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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Askerî tayinat ve yem kanununa müzeyyel kanu

nun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata bir 
müddet müzakere edildikten sonra tehir olundu. 

Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurları 
teşkilâtına, 

Derince travers fabrikasının Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğüne devrine dair 
kanun lâyihaları kabul edildi. 

Askerî izin kanununa bir madde ilâvesine dair ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine, 

Jandarma erat kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı hükümler ilâ-

Lâyihalar 
1 — 8 ikinci kânun 1940 tarihli istikraz taksitleri

nin Fransa sefaretince istimaline müsaade olunabile
ceğine dair kanun lâyihası (1/530) (Hariciye ve İktı-
sad encümenlerine) 

2 — Türkiye - İngiltere arasında 2 birinci kânun 
1940 tarihinde aktedilmiş olan Tediye anlaşmasının 
tasdikına dair kanun lâyihası (1/531) (Hariciye ve 
tktısad encümenlerine) 

Teklifler 
3 — İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1940 malî 

yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (2/33) (Bütçe encümenine) 

Takrirler 
4 — İstanbul mebusu Ziya Karamursalın, Arzu

hal encümeninin 20 - XI - 1940 tairhli haftalık karar 
cedvelindeki 2264 sayılı kararın Umumî Heyette mü
zakeresine dair takriri (4/29) (Arzuhal encümenine) 

5 — Türkiye - Romanya Ticaret anlaşmasına zey-
len imzalanan protokolün tasdiki hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve tktısad encümenleri mazbataları 
(1/475) (Ruznameye) 

vesine dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri 
yapıldı. 

Bina ve arazi vergilerinden istisna edilmiş olan 
mukataalı gayrimenkullere kıymet takdiri hakkındaki 
kanunun iki maddesi kabul edildikten sonra müzake
resi tehir edildi. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Reisvekili Kâtib Kâtib 
Kütahya Niğde 

Refet Canıtez Vedit Uzgören Cavid Oral 

6 — Türkiye - Romanya arasında 29 son kânun 
1940 tarihinde teati edilen mektub ile buna müteferri 
30 temmuz ve 9 ağustos 1940 tarihli mektublarm tas
diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve tktısad 
encümenleri mazbataları (1/502) (Ruznameye) 

7 — Türkiye - Romanya tediye anlaşması mucibin
ce açılmış bulunan kliring hesablarına yapılacak peşin 
tediyeler hakkındaki anlaşmanın ve iki ticarî protoko
lün tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve tktı
sad encümenleri mazbataları (1/504) (Ruznameye) 

8 — Türk - Yugoslav ham afyon satışı anlaşması
na munzam protokolün tasdikına dair kanun lâyihası 
ve Hariciye ve tktısad encümenleri mazbataları 
(1/505) (Ruznameye) 

9 — Türkiye - Yugoslavya ham afyon satışı anlaş
masının 1 nisan 1940 tarihinden 1 temmuz 1940 tarihine 
kadar üç ay temdidi hakkında kanun lâyihası ve Hari
ciye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/414) (Ruz
nameye) 

10 — Türkiye - Yunanistan arasında imza edilen 
Ticaret ve tediye anlaşmasının tasdikına dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve tktısad encümenleri mazbata
ları (1/363) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



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

REÎS — Dr. Mazhar Germen 
KÂTÎBLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Vedid Uzgören (Kütahya) 
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REÎS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMÎYEYE MARUZATI 

i — Bolu mebusu Dr. Emin Cemal Sudanın 
vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

REİS — Bolu mebusu Emin Cemal Sudanın 
vefatı hakkında bir tezekere vardır. Okutuyo
rum. 

13-Xn-1940 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Bolu mebusu Emin Cemal Sudanm 23 -XI-
1940 tarihinde Istanbulda Şişli hastanesinde 
vefat etmiş olduğu Dahiliye vekilliğinden alı
nan 12 - XII • 1940 tarihli tezkerede bildirilmiş
tir. 

Arzoderim 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 
REİS — Aziz hatırasına hürmeten bir daki

ka ayakta sükût edilmesini rica ediyorum. 
(Bir dakika ayakta sükût edildi). 

2 — Altı vilâyette ilân edilmiş olan örfî ida
renin üç ay daha temdidi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

19-Xn-1940 
B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

22-XI-1940 tarih ve 6/5193 sayılı tezke
reye ektir: 

23-XI-1940 tarihinde altı vilâyette bir ay 
müddetle ilân edilmiş ve 25-XI-1940 tarihin
de Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik bu-
yurulmuş olan örfî idarenin hitamından itibaren 
üç ay müddetle uzatılmasına müsaade buyurul-
masmr saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

REİS — Reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmeyenler... Müttefikan kabul edilmiş
tir. 

aza seçimi 
REİS -

SECİMLER 

Gümrük ve inhisarlar encümenine bir 

Gümrük ve inhisarlar encümenine 

bir aza intihab edilecektir. Eğer muvafakat 
buyurursanız kolaylık olmak üzere kutuları ara
nızda gezdirelim. (Muvafık sesleri).. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Askeri tay inat ve yem kanununa mü 
zeyyel 1495 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Millî Mü
dafaa, Malvye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(3/267) 

REÎS — Bundan evvelki celsede Divanı mu
hasebat reisinin dinlenmesi taleb edilmişti. Ten-
sib buyurulursa Divanı muhasebat reisini din
leyelim ; 

DİVANI MUHASEBAT REÎSÎ SEYFÎ ORAN 
Askerî Yem ve Tayinat kanununun Divanı 

muhasebat ve Millî Müdafaa vekâletince sureti 
tatbiki Meclisi Âlice sorulmuştu, tatbikat şu su

retle te3bit olunmuştur: 
14 eylül 1330 tarihli, yani rubu asır evvelki 

Tayinat kanunu şudur : Birinci maddesi, eyyamı 
adiyeye mahsus tayinattan bahseder. Ekmek 
900 gr, et 250 gr, bulgur 150gr, yağ 20, tuz 
20, sabun 9, gaz 30 gr, şeker yok, çay yak, 
kuru sebze yok. 

Bilâhare Meclisi Âli tarafından ısdar buyu-
rulan 1495 numaralı kanunla, Kars, Erzurum, 
Bayızıd, Hakkâri, Van vilâyetleri dahilinde 
bulunan askerin gündelik tayinlerine şunlar 
ilâve edilmiştir : Ekmek 50 gr, yağ 20 gr, 10 
gr. şeker, 1 gr, çay, 100 gr. kuru sebze. 

Ramazan tayini de şundan ibarettir: 

103 — 



I : 19 20-12-1940 C : 1 
1330 tarihli kanun şudur : 
700 gram ekmek, 200 gram et, 250 gram pi

rinç, 40 gram yağ, 20 gram tuz, 20 gram soğan, 
50 gram şeker, zeytin veya hurma 15 gram. Bu 
ramazan tayinatıdır. 1330 tarihinden 1935 ta
rihine kadar bu, böylece aynen tatbik olunmuş
tur. Millî Müdafaa vekâletince de böyle tatbik 
edilmiş ve bizden de bu suretle geçmiştir. 1935 
tarihinde her hangi bir memur f azlasile bir tatbik 
yapmış, bu tatbik üzerine kendisinden Divanı 
muhasebat murakıbı tarafından istizah yapıl, 
mış, ayni zamanda alâkadar memurdan başka 
alâkadar vekâletten de sormuş; alâkadar vekâ
letten şu cevab gelmiş: 

14 eylül 1330 tarihli tayinat ve yem kanu
nunun birinci maddesine müzeyyel 26 - X -1933 
tarih ve 2326 sayılı kanunla gündelik tayinata 
ilâve edilen 300 gram yaş veya 100 gram kuru 
sezbze ile 10 gram şeker ve 1 gram çayın, eratın 
ramazan istihkakına da ilâve edilmek suretile 
gerek bedel olarak ve gerek ayniyat olarak ve
rilmesinin kanuna uygun görülmediği arzolu-
nur. 

(Jelen cevab budur. Bunun üzerine o memura 
Divanca tazmin hükmü veriliyor. Bilâhare me
murun vekâlete vaki müracaatı, vekâletin uzun 
tedkikatı neticesi bize tekrar, fakat 1940 sene
sinde müracaat edilmiştir. 1935 de tesadüf etti
ğimiz tek tük şeylere de tazmin hükmü veril
miştir. 1935 tarihinde Millî Müdafaa diyor ki, 
Şark vilâyetleri gibi soğuk mmtakalarda rama
zanda dahi vazifei askeriyelerini ifa eden ve lâ
zım gelen kaloriyi gündüz almasa bile gece al
ması lâzım gelen erata dun bir kalori verilmesi 
sıhhat bakımından doğru görülmemiştir. Her 
halde kanun müsaiddir, ramazanda dahi gün
lük ihtiyacı verelim, mütaleasmda bulunuluyor. 
Bu mütalea üzerine biz uzunboylu tedkikat ya
pıyoruz. Filhakika, askerin, hududlarımızı bek-
liyen askerin gıdasının 3880 kaloriden 3340 ka
loriye düşürülmesini, talim ve manevre ile işti
gal etmeleri dolayısile, doğru bulmuyoruz. Gös
terdiğiniz esbab ve edille muvafık görülüyor. 
Fakat bunu hiç olmazsa tefsir yolu ile hallediniz 
dedik. 

Bunun üzerine Vekâleti celile Büyük Mec
lise müracaat ediyor. Vaziyet, bizim cephemiz
den bundan ibarettir. Filhakika bu zamlar, 
okuduğum kanunda biraz vekâleti tefsir ta
lebine sevkedebilecek bir vaziyette harekete 
getiriyor. Çünkü kanunun serlevhasını hariç 
tutacak olursak, Kars, Erzurum, Bayazıd fa
lan, falan vilâyetlerde bulunan askerin gün
delik tayinlerine şunlar zammedilmiştir. Bu 
gündelik, ramazan günlerine de, eyyamı âdiye-
ye de matuf olabilir. 2326 numaralı kanun der 
ki, 14 eylül 1330 tarihli Tayinat ve yem ka
nununun birinci maddesine müzeyyel 4 - VI -
1929 tarih ve 1495 numaralı kanunun dairei 
şümulü haricinde kalan, yani doğu bölgeleri

mizin haricinde kalan, mevakideki askerin gün
delik tayinatma 300 gram yaş veya 100 gram 
kuru sebze ile bir gram çay, 10 gram şeker ilâ
ve edilmiştir. 

Bu kanunun metnine bakacak olursak, ra
mazana münhasır değildir, tarzında telâkki 
edecek olursak, ki şimdiye kadar öyle telâkki 
etmişiz, demek oluyor ki ramazanda kuru ve
ya yaş sebze veya çay verilmesi gayricaizdir, 
manasına geliyor. Bunun için Meclisi Âlinin 
tefsir yolu ile halletmesi muvafık olacak kana
atindeyiz. 

REİS — Reylerini istimal etmemiş zevat 
lütfen reylerini kullansınlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif için üç arkadaş seçeceğiz. Diyarba

kır Rüştü Bekit, (Hasta sesleri). Manisa Dr. 
Saim Uzel, Balıkesir Hayrettin Karan. 

Bu arkadaşlar tasnife memur edilmişlerdir. 
REFİK İNCE (Manisa) — Geçen gün ka

nunun müzakeresi esnasında Divanı muhasebat 
reisinin dinlenmesine lüzum yok diyenlerin 
kulakları çınlasın. O kadar çok tenevvür ettik 
ki bu izahattan sonra verilecek müsbet veya 
menfi karar her halde muayyen bir delile is-
tinad edecektir. Benim anladığım şudur: Bazı 
noktaları, zannederim işitemedim, onun ikma
line medar olur diye söz aldım. 

1935 senesine kadar ramazana da bu 1495 
numaralı kanun teşmil edilmiştir. Bunu Di
vanı muhasebat ta tasdik etmiş. Binaenaleyh 
1929 dan itibaren 1935 e kadar ramazana da 
teşmil .edilmek sureti ile yapılan ve o zamana 
kadar Divanı muhasebatça da tasdik edilen.... 

DİVANI MU. REÎSI SEYFİ ORAN — Ha
yır, hayır. 1935 e kadar kanun olduğu gibi tat
bik edilmiş; gerek vekâletçe, gerek bizce. 

REFİK İNCE (Manisa) — Yani... 
DİVANI Mu. REİSİ SEYFİ ORAN — 1935 e 

kadar hiç bir memur hiç bir zam yapmamış. 
REFİK İNCE (Manisa) — Güzel, tamam. 

Tekrardan bu fayda hâsıl oldu. 1935 e kadar 
ramazana hiç dokunmamışlar. 1935 te bir me
mur zam yapmış. Millî Müdafaanın noktai 
nazarı da alınarak bu, kanuna aykırı görül
müş ve o memur tazmin ile mahkûm olmuş. 
1936 dan itibaren bir ihtiyacı mantıkî hâsıl ol
muş ve onun tahtı tesirinde Millî Müdafaa ken
dine göre bir tatbik şekli bulmuş ve 1495 nu
maralı Zam kanununun (gündelik tayinat) ta
biri ramazana da şamil olacaktır, demiş ve me
murlarının bu noktadaki hareketlerini hüsnü na
zarla görmüş. Muamele devam etmiş. Fakat 
muamelelerin son mercii olan Divanı muhase
bata iş gelince, 1935 e kadar cereyan eden mu
amele ve o tarihte ve müteakib tarihlerde me
murlara tatbik edilen tazmin mahkûmiyetleri 
tahtı tesirinde, bu işi Divanı muhasebat kabul 
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etmemiş. Bir hal yolu aramış. Tefsir tarikini 
tavsiye etmiş. 

Şimdi bu münasebetle bir yeni kanundan da
ha haberdar oluyoruz. Onunla da, altı vilâyet
ten maada yerlerdeki askerlerin tayınlarına kuru 
ve yaş meyva ilâve olunuyor. Binaenaleyh Di
vanı muhasebat reisi diyor ki, 1495 numaralı ka
nuna ilâve edilen çay, şeker ve ekmek nisbeti 
ramazana da dahil olmak lâzımdır. Gündelik 
muayyenat mikdarını, 2326 numaralı kanunu 
imal ederek oradaki kuru ve yaş sebze ve mey
veyi ramazana da teşmil etmek lâzımdır. Bunun 
için de bence muvafık yol, tefsir yoludur, diyor. 

