibi cezaları baki kaldığına gö
re haklarındaki takibat durdurulmak suretile 
yine bu kanundan istifade edenlerin de kanun
ların ancak meni muhakeme veya beraet halle
rine hasrettikleri hükümlerden istifade edeme
meleri lâzımgeleceği ve binaenaleyh her hangi 
bir suç ile sorgu ve muhakeme altına almıp ta 
tahkikat ve muhakemeleri bitmeden af kanunu
nun neşrile haklarındaki takibat durdurulmak 
suretile bu kanundan istifade edenlerin de mev-
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2330 numaralı af kanununun şümulü dahilin-, 
de bulunmasından dolayı işten el çektirildiği 
tarihten tekaüd edildiği tarihe kadar geçen 
müddetin filî hizmet addile tekaüd maaşmm 
tadil ve tashihi hakkındaki taleb ve istidası 
üzerine Adliye vekâletince ceza kanununa gö
re umumî af mebdeinden itibaren bütün neti-
celerile birlikte suçu ve suçluluğu ortadan 
kaldırdığı ve halbuki maznunlar hakkmda ve
rilen meni muhakeme veya beraet kararları 
yeni deliller zuhurunda veya yazdı emirle bo
zulma halinde bozularak maznunlar hakkmda 
yeniden takibat yapılmasını istilzam ettiği hal
de af kanunundan istifade edenler hakkmda 
daha kuvvetli ve katiyet kesbetmiş bir beraet 
veya ademi mesuliyet hali göze çarpmakta ol
duğundan 1452 numaralı kanunun 6 ncı mad
desi hükmüne tevfikan mumaileyhin işten el 
çektirildiği tarihten af kanunundan istifade tari
hine kadar geçen müddete aid maaşlarmm 
verilmesi ve binnetice bu müddetin hizmeti fi-
liyeden addi lâzmıgeleceği mütaleasile; teka
üd maaşına bu müddet için 464 kuruş zamme
dilmek istenilmiştir. 

Filhakika 2330 numaralı af kanununun bi
rinci maddesi yukarı haddi beş seneyi geç
meyen ceza ve para cezalarile cezalandırıldığı 
suçlarla maznun bulunanlar hakkmda takibat' 
yapılmayacağı; ve ikinci maddesi de üç sene
yi geçmeyen ceza ve para cezalarile mahkûm 
olanların affedildiğini ve bu kanunun neşrin
den evvel haklarmda verilen mahkumiyet 
kararları infaz edilmiş olanların da 12 nci mad
de hükmü dairesinde bu kanundan istifade 
edeceklerini kabul ve tesbit etmiş olduğu hal
de on ikinci maddesin « Bu kanunun birinci ve 
ikinci maddeleri hükümlerinden istifade eden
lerin memuriyetten muvakkaten ve müebbeden 
mahrumiyet veya bir sanat ve meslekin icra
sından menedilmek gibi kanunî tesir ve netice
lere ve memurin ve hâkimler kanunlarile bun
lara müzeyyel kanunlara ve sair hususî kanun
lara tevfikan yapılmış ve yapılacak olan tas
fiye ve memuriyetten af ve iskat ve sair umum 
inzibatî ve idarî muamelelere ve 347 ve 854 
ve 1289 numaralı kanunlar mucibince Devlet 
hizmet ve müessesatmda istihdam edilmemele
rine dair verilen kararlara bu kanun ahkâmı 
şamil değildir » denilmek suretile vasi bir tak-
yid konulmuş ve bu maddenin Meclisi Âli 

kuf olarak veya açıkta geçirmiş Qİduklan,*$-
manın meni muhakeme veya beraet kararı alan 
memurlar gibi filî hizmet addine imkân olma
dığı cihetle Divanı muhasebatça yapılan mua
mele encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

(S. Sayısı: 52) 



Heyeti umumiyesince müzâkeresine aid zabıt 
cerideleri mündericatma nazaran da henüz hak
larındaki tahkikat neticelenmekle beraber af 
kanunu mucibince takibattan kurtulan memur
ların da muvakkaten veya müebbeden memu
riyetten mahrumiyet gibi cezalardan veya ida
rî ve inzibatî mukarrerattan ve diğer hususî 
kanunlar hükümlerinden kurtulamayacakları 
sarihan anlaşılmakta bulunmuştur. Binaena
leyh haklarındaki takibat durdurulmak sure-
tile af kanunundan istifade ettikleri halde 
müebbeden veya muvakkaten memuriyetten 
mahrumiyet veya bir meslek ve sanatın icra
sından memnuiyet gibi cezaları baki kalan bu 
kabîl memurların, kanunların ancak meni mu
hakeme veya beraet hallerine hasrettiği hü
kümlerden istifade etmeleri mümkün görülme
mekte olduğu ve aksi takdirde suçlan sabit 
ve kendileri mahkûm olub da cezalarını da 
kısmen çekmiş oldukları halde bu kanun mu
cibince cezaları affedilen memurların da ceza
larını çektikleri müddete aid memuriyetleri
nin tanınması ve maaşlarmm verilmesi gibi va-
zn kanunca hiç bir zaman derpiş edilmesi me
mul ve mutasavver olmayan neticelerle karşı
laşacağı cihetle mumaileyh Sadık Beyin işten 
menedildiği tarihten tekaüdlüğünü taleb ettiği 
tarihe kadar maaşsız olarak geçirdiği müdde
tin hizmeti filiyeden addile tekaüdlük hesa
bına ilâvesine imkân görülmeyerek evrakı tah-
sisiye tescil edilmeksizin Adliye vekâletine iade 
edilmiştir. 

8 — 1••- Erdek mahkeme mübaşirlerinden 
müteveffa Murad Efendinin 1-1-1933 tarihin
den itibaren üç nüfus eytamma şehrî 204 der 
kuruş maaş tahsis olunduğu ve 300 kuruştan 
dun olmasma binaen 10 senelik istihkakları 
mecmuunun defaten verilmek suretile alâkala
rının katı 4 - VI -1930 tarih ve 1683 numaralı 
mülkî ve askerî tekaüd kanununun 50 nci mad
desinin birinci fıkrası muktezasından olduğu 
halde; mahallince üçer aylık maaş verildiği ve 
bu suretle haziran - ağustos 1933 birinci üç ay
lık istihkaklarına ceman 18 lira tediye olundu
ğu anlaşılmıştır. 

Mumaileyhin 3 nüfus eytamma bağlanan ma
aşın mebdei tahsisinin 1 -1 -1933 ve binaberin 
1683 numaralı tekaüd kanununun mevkii tat-
bika vazı tarihi olan 1-VI-1930 tarihinden 

8 —1683 numaralı tekaüd kanununun 50 nci 
maddesi hükmünün sarahati karşısında bu ka
nunun meriyetinden sonra tahsis edilecek 300 
kuruştan aşağı maaşların aylık olarak tediye
sine imkân olmadığından Divanca yapıldığı bu 
fıkrada yazılı bulunan red muamelesi encüme-
nimizce de muvafık bulunmuştur. 

( S. Sayısı : 52 



— 9 — 
muahhar olmasma ve her nüfusa bağlanan ma
aş miktarmm 204 kuruştan ibaret olub 300 ku
ruştan dun bulunmasına binaen salifülarz kanu
nun 50 nci maddesinin 1 nci fıkrası mucibince 
İşbu maaşm 10 seneliğinin defaten verilerek 
alakalarının kesilmesi icab ederken bu hüküm 
ve kanun hilâfma haziran - ağustos 1933 üç ay
lık maaşları olarak verilen 18 lira kabul ve vi
ze edilmeyerek lüzumu istirdadı Maliye vekâle
tine yazılmıştır. 

9 — 341 senesinde tekaüdü icra kılmıb 932 
senesinde vefat eden İstanbul mülga Şehrema
neti tahmin komisyonu azasından Nuri Beyin 
yetimlerine eski hükümlere göre bağlanmış olan 
yetim maaşmm bu kere 2264 numaralı kanuna 
müsteniden 1683 numaralı kanuna göre tadili 

% cihetine gidilmiştir. 
Gerek 2264 ve gerek 2297 numaralı kanun

ların muvakkat maddeleri 1 haziran 1930 tari
hi ile 1 haziran 933 tarihi arasmda tekaüdü icra 
kılman memurlarla bunlarm yetimlerinin de bu 
kanun hükümlerinden istifade edeceklerini âmir 
olub 1683 numaralı kanunun neşrinden yani 1 
haziran 930 tarihinden evvel tekaüd olup da bu 
iki tarih arasmda vefat edenlerin yetimlerini 
dairei şümulüne almamış olduğu ve 1 haziran 
930 tarihinden evvel tekaüd edilen belediye 
memurları esasen 1683 numaralı kanunun 57 
nci maddesi hükmünden istifade etmedikleri 
cihetle bunlardan 1 haziran 930 tarihinden son
ra vefat edenlerin yetimlerine tahsis edilmiş 
olan maaşatm tadilinde de tekaüd maaşma % 
10 zammı cihetine gidilmeyib, tahsis muamelesi 

. bu iki tarih arasmda yapılmış olması itibarile 
yalnız yetim maaşlarının nisbet ve miktarlarının 
tayininde 1683 numaralı kanun hükümlerine 
tevfüd muamele edilmekle iktifa olunması ikti
za edeceğinden tadilin o suretle tashihine tali
kan evrakı tahsisiye Dahiliye vekâletine iade 
edilmiştir. 

9 — 1683 numaralı kanunun neşrinden ev
vel tekaüd edilen belediye memurları esasen 
diğer mütekaidler gibi l/VI/1930 tarihinden 
itibaren % 10 nisbetinde bir zam görmemiş ol
maları itibarile bu gibilerden l/VI/1930 ile 
l/VI/1933 tarihleri arasmda vefat edenlerin 
yetimlerine bağlanmış olan maaşların 2264 sayı
lı kanuna göre yapılacak tadillerinde de yalnız 
yetim maaşlarmm nisbet ve miktarlarının 1683 
numaralı kanun hükümlerine göre değiştirilmesi 
ile iktifa edilib başkaca bir zam yapılmaması 
lâzımgeldiğinden Divanca yapılmış olduğu bu 
fıkrada yazılı red muamelesi encümenimizce de 
muvafık görülmüştür. 

( S. Sayısı : 52 ) 
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S. Sayısı: 56 
Büyük Millet Meclisi 1935 yılı mart ayı hesabı hakkında 

Meclis Hesablarmın tetkiki encümeni mazbatası (5/9) 

Meclis hesablarmm tetkiki encümeni mazbatası 

21-IV- 1935 
T. B.M. Al. 

M.fi. T. Encümeni 
K.M V 
E. M 5\9 

Lira 
267 755 
150 339 
418 094 

1356 463 
71 631 

K. 
67 
21 
88 
02 
86 

Yüksek Reisliğe 

Şubat 935 ayının son gününde mevcud para 
mart 935 ayı içinde alınan para 
Hepsi 
mart 935 ayı içinde verilen para 
mart 935 ayı sonunda mevcud para 

Büyük Millet Meclisinin 1935 yılı mart ayı hesabı gözden geçirilerek bu ayda alınıb ve
rilen ve mart ayının son günûndeZiraat bankasında kalan paraların sayısı yukarıda gösterilmiş 
ve muhasebenin defterlerile karşılaştırılarak^ sarfiyat evrakı birbirine ve Ziraat Bankasından 
gelen hesab pusulasında mevcud olduğu gösterilen para dahi yukarıda gösterdiğimiz paraya 
uygun çıkmıştır. 