Şimdi hukukçu arkadaşlarımdan bir sual so
ruyorum : tefsir yolu, bir meselenin halli yolu 
mudur, bir müşkülün halli yolu mudur? Yoksa 
mevcud bir kanuna mana vermek yolu mudur? 
Bir ihtiyacın halli için tutulacak yolun mahiyeti 
noktasından, benim gördüğüme göre, bu erzakın 
ramazanda verilmesi lüzumu vardır ve artırılma
sı lâzımdır. Fakat bunun yapılacak yolu, 1935 
senesinde olduğu gibi, takib edilen kanun yo
ludur. Eğer buna da teşmil etmek istersek bu 
kanunun neşri tarihinden muteber olmak üzere 
yeniden bir ilâve yapabiliriz. İllâ tefsir yolu 
ile yapmak doğru değildir. 

Ancak 1495 numaralı kanunla eylül kanu
nunun birinci maddesine tezyil yapmış oluruz. 
Şimdi dikkat buyurulacak olursa, Hükümetin 
de bu iş üzerinde noksan tedkikatı vardır. Hü
kümet esbabı mucibesini gönderirken, şu veya 
bu mütaleayı dermeyan ettikten sonra, rica ede
riz tefsiriniz 1935 şe de teşmil olunsun, diyor. 
1929 dan 1935 şe kadar yenmiş, içilmiş bir şey 
yok ki, olsa olsa bu talebin mahiyeti 1936 dan 
sonraya raci olması lâzımdır. Her hangi bir nok
tada, işin esasında ihtilâf yoktur. Ben Ziya Gev
her arkadaşımız gibi, yenen yenmiştir, veri ve
relim mütaleasmda değilim (Gülüşmeler). 

ZİYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — Mec
lis kürsüsünden söylediğiniz sözlere dikkat edi
niz. Ziya Gevherin ağzından böyle lâf çıkmaz. 

REFİK ÎNCE (Devamla) — Askerlerimiz 
yemiştir, verilsin diyen sizsiniz. Zabıtlar şahid-
dir. Bu sözleri sarfefttiniz. 

BEİS — Rica ederim; muhavere yapmayın. 
Devam edin. 

REFİK ÎNCE (Devamla) — Binaenaleyh 
böyle esbabı mucibe ile tefsir yoluna gidilmez. 
İş, mahiyeti itibarile tesis mevzuudur. Millî Mü
dafaa encümeninin tesbit etmiş olduğu madde
yi değiştirecek bir sebeb yoktur. Bu maddenin 
okunmasını rica ederim. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Refik İn
ce arkadaşımızın mütalealarını anlamıyor deği
lim. Hakikaten demek istiyorlar ki, kanunda ol
mayan bir şey yeniden tefsir şeklinde kanunun 

hükümleri içerisine girmesin. Bunda hakları 
vardır. Ancak tefsirin mahiyetini tayin etmek 

istersek o zaman tereddüdlerinin zail olacağını 
zannederim. Tefsirden maksad, Maliye encü
meninin mazbatasında gayet güzel teşrih edildi
ği veçhile, vazıı kanunun maksadının hakikî şe
kilde tayinidir. Malûmu âliniz Teşkilâtı esasi
ye kanununun Büyük Millet Meclisinde tanzi
mi sıralarında tefsir hakkının Büyük Millet 
Meclisinde kalıb kalmaması veyahud onun ye
rine eski kanunu esaside olduğu gibi tefsirin 
idarî cebheden Şûrayi devlete, yine eski kanu
nu esasiye göre tefsir hakkı Ayana, adlî işler
den dolayı tefsir hakkı mahkemei temyize aid 
bulunmakta idi. Eski kanunu esasinin bu nok-
tai nazardan tadili kabul edilerek tefsirin Mec
liste bulunmaması hakkında bir mjitalea ve ka
naat ortaya konulmuştu. Bunun kabul edilme
mesinin sebebi hikmeti şudur : Tefsirin ruhu 
kelimelerden ibaret değil, asıl vazıı kanunun 
maksadını izahtır. Binaenaleyh, bunu da en 
iyi bilecek o kanunu tanzim etmiş olan Meclis
tir. Bu itibarla kelimeler üzerinde durmak de
ğil, asıl tefsirin ruhu vazıı kanunun maksadının 
ne olduğunu tayin etmeğe matuf bulunmakta
dır. Bunu ise, ayni esası Maliye encümeni maz
batasında gayet güzel bir şekilde tavzih etmiş
tir. Bütçe encümenine gelince; Bütçe encüme
ni de vazıı kanunun maksadının ne olduğunu 
araştırmıştır. Filhakika Bütçe encümeninin 
mazbatasında : 1495 sayılı kanun ise 1330 sayı
lı kanunun birinci maddesine müzeyyel kanun 
unvanını haiz bulunmakta ve esas madde (Kars, 
Erzurum, Bayazıd, Hakkâri, Van vilâyetleri 
dahilinde bulunan askerin gündelik tayinle
re ... ilâve olunmuştur) denmektedir. Şimdi 
işin ruhu buradadır. Filhakika kanunun serna-
mesinde, unvanında birinci maddeye zeyil de
niliyor, fakat içinde yukarıda saydığımız vi
lâyetler dahilinde bulunan asker gündelikleri
ne, deniliyor. Mazbatada dendiği üzere gün
delik tabiri mutlaktır ve vazıı kanunun mak
sadı, oradaki askerin alelûmum istih -
kaklarının muayyen esbab dahilinde artırılma
sına matuftur. Şimdi bunu mutlak surette tat
bik edecek olursak yeni bir hüküm vazedelim, 
bunu bu şekilde telâkki edecek olursak rama
zan günlerinde bu gündelik yiyecekleri azalt
mak icab edecektir. Şu halde demek oluyor ki, 
vazıı kanunun maksadı, hakikî şekil, gerek ra
mazan olsun, gerek eyyamı saire olsun. 
Oradaki askerin yevmî tayınlarının arttırıl
masına matuftur. Vazıı kanun maksadı ile ka
nınınım serlevhası arasında tezad olduğunu ka
bul etmek doğru olmaz. Kanunun serlevhasın
da «birinci maddesi» kelimesi bulunabilir. Fa
kat 1330 tarihli kanunun birinci maddesinde as
kerin gündelik ihtiyacı, ikinci maddesinde de 
ramazan istihkakı denildiği halde yalnız birinci 
maddedeki istihkakın artırılması gibi bir mâna 
çıkarılabilirse de hakikatte kanun askerin bü
tün ihtiyacına şamil olarak yapıldığı için vazıı 
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kanunun maksadı mukayyed değil vasî esasa 
müsteniddir. Bu noktai nazardan bir tesis de
ğil, meselenin tefsir yolu ile halli hakkındaki 
Divanı muhasebatın mütaleası yerindedir. Çün
kü vazıı kanunun hakikî maksadı ancak bu su
retle tavazzuh eder. Vazu kanunun maksadı ra
mazanı hariçte bırakmak olsaydı kanunda bu 
ciheti bilhassa tasrih ederdi. Binaenaleyh istih
kakın tevsiine matuf olduğuna göre kanunun 
umumî şümulünün bütün eski birinci ve ikinci 
maddeye de şamil olması lâzım geleceğini ancak 
Meclisi Âli ifade edebilir. Çünkü yukarıda da 
arzettiğim gibi vazıı kanunun maksadını ancak 
Büyük Millet Meclisi bilir. Divanı muhasebatın 
tefsirle halledilmesi yolundaki mütaleası doğru
dur. Refik İncenin korktuğu yeniden bir hükmü 
kanunî koymak gibi mahzura da meydan verme
miş oluruz. Maruzatım bundan ibarettir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Efen
dim, bir kanunda muhtelif içtihadlarm tebarüz 
etmesi kadar tabiî bir şey olamaz. Nitekim ge
rek Millî Müdafaanın, gerek Divanı muhaseba
tın muhtelif anasırının ayni fikirde bulunma
ması ve bizim üç encümenimizin ayni fikirde ol
maması, içtihadın burada ne kadar tebarüz etti
ğini gösterecek en iyi bir misaldir. Binaenaleyh 
zöz alan ve işin doğru veya yanlış olduğunu 
söyliyen mebuslar da elbette ki bu içtihadın şu 
veya bu kısmına iltihak etmiş olan insanlardır. 
Nedense Refik Şevket arkadaşımız 48 saatten-
beri Ziya Gevhere palasını çekmiş, böyle bir fik
rinden dolayı ona hücuma kalkıyor. 

REFlK İNCE — Fartı muhabbetinden. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — O de

rece musir ki benim takririm üzerine aklımda 
kalmıyan bir çok beyanatta bulundu. Benim 
takririm mevzubahs olduğu için, müdafaa hak
kım olduğu halde, Riyasetin söz vermemesinden 
dolayı ses çıkarmadım, oturdum. Dediler ki, Zi
ya Gevher geldi, yenilen yenmiş, içilen içilmiş 
tarzında sözler söyledi.. Kim dedi ki, Refik Şev
ket arkadaşa, Ziya Gevher memlekette yağma 
Hasanın böreğine taraftardır. Benim müzakere
den edindiğim intiba şudur ki, bu, hiç bir kim
se hiç bir yerden haksız bir şey alıp vermesin 
sözile neticeleniyor. 

Herkes de ayni fikirdedir. Evet, ben « afi
yet olsun » sözünü söyledim, gene tekrar ediyo
rum, verdiğiniz bu zammı yemiş olan insanlara 
afiyet olsun. Bundan, evlâdlarımız, vücudça, fi
kirce, zerre kadar kuvvet ve kudret bulmuşlarsa 
müftehiriz. Afiyet olsun, bir daha tekrar ede
yim Refik İnce arkadaşıma. 

İkincisi; Refik İnce arkadaşım bir fikre sap
lanmıştır. Behemehal kanun yanlış tatbik edil
miştir. İçtihaddan dolayı değil, yanlış tatbik 
edilmek için yanlış tatbik edilmiştir; 11 sene-
denberi böyledir, diyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Böyle değil. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Böyle 
dediniz, zabıtta okursunuz. 

11 senelik değil, bir senelik bile değildir. Her 
sene hesabları Meclis tarafından tasdik edilmiş
tir. Bir sene bile mevzubahs değildir. Asıl bu
rada tefsir neden dolayı isteniyor? Bunu arze-
deceğim : Haksız olarak bazı tâli memurlar taz
min darbesine uğramasmlar, onun sunu taksiri, 
kabahati yoktur ve olsa dahi, bir hesab memu
runa, en nihayet bir âmirin ver demesile ver
mekle mükellef olan bir adama, nasıl tazmin et
tiririz? İşte bunları kutarmak içindir ki bu me
seleyi Meclis huzuruna getiriyor ve bu içtihada 
tefsir yolu ile gidiliyor. Mesele basittir, zam 
1935 ten sonra başlamıştır. Divanı muhasebat re
isi söyledi. Hesablar her sene Meclisten geçmiş, 
tedkik edilerek kabul olunmuştur. Tefsir tariki 
iltizam ediliyor. Çünkü Divanı muhasebatta da
hi bu işi her hangi bir murakıb ele aldığı vakit 
işi haklı buluyor ve diyor ki tedkik edelim, heye
ti umumiyeye sevkediyorlar. Onlar tedkik edi
yorlar. Neticede tefsire gidiyorlar. Tefsir yo
lu ile hal şeklini buluyorlar. İş Yüksek huzuru
nuza geliyor, Bütçe encümenine gidiyor. Orası 
da tedkiklerden sonra tefsir yolunu buluyor. De
mek lehinde ve aleyhinde şu ve bu suretle söy
lenilen bu mevzuun halli için ancak tefsir yolu 
bulunuyor. Ben de tefsir yolu ile halli içtihadın
da bulunan bir arkadaşınız olarak kürsüye çık
tım ve takririmi bundan dolayı verdim. Dör
düncü sebeb de bu. Niçin bu fikre sahibiz? Ne
den yenilene afiyet olsun fikrine sahibiz? Arka
daşlar, 1 metre kar altında, nakıs 25 derecei 
hararette oturan insan; benim gibi, Refik Şev
ket gibi, burada, 22 derecei hararette veya evin
de isterse 25 derecei hararette oturan insanla 
mukayese edilemez ve o, ayni kalori ile iktifa 
edemez. Elbette o insanın daha fazla kaloriye 
ihtiyacı vardır. Bu içtihaddan dolayıdır ki 
o takriri verib, tefsir yolunu tutmuş olan Bütçe 
encümeni mazbatasının okunmasını taleb ettim. 

Binaenaleyh, her kesin bu işte nasıl içtihadı 
varsa, Refik Şevket arkadaşım bunu nasıl 
doğru buluyorsa, benim doğru bulduğumu gayet 
tabiî olarak kabul etmesi lâzımdır. Aynı zaman
da şunu da söyliyeyim ki, Büyük Millet Mec
lisi Azası arasında, hiç birimizin bu yenmiş olan 
şeyi istemek ve bunun istenmesini doğru bul
mak aklımızdan geçmez. Hepimiz de bu mille
tin vekilleriyiz. . İcabında bemm söylediğim 
lafı hepimiz sarfederiz. Yine tekrar ediyorum 
ki, benim söylediğim laf, muhik olan kanun 
tefsirine gidilmesi yoludur. Soğukta mesai 
fazlalığının icabettirdiği bu zam verilmiştir. 
Vermişlerdir, yemişlerdir. Afiyet olsun. Emi
nim ki hepiniz de bu fikirdesinizdir. Bu kararı 
verenlerin bir sunu taksiri yoktur. Bu işte bi-
hakkin bir hüsnü niyet gösterilmiş ve bu karar 
tatbik edilmiştir. Afiyet olsun arkadaşlar, bir 
daha afiyet olsun. (Bravo sesleri, alkışlar). 
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NAZIM POROY (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, huzurunuza Refik Şevket arkadaşı
mızın, hukukçu arkadaşlar çıksınlar, söylesinler 
diye vaki daveti üzerine çıkmıyorum. Zaten 
kendimi hukukçu saymak hadnaşinaslık olur. 
Yalınız ben de bazı hukuk kitabları okudum 
ve hatırımda kaldığına göre bu Mtablarda tef
sirin gayet basit bir tarifi vardır. Tefsir; bir 
kanunun heyeti umumiyesinde mevcud olan 
ahkâmı arasında bir tezad hâsıl olursa, o tezad 
içinde vazıı kanunun maksadı gaib olursa, 
veya her hangi bir kanunun bir maddesi müb-
hem olursa, bir fıkrası, hattâ bir kelimenin 
mânası mübhem olursa o kanunu yapan heyete 
maksadm ne idi diye sorulur. O kadar basit 
bir hâdise karşısında bulunuyoruz ki, hiç zannet
mem birinizin hatırma en soğuk hududları-
mızı bekleyen kahraman Mehmedciklerimize ra
mazanda fazla tayinat verilmesin mütaleası gel-
sin. Fakat bu, bir vakıadır. Kanunun tanzim 
ve tertibindeki kelime oyuncakları arasmda bu 
iş bu neticeye varmıştır. Halbuki Feridun Fikri 
arkadaşımın gayet güzel izah ettiği veçhile vazıı 
kanunun maksadı bu değildir. Binaenaleyh, 
dünyada tefsir mevzuu olan bir hâdise varsa 
o da budur. Geçen müzakerede bazı arkadaşlar 
maddî bir delile istinad ettiklerini söylediler. Bu 
kanunun serlavhası yalınız birinci maddeye 
aid olması dolayısile ikinci maddeye şümulü 
olamaz dediler. Yani kanunun unvanı onun 
tatbikinde bizim gibi düşünenlere bu salâhi
yeti vermez. Kanunun unvanı, kanunun heyeti 
umumiyesinin vücuduna dahil midir, değil 
midir, meselesi vardır. Bendeniz bu hususta ha
tırımda kalmış olduğuna göre iddia edebilirim 
ki, kanunların serlevhaları kanunun vücuduna 
dahil değildir. Bir defa kanunun serlevhası 
burada müzakere edib reye koyuyor muyuz? 
Koymuyoruz... Böyle olması da lâzımdır. Ne
den? Çünkü gerek Hükümet tarafından gelen 
bir lâyihai kanuniyenin, gerekse her hangi bir 
mebus tarafından vaki olan teklifi kanuninin 
elbette bir serlevhası vardır. Vardır amma 
Heyeti umumiye müzakereye hâkimdir, oka-
nuna başka bir takım ahkâm vazedebilir, başka 
maddeler ilâve eder. Ve kanunun nihaî 
şekli orada husul bulur. Yukarıdaki serlev
hası da o kanunun ruhunu ifade etmez, ona 
lâyık bir serlevha olmaktan çıkar. Onun için 
kanunları müzakere etmeden evvel serlevha 
koymak esasen doğru değildir. Bazı memleket
lerde, bilhassa hem ayan, hem mebusan mec
lisleri olan bazı memleketlerde kanunun serlev
hasının müzakere edilmemesinin başka bir se
bebi de vardır. O da her iki meclisin biribi-
rine karşı kullandıkları (Deference) yani neza
ket, mücameledir. Her iki mecliste de müzake
re edilecek bir kanun, malî kanunlar müs
tesna olmak üzere, evvela ya ayanda yahud da 

mebusanda müzakere edilir. Ayanın kabul 
ettiğini mebusan değiştirir, mebusaıım kabul et
tiğini ayan değiştirir ve bu suretle kanunun 
ruhu da değişmiş olur. Bu suretle eğer serlev
ha evvelden kabul edilmiş olursa yeni kanunun 
ruhuna tetabuk etmemiş olur. Fransa-
da bir usul bulunmuştur, şüphesiz her memle
kette böyle usuller vardır. Kanun müzakere 
edilipte kesbi katiyet ettiği zaman en son hangi 
meclisten çıktı ise o meclisin reisi ile başkâ
tibi kanunu bir daha okuyub, o kanun için en 
muvafık serlevha ne ise onu bulurlar ve kanun 
resmî ceridede o serlevha ile intişar eder. Bi
naenaleyh, kanunun serlevhası, kanunun he
yeti umumiyesine dahil değildir. Zaten, demin 
arzettiğim gibi, reye konmamıştır ve kabul 
edilmemiştir. Bu itibarla 1495 numaralı kanu
nun serlevhası yalınız birinci maddeye ektir 
denmekle Meclis hiç te bağlanmış değildir. Bu 
bir mâna ifade etmez. Mevzu, tefsir mevzuu
dur, tefsir yoluna gidilmesini ve Bütçe encü
meninin mazbatasının müzakereye vaz ve kabul 
edilmesini istirham ederim. 

ATIF BAYINDIR (İstanbul) — Arkadaşlar, 
Millî Müdafaa encümeninin yaptığı veçhile ka
nun tedvini suretile bu meselenin halli pek âlâ 
mümkündür. Fakat bunun iki küçük mahzuru 
vardır. Birincisi; bu kanunu uzun zaman için 
makabline teşmil etmek zarureti hâsıl olacaktır. 
İkincisi; yapılan kanundan anlamak herkesin 
hakkıdır. Meclisi Ali kanunu yapar, fakat mem
leketin içinde dışında her ferd kanunu anlamak
ta haklıdır. Bir çok uzak, yakın memleketler
de, vilâyetlerde bu kanunu tatbikle mükellef 
mesuliyet alan arkadaşlarımız bu kanunu öyle 
anlamışlar ve tatbik etmişlerdir. Bu şekli tat
bikten dolayı hiç hatıra gelmez ki bunlar zim-
mettar olsunlar. Bu meseleyi tedvin suretile hal
ledersek birinci madde ile ramazan günlerinde 
fazla tayın vermiş olan arkadaşlar bundan do
layı zimmettar olacaklardır. Fakat ikinci mad
de ile bu zimmetlerinden affedileceklerdir. Hal
buki bunları bu mevkie getirecek hiç bir sebeb 
ve vesile yoktur. Bu zaruretten dolayı biz bunu 
tedvin cihetine gitmemeliyiz. 

Tefsire gelince; tefsir ne demektir? Bunun 
iki manası vardır. Adi tefsir, yani izah. İkincisi 
de jürüdük tefsir. Bu tefsiri Nâzım arkadaşımı
zın yaptığı şekilde tarif etmiyeceğim. Tefsir ne 
zaman yapılır ve nasıl yapılır? Bunu iki kelime 
ile arzedeceğim. 

Tefsir ne zaman yapılır? Eğer kanun mana
yı tam vazıh surette bildirmiyorsa bir, ikincisi 
de metinden çıkan mana vazıı kanunun maksa
dını tam surette izah etmiyorsa o vakit tefsire 
müracaat edilir. 

Tefsir nasıl yapılır? Tefsir tekniğinde, tefsir
den evvel mevcud kanunların ahkâmına bakılır, 
Kanun yapılırken bu hususta cereyan etmiş olan 
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etüdlere, tedkikata bakılır, ondan sonra tefsir 
yapıldığı zaman metnin manası genişletilerek 
ve metnin manası daraltılarak husule gelen ne
tice nazarı dikkate alınır. Bu da gösteriyor ki 
tefsir, bir metnin manasını tavzih değildir, bil
âkis kelime üzerinde, tabir üzerinde, cümle üze
rinde imalât vardır, yeniden yapma vardır. Esa
sen böyle olmasaydı, tefsir bir tavzihten ibaret 
olsa idi, eski kanunu esaside mevcud hüküm -M 
ona göre tefsir Şûrayi devlete aid idi - bizim Teş
kilâtı esasiyemizde bu hak doğrudan dağruya 
Meclisi Milliye verilmiştir. Çünkü bunda bir 
nevi kanun yapmak (Manipulation) vaziyeti 
mevcud olduğu için bu husus vazıı kanuna ve
rilmiştir. Bu umumiyeti ifade eden tefsirdir. 

Bir de işin mevzuuna münhasır olarak mah
kemelerde hâkimler tefsir yapar. Yüksek temyiz 
tasdiki yaptığı zaman bu işe münhasıran mev
zua, aid tefsir olur. Binaenaleyh tefsir keli
mesinin manasını tavzih olmadığına göre bu
rada yapacağımız tefsirde, acaba burada ted
vin mahiyeti var mı diye düşünmeğe mahal 
yoktur. Kaldı ki Maliye encümeniniz burada 
tefsir mevzuu dahi görmemiştir. Yapılan ze
yilde, efradın gündelik taymatı, denmiştir. 
Günlükten maksad senenin bütün günlerine şa
mildir. Vazıı kanunun maksadı yalnız adi gün
lerde değil, ramazan günlerinde de efradı bes
lemek olduğuna göre, ramazan günlerinde da
ha ziyade tayın vermekten mahrum etmeğe 
imkân yoktur. Maliye encümeniniz bunu tef
sirden müstağni addetmiştir. Binaenaleyh Ma
liye encümeninin mazbatasının reye konması
nı şayed bu teklifim kabul edilmezse Bütçe en
cümeninin mazbatasının reye konulmasını rica 
edeceğim. (Müzakere kâfi sesleri). 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; kâfi 
diyen arkadaşlarım, Nâzım Poroy ve Atıf Ba
yındır gibi iki kıymetli hukuk adamının bize 
verdikleri ziyafetle ihtiyaçlarını tatmin ettik
leri zehabmdadırlar. Ben de her ikisinden isti
fade ettim. Bu gün, müsbet veya menfi, neti
cesi ne olursa olsun, azamî zevk ve huzuru vic
danî duydum. Yalnız burada söz söylediğim 
zaman mümkün olabildiği kadar bizi dinleyen 
her vatandaşın, indelhace derdlerini halletmiş 
olmak için zabıtlara müracaat edecek her hâ
kimin, memurun ve vatandaşın bu mütalealar-
dan aldıkları ilhamlardan kendilerine pay ayı
racakları şüphesizdir. Bazı beyanatımı Ziya 
Gevher arkadaşımız yanlış anlamış, tashihe lü
zum yok, etmeyeceğim. Ben 10 sene üzerinde 
ısrar etmedim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Za
bıt öyle. 

REFİK İNCE (Devamla) — Bilâkis 1935 
senesine kadar öyle tatbik edilmediğini söyle
mekle Divanı muhasebat reisi bize yeni bir şey 
öğretti ve Hükümetin 10 senelik muafiyet is
temesine lüzum olmadığı meydana çıktı. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Çar
şamba günü, 11 sene, dedin. 

REFİK İNCE (Devamla) — Bundan evvel
ki bahsedişim, 11 seneden bahsedişim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ha.. 
REFİK İNCE (Devamla) — Hükümetin ta

lebine müstenid idi. Tashih edilince şimdi bu 
taleb 5 seneye kalır. Ziya Gevherin dediği gi
bi 1 sene için değil. Divanı muhasebat reisi
nin dediği gibi 1935 ten beri toplanan erzaka 
teallûk eder. Sözlerinden bir noktayı da ka
bul etmeyeceğim; diyorlar ki, emir altmda 
olan adamları, küçük memurları bu hareketle
rinden dolay niye mahkûm edelim? Yani ka
nunun tatbiki ile mükellef adamlar, küçük me
murlar, yapmış oldukları bu hareketten niye 
mesul olsunlar? Bence bir vazifeyi üzerine alan 
her adam, o vazifenin teallûk ettiği ahkâmı 
kanuniyeyi bilmekle ve bunu başkasına sorma
dan anlamak ve tatbik etmekle mükelleftir. 
Onun için bendeniz böyle memurların maiyet 
altında bulunmuş olmalarının esbabı muhaffife 
teşkil etmesni asla kabul etmem. Divanı mu
hasebatın işi tefsire sevketmesi bir çok mesul 
memurların meydana çıkarılmalarile husule 
gelecek vaziyeti önlemek için akla gelen bir 
formüldür. Bu hakikî bir formül mü? Bunu 
şimdi münakaşa edeceğiz. Yalnız Nâzım Po
roy arkadaşımızın bir sözünden maadası üzeri
ne hakikaten teşekkür borcumu eda etmeli
yim. «Kanunun kelime oyuncakları arasında» 
sözünü kullandı. Hukukçu bir arkadaşımı böyle 
bir söz sarfetmekten tenzih ederim. Her hal
de bir sürçü lisan olmuştur. «Kanunun kelime 
oyuncakları arasında» sözü gibi bir tabirin kul
lanılması, kanunun kudsiyetine karşı vurulmuş 
en ufak bir şey de olsa ben tahammül edemem. 
Kanunun her kelimesi kudsidir, onların hiç 
bir zaman oyuncak olmağa tahammülü yok
tur. Bilâkis kudsiyeti vardır. Bunları kaydi 
ihtirazî olarak beyan ettikten sonra esas mev
zua geliyorum. Kanunların serlevhası o kanu
nun bünyesine dahildir. Bu hususta kendile
ri bize izahat verdiler, teşekkür ederiz. Fa
kat bizim memleketimizde kanunların serlev
hası bünyelerine dahildir, dahil değildir de
meğe imkân yoktur. Fransadan bize misal ge
tirdiler. O, Fransaya aiddir, bize aid değil
dir. Bizim kanunların içerisindeki ahkâm, 
muhtelif dahi olsa, her noktası, her maddesi, 
vazıı kanunun emrettiği için lâzimülittibadır. 

Farzedelim ki, kazanç kanununun içinde as
kerî. yem kanununa aid bir cedvel bulunsun. O 
tatbik olunurken, efendim bu kanun kazanç ka
nunudur, bununla ne alâkası var diyemeyiz. 
Bu, vazıı kanunun emridir, ifa edilir. 

Bir sual; falan tarihli kanunun birinci mad
desine zeyil ne demektir? Birinci maddesini 
yazdıktan sonra bir nokta, yok mu, işte o nok
tadan sonra bir cümle ilâve etmek demektir. 
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Şimdi yem ve tayın kanununun birinci madde
sine zeyildir dedikten sonra zeyil edilen kısmı 
birinci maddenin noktasından sonra aynen ya-
pıştırırsak ikinci maddeye şümulü nedir? Onun 
içindir ki, işin bu noktadan dahi halline imkân 
bulunmadığı görülür. Çünkü askere şu kadar 
verilir. Zeyil şimdi geliyor. Kars ve falan fa
lan vilâyetlerde olursa şu kadar arttırılır diyor. 
Onun için mahiyeti itibarile tefsire işin taham
mülü yoktur. 