Umumî Heyete bildirilmek üzere sunulur. 
M. H. T. encümeni Başkan M. M. Murakıb Kâ. Üye 

Bursa Van Denizli Ankara Ankara 
Esad Sagay H. Ungan M. M uf id Kan su Rifat Araz Şakır Kmacı 

Üye Üye Üye 
Konya Çankırı Ankara 

Hakkı Kılıcoğlu Ziya Esen Rasim Aktar 





S. Sayısı: 55 
Edirnenin Abalar köyü korucusu Neziroğlu Azizin ölüm 

cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/28) 

T a 
Başvekâlet 

Yazı İşleri Müdürlüğü 30-VII't934 
Sayı: 4/4413 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Adam öldürmek maddesinden suçlu Neziroğlu Azizin idamı hakkında Edirne Ağır ceza 

mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı 
esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek 
üzere Adliye vekâletinin 28-VII- 1934 tarihli ve 313/190 numaralı tezkeresile tevdi olunan 
ilâm ve buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. Muktazasınm ifa ve neticesinin 
işar buyurulmasını rica ederim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 20 -IV-1935 
Karar No. 14 
Esas No. 3/28 

Yüksek Başkanlığa 

Havzanm Oğulpaşa köyünden Mııstafanm 
geceleyin evine girerek, kızı Leylânm kaçırıl
masına yardım ettiği sırada mâni olmak iste
yen kızm anası Zeynebi düvmek ve babası Mus-
tafayı öldürmekten suçlu Edirnenin Abalar 
köyü korucusu Neziroğlu 1300 doğumlu Aziz 
hakkmda yapılan muhakeme sonunda Edirne 
Ağır ceza mahkemesinden hükmedilen ölüm 
cezasmnL tasdikini havi Temyiz mahkemesi Bi
rinci ceza dairesinden verilmiş olan 10-VII-1934 
tarih ve 2204 sayılı ilâm Başvekâletin 
30 - VII -1934 tarih ve 4/4413 sayılı tezkeresi
le Adliye encümenine verilmekle ilâmlarla dos
yasındaki kâğıtlar okunarak gereği görüşüldü: 

Neziroğlu Azizin mahkûm olduğu ölüm ce
zasının değiştirilmesini ve hafifleştirilmesini ge
rekli kılacak sebeb görülmediğinden teşkilâtı 

esasiye kanununun 26 ncı maddesine göre bu 
cezanın infazma karar verilmesinin Umumî 
heyetin tasvibine arzma encümence oybirüğile 
karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ad. En. Baş. N. M. M. Kâtib 

Kocaeli Trabzon 
Salâh Yargı R. Karadeniz 

Aza Aza 
Ankara Bursa 

Mümtaz ölçmen SadetMn Ferid Talay 
Aza Aza Aza 

Bursa Erzurum Gazi Anteb 
•Atıf Akgüç Fuad Sirmen Dr. Şükrü Şenozan 

Aza * Aza Aza 
Kocaeli Kayseri Mardin 
R. Akça Hasan Ferid Perker O. Dinçer 





S. Sayısı: 60 
Urfanın Horoz köyünden Sairoglu Salihin ölüm cezasına 

çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/34) 

T C. 
Başvekâlet 5-XU'1934 

Yazı işleri Müdürlüğü 
Sayı: 4/6339 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Sairoglu 323 doğumlu Salihin idamı hakkında Urfa Ağır 
ceza mahkemesince ittihaz Ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı 
esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek 
üzere Adliye vekâletinin 4-XH-lQ34 tarihli ve 424/324 numaralı .tezkeresile tevdi olunan 
ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. Gereğinin yapılmasını ve sonu
nun bildirilmesini dilerim. 

Başvekil^ 
A inönü 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 21 - IV - 1935 

Karar No. 15 
Esas No. 3'34 

Yüksek Reisliğe 
Sumatar nahiyesinin Horoz köyünden Casmı-

oğlu Ahmedi on beş sene evvel bir kavga es
nasında kardeşini öldürdüğünden dolayı inti
kam almak kastile, taammüden öldürmekten suç
lu o köyden Sairoglu 323 doğumlu Salih hak
kında yapılan muhakeme sonunda Urfa ağır ce
za mahkemesinden hükmedilen ölüm cezasının 
tasdikini havi Temyiz mahkemesi birinci ceza 
dairesinden verilmiş olan 15 - II - 1935 tarih ve 
3357 sayılı ilâm Başvekâletin 5 - XII - 1934 ta
rih ve 4/6339 sayılı tezkeresile Adliye encüme
nine verilmekle ilâmlarla dosyasındaki k o d 
lar okunarak gereği görüşüldü: 

Sairoglu Salihin mahkûm olduğu ölüm ceza
sının değiştirilmesini ve hafifleştirilmesini ge
rekli kılacak sebeb görülmediğinden teşkilâtı 
esasiye kanununun 26 ncı maddesine göre bu 
cezanın infazına karar verilmesinin Umumî he
yetin tasvibine arzına encümence oybirilğile 
karar verilmiştir. 

Yüksek başkanlığa sunulur. 
Ad. E. Reisi M. M. Kâ. 

Çorum Kocaeli Trabzon 
" Münir Çağıl Salâh Yargı R. Karadeniz 

Aza Aza 
Ankara Bursa 

Mümtaz ökmen Sadettin Ferid T alay 
Aza Aza 

Bursa Erzurum 
Atıf Akgüç Fuad Sirmen 

Aza Aza 
Kayseri Kastamonu 

H. Ferid Perker Dr. Şükrü Şenozan 
Aza Aza 

Kocaeli Mardin 
R. Akça ö. Dinçer 

Aza 
Ordu 

Muhittin Baha Pars 
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S. Sayısı: 37 ye ilâve 
Tekaüd ve yetim aylıklarının muhasebei umumiye kanunu
nun 93 ncü maddesi hükmüne göre zaman geçmesi sure-
tile haktan düşüb düşmeyeceğine dair Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası hakkında Maliye ve Divanı muhasebat 

encümenleri mazbataları (5/6) 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. Mu. encümeni 

Karar No. 5 
' Esas No. 5/6 

Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebat reisliğinden gönderilib 
gözden geçirilmek üzere encümenimize veril
miş olan birinci kânun 933 : şubat 934 aylarına 
aid raporun bir fıkrasında « 325 yılında yapıl
mış olan eski askerî tekaüd kanunile 1683 sayılı 
yeni tekaüd kanununda arka arkaya iki yokla
mada veya bunlarm arasmda geçen müddet 
içinde ilmühaber getirmeyenlerin aylıkları ke-
silib sonradan alacaklarını ve şahıslarını isbat 
ettiklerinde aylıklarının yeniden bağlanıb bi-
rikmişlerile beraber verileceği ve üç seneden 
fazla aramamazlığın ağır hastalık ve esirlik gi
bi elde olmayan sebeblerden ileri geldiği bir 
mahkemece karara bağlanmadıkça arada geçen 
zaman için aylık verilmeyeceği hakkmda hü
kümler var ise de bunlar, verilmekte olan ay
lıklar sehiblerinin aramamalarından ve isteme
melerinden ötürü kesilen aylıklarmm ne yolda 
yeniden bağlanıb verileceği hakkmda olub ay
lık bağlanma işlerinin yapılmakta olduğu sıra
larda sahiblerinin kaybolması veya işlerini 
araştırmamaları yüzünden henüz aylık veril
meye başlanmaksızm kayidleri silinen aylık
lar hakkında eski ve yeni kanunlarda bir hü
küm olmadığı gibi yine «325 yılında yapılmış 
olan eski mülkiye tekaüd kanununda ise her 
iki türlü aylıklar hakkmda hiç bir söz söylen
memiş olduğundan askerî mütekaidlerle bun
larm yetimlerinden aylık bağlanma işi bitmek

le beraber aylık verilmeye başlanmadan aran
madığından ötürü kayidleri silinmiş olanlar ile 
mülkî mütekaidlerle bunlarm yetimlerinden ge
rek bağlanma işinden sonra ödenmeğe başlan
madan ve gerek ödenmeğe başlandıktan bir za
man sonra aranmadığı için kayidleri silinmiş 
olanlara yeniden bağlanacak aylıkların öden
mesinde umumî hükümlere uyularak muhase
bei umumiye kanununun 93 ncü maddesine gö
re yeniden arama ve isteme halinde ancak bu 
tarihten evvelki beş senelik aylıklarmm veri-
lib daha evvelkilerinin, zaman geçmesi suretile 
haktan düşmüş olmasma mebni, verilmemesi 
lâzımgeleceği » yazılı olduğundan encümeni-
mizce o zaman bu mesele uzun uzadıya görü-
şülüb muhasebei umumiye ve tekaüd kanunları 
gözden geçirilerek muhasebei umumiye kanu
nunun 47 nci maddesine bu maaşlarm birik
mişlerinin bağlandıkları yıl bütçesinden veri
leceği hakkmda ayrı bir hüküm konulmasile 
bunlarm zaman geçmesi noktasından haktan 
düşme yoluna gidilmeksizin eski zamanlara aid 
olanlarmm da verilmesi istenilmiş olduğu an
laşılmakla beraber Divanı muhasebatça ileri 
sürülen mütalea varid görülürse mesele bir tef
sir mevzuu olacağmdan keyfiyetin bir kere de 
Maliye encümenince tetkikile gerekli görüldü
ğü takdirde tefsire sevkedilmek üzere mesele
nin mezkûr encümene havalesi dileğinde bulu-



nulmuştu. 
Bu hususta Maliye encümenince yapılan tet

kik neticesinde de tekaüd, dul ve yetim maaş
larının ne gibi hallerde sukut edeceği 1683 sa
yılı kanunun muhtelif maddelerinde gösterilmiş 
ve muhasebei umumiye kanununun 47 nci mad
desi de bu maaşların umumî hükümlerden ayrı 
olarak, haktan düşme yoluna gidilmeksizin, 
birikmişlerile beraber bağlandıkları sene büt
çesinden verileceği hakkında istisnaî bir hü
küm koymuş olduğundan mesele tefsire muhtaç 
görülmemiş olmakla keyfiyet encümenimizin 
Divanı muhasebatm birinci kânun 933 : şubat 

934 aylan raporu hakkındaki 29 -XI -934 
tarihli ve 3/492 sayılı mazbatasına ek olarak 
Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 
Di. Mu. E. Rs. IMJ. M. Kâ. 

Niğde Trabzon Yozgad 
Faik Soylu Mitat Aydın Sungur 

Aza Aza Aza 
Çankırı Çorum Kastamonu 
R. tfnür A. Rvza özenç Nuri Tamaç 

Aza Aza Aza 
Konya Mardin Muğla 

M. Halid Üner Hümi Çoruk Hüsnü 

( S. Sayısı : 37 ye ilâve ) 



S. Sayısı: 57 
1931 yılında askerliğe hazırlık dersi muallimliklerinde kulla
nılanların ücretleri hakkındaki kanun lâyihası ye Maarif ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/38) 

T. C. 
Başvekâlet 23-X-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/2961 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Q31 yılı içinde askerliğe hazırlık dersi veren muallimlerin ücretleri hakkında Maarif Vekil
liğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20-10-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve Maliye vekilliğinin 111/15240 sayılı tezkeresi suret-
lerile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Orta ve yüksek derecedeki mekteblerde askerliğe hazırlık dersleri veren muallimlerin ücretleri 
hakkındaki 1490 numaralı kanunun hükümlerini uzatan 1665 numaralı kanunun hükmü 1930 malî 
senesi sonunda bitmiş ve 1490 numaralı kanun hükümlerinin 1931 senesinde de merî olması 
hakkında 1665 numaralı kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair olarak vekâ-
letimizce teklif edilen kanun lâyihası Maliye vekâletince şeklen muvafık görülmeyerek ia
de olunmuştur. Mezkûr ücretlerin tesviye olunabilmesi için bu gün elde sarih bir kanunî hüküm 
mevcud olmadığı için 1931 malî yılı içinde mekteblerde vazife görmüş olan muallimlerin tahak
kuk eden üeretleri tesviye edilememektedir. Alâkadarların mağduriyetlerini mucib olan bu vaziye
tin bir an evvel halli için bu zatlerden Maarif vekâleti bütçesinden matlubu olanların alacakları-
nın tesviye olunabilmesini temin etmek üzere vekâletimizin 1934 malî yılı bütçe lâyihasma kâfi tah
sisat konulmuş ve bunun alâkadarlara tesviyesini mümkün kılmak üzere de merbut kanun lâyihası 
teklif olunmuştur. 