Şimdi Bütçe encümeni ile Maliye encümeni 
arasında noktai nazara ihtilâfı vardır. Bu me
selenin halledilmesi lâzım ise esas itibarile te
sis taraftarıyım. Eğer tefsir noktası mevzubahs 
olursa, muhterem heyetin kabul etmesi noktasın
dan gündelik tayınatm tatbikmda hem eyyamı 
adiyenin hem de ramazan gününün hissesi var
dır manasını çıkarmak lâzımgeldiği zaman Ma
liye encümeninin noktai nazarı gayet doğrudur. 
Tefsir mânanın zorluğunu, vazıı kanun maksa
dını anlamağa matuftur. Onlar diyorlar ki, 
zaten orta yerde tefsire mahal yoktur, yeni 
bir tefsir koymakla bu tefsirin makabline şü
mulü var mıdır, yok mudur? Bu gibi vaziyet
lerin hudusuna mâni olmak noktasından fayda 
vardır. Tesis mevzuunu kabul etmezseniz 
Maliye encümeninin noktai nazarını ka
bul etmenizi hukuk noktasından ve gündelik 
tayını ifade noktasından, rica ederim. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Bendeniz kanu
na oyuncak demedim. Kanundaki kelimeler 
yanyana konunca o hale gelmiş olabilir. Tertibi 
anında vukubulan bir zühul olabilir. Arkada
şımın yüksek, büyük kelimeler kullanarak ka
nunu oyuncak yapar gibi kanunun kudsiyetine 
karşı hareket gibi göstermek istediği bir va
ziyette bulunmadım,. Vazii kanunun maksadı 
anlasılamadığı gibi şu kanun münasebetile Re
fik İnce arkadaşımız da benim maksadımı an
lamadı, bütün heyet bunu takdir buyurduğu 
halde. 

Serlevhanın metne dahil olub olmadığı mese
lesine gelince; kanunun serlevhası metne dahil 
değildir ve bir hüküm ifade etmez. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÜSNÜ KÎTAB 
CI (Muğla) — Efendim, bendenizden evvel 
söz alan arkadaşlarım vazifemi teshil etmiş ol
dular. Söyliyeceğim şeylerin bir çoklarını söy
lediler. Onun için bendeniz kısaca Encümeni
mizin noktai nazarını bir defa daha tavzih ile 
iktifa edeceğim ve bu tavzihim belki Refik 
İnce arkadaşımıza da cevab teşkil etmiş ola
caktır. 

Arkadaşımız diyorlar M, tefsir, müşkülleri 
halletmek için tasannu ve cebri nefis etmekle 
mi yapılır yoksa her hangi bir mevcud tered
düdü izale için bir ibareyi tavzih için mi ya
pılır. Bilmem bunun birincisini iddia etmek 
her hangi bir encümeniniz için varid olur mu? 
Yani bir arkadaşımızın hatırına gelirmi ki, 

sırf müşkülleri hal için Bütçe encümeni otur
du da bir takım çıkar yollar aradı. Bütçe en
cümeniniz katiyen böyle bir işle uğraşmamış
tır. Bu bizim mazbatamızda sarihan ifade 
edilmiş olduğu gibi Bütçe encümeninin mü
zakeresini takib eden her hangi bir arkadaş bu 
söylediklerimi teyid eder. Eğer hazır bulundu 
ise. Bizim istidlalimiz şudur; ve kanunun met
ni, ruhu bize kuvvet vermiştir. Kanunun met
nine baktık, 1495 numaralı kanunun birinci 
maddesi şöyle diyor; Arkadaşlar okudular. Ben 
yaknız manasını tebarüz ettirmek için okuyaca
ğım. Kars, Erzurum../Bu vilâyetlerdeki asker
lerin gündelik tayinlerine ilâve edilir dendik
ten sonra, ramazanın istisna edildiğine dair 
bir kayıd olmadığına göre, kanunun unvanmı 
bırakalım, şu kanunun birinci maddesini aynen 
okuyan bir insan tereddüde duçar olur mu?. 
Acaba vazıı kanun burada ramazanı istisna etti 
diyebilir mi? Burada bir mutlakiyet var. Buna 
göre mana istihraç eden her hangi bir kimse 
bunun ramazan yevmiyesine de şamil olduğunu 
kabul eder. Çünkü gündelik tayınat mevzuba
histir. Bu madde sarihtir ve bu manayı ifade 
eder. 

Gelelim vazıı kanunun maksadına ; Vazıı ka
nunun maksadı nedir. Kanunun ruhu neyi kas
tetmiştir? Vazıı kanun muhtelif iki sebeble ruh
sat ve vüsat vermiştir. Birisi ramazan, diğeri 
soğuk iklimdir. Ramazanda askerlerimize da
ha iyi gıda veriyor. Soğuk iklimldekilere bu 
hakkı vermiyelim diye vazıı kanun düşüne
bilir mi? Vazn kanun için böyle bir düşünceyi 
bir an için dahi tasavvur etmek mümkün mü
dür? Tefsir de kanunun ruhuna istinad eder. 
İşte biz bunu yaptık. Bütçe encümeninin mazba 
tasmda müşkülâtı maliyeden dolayı bu yola gi
dildiğini gösteren tek bir fıkra dahi yoktur. 
Onun için bu yola müracaat ettik demedik. 
Bu maddenin itlakı karşısında bu manayı çıkar
dık. Vazıı kanunun maksadını ele aldık ve bu 
tefsir fıkrasmı huzurunuza gönderdik. 

Arkadaşım diyor ki, maddeye ek yapılınca 
iki madde birleştirilir. O halde 1330 , tarihli ka
nunun birinci maddesi, tayinat yevmiyesine da
irdir, bu eklemede ramazan nerede kalacak? 
Birinci maddeyi okursanız burada yoktur. 
Serlevhayı bırakınız. Biz maddeyi bahsediyoruz. 
Eğer maddede sizin dediğiniz gibi 1330 tarihli 
filân Içanunun birinci maddesine eklenmiş dese 
idik - ki, öyle yapıyoruz. Taknin usulü de böy
ledir - yek madde olmaz. 

Biz encümen mazbatasında izah ettik, dedik 
ki, unvanla, maddeden anladığımız hükmü ta
dil edemeyiz. Onun için anladığımız manayi de-
ğiştirmemişizdir. Binaenaleyh, sizin düşündü
ğünüz gibi onu maddeye birleştirenleyiz, ayrı, 
ayrı yazılması lâzımgelir, Çünkü maddede 
o sarahat yoktur. Bu böyle olduktan sonra 
Maliye encümeninin mazbatasını mı, Bütçe en-
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cümeninin mazbatasını mı kabul edelim? Mese
leyi hal itibarile ikisi de birdir. Görülüyor ki, 
maddenin unvanının verdiği bir tereddüd hâsıl 
olmuştur. Böyle herkesi duçarı tereddüd ede
cek bir fikri kabul etmektense, doğrudan doğ
ruya vazu kanunun maksadını ifa ederek, bir 
tefsir yaparak meseleyi halletmek yerinde olur. 
Kaldi ki, Refik tnce arkadaşımız bir uçtan obir 
uca atlamaktadır. Biz tefsiri kabul ediyoruz. 
Onun için zannederim Bütçe encümeninin maz
batası yerindedir. 

Ziya Gevher arkadaşımızın da bir takriri 
vardır. O takririn okunarak reye konmasını ri
ca ederim. 

REtS — Müzakerenin kifayeti hakkında 
bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Reinsliğe 
Müzakere kâfidir. Bütçe encümeni mazba

tasının reye konulmasını teklif ederim. 
Ağrı 

İhsan Tav 
REİS — Takriri kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. 
(Daha başka takrirler de var sesleri). 
REİS — Ben yalnız kifayeti müzakere hu

susunu reye koydum ve kabul edildi. 
Ayrıca iki takrir daha vardır. Onları da oku

yacağız: . _& 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblerden dolayı Maliye encü
meni mazbatasının reye konulmasını teklif ede
rim. ^ 

İstanbul 
Atıf Bayındır 

Yüksek Reisliğe 
Verilen izahat ve müzakerelerden alınan ne

ticeye nazaran Bütçe encümeni mazbatasının ka
bul edilmesini arzederim. 

Çanakkale 
Ziya Geher Etili 

REİS — Şimdi 3 takrirden ikisi Bütçe encü
meni mazbatasının reye konmasına diğer biri de 
Maliye encümeni mazbatasının kabulüne dair
dir. 

Evvelâ Maliye encümeni mazbatasının kabu
lüne dair ... 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Maliye encümeni reisinin takriri hakkında söz 
söyliyeceğim. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Müzakere kâfi 
görüldü. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Takrir hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Maliye encümeni mazbatasının ka
bulüne dair olan takrirleri reyinize arzediyorum. | 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... reddolunmuş-
tur. 

Şimdi Bütçe encümeninin mazbatasının ka
bulüne dair olan takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bu takrirler kabul olunduğuna göre tefsir 
fıkrası okunacaktır: 

Tefsir fıkrası 
1 - VI - 1929 tarih ve 1495 sayılı kanunun bi

rinci maddesinde yazılı mahallerdeki eratın 
gündelik tayınlarına yapılan ilâveler 14 eylül 
1330 tarihli tayinat ve yem kanununun birinci 
ve ikinci maddelerinde gösterilen gündelik is
tihkaklara şamildir. 

REİS — Mütalea var mı? Tefsir fıkrasını 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Kütahya merkez jandarma komutam 
yüzbaşı Zeki Berkmana bağlanan tekaüd maaşı
nın maluliyet derecesile tashihine imkân olub ol
madığının tayini hakkında Milli Müdafaa, Adli
ye ve Divanı muhasebat encümenleri mazbataları 
(5/24) [1] 

REİS — Mütalea var mı? 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Malûl zabitler hakkındaki ... 
REİS — Müsaade buyurun; sözünüzü kay

dettim. Mazbata okunsun. Sonra söylersiniz. 
(Divanı muhasebat encümeni mazbatası okundu) 

REİS — Mütalea var mı? 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Malûl zabitler hakkında şimdiye kadar yüksek 
huzurunuzu bir kaç defa işgal ettim. Bu defa 
yine ayni mevzu üzerinde konuşacağım. Şimdi 
temas edeceğim mevzuun ciddiyeti ve nezaketi 
karşısında Yüksek Meclisin alâkasından ve iza
hatından ben de müstefid olacağım. Bunun için 
çıkıyorum. 

Şimdi okunan mazbatada meselenin aslü esa
sını gördük ve Divanı muhasebat mazbatasında 
okuduk. Ben de anladığım kadar bunu .bir hu
lâsa edeceğim. 

Bir zabit tekaüd olunuyor. Tekaüd olun
mazdan evvel ve sonra muayene olunuyor. O za
bit bilâhare maluliyet iddia ediyor. O vakit sıh
hiye dairesi diyor ki; sen tekaüdden evvel ve 
sonra muayene olundun, mucibi maluliyet bir 
halin yoktur. Bu maluliyet iddiası bilhassa 3255 
numaralı kanuna tevafuk etmiyor. 3255 numa
ralı kanunun dördüncü maddesi kısaca şu ifade
yi kaydeder : Her ne sebebten olursa olsun ma
luliyet iddiaları tekaüd taleblerile birlikte ve 
resen tekaüde sevk halinde de buna ıttıla tari
hinden itibaren bir ay içinde yapılır. Bu müd-

[1] 39 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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detten sonra vaki olacak maluliyet iddiaları mes-
mu olamaz. Bu zabit bu müddetin inkızasm-
dan sonra müracaati yapıyor. Buna rağmen 
Millî Müdafaanın sıhhiye dairesi diyor ki; te-
kaüd edilmezden evvel ve sonra yapılan muaye
nede mucibi terfih bir halin yoktur. Yine bu 
adamın hastalığı buradaki kâğıdlar arasında gö
rülmemekle beraber, öğrendiğime göre, nevres-
tenidir. Kendisinin terfihi hakkında istinad 
edilen 1122 numaralı kanunun 4 ncü ve beşinci 
maddelerinde sayılan hastalıklara uymuyor. Bi
naenaleyh Millî Müdafaanın verdiği karar bu 
esbabı kanuniyeye istinad etmektedir. Bununla 
beraber bu zat Divanı temyize müracaat ediyor. 
îlk defa müracaatında talebi reddolunuyor ve 
Divanı temyiz, Millî Müdafaanın noktai nazarı
na iştirak ediyor. Sonra bu zat ikinci bir idarî 
dava açıyor. Bu davada bir müddeiumumi ve 
iki doktor dinleniyor. Üçüncü doktorun din
lendiğini bilmiyorum ve bu sefer bu zabit ter
fih ettiriliyor. Şimd arkadaşlar, meselenin ne
zaketi buradadır. Teşkilâtı esasiye kanununun 
54 ncü maddesi mucibince mahkemenin verdiği 
hükümlere müdahale etmek B. M. Meclisince da
hi kabil değildir. Ben de Divanı temyizi askeri
nin vermiş olduğu hüküm üzerinde tenkidle, du
racak değilim. Yalnız hem kanunî ve hem de 
gayri kanunî bir vaziyette bulunuyoruz. Divanı 
muhasebat bize müracaat ediyor, bu müracaatta 
bir şikâyet kokusu vardır, bu şikâyette parayı 
buraya, vereceğim, fakat şu şu kanunların, şu 
şu maddeleri mucibince bu zabitin bu parayı al
mağa hakkı yoktur. Ne yapayım bir mahke
menin vermiş olduğu bir hükümle veriyorum. 
Divanı muhasebat bu İsrar karşısında bu parayı 
da vermiş bulunuyor. Benim Yüksek heyetinize 
arzetmek istediğim nokta budur; biz ara sıra 
hem kanunsuzluklar, hem de kanunların birbiri
ne tearuz ettikleri meseleler karşısında kalacak 
mıyız? Bizim bu hattı hareket karşısında vazi
yetimiz ne olacak? Fakat Divanı muhasebat bize 
müracaat ediyor, encümenlerde tedkik olunuyor, 
nihayet heyeti umumiye karşısına geliyor, bu 
yüksek Heyeti umumiye karşısında alâkasızlık 
göstermemek için hem kanunî ve hem gayri ka
nunî olan ve birbirine mütearız vaziyetleri Yük
sek Mecliste belirtmek vazifesini deruhde etmiş 
oluyorum. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur, mazbatayı 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 — Bina ve arazi vergisi kanunları hüküm
lerine ter7'ikan vergiden istisna edilmiş olan hük
mî şahıslara aid, mukataalı gayrimenkuUerin kıy
metlendirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Da
hiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/407) 

REİS — Bu kanun lâyihasının 3 ncü maddesi 
müzakere edilirken Vakıflar umum müdüründen 

izahat istendiği için tehir edilmişti, şimdi umum 
müdür buradadır, müzakeresine başlıyoruz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, Evkaf 
umum müdürlüğünden istediğimiz malûmat şu 
noktada hulâsa edilebilir : bu kanun neşri tari
hinden muteberdir, deniyor. Binaenaleyh, mu-
kataayı hangi tarihten itibaren almağa bağlıya
caktır, bunun hakkında izahat istiyorum. 