Maliye vekilliğinin 111/15240 sayılı ve 30-VI-1934 tarihli tezkere suretidir 

Başvekâlet yüksek makamma 

13 - VI -1934 tarih ve 6/1924 sayılı tezkere cevabıdır. 
Orta ve yüksek derecedeki mekteblerde yalnız 1929 malî yılı için askerliğe hazırlık dersleri ver-

dirilrhesi ve bu dersleri veren muallimlerin ücretlerinin tesviyesi 4 haziran 1929 tarihli ve 1490 sa
yılı kanunla kabul edilmiş ve bu kanunun hükümleri 3 haziran 1930 tarihli ve 1665 numaralı ka
nunla ancak 1930 malî senesi nihayetine kadar temdid olunmuştur. 

Her ne kadar 1932 bütçesine tahsisat vazolunmak suretile bu hizmetin 1932 malî senesi içinde 
de devamı kabul edilmiş ve 30 mayıs 1933 tarihli 2233 sayılı kanunla da, askerlik dersleri mual
limlerinin ücretleri saat esası üzerine tesbit edilerek bu tedrisat daimileştirilmiş ise de, 1931 malî 
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yılmda askerlik derslerinde muallim istihdam olunmasına, ve bu muallimlere ücret verilmesine dair 
bir hüküm mevcud bulunmamıştır. Buna rağmen Maarif vekâleti Celilesince 1931 senesinde mek-
teblerde askerliğe hazırlık dersleri verdirilmiş ve bu muallimlerin ücretlerinin tesviyesi içinde, bir 
kanun lâyihası tanzim edilerek Yüksek makamlarınıza takdim edilmiştir. 

Bu kere Maarif vekâleti celilesinden Yüksek makamlarınıza yazılıb 13-VI-1934 tarihli ve 
6/1924 sayılı tezkerei devletlerile bir örneği Hazineye gönderilen 11-VI-1934 tarih ve 2270 sa
yılı tezkerede, askerliğe hazırlık dersleri, muallimlerinin 1931 malî senesinden mütevellid ücret
lerinin temini tesviyesi için. 1934 bütçesine konulan 15 000 liralık tahsisatın Büyük Millet Meclisin- * 
ee bütçeden çıkarıldığı ve borçların diğer karşılıksız borçlarla birlikte ödenmesi için Maliye büt
çesine nakledildiği bildirilmektedir. 

Filhakika 1931 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet bütçelerinden mütevellid tahsisatsız 
borçlara mukabil hak sahihlerine yedi senede itfa edilmek ve senevi yüzde beş faize tâbi tutulmak 
üzere tahvil verileceği 1932 malî senesi bütçe kanununun 11 nci maddesinde yazılı olduğundan 
askerî ders muallimlerinin 1931 malî senesinden mütevellid ve tahsisatı olmayan bu alacakları
nın da mezkûr hükme istinaden tahville ödenmesi muvafık görülmektedir. 

Ancak kanunî bir mezuniyete müstenîd olmaksızın ifa ettirilen marülârz hizmetten dolayı ta
hakkuk eden bu borçların tesviye edilebilmesi için her şeyden evvel mezkûr istihkakların bir ka
nunla kabul edilmiş olması icafy ettiğinden Maarif vekâleti celilesince bu iş için evvelce tanzim 
edilib tahsisat noktasından Hazinece varid görülen bazı mütaleatı havi olarak 2 - V -1934 tarih ve 
62 numaralı tezkerei acizile yüksek makamlarınıza iadeten takdim kılınmış olan lâyihanm teklifi 
zarurî bulunmaktadır. 

Şu kadar ki, yukarıda arzedildiği üzere mezkûr borç nakden değil, 1932 senesi bütçe kanunu
nun 11 nci maddesine tevfikan Hazinece tahvil verilmek suretile itfa edileceğinden, lâyihanın 4 ncü 
ve 5 nci. maddelerinin bu esas dairesinde tadilinden sonra Yüksek Meclise takdiminin muvafık 
ol fi cağını arzeylerim efendim. 

Maarif encümeni mazbatası 

31-III-1935 

Yüksek Başkanlığa 

Başvekilliğin 23 birinci teşrin 1935 tarih ve 
6/2961 sayılı tezkeresile Kamutaya gönderilib 
13 - I I I -*1935 tarihile encümenimize havale 
edilen kanun lâyihası ve mazbatası Maarif baka
nı Abidin Özmenin huzurile konuşulmuştur. 

1931 yılında orta ve yüksek mekteblerde as
kerliğe hazırlık dersi muallimliği yapmış olub 
sarih bir kanunî hüküm olmayışı dolayısile o va
kit aylıkları verilememiş olan muallimlerin hak
larını yerine getirmek üzere anıklanmış olan ka
nun lâyihası eneümenimizce onanmıştır. 

Ancak kanun lâyihasının yalnız Maarif ba
kanlığına bağlı mekteblerde askerliğe hazırlık 
dersi muallimliğini yapmış muallimlere münhasır 
olmamasından ve esasen kanun 1932 yılı bütçe 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 

Karar No. 3 
Esas No. 1/38 

kanununun 11 nci maddesine göre bir borç ödeme 
mahiyetinde bulunmasından 6 neı madde « Bu 
kanunun hükümlerini yapmağa Maliye vekili me
murdur» şeklinde değiştirilerek Yüksek Kamu
tayın katına sunulmuştur. 