VAKIFLAR UMUM MÜDÜRÜ FAHRİ Kl-
PER — Mukataanm hangi tarihten itibaren 
alınması lâzımgeleceğini sual buyuruyorlar. Bit
tabi müruru zaman iddiası mevcud olduğu hal
de kavaidi umumiyemizde müruru zaman müd
detinden itibaren alınacaktır. Bu da bir tev
hidi içtihad kararı ile teayyün etmiştir. Beş 
sene müddet tayin edilmiş bulunuyor. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, 
umum müdür arkadaşımızın vermiş olduğu 
izahattan benim anladığımı arzedeyim : Bu 
kanun neşri tarihinden muteberdir. Bu kanun 
neyi gösteriyor? Eşhası hükmiyeye aid olub 
vergiden müstesna olan gayrimenkuUerin bu 
istisna dolayısile mukataası alınmamakta idi. 
Çünkü Evkaf idaresinin hakkı olan mukataa 
vergiye bağlı ve onun teferruatından sayılan 
bir alacak idi. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — 
Kıymet üzerinden idi, vergiye bağlı değildi. 

REFİK İNCE (Devamla) — Evet kıymet 
üzerinden idi. Şimdi bu gayrimenkuUerin kıy
meti yazılmamış olduğuna göre nasıl yazılaca
ğına dair bir kanun çıkarılıyor. Bu kanun ta
rihi neşrinden muteberdir, demek kanun çı
kar çıkmaz derhal komisyonlar, memurlar fa
aliyete geçecekler, eşhası hükmiyeye aid gay-
rimenkullere kıymet biçecekler. Kıymet biçil
dikten sonra kanun dairesinde % şu kadar 
nisbette mukataa alınacaktır. Mesele budur. 
Umum müdürün verdiği izahata göre ve o iza
hattan benim anladığıma göre bu kanun yarın 
çıkarsa yarınki tarihten itibaren müruru za
man haddi olan beş senelik mukataalar bu bi
na sahihlerinden alınacaktır demek. İşte be
nim, buna hukukan imkân »bulunmadığı yolun
da mütaleam var. Mütaleamm saikı şudur: 
Yani Evkaf umum müdürlüğü doğru düşünmü
yor. 3 sene, 5 sene evvel çıkarmış olduğumuz 
bir kanunla vergiden affettiğimiz adamların, 
müesseselerin vergilerine bağlı olan mukataa 
dahi alınmamış ise, kabahat, affeden vazn 
kanunda mıdır, istemiyen alacaklıda mıdır, 
yoksa kendisinden bir şey istenmediğinden do
layı vermeyen müessese sahibinde midir? Ben
ce mesuliyet, manevî şekilde ilk evvelisine ra-
cidir amma, asla üçüncüsüne raci değildir. 
Bu birincisi. 

İkincisi; üç sene evvel gayrimenkuUerin 
kıymetlerile, bu günkü kıymet arasındaki fark 
bariz şekilde malûmdur. Bu gün aşağı yukarı 
% 25, % 50 ve belki daha fazla mîkdarda ar-
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an gayrimenkullefin kıymetleri bu günkü ra

yiç esas ittihaz edilerek beş sene evveline gi
dilerek mukataa tesbit etmekte müthiş ada
letsizlik vardır. Binaenaleyh kanaatim odur ki, 
ne hukuk bakımından, tarihi neşrinden evvele 
rücu ederek mukataa istihsaline gitmek im
kânı vardır, ne de mukataa istihsal edilmiş ol
sa bunun tarhü tevziinde adalet vardır. Bina
enaleyh Evkaf umum müdürlüğünü böyle bir 
yola gitmekten tenzih ederim. 

Bir üçüncü noktai nazar ilâve edeyim: Tev
hidi içtihad kararı var, dediler. Tevhidi içti-
had kararının mânası şudur: Mukataa hangi 
müruru zamana tâbidir? 5 senelik, 10 senelik 
müruru zamana tâbi diye husule gelen bir içti 
hadm muhtelif tecelliyat göstermesi münasebe-
tile Temyiz heyeti umumiyesi tevhidi içtihad 
kararile mukataanm bir icar mahiyetinde 
olduğunu ve binaenaleyh Borçlar kanununun 
maddei mahsusası mucibince icarların 5 senelik 
müruru zamana tâbi olacağını tesbit etmiştir. 
Bu dava onunla müddet bakımından alâkadar
dır. Bence beş senelik, iki senelik, bir senelik 
bir günlük olsun kanunun neşrinden evvelki 
zamana aid olmak üzere mukataa istemek hakkı
mız yoktur. Niçin alınmamıştır, niçin affedil-
miştir, vazn kanun bilir; niçin istenmemiştir, 
mal sahibi bilir. Fakat doğrudan doğruya eşhası 
hükmiyenin makable teşmil sureti ile mükelle
fiyetine imkânı hukukî bilmiyorum. Onun için 
noktai nazarlarına iştirak etmiyorum. Daha 
çok tenvir ederlerse tabiî noktai nazarım deği
şebilir. 

REİS — Feridun Fikri. 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Malûm ol

duğu üzere müruru zaman cezada ayrı, hukuk
ta ayrı ;nütalea olunur. Cezada, resen makamı 
iddianm tedkik edeceği mevzudur. Hukukta 
hâkim bunu resen nazara alamaz. Taraflardan 
biri dermeyan ettiği takdirde nazara alınır. 
Bu kanunla müruru zamanm katı cihetine gi
dilmesi hususunun doğru olamayacağı hakkın
da Refik İncenin fikrine tamamen iştirak ede
rim. Binaenaleyh Evkaf umum müdürü bizi 
tenvir etmelidir. Şayet bu kanunla cereyan 
etmekte olan müruru zamanı katedici vaziyet 
vücude getiriliyorsa bu, hukuk esaslarına ta-
mamile aykırı olur. Mahiyeti ne olursa olsun. 
biz burada hukuk kaidelerine aykırı şekilde 
müceddet bir müruru zaman mebdei vücude ge
tirenleyiz. Bu itibarla Evkaf müdürü umumisi
nin bu hususta etraflı şekilde izahat vermesini 
diler ve kanunun şekline nazaran, bu kanunla, 
müruru zaman sadedinde hiç bir hakkın izale 
edilemiyeceği, bu müruru zamanın inkıtaa uğra-
tılmıyacağınm sarih olarak tebarüz ettirilmesi 
iktiza eder. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KÎTABÇI (Muğ
la) — Efendim Feridun arkadaşımızın taleble-
rine bittabi Müdürü umumî bey cevab verirler. 

Diğer, Refik İnce arkadaşımızın sorduklarını 
geçen gün biraz karşılamış olduğum için şimdi 
bunu teyid edeceğim. Bir defa bunun vergi ile 
hiç bir münasebeti olmadığını tebarüz ettirece
ğim. Vergi ile alâkadar değildir. Vergi, doğru
dan doğruya Hükümete aid bir şeydir, amma 
mükellefiyetidir. Berikisi, Evkaf müdürü umu
miliğine aid bir hakkı şahsidir. Burada ikisinin 
birlikte yazılmış olmasının sebebine gelince: da
ha evvel ne nisbette alınacak mukataa bedelini 
tesbit eden bir hüküm vardı. Bu hüküm tapu 
harçlarını gösteren 1405 numaralı kanunda tes
bit edilmişti. Orada denmişti ki, kıymetinin 
binde iki buçuğu ödenecektir. Şimdi arazi ve 
bina'vergileri çıkıp ta bazı mukataaya tâbi gay-
rimenkuller vergiden istisna edilince, bunların 
kıymetlerinin takdirine hacet kalmamıştır. Çün
kü onlardan vergi alınmıyacağı için Maliye 
bunlara vergi takdiri cihetine gitmemiştir. 
Evkafın hakkı şahsisini temin etmek için ortada 
bir formül kalmamış. Fakat hakkı şahsiyi iskat 
eden bir hüküm de yoktur. İstisna edilmeden 
maksad, evkafa aid mukataa bedellerinin istisna 
edildiği değildir. Buna dair hiç bir yerde hüküm 
yoktur. Bu olmadıkça, sen benden, ne istediğini 
ve istemek şeklini tayin etmeden, şöyle böyle 
mülâhazalarla, herhangi bir şahsın, şahsiyeti 
hükmiyenin hakkı ortadan kalkar mı? O hak 
yine haktır. 

Müruru zaman meselesini mevzubahs etmeğe 
zaten lüzum yoktur. Hiç bir zaman müruru 
zamanı tesbit ederek, filân ve falan hakları sa-
kit olacaktır, diye bir hüküm koymuş değiliz. 
Bunlar evvelce arzettiğimiz gibi, ahkâmı mevzu-
amızla halli kabil olan meselelerdir. Bunları da 
tekrar etmeğe lüzum yoktur. Hattâ Refik İn
ce arkadaşımız daha evvel mevzubahs etselerdi, 
Yani, Devlet, idarei hususiye, belediyelere ve 
mülhak bütçelere aid olan bir takım gayrimen-
kuller vardır. Bunlar mukataaya tâbi olduğu
nu bundan evvel 3450 ve 3709 numaralı kanun
lar tesbit etmiştir. Şimdi o kıymetler takdir 
edildikten sonra onlar üzerindeki mukataa. be
delleri yürümeğe başlayacaktır ve belki de baş
lamıştır. Nasıl ki ,onlar üzerinde ahkâmı umu
miye cereyan ediyorsa, şimdi burada da mevzu
bahs olan gayrimenkullerde de öyle yapılacak
tır ve bunların tesbitinden sonra ayni vaziyet 
hadis olacaktır. İstenmeyen kira bedelleri de 
istenecektir. Bu kira bedellerinin istenmeme
sinde istinad edilecek hiç bir sebeb yoktur. 
Maksad yine, o hak haktır, iskat etmeği de 
vazn kanun düşünmemiştir; olduğu gibi cere
yan etmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Kıymet farkın
dan mütevellid nisbet artmasına ne diyeceksi
niz? 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Bu mesele için müdürü umumî bey ne 
düşünüyorsa söylesinler. 
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FERİDUN FİKRİ .(Bingöl) — Kanunun 

umumî vaziyetine nazaran encümeninizce mü
ruru zamana taallûk eder mahiyette her hangi 
bir hüküm var mıdır? 

BÜTÇE E .M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Hayır. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Çok güzel, 
esasen tenevvür etmek için sordum. 

VAKIFLAR U. MÜDÜRÜ FAHRİ KÎPER 
— Efendim, mesele iki ciheti tazammun etmiş 
oldu. Bendenizin evvelâ beş senelik müruru 
zankandan bahsedişim, sualin mukataa ve icare-
teyinli hususatta ne kadar müddet geçerse ver
gi sakit olacaktır gibi bir sual varid olduğu 
için umumî olarak beş sene diye arzetmiştim. 
ve bu hususta tevhidi içtihad kararına istinad 
etmek istedim. Verdikleri izahattan anlaşılı 
yor ki, esas mesele bu değildir, ve kanunda da 
mevcud müruru zamanlara aykırı, beyefendinin 
söyledikleri gibi, diğer bir müruru zaman ihda
sı gibi bir hal de mevcud değildir. 

Asıl sual, kanun yeni çıkıyor, bundan evvel 
mukataa bunlardan alınmamış, mevzubahs olan 
yeni kanuna göre istenilecek mi, istenilmiye-
cek midir? Şimdiye kadar bunlardan istenilme-
mesi sebebine gelince; esasen Vakıflar kanunu 
vakıflar'.n mukataa alması hakkını kabul edi
yor. Binaenaleyh bu, hak olarak icar gibi ta
hakkuk etmiş oluyor. Sonra vergisini verenler 
de o mikyas üzerinde ki, ekseriyeti azimeyi teş
kil ediyor, bu borçlarını tamamile tesviye et
miş bulunuyorlar. Fakat kanunda bir kısmı 
Devlet ve müessesata aid olanlar hakkında 
vergi alınmadığı için esasen mevcudiyeti olan 
bir hakkm hak sahibi tarafından elde edileme
diği anlaşılmıştır. Bunu halletmek için bundan 
evvelki kanunlarla olduğu gibi iki mana 
çıkarılmış. Deniliyor bu nisbet dairesinde 
mukataa alabilmek için vergileri yoktur, 
bunlara matrah tayin edilsin. Kanun 
çıkıyor, fakat en sonundaki, arzettiğim 
gibi bazı cemiyetler vesaire bundan hariç kalı
yor. Binaenaleyh onlar üzerinde de bundan 
evvelkiler hakkında olduğu gibi vakfm bir hak
kı olduğu ve şimdiye kadar bunu istememiş 
olması, müruru zaman müddetine dahil olduğu 
halde, bundan vazgeçmesini icabettirecek hiç 
bir nokta göremiyorum. Sonra kalıyor ki, tak
dir edilen kiymet bugünkü vaziyete göredir, 
bundan evvel kiymet takdir edilmiş olsa idi 
daha dun olurdu. Bugünkü rayiç yüksektir. 
Her alım satım, her muamelede piyasa daima 
muhtelif olabilir. Bunun aksi de olabilirdi. Bel
ki bazı yerlerde fiatlarda daha düşkündür 
veya bazı yerlerde daha fazladır. Eğer düşkün 
olsa idi yine aynı hal vaki olabilecekti. 

REİS — Kanunun birinci ve ikinci madde
leri kabul edilmiştir, üçüncü ve dördüncü mad
deleri tarihi neşir ve kimlerin infaz edeceğini 
bildirdiğinden, bunun ise rayiç vesaire ile alâ

kası olmadığından yeniden bu yolda müzakere 
açılmasma mahal yoktur. Müruru zamanla da 
alâkasının olmadığı ayrıca ilâve edildi. 

REFİK İNCE (Manisa) — Şu tatlı bahis açıl
mışken rnüsaade buyurunuz da şu mesele iyi bir 
neticeye vâsıl olsun. 

REİS — Yeniden müzakereye müsaade ede
mem. Tarihi neşirle sizin konuşmak istediğini* 
şey arasmda bir münasebet görmüyorum. 

İkinci müzakeresine bırakınız. Müsaade ede
mem. 

REFİK İNCE (Manisa) — İtaat ederim am
ma mesele halledilmedi. 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
— Arkadaşlarımız mutmain okun.... 

REFİK İNCE (Manisa) — Siz de söyleye-
mezsiniz. 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
— Tariöi neşri hakkmda söyleyeceğim. 

REİS — Müsaade edemem. Madde okunsun 
sonra söylersiniz. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
— Tekrar ediyorum. Arkadaşlarım mutmain 
olsunlar. Tarihi neşrinden muteber olan hü
küm, tapu resmî ve harçları hakkındaki ka
nunun mukataa için matrah gösterdiği vergi 
kıymetini tayine aid olan birinci ve ikinci mad
delerde gösterilen formülün tatbikma aiddir. 
Bunun müruru zamanla vesaire ile alâkası yok
tur. Kanunun neşri tarihinden meriyete geçecek 
hükümleri birinci ve ikinci maddelerindeki kıy
met takdirine aid ahkâmdır. Müruru zamanın 
bununla hiç bir alâkası yoktur. Müruru zamanın 
mülk kirası hakkındaki ahkâma tâbi olduğu 
izah edilmiştir. 

REİS — Mesele anlaşılmıştır. Müruru za
manla alâkası yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) Müsaade edin de biz 
anlıyalım. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler .. Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 — tsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer 

müteharrik levazımının Türkiyeye idhalleri müh
letinin temdidi hakkında kanun lâyihası ve Ha
riciye ve îktısad encümenleri mazbataları (1/494) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında bir mü
talea var mı? Maddelerin müzakeresine geçılme-

[1] 36 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et- | 
miyenler ... Kabul edilmiştir. ı 

İsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer mütehar- j 
rik levazımının Türkiyeye idhalleri müddetinin ı 

temdidi hakkında kanun I 
MADDE 1 — 29 şubat 1940 tarihli Türkiye - | 

İsveç ticaret ve kliring anlaşmalarına merout j 
8 numaralı mektubta, isveçe sipariş edilmiş bu- i 
lunan müteharrik şimendifer levazımının Türkı- i 
yeye idhali için 1 temmuz 1940 tarihine kadar j 
tesbit edilmiş olan müddet, Münakalât vekâletin- i 
ce siparişlerin teslimi için yeniden kabul edile
cek mühletin nihayetine kadar uzatılmıştır. 

BEİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka

daşlar, bu lâyihanın birinci maddesinin son fık
rasında dolambaçlı ve müphem . bir ifade gör
düm. Bu iphamı lâyikile arzetmiş olmak için ı 
maddeyi okuyorum: ı 

«29 şubat 1940 tarihli Türkiye - İsveç ticaret 
ve kliring anlaşmalarına merbut 8 numaralı 
mektubta, İsveçe sipariş edilmiş bulunan müte
harrik şimendifer levazımının Türkiyeye idhali 
için 1 temmuz 1940 tarihine kadar tesbit edilmiş 
olan müddet, Münakalât vekâletince siparişlerin 
teslimi için yeniden kabul edilecek mühletin ni
hayetine kadar uzatılmıştır.» 

Şimdi bu ifade tarzından anlaşılıyor ki, ev
velce mevzubahs olan müddet kanunla tesbit 
edilmiş bulunuyor. Bu müddetin uzatılması is
teniyor. Fakat uzatılmasına taallûk eden hüküm 
o şekilde yazılmıştır ki, bu hükmün delâle
tinde katiyet ve vuzuh yoktur. «Münakalât 
vekâletinin siparişlerin teslimi için yeniden 
kabul edeceği mühletin nihayetine» matuf meç
hul bir müddetten bahsediliyor. Kanunun hük
mü sarih olmak lâzımgelir. Evvelce kanunla 
tayin edilen bir müddetin yine bir kanunla tem-
didi mevzubahs ise doğrudan doğruya temdid 
edilmek istenilen müddet sarahaten yazılmalı, 
şu kadar müddet temdid olunmuştur denme
lidir. Böylo niçin ifade olunmuyor? Bu sa
lâhiyet Münakalât vekâletine verilmek isten
miyorsa, bundan ihtiraz dolayısüe böyle yazıl
mışsa o takdirde doğrudan doğruya ne kadar 
müddet tayin olunacak ise bu müddet yazılabi
lirdi. Münakalât vekâletine bu müddetin ta
yini için salâhiyet verilmek isteniyorsa «Bu 
müddetin tayini, temdidi salâhiyeti Münakalât 
vekâletine verilmiştir» denilebilirdi. 

Bu şekilde yazılması acaba ayrıca bir mak
sada mı istinad ediyor, bunu anlayamadım. 
Bunun izahını rica ediyorum. Tekrar temdid 
mevzubahs olursa Münakalât vekâletince bunun 
için de salâhiyet verilmiş olacak mı? Bu nokta 
da mübhemdir, bunlarm tavzihini rica ederim. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bu kanun
da İsveçe sipariş edilen müteharrik şimendifer \ 

levazımı deniliyor. Müteharrik şimendifer le
vazımından maksad ne olduğu ve bunda bir yan
lışlık olmaması için bizim şimendifer ıstılahın
da «Materyal rulan dö şömendüfer» dediklerini 
gerek kanunlarımızda, gerek bütün muamelâ
tımızda edavtı muharrike ve müteharrike ola
rak kabul etmişizdir. Bu yanlışlığa mahal 
kalmamak için bunun izahını ve zapta geçme
sini rica ediyorum. 

İKTISAD En. M. M. FUAD SİRMEN (Rize) 
— Bu kanunla tasdiki istenilen husus, İsveç 
hükümeti ile Hükümetimiz arasında bazı şi
mendifer levazımatmm mubayaası zımnmda 
aktedilen ve mukavelede tayin edilen teslim 
müddetinin uzatılmasına dairdir. Hükümetimiz. 
bugünkü ahval dahilinde, İsveç hükümetinin, 
tayin ettiği müddet zarfında bu levazımatı tes
lim etmekte mazur olduğunu görmüş ve bun
dan sonra da kati ve muayyen bir müddetin 
tayinine imkân olmadığını da nazara almış ol
duğu için, iki Devlet aralarında anlaşarak bu 
müddetin Münakalât vekâletince münasib gö
rülecek müddet kadar uzatılması için aralarında, 
mektub teati edilmiş, bu mektublarm tazammun 
ettiği hükmün tasdiki taleb edilmektedir. Bu 
günkü ahval, ne zamana kadar İsveç hüküme
tinin bu malzemeyi teslim edebileceğini katî 
şekilde göstermeğe müsaid olmadığı için Hü
kümetçe yapılmış olan bu şekli, gerek Hariciye 
ve gerekse İktısad encümenleri de muvafık gö
rerek huzurunuza göndermiştir. Bu izahattan 
sonra kanunda bilhassa başka bir vuzuhsuzluk 
olmadığı kanaatindeyim. İzzet Bey arkadaşımı
zın buyurduğu noktaya gelince; teati edilen 
mektuptaki fransızca ibare «Materyal rulan dö 
şömendüfer» den ibarettir. 

Bizim Hariciye bunu müteharrik şimendifer 
levazımı diye ifade etmiş. Bunların ne olduğunu 
sorduk, bize ray üzerinde hareket halinde bu
lunabilecek olan bilûmum şimendifer levazımı 
dediler ve esasen mektuptaki bu levazımatı 
bizim gümrük tarifesinin pozisyonları gös
termektedir. Bu tabir içine lokomotif girdiği 
gibi vagonlar da, drezin de girmektedir. Ray 
ve sair levazım dahil değildir. Arkadaşımız, 
mevcud kanunların hükümlerine istinaden bu 
noktanın tavzihini istediler. Eğer Meclisi Âli 
münasib görürse bu «Müteharrik» kelimesinden 
evvel bir de «Muharrik» kelimesinin ilâvesinde 
Encümeniniz, bir mahzur görmemektedir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Bundan sonra 
müddet bir daha temdid edilmek lâzmıgelirse 
ayrıca kanun mu çıkarılacak?. 

İKTISAD En. M. M. FUAD SİRMEN (Rize) 
— Hayır, katî müddet tesbitine imkân olma
dığı için Hükümetçe bu şekilde hazırlanmış, biz 
de münasib gördük. (Muvafık sesleri). 

REİS — Başka mütalea yoktur. Maddeye 
«Müteharrik» kelimesinden evvel bir «Muharrik» 
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kelimesi ilâve ederek reyinize arzediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

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

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

BEİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
i. 

5 — Türkiye - Almanya arasında imzalan
mış olan ticarî mübadelelere mütedair hususî 
anlaşmaya bağlı (B. I) listesinde isim tashihi 
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 
tktısad encümenleri mazbataları (1/499) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

3910 sayılı kanunla tasdik edilmiş bulunan 
« Türkiye ile Almanya arasında ticarî müba
delelere mütedair hususî Anlaşma » ya bağlı 
« Liste B 1 » de isim tashihi yapılmasına 

dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 

25 temmuz 1940 tarihinde imzalanmış olan Ti
carî mübadelelere mütedair Hususî Anlaşmaya 
merbut « B 1 » listesinde 127 051 lira hizasında 
yazılı bulunan « Devlet matbaası » ibaresi 
« Maarif matbaası » şeklinde tashih olunmuş
tur. 

NEVZDA AYAŞ (Bursa) — « Devlet mat
baası » ibaresi denmiş. Bunda bir zühul ol
sa gerek. « Devlet matbaası » bir veya bir kaç 
cümleden terekküb etmiyor ki, « Devlet matba
ası ibaresi » denilsin. « Devlet matbaası » ter
kibi demek isteniliyor, zannederim. 

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

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden itibaren başlar. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmbiştir. 

[1] 37 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

6 —• Türkiye - Fransa ticaret, kontenjan ve 
tediye anlaşmalarile merbutları hükümleri
nin temdidi hakkında kanun lâyihası ve Ha
riciye ve İktısad encümenleri mazbataları 
(1/501) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Türkiye ile Fransa arasında 23 ağustos 1939 ta
rihinde imzalanmış olan ticaret, kontenjan ve 
tediye anlaşmalarile merbutları hükümlerinin 
31 ilk kânun 1940 tarihine kadar temdidi hak

kında kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Fransa arasında 

23 ağustos 1939 tarihinde imzalanmış olub hü
kümleri 31 ağustos 1940 tarihinde munkazi olan 
ticaret, kontenjan ve tediye anlaşmalarile bil
cümle merbutlarının 31 ille kânun 1940 tarihine 
kadar 4 ay temdidi hususunda Fransa Hükûme-
tile yapılan anlaşma ve teferruatı kabul -ve 
tasdik edilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı? 
NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim Hükü

metin mucib sebebler lâyihasında şöyle bir mü
talea var : 

«Hali hazır şeraiti dahilinde işbu anlaşma
ların temdidinde ticarî bakımdan yüksek bir 
amelî fayda mülâhaza edilmemekle beraber mez
kûr anlaşmalar ile elde edilmiş bulunan bazı 
menafiin ileride akdi mukarrer anlaşmalarda da 
muhafazasını temin eylemek ve ayni zamanda 
Fransız kliringinde bloke kalmış paralarımızın 
her hangi bir şekilde mahsubu imkânlarını ara
mak üzere alâkadar Fransız makamlarile giri
şilmiş olan temaslar sırasında gayri ahdî bir 
vaziyete düşmüş bulunmamak maksadile temdid 
keyfiyeti muvafık mütalea edilmiştir.» 

Şimdi anlaşılıyor ki, bu temdidde amelî ve 
tatbikî bir mülâhazadan ziyade, iktisadî ve hu
kukî bir menfaat mütaleası hâkimdir. Şu halde 
tenevvür etmesi lâzım gelen bir nokta var: Bu 
temdid dolayısile melhuz olan faydalar sırasında 
sayılan «bloke kalmış paralarımızın herhangi 
bir şekilde mahsubu» maksadı ne dereceye ka
dar temin edilebilmiştir? Bu yolda bir teşebbüs 
var mıdır? Bu paraların mikdarı nedir? Çünkü 
asıl hedef bu olmak lâzım geliyor. Zaten bu tem
didde tayin olunmak istenilen müddet bitmek 
üzere gibi görünüyor. Onun için bu nokta tenev
vür etmedikçe mucib sebeblerde ileri sürülen 
mütalea kâfi derecede kuvvetli görünmüyor. 

İKTISAD E. M. M. FUAD SİRMEN (Rize) 
— Fransa ile aramızda mevcud ticaret ve kli-

[1] 38 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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ring anlaşması, Meclisi Âlice en son defa kabul 
edilmiş bulunan kanun mucibince 31 ağustos 
1940 tarihine vkadar temdid edilmişti. Şimdi hu
zurunuza arzedilen bu kanunla bu mukavele ve 
ticaret anlaşmasının meriyet müddeti 31 kânu
nuevvel 1940 a kadar yani 4 ay temdid edilmek
tedir. Hükümet bu temdid muamelesini kanunen 
kendisine verilen salâhiyet dairesinde yapmıştır. 
Gene kanunun emrine imtisalen bu anlaşmayı 
huzurunuza getirmiştir. Hükümetin bize verdiği 
izahata göre, bu gün Fransa ile aramızda, mev-
cud ticaret anlaşmasının, bilhassa Avrupadaki 
vaziyet dolayısile, şüphesiz ki normal zamanlar
daki gibi işlemesine imkân yoktur. Binaenaleyh 
önümüzde 5 - 10 gün kalmıştır ve mukavelenin 
müddeti bu ay nihayetinde bitecektir. 