Maarif En. Reisi 
Erzurum 

Nafi Kansu 
Aza, 

Antalya 
T. Boştuğ 

Aza 
Ordu 

Selim Sırrı Tarcan 

M. M. 
A. Karahisar 

Kâtib 
Trabzon 

27. Ülkümen 

Aza Aza 
Manisa Ordu 

Kâzım N. Duru H. Yalman 

Aza 
Trabzon 

S. Hızal 

( S. Sayısı : 57 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 34 
Esas No. 1/38 

21- IV - 1935 

Yüksek Reisfife 

1931 yılı içinde askerliğe hazırlık dersi ve
ren muallimlerin ücretlerine dair olub Başve
kâletin 23 teşrinievvel 1934 tarih ve 6/2961 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Maarif encümeninin mazbatasile bir
likte encümenimize verilmiş olmakla Maarif ve
kili Abidin özmen bulunduğu halde okundu ve 
konuşuldu. 

1931 Malî yılmda orta ve yüksek derecedeki 
mekteblerde askerliğe hazırlık dersleri veren 
muallimlerin sarih bir kanunîhüküm meveud ol
mamasından dolayı ödenemeyen haklarının 1934 
malî senesi umumî muvazene kanununun 17 nci 
maddesine bağlı (H) cetveli mucibince hükmü 
cari olan 1932 malî yılı bütçe'kanununun 11 n-
ci maddesi hükmüne göre verilmesi için hazırla
nan bu kanun lâyihası encümenimizce de Maa
rif encümeninin tadilâtı dairesinde aŷ tem ka

bul edilmiştir. 
Umumî heyetin tasvibine 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
konmak üzere 

R.V. 
B*ıcdur İsparta 

M. Şeref Özkan Mükerrem Tfvtmb 
M. M. Kâtib 

Trabzon İstanbul Bayaaıd 
Sırrı J)ay F. öymen thsan Tav 

Çorum Çorum 
Eyyub Sabrı Akgöl W. Cantekin 
Diyarbekir Edirne îstanbul 
R. Bekit F. Kdltakkıran S. TJraz 

İzmir Kastam^îm Mtenisa 
W, Çakır H. Coşkun Türkoğlu 

Sivas Tökad Yozgad 
Bemzi (Jm&r S. Benm S. tem 

(S : Sayar: 570 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1931 malî yılında askerliğe hazırlık 
dersi muallimliklerinde istihdam olu
nanların ücretleri hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — 1931 malî yılmda orta dere

cedeki mekteblerde askerliğe hazırlık dersleri 
vermiş olan muallimlerin ücretleri, ders verdi
ği smıf ve şubelerin sayısı üçe kadar olanlara 
ayda (15) lira, beşe kadar olanlara ayda (20) 
lira, yediye kadar olanlara ayda (25) lira, on ve 
daha fazla bulunanlara ayda (35) lira üzerinden 
verilir. 

MADDE 2 — Yüksek mekteblerde askerliğe 
hazırlık tedrisatı yapan muallimlere ayda (40) 
lira ücret verilir. 

MADDE 3 — Bu ücretler münhasıran tedri
satın ve kampların devam ettiği müddetlerde 
vazife görmüş bulunan muallimlere verilir. 

MADDE 4 — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı ücretler 1932 malî senesi bütçe kanununun 
11 nci maddesine göre verilir. 

MADDE 5 
teberdir. 

MADDE 6 
ya Maarif; ve 

Bş. V. 
îsmef 
Da.V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Abidin 
S. t M. Y. 
Dr. Refik 

— Bu kanun neşri tarihinden mu-

— Bu kanunun hükümlerini icra-
Maliye vejdlleri memurdur. 

20-X 
Ad.V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 

Ş. Kaya 
Na. V. 
Ali 

G.Î.V. 
Ali Bana 

-1934 
M. M. V. 
Zekâi 
Mal. V. 
Fuad 
tk. V. 

M. Celâl 
Zr.V. 

Muhlis 

MAABÎF ENCÜMENİNİN DEĞtŞTİRlŞÎ 

1931 malî yılında askerliğe hazırlık 
dersi muallimliklerinde istihdam olu-
nanlann ücretleri hakkında kanun 

lâyihası 
MADDİ! 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 —- Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini yap
mağa Maliye vekili memurdur . 

»m<\ 
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S. Sayısı: 58 
Milis yüzbaşı Rızanın karısı ile oğluna maaş tahsisi hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/44) 

T. C. 
Başvekâlet 24-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1779 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Milis yüzbaşısı şehid Rıza Efendinin ailesine maaş tahsisi hakkında Miliî Müdafaa vekâle
tince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 23-V-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
hmet 

Esbabı mucibe 

Türk yurdunun müdafaası uğrunda şehid olan ümera ve zabitanmdan bazı zevatm sonradan 
Türk vatandaşbğma kabul olunan yetimlerine velilerinin şehadeti tarihinden meri olan tekaüd 
kanunu hükümlerine göre maaş tahsisi ahiren 2302 numaralı kanunla kabul ve tasvib Duyurulmuş
tu. Yine bu kabilden olarak İstiklâl harbinin bidayetinde jMillî kuvvetler müfreze kumandanbğı 
ile 100 -• 150 kişilik müfrezeye kumanda etmiş ojan ve memuriyeti maîısusa ile Istanbula gönde
rilerek orada Damad Feride karşı suikast cürmü ile idam edilmiş bulunan ve yetimlerine bir de
rece mafevk rütbe üzerinden maaş tahsisi iktiza edeceği yüksek tasdika İktiran ettiği halde ye
timlerinin ahiren mübadil suretile Anavatana gelmeleri hasebile bu maaşın o vakit tahsisine gidil
meyen Milis yüzbaşı Rıza Efendinin mesbuk olan fevkalâde hizmetlerine mukabil muavenete muh
taç oldukları anlaşılan zevcesi Hadiye Hanımla oğlu Rifat Efendiye müteveffanın şehadeti ta
rihinde meri olan tekaüd kanunları hükümlerine göre maaş tahsis ve itası M. M. Vekâletinden 
Başvekâlet yüksek makamına arz ve işar krİTTnriTş olduğundan ilişik kanun lâyihası bu esasa göre 
tanzim ve takdim olunmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M» M. 
Bütçe encümeni "~'"''"' ât-IV-i93$ 
Karar No. 35 
Botu No. l/U 