Bu temdidle istihdaf edilen maksadın ne ol
duğunu soran arkadaşımızın da, esbabı mucibe-
de olduğu gibi, bu mukaveleyi temdid etmekle 
Hükümetimiz iki hususu mümkün olabildiği 
kadar temin etmeği düşünmüştür. Biri, mevcud 
ve merî olan anlaşmaların temin ettiği bazı me
nafim ileride aktedilecek olan mukavelede yeni
den temini imkânını elde bulundurmak, ikincisi, 
de, işaret buyurdukları gibi, kliring hesabların-
da bloke kalmış bazı paralarımızın, mevcud bir 
mukavele olmazsa, ileride istirdadı imkânı ola-
mıyacağma göre, bu imkânı elde bulundurmak
tır. Bu iki noktadan, bize verilen izahatı, sureti 
umumiyede memleket menafiine uygun bulun
duğumuz cihetle bunun tasdikini yüksek huzu
runuza arzettik. Teferruat hakkında izahat is
tiyorlarsa aid olan vekiller cevab verecek mev-
kidedirler. (Kâfi sesleri) 

REİS — Madde hakkında başka mütalea 
var mı ? 

Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran 
lar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiy enler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Gümrük ve inhisarlar encümeni için yapılan 

intihapta 235 reyle Erzurum mebusu Münir 
Hüsrev Göle intihap edilmiştir. 

7 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha 
enstitünü ve Hıfzıssıhha mektebi teşkiline dair 
kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/345) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Bendeniz 
usul hakkında maruzatta bulunacağım. Bu lâyi
hayı bendeniz bugün aldım. Sordum, dün akşam 
tevzi edilmiş. Ruznameye baktım, tevzi tarihi 
19 kânunuevvel. Pek iyi takdir buyurursunuz ki 
Dahilî nizamnamenin 101 nci maddesi mucibin
ce bu gibi lâyihaların ve kanun tekliflerinin tev
ziinden 48 saat geçmeden müzakere edilemez. 
Aksi takdirde Heyeti umumiyece bir karar alın
ması lâzımdır. Bu lâyiha için müstaceliyet kararı 
verilmesine de bendeniz bir lüzum görmüyorum. 
Lâyihanın daha iyi tedkikına imkân ve fırsat 
bulmak ve dahilî nizamnamenin hükmüne uy
mak için bu lâyihanın müzakeresinin tehirini 
rica ediyorum. 

REİS — Pazartesi günü saat 15 te toplanmak 
üzere inikada nihayet verilmiştir. 

Kapanma saati : 16,50 

*>m<( 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 36 
Isveçe sipariş edilmiş olan şimendifer müteharrik levazr 
minin Türkiyeye idhallerı mühletinin temdidi hakkında ka 

nun lâyihası ve Hariciye ve Iktısad encümenleri 
mazbataları (1/494) 

T. C. 
Başvekâlet 16 - X -1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4723 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İşvece sipariş edilmiş olan şimendifer müteharrik levazımının Türkiyeye idhali müddetinin 
temdidi hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 24 - IX -1940 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı rrracibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydamı 

Esbabı mucibe lâyihası 

29 şubat 1940 tarihli Türkiye İsveç ticaret ve kliring anlaşmasına merbut 8 numaralı 
mektubda, Isveçe sipariş edilmiş bulunan müteharrik şimendifer levazımının Türkiyeye idhali 
için 1 temmuz 1940 tarihine kadar bir müddet tesbit edilmiş idi. 

Hali hâzır vaziyeti dohıyısile mezkûr levazımın zamanında teslimi mümkün olamıyacağı an
laşıldığından isveç Hükûmetile yapılan yeni bir anlaşmada bu müddet, mevzubahs levazmm tes
limi için Münakalât vekâletince yeniden kabul edilecek mühletin nihayetine kadar temdid edil
miştir. 

Yukarıda arzedileıı sebebe müsteniden yapılan bu anlaşma menfaatimize uygun olduğundan 
tasdik ve kabulü Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Hariciye encümeni .23 - XI - 1940 

Esas No. 1/494 
Karar No. S 

Yüksek Reisliğe 

Isveçe sipariş edilmiş olan şimendifer müte- nan ve icra Vekilleri Heyetince 24 - IX -1940 ta-
harrik levazımının Türkiyeye idhali müddetinin rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka-
temdidi hakkında Hariciye vekilliğince hazırla- nun lâvihası Encümenimize havale Duyurulmakla 
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Hariciye ve îktısad vekâletleri mümessilleri huzu-
rile tedkik ve müzakere olundu. 

Dünya vaziyeti dolayısil zamanında teslimi 
mümkün olamıyacağı anlaşılan bu malzemenin 
teslim müddetinin temdidini istihdaf eden bu 
anlaşma memleketimizin, menfaatine uygun gö
rülmüştür. Aynen kabul edilen kanun lâyihası 
havalesi veçhile îktısad encümenine tevdi buyu-

îktısad encün 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 

Esas No. 1/494 
Karar No. 8 

Yüksek 

îsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer müte
harrik levazımının memleketimize idhali müdde
tinin temdidi hakkında Hariciye vekâleti tara
fından hazırlanıb icra Vekilleri Heyetince 24 
IX -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan ve Başvekâletin 16 teşrinievvel 1940 ta
rih ve 4723 sayılı tezkeresile gönderilen kanun 
lâyihası Hariciye encümeni mazbatasile birlikte 
Encümenimize havale buyurulmuş olmakla Ha
riciye ve Ticaret vekâletleri mümessilleri hazır 
oldukları halde tedkik ve mütalea olundu* 

Hükümetin esbabı mucibesinde dermeyan olu
nan sebeblere ve verilen izahata göre 29 şubat 
1940 tarihli Türkiye - isveç Ticaret ve Kliring 
anlaşmasına bağlı 8 numaralı mektub mucibince 
îsveçe sipariş edilmiş olan müteharrik şimendifer 
levazımının Türkiyeye idhali için 1 temmuz 1940 
tarihine kadar bir müddet tayin edilmiş olduğu 
halde hali hazır dünya vaziyeti dolayısile mez
kûr levazımın müddetinde teslimi mümkün ola
mayacağı anlaşıldığından isveç Hükümetli e ya

pılan yeni bir anlaşma ile bu müddetin Münakalât 
vekâletince yeniden kabul edilecek oir mühletin 
nihayetine kadar uzatılması kabul edildiği anla-

rulmak üzere Yüksek Reisliğe sim-.il ur. 
Hariciye E. Reisi M. M. . Kâtib 

Konya istanbul T ok a d 
M. Göker A. Ş. Esyner N. Par ay 

Bolu Diyarbakır Elâzığ 
H. C. Çambel Dr. İ. Tali öngören F. A. Aykar 

Seyhan Tekirdağ 
ci Eldeniz Yahya Kemal Bey atlı 

cm mazbatası 

15 - XII - 1940 
4 

Reisliğe 

silmiştir. 
Teslim müddetinin temdidini istihdaf eden 

bu yeni anlaşmanın bu günkü ahval karşısında 
zaruretine Encümenimiz de kani olarak birinci 
ve ikinci maddede esasa taallûk etmiyen ve yal
nız kelime düzeltilmesinden ibaret bulunan deği
şiklikle aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe 
îktısad En. Rs. 

Giresun 
1. Sabuncu 

Afyon 
H. Erkan 
Ankara 
A. Ulus 
Erzincan 

.Sf. Başotâç 
istanbul 

A. D av er 
Konya 

K. Okay 
Afyon 

C. Akçın 

sunulur. 
M. M. 
Rize 

F. Sirmen 
Afyon 

/. Akasman 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 
Eskişehir 

E. Sazak 
Kars 

K. Arıkfa 
Konya 

77. Dikmen 
Zonguldak 
M. Bozma. 

Kâ. 
Bilecik 

K. Gülek 
Ankara 
M. Eriş 
Edirne 
T. Göksel 

Gazianteb 
ıV. Pazarbaşı 

tzmir * 
B. Anman 

Niğde 
Dr. R. F. Talay 

Zonguldak 
77, Karabacak 

( S. Sayısı : 36 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer mütehar-
rik levazımının Türkiyeye idhalleri mühletinin 

temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 29 şubat 1940 tarihli Türkiye 
İsveç Ticaret ve kliring anlaşmalarına merbut 
8 numaralı mektubda, İsveçe sipariş 
edilmiş bulunan müteharrik şimendifer levazımı
nın Türkiyeye idhali için 1 temmuz 1940 tarihi
ne kadar tesbit edilmiş olan müddet, Münaka
lât vekâletince siparişlerin teslimi için yeniden 
kabul edilecek mühlet nihayetine kadar temdid 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. ^ 

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

24-IX-1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arikan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy ff. Çakır 

S. I. M. V. G. t V. Zr. V. 
Dr. H. Alala.s R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çeiinkaı/u N. Topcoğlu 

ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞlŞTlElŞl 

İsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer mütehar
rik levazımının Türkiyeye idhallen müddetinin 

temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 29 şubat 1940 tarihli Türkiye -
İsveç Ticaret ve kliring anlaşmalarına merbut 
8 numaralı mektubda, isveçe sipariş edilmiş bu
lunan müteharrik şimendifer levazımının Türki
yeye idhali için 1 temmuz 1940 tarihine kadar 
tesbit edilmiş olan müddet, Münakalât vekâletin
ce siparişlerin teslimi için yeniden.kabul edile
cek mühletin nihayetine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

(S. Sayısı : 36') 
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S. Sayısı: 37 
Türkiye- Almanya arasında imzalanmış olan ticarî müba
delelere mütedair hususî anlaşmaya bağlı (B. I ) listesinde 
isim tashihi yapılmasına dair kanun lâyihası ve Hariciye 

ve İktısad encümenleri mazbataları (1/499) 

T. C. 
Has vekâlet 

Kararlar Dairesi miidürlüğü 
Sayı : C/İ890 

IX - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3910 sayılı kanunla tasdik edilmiş bulunan «Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadele 
mütedair hususî anlaşma» ya bağlı «Liste B I» de isim tashihi yapılması hakkında Hariciye vek 
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13 - IX - 1940 tarihinde Yüksek M edişe arzı karar 
tınlan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. I\. Saydam 

I e re 
illi-
las-

Mucib sebebler lâyihası 

Türkiye ile Almanya arasında 25 temmuz 1940 tarihinde imzalanan ticarî mübadelelere mütedair 
Hususî Anlaşmaya merbut B 1 listesinde 127 0f>l lira hizasında mezkûr «Devlet matbaası» ibaresinin 
sehven bu şekilde yazılmış olduğu, halbuki bundan, siparişin tevdii sırasında vaktile «Devlet matbaası» 
adını taşımakta iken 3558 numaralı kanunun 3 ncü maddesi mucibince «Maarif matbaası» adını almış 
olan matbaa maksud bulunduğu cihetle,, tatbikatta tahaddüs edebilecek güçlüklerin önüne geçilmek 
üzere bahis mevzuu listedeki «Devlet matbaası» ibaresinin «Maarif matbaası» şeklinde tashihi Türkiye 
Büvük Millet Meclisinin vüksek tasvibine ar/olunur. 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Ksas No. 1/499 

Karar No. 11 

Hariciye encümeni mazbatası 

3910 sayılı kanunla tasdik edilen (Türkiye 
ile Almanya arasında ticarî mübadelelere mü
tedair hususî anlaşma) ya bağlı (liste B 1) de 
isim tashihi yapılması hakkında Hariciye vekil
liğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetine».' 
13 - IX -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka-

A7 - 19-10 

Yüksek Reisliği 

rai'laştırılan kanun lâyihası encümenimize ha
vale buyurulmakla Hariciye ve İktısad vekâlet
leri mümessilleri huzurile mütalea ve tedkik 
olundu: 

25 temmuz 1940 tarihinde imzalanan hususî 
anlaşmanın hazırlanması esnasında liste ve Dev-



iet matbaası namına idhal edilmiş olan malzeme
nin bilâhare Devlet matbaası admm Maarif mat
baası adına çevrilmesi dolayısile tesellümünde 
tevlid edebilecek zorlukları Önlemek gayesini-
istihdaf eden bu anlaşma encümenimizce muva
fık »örülmüştür. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile Iktısad encümenine tevdi buyıırulmak 

3910 sayılı kanunla tasdik edilmiş olan Türki
ye ile Almanya arasında ticarî mübadelelere dair 
hususî anlaşmaya bağlı B. 1 listesinde bir isim tas
hihi hakkında olub Hariciye vekâleti tarafından 
l\azırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13-IX-!)40 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası Hariciye encümeni mazbatasile bir
likte Encümenimize havale buyurulmuş olmakla 
Hariciye ve Ticaret vekâletleri mümessilleri ha
zır bulundukları halde tedkik ve mütalea olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde dermeyan olu
nan sebebe ve verilen izahata göre Devlet matba
asının adı 3558' numaralı kanunla Maarif mat
baası olarak değiştirilmiş olduğu halde 25 temmuz 
1940 tarihinde imzalanan hususî anlaşmaya bağlı 
B. I listesinde bu matbaa admm yanlışlıkla Dev
let matbaası olarak yazılmış bulunduğu bu yüz
den tatbikatta her hangi bir müşkülâtın tahaddüs 
edebilmesi ihtimali düşünülerek işbu yanlışlığın 
tashihi maksadile kanun lâyihasının hazırlandığı 

üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye E. lis. M. M. Kâtab 

Konya İstanbul Tokad 
M. Gök er A. Ş. Esmer N. Poroy 

Bolu Diyarbakır Elâzığ 
II. G. Çambel Dr. t. T. Öngören F. A. Ay kaç 

Seyhan Tekirdağ 
Naci Eldeniz Yahya Kemal Hey at ti 

anlaşılmıştır. 
Encümenimizce bu mütalea varid görülerek 

kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedümek üzere 

'Yüksek Reisliğe 
tkUsad E. Reisi 

Giresun 
/ .Sabuncu 
Afyon K. 