Yüksek Reisliğe 

Mılfa yüzbaşısı Şehid Rızanm ailesine maaş olmakla Mili! Müdafaa tekaüd şubesi müdürü 
tahsisine dair olub Başvekâletin 24 mayıs 1934 Ahmed Gözey hazır olduğu halde okundu ve ko-
tarih ve 6/1479 sayılı tezkeresüe Yüksek Meclise nuşuldu. 
sunulan kanun lâyihası encümenimize verilmiş Türk yurdunun müdafaası uğrunda şehid 



olan bazı zabitanın sonradan Türk vatandaşlığına 
kabul edilen yetimlerine velilerinin şehadeti ta
hinde meri olan tekaüd kanunu hükümlerine göre 
1 haziran 1933 tarihinden itibaren maaş tahsisi 
2302 sayin kanunla tasvib edilmiş ise de millî 
mücadelenin ilk zamanlarında millî kuvvetler 
müfreze kumandanlığında çalışmış ve bilâhare 
îstanbulda damad Perid kabinesi tarafından 
idam edilmiş olan milis yüzbaşısı Rızanın ayni 
vaziyette bulunan karısı Hadiye ile oğlu Rifatın 
isimleri bu listeye girmediğinden maaş Sağlana
madığı ve muavenete muhtaç oldukları Hüküme
tin esbabı mucibe lâyihasının tetkikinden ve ay
rıca alman izahattan anlaşılmıştır. 

Memleket uğrunda şehid olan bu zatin yetim
lerinin de emsalleri gibi 1 haziran 1933 tarihin
den itibaren şehadet tarihinde meri tekaüd ka
nunu hükümleri dairesinde maaş tahsisi sureti le 
terfihleri encümenimizee de isabetli ve muvafık 

bulunmuş ve teklif edilen kanun lâyihası yazi 
itibarile değişiklikle kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. 
Burdur İsparta 

M. Şeref Özkan Mükerrem Ün sal 
M. M. Kâtib 

Trabzon İstanbul Bayazıd 
Sırrı Da,y F. Öymen îhsan Tav 

Çorum Çorum 
Eyyub Sa&ri A kgöl M. O ant ekin 
Diyarbekir Edirne İstanbul 
7?. Bekit F. Kaltakkıran S. TJraz 

İzmir Kastamonu Mim isa 
TL Çakır T. Coşkun Türkoğlu 

Srvas Tokad Yozgad 
Remzi Çiner S. Genca S. Içöz 
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HÜKTÜMETİN TEKLİFİ 

Damat Ferid kabinesi tarafından idama 
mahkûm, edilen milin yüzbaşı Rıza Ef. 
nin zevcesi ile oğluna maaş tahsisi hak

kında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Millî mücadele esnasında Da-

mad Perid kabinesi tarafından idam edilen mi
lis yüzbaşı Rıza Ef. nin sonradan Türk vatan
daşlığına kabul edilen zevcesi Hadiye Hanımla 
1335 doğumlu oğlu Rifat Efendiye müteveffanın 
sehadeti tarihinde meri olan tekaüd kanunları 
hükümlerine göre 1 haziran 1933 tarihinden iti
baren maaş tahsis olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memur
dur. 23 - V - 1934 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya Fuad 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Hikmet Ali M. Celâl 
S. t. M. V. G. 1. V. 

Dr. Refik Ali Rana 
Zr. V. 

Muhlis 

3 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİEİŞİ 

Damad Ferid kabinesi tarafından idam, 
ettirilen milis yüzbaşı Rızanın karısı ile 

oğluna maaş tahsisine dapr kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Millî mücadele esnasında da
mad Ferid kabinesi tarafından idam ettirilen 
milis yüzbaşı Rızanın sonradan Türk vatandaş
lığına kabul edilen karısı Hadiye ve 1335 do
ğumlu oğlu Rifata Rızanm sehadeti tarihinde 
meri olan tekatid kanunu hükümlerine göre 
1 haziran 1933 tarihinden itibaren maaş tahsis 
olunur. 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

( S. Sayısı : 50 ) 
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S. Sayısr: 59 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve muafiyat hak
kındaki 601 sayılı kanunun 8 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun lâyihası ve İktısad, Maliye ve Bütçe encümen

leri mazbataları (1/58) 

TC 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı 61671 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve muafiyat hakkındaki 601 numaralı ve 5-VII-34I 
tarihli kanunun bazı maddelerinin kaldırılmasına dâir Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 13-M-935 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaşlırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Mucib sebebler 

601 numaralı ve 5 nisan 341 tarihli kanunun 8 inci maddesi mucibince şeker fabrikaları 
memur ve müstahdem ve amelesi, fabrikanın açıldığı tarihten itibaren on sene temettü veya 
kazanç vergisinden muaf tutulmuştur. 

Gümrük resminin yüksekliği, şeker maliyet fiatlarının indirilmesi hususundaki teşebbüs ve 
kararların tatbiki halinde dahi şeker fabrikalarının varlıklarını korumağa ve inkişaflarını temine 
kâfi geleceğinden, şeker sanayiinin memleketimizde teessüsünü teşvik için 341 senesinde kabul 
edilen imtiyaz ve muafiyetlerin idamesine ihtiyaç kalmamıştır. 

Bu vaziyet nazarı dikkate alınarak 935 senesi bütçsindeki yeni masraflara karşılık olacak 
membalardan birini teşkil etmek üzere bu muafiyetlerin de kaldırılması düşünülmüş ve 
lâyiha bu maksatla tanzim olunmuştur. 

İktısad encümeni mazbatan 

6-IV -193§ 

Yüksek Reisliğe 

Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyaz ve Vekilleri Heyetince kabul edilerek Yüksek Mec-
muafiyet hakkındaki 601 sayılı kanunun sekizin- lise sunulan kanun lâyihası encümenimize hava-
ci maddesinin kaldırılmasına dair olub icra le edilmekle okundu ve görüşüldü. 

T. B. M. M. 
İkiksad encümeni 
Karar No. 8 
Esas No. 1/58 



Kaldırılması istenen 8 nci madde memleke
timizde kurulacak şeker fabrikalarının tutunma
larını ve kuvvetlenmelerini temin için bunların 
işçi ve memurlarına verdikleri ücret ve maaşla
rın temettü veya kazanç vergisinden fabrikala
rın açılma tarihlerinden itibaren on sene müd
detle muaf tutulmalarına dair hükmü ihtiva et
mektedir. 

Yapılan şeker fabrikaları az zamanda ümid 
edilen terakki ve tekâmülü göstermiş ve temin 
edilen himaye ve yardrm sayesinde muntazam 
çalışmağa başlamış olduklarından Hükümetçe 
artık buralarda çalışanların kaznç vergisinden 
istisnalarının devamma lüzum kalmadığı ka
naat ile bu muafiyetin kaldırılması teklif ©dil-

Şeker fabrikalarına bazı imtiyaz ve muafiyet
ler veren 601 sayılı ve 5 - VII -1341 tarihli ka
nunun 8 nci maddesinin kaldırılmasına dair olub 
Başvekâletin 6/671 sayılı tezkeresile Büyük Mec
lise verilen ve îktısad encümenince müzakereden 
sonra encümenimize havale olunan kanun lâyiha
sı Maliye vekâletinin memuru bulunduğu halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Memlekette yapılacak şeker fabrikalarının ko
runması için Î341 tarihinde tanzim edilen bir 
kanunla bazı imtiyazlar ve muafiyetler verilirken 
buralarda çalışacak memur ve işçilerden de ka
zanç vergisi alınmaması tasrih edilmiştir. 

Yapılan şeker fabrikalarının verimli olarak 
çalışmaları Devletçe alınan başka tedbirlerle em
niyet altına girdiği, bunların memur ve müs-

miştir. 
Meseleyi müzakere eden encümenimiz de 

Hükümetin bu mütaleasına iştirak ederek lâyi
hayı aynen kabul etmiştir. Havalesi mucibince 
Maliye ve Bütçe encümenlerine verilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ik. En. Reisi M. M. Kâtib 

Giresun Niğde 
Ş. Kesehir t. Sabuncu Dr. Rasim Ferid 

Aza Aza Aza 
İzmir Afyon K. Sayhan 

Banal N. t şiar Bere K. T ürker Esma Nayman 
Aza Aza Aza 

Eskişehir Gazi Anteb Sinob 
E. Soyak B, Kaleli Y. K. Tengirşenk 

tahdemlerme verilen maaşların da vergiyi öde
yecek miktarda olduğu ve artık şeker fabrikala
rında çalışacak memur ve müstahdemlerin vergi
den istisnasına ihtiyaç kalmadığı izah edilmiş, 
encümenimiz de muafiyetin kaldırılmasını kabul 
etmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Reisi M. M. Kâtib 

Gümüşane İsparta Çankırı 
H. F. Ataç Kamâl Ünal M. Önmy 

Aza Aza Aza 
Aydın Bursa Çankırı 

Adnan Dr. Galib S. Çölgeçen 
Aza Aza Aza 

Diyanbekir Kayseri Manisa 
Huriye öniz A. H. Arga T ahir Hitit 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 10 -IV ~ 1935 

Karar No. 17 
Esas No. 1/58 

Yüksek Reisliğe 
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_ 3 — 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 33 
Esas No. 1/58 

21-IV-1935 

Yüksek Reisliğe 

Şeker fabrikalarına bahsolunan imtiyazat ve 
muafiyet hakkındaki 601 numaralı kanunun 8 
nci maddesinin kaldırılmasına dair olub Başve
kâletin 6/671 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası, îktısad ve Maliye encü
menlerinin bu hususa dair olan mazbataları ile 
encümenimize verilmiş olmakla okundu ve ko
nuşuldu: 

Hükümetin düşüncesini yerinde bulan encü
menimiz de teklif olunan kanun lâyihasını baş
lığında ufak bir değişiklik yapmak suretile ka
bul eylemiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal Sırrı Bay 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 

" 1 

Ankara 
Y. G. Kargı 

Balıkesir 
E. Hadakan 

Bayazıd Çorum. Çorum 
İhsan Tav Eyub Sabrı Akgöl M. Cantekm 

Diyarbekir Edirne Gümüşane 
E. Bekti F. Kaltakkıran D. Sakarya 

İstanbul İzmir Kastamonu Kırklareli 
•S. Vraz H. Çakır T. Coşkun Ş. ödül 

Malatya 
O. Taner 

Tokad 
S.. Genca 

Manisa 
Türkoğlu 

Yozgad 
S. Içöz 

Sivas 
Remzi Çiner 

Malatya 
M. öker 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Şeker fabrikalarına bahşolunan imti-
yazat ve muafiyet hakkındaki 6M nu
maralı ve 5 - VII -1341 tarihli kanu
nun bazı maddelerinin kaldırılmasına 

dair "kanun projesi 
MADDE 1 — Şeker fabrikalarına bahşolu

nan imtiyazat ve muafiyet hakkındaki 601 nu
maralı ve 14 nisan 1341 tarihli kanunum 8 nci 
maddesi ksjlda'ilmıştîr. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili men|tfl*dur. 

ıa-ût-ıes* Bş. V. 
/. înönü 

Da. V.< 
Ş. Kaya 

Mf. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 

Na. V. 

M.. M. V. ; 
K. Özalp 

Mal. V. • 
F. Ağralı 

îk. V. 
Ab. özmen A. Çetinkaya C. Bayar 

S. I.M. V. ö. t > . 
Dr. B. Saydam Bana Tarha/n 

Zr. V. 
Muhlis JEJrkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&ÎŞTİBÎŞt 

Şeker fabrikalarına bahşoluna/n imti* 
yazat ve muaf iyot, hakkındaki 14 ni
san1341 tarih ve S€l sayılı kanunun 
8 nci maddesinin kaldırılmasına dâir 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 - Aynen kabul 
i 
I 

• > 
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