II. Erkan 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 
İstanbul 

.1. D av er 
Konya 

/ / . Dikmen 
Konya 

Kâzım Okay 
Zonguldak 
M. Bozma 

sunulur. 
M. M. 
Rize 

Fuad İSirmen 
Afyon K. 

izzet Akasman 
Edirne 

T. Göksel 
Kars 

K. Arıklı 
Afyon K. 

Cemal Akçın Dr 
İstanbul 

.1 . H. Denizmen 

Katib 
Bilecik 

Kasım Gulek 
Ankara 
M. Eriş 

Erzincan 
S. Başotaç 

İzmir 
Benal A nman 

Niğde 
. it. Ferid Tala: 

Zonguldak 
II. Karabacak 

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 14 - XII - 1940 

Esas No. 1/499 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 37 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3910 sayüı kanunla tasdik edilmiş bulunan «.Tür
kiye ile Almanya arasında ticarî mübadelelere 
mütedair hususî Anlaşma» ya bağlı «Liste B l» 
de isim tashihi yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasmda 
25 temmuz 1940 tarihinde imzalanmış olan 
Ticarî mübadelelere mütedair Hususî Anlaş
maya merbut «B 1» listesinde 127 051 lira hiza
sında yazılı bulunan «Devlet matbaası» ibaresi 
«Maarif matbaası» şeklinde tashih olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden itibaren başlar. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

B$. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

8 . Î . M . V . 
Dr. İT. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

13-IX-1940 
M. M. V. 

S. Arıkan 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

/ / . Çakır 
Zr. y. 

Muhlis Erkme 

«•«•-
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S. Sayısı:38 
Türkiye- Fransa ticaret, kontenjan ve tediye anlaşmalarile 
merbutları hükümlerinin temdidi hakkında kanun lâyihası 

ve Hariciye ve iktısad encümenleri mazbataları (1/501) 

T. C. 
<: Başvekâlet 16 - X - 1940 

Kararlar Dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4722 

K Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkîye.ile Fransa arasında 23 - VI - 1939 tarihinde imzalanmış olan ticaret, kontenjan ve tediye 
anlaşmalarile merbutları hükümlerinin 31 - XI I - 1940 tarihine kadar temdidi hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve îcra vekilleri heyetince 23 - IX - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve merbutlarile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
. ı Dr. E. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Fransa ile aramızda 23 - VI - 1939 tarihinde imza edilmiş olub 31 - VI - 1940 tarihinde munkazi 
olan ticaret, kontenjan ve tediye anlaşmarile bunların bütün merbutlarının 31 - XI I - 1940 tarihine 
kadar 4 ay temdidleri için Fransa Hükumoti ile yapılan anlaşma Büyük Millet Meclisinin yüksek 
tasvibine arzolunur. 

' Hali hazır şeraiti dahilinde işbu anlaşmaların temdidinde ticarî bakımdan yüksek bir amelî fayda 
mülâhaza edilmemekle beraber mezkûr anlaşmalar ile elde edilmiş bulur an bazı menafim ileride akdi 
mukarrer anlaşmalarda da muhafazasını temin eylemek ve ayni zamanda Fransız kliringinde bloke 
kalmış paralarımızın her hangi bir şekilde mahsubu imkânlarını aramak üzere alâkadar Fransız ma-
kamlarile girişilmiş olan temaslar sırasında gayri ahdî bir vaziyete düşmüş bulunmamak maksadile 
temdid keyfiyeti muvafık mütalea edilmiştir. 

Yukarıda arz ve teşrih edilen mülâhazalar altında yapılmış bulunan işbu temdid .menfaatlarımıza 
uygun olduğundan tasdik ve kabulü Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/501 
Karar No. 12 

22 - Al - 10-İO 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Fransa arasında 23 ağustos 1939 
tarikinde imzalanmış olan Ticaret, kontenjan ve 
tediye anlaşmalarile merbutları hükümlerinin 3.1 
ilk kânun 1940 tarihine kadar temdidi hakkında 
Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekil
leri Heyetince 23 - IX - 1940 tarihinde Yüksel; 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esba
bı mucibesi ve merbutlarile birlikte encümenimi
ze havale buyuruimakla Hariciye ve İktısad ve
kâletleri mümessillerinin huzurile mütalea ve 
tedkik olundu 

Mucib sebebler lâyihasında dermeyaıı edilen 
mütalealara ve Harici ve vekâleti mümessilinden 

alman mütemmim izahata göre bu anlaşma mem
leketimizin menfaatine uygun görülmüştür. Ay
nen'kabul edilen kanun lâyihası, havalesi veçhile 
İktısad encümenine tevdi Imyurulmak üzere Yük
sek Reislice suuulur. 

Hariciye E. Reisi 
Konya 

.4. M. Göker 

Bolu 
77. C. Çambel Dr. 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

A. 

M. M. 
İstanbul 
8. Esme ı N 

Kâtih 
Tokad 
Porotf 

Diyarbakır Elâ ziğ 
t. Tali Öngören F. A. Ay kaç 

Tekirdağ 
Yalıya Kemal Bey allı 

İktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktısad encümeni 

Esas No. 1/501 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

14 XII - 1940 

Türkiye ile Fransa arasında 23 ağustos 1939 
tarihinde imzalanmış olub 31 ağustos 1940 ta
rihinde müddeii munkazi olan Ticaret., Konten
jan ve Tediye Anlaşmalarile bilcümle merbut
larının 31 - XII -1940 tarihine kadar 4 ay müd
detle uzatılması hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 23 - IX -
1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası Hariciye encümeni mazbaia-
sile birlikte Encümenimize havale buyurulmuş 
olmakla Hariciye ve Ticaret vekâletleri mümes
silleri hazır oldukları hlade tedkik ve mütalea 
olundu: 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında der-
meyan olunan sebebi ere ve alâkalı vekâletler mü
messillerinin verdikleri izahata göre temdide 
müteallik bu Anlaşmanın memleketimizin me
nafime uygun olduğu görülmüş ve ikinci mad
dede yapılan bir kelime tashihile kanun lâyihası 

aynen kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

İktısad En. Rs. 
Giresun 

/. Sabuncu 
Afyon 

TL Erhan 
Ankara 
M. Eriş 
Edirne 

T. Göksel 
İstanbul 

A. D av er 
Konya 

/ / . Dikmen 
Zonguldak 
M. Bozma 

M. M. 
Rize 

E. Sirmcn 
Afyon 

/. A.kosman 
Afyon 

C. Ahçm 
Erzincan. 
.S'. Başotaç 

Kars 
K. Artkh 

Niğde 
Dr. R, F. Talan 

Zonguldak 
fT. Karabacak 

ı.rzed ilmek üzere 

Kâ. 
Bilecik 

K. Gülrk 
Ankara 
A. Ulus 

Diyarbakır 
V. N. 8ünkHay 

Eskişehir 
E. Hazak 

İzm ir 
II. Arımın, 

lambri! 
4. //. Denizmen 
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... a .... 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ i ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞİŞTIBÎŞİ 

Türkiye ile Fransa arasında 23 ağustos 1939 Türkiye ile Fransa arasında 23 ağustos 1939 
tarihinde imzalanmış olan ticaret, kontenjan ve tarihinde imzalanmış olan Ticaret, kontenjan 
tediye .anlaşmalarile merbutları hükümlerinin ve tediye anlaşmalar İle merbutları hükümleri
mi ilk kânun 1940 tarihine kadar temdidi hak- , nin 31 ilk kânun 1940 tarihine kadar temdidi 

kında kanun lâyihası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Fransa arasında MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay-
23 ağustos 1939 tarihinde imzalanmış olub nen 
hükümleri 31 ağustos 1940 tarihinde munkasi 
olan ticaret, kontenjan ve tediye anlaşmalarile 
bilcümle merbutlarının 31 ilk kânun 1940 ta- ; 
rihine kadar 4 ay temdidi hususunda Fransa J 
Hükûmetile yapılan anlaşma ve teferruatı ka- { 
bul ve tasdik edilmiştir. j 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden \ MADDE 2 
muteberdir. baren meridir. 

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

23 - IX -1940 İ 
B§. V. Ad. V. M. M. V. I 

ı 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fay ıh Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. İk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy II. Çakır 

S. İ. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. Tl. Alataş H. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu j 

Bu kanun neşri tarihinden iti- . 

Hükümetin 3 ncii maddesi ay-

;( S. Sayısı : 38 ) 



— 4 -
Ankara, 28 ağustos 1940 

Bay Vekil, 

Fransa Hükümetinin elyevm meri ve 31 ağustos tarihinde munkazi olacak olan Türk - Fransız an
laşmalarının meriyetini 4 aylık bir müddet için, yani 31 ilk kânun 1940 tarihine kadar, uzatmağı 
teklif eylediğimi Ekselanslarına beyan ile şerefyabım. 

Bu temdid Türkiye ile Fransa arasında Pariste 23 ağustos 193!) tai-iliin.de imzalanmış olan 29 ağus
tos 1929 tarihli Ticaret ve seyrisefain mukavelenamesine munzam lahikaya, Kontenjan anlaşmasına 
ve Tediye anlaşması ile bunların bütün merbutlarına şamildir. 

Şurası mukarrerdir ki, Cumhuriyet Hükümeti ve Fransız Hükümeti, 31 ilk kânun 1940 tarihinden 
evvel, iki memleketin bu günkü ihtiyaçlarını tatmin edecek mahiyette yeni anlaşmalar akdi için müza
kerelere girişeceklerdir. 

Yukarıdaki husus üzerinde Türk Hükümetinin mutabakatini bana teyid eylemenizi rica ederim. 
En derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim Bay Vekil. 

Ekselans Louis de Monicault 
Şükrü Saraçoğlu 

Hariciye vekili 
Ankara 

T. C. 
Hariciye vekaleti Ankara, 28 ağustos 1940 

Bay Maslahatgüzar, 

Meali aşağıya naklolunan 28 ağustos 1940 tarihli mektubu almakla şeref kesbeylerim. 
« Bay Vekil, 
Fransa Hükümetinin elyevm meri ve 31 ağustos tarihinde munkazi olacak olan Türk - Fransız an

laşmalarının meriyetini 4 aylık bir müddet için, yani 31 ilk kânun 1940 tariline kadar, uzatmağı tek
lif eylediğini Ekselanslarına beyan ile şerefyabım. v 

Bu temdid Türkiye ile Fransa arasında Pariste 23 ağustos 1939 tarihinde imzalanmış olan 29 ağus
tos 1929 tarihli Ticaret ve seyrisefain mukavelenaiıesine munzam lahikaya, kontenjan anlaşmasına ve 
tediye anlaşması ile bunların bütün merbutlarına şamildir. 

Şurası mukarrerdir ki, Cumhuriyet Hükümeti ve Fransız Hükümeti, 31 ilk kânun 1940 tarihin
den evvel, iki memleket bu günkü ihtiyaçlarını tatmin edecek mahiyette yeni anlaşmalar akdi için 
müzakerelere girişeceklerdir. 

Yukarıdaki husus üzerinde Türk Hükümetinin mutabakatını bana teyid eylemenizi rica ederim. 
En derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim Bay vekil.» 
Bu mektubun meali üzerinde Türk Hükümetinin mutabık olduğunu size beyana müsaraat eylerim. 
Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim Bay Maslahatgüzar. 

Bay Louis de Monicault Ş. Saraçoğlu 
Fransa Maslahatgüzarı 

Ankara 

;( S. Sayısı : 38 ) 
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S. Sayısı: 39 
Kütahya merkez jandarma komutanı yüzbaşı Zeki Berk-
mana bağlanan tekaüd maaşının maluliyet derecesiîe 
tashihine imkân olub olmadığının tayini hakkındaki Divanı 
muhasebat encümeni mazbatasına dair Millî müdafaa, 
Adliye ve Divanı mahasebat encümenleri mazbataları(5/24) 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İH. M. Encümeni 17-1-1940 

Esas No. 5:/Bl 
Karar No.. ,21 

Yüksek Roisliğe 

Eylül - ikinci teşrin 1939 aylarma aid olub 
Divanı muhasebat reisliğinin 5 -1 -1940 tarih 
ve 159299/41 sayılı tezkeresile gönderilmiş ve 
tedkik edilmek üzere Encümenimize havale edil
miş olan üç aylık raporun «1» nci fıkrası hak
kında ittihaz olunan karar mezkûr raporun he
yeti umumiyesi hakkındaki kararlarımız meya-
nmda arzedilecek ise de bu bapta Askeri tem
yiz mahkemesinden verilmiş olan karar, ra
porda tafsil ve izah edildiği veçhile 1683 nu
maralı mülkî ve askerî tekaüd kanunile tfa ka
bil maluliyet iddialarının ne vakte kadar kabul 
edileceğini gösteren 3255 sayılı kanuna muhalif 
ise de mahkeme karan olmak itibarile infazı 
dahi zarurî olmasından dolayı Divanm tescil 
muamelesi bu noktadan muvafık görülmüştür. 
Ancak 3410 numaralı kanun hükümlerine naza

ran Askerî temyiz mahkemesinin bu mesele hak
kındaki derecei salâhiyeti bir kere de Millî Mü
dafaa ve Adliye encümenlerice tedkik edilmek 
ve bir karara bağlanmak üzere keyfiyetin mez
kûr Encümenlere havalesine müsaade Duyurul
ması arzolunur. 

Raporun bu hususa dair fıkrası sureti ilişik 
olarak sunulmuştur. 
Di. M. Eiı. Rs. M. M. Kâ. 

Niğde Çanakkale Kastamonu 
Faik Soylu R. Bulayırlı H. Dicle 
Afyon K. Balıkesir Bolu 
C. Akçın H. ŞercmetU C. Özçağlar 

Bolu Burdur Kastamonu 
E. Yerlikaya M. Sanlı N. Tamaç 

Sivas 
M. Gürleyük 



DÎVANİ MUHASEBATIN MUTALBASI 

1 — Kütahya merkez j an darına komutanı 
yüzbaşı Zeki Berkmaııa bağlanan tekaüd maaşı
na aid tahsis evrakının Askerî tahsis şubesince 
tedkikı neticesinde ; 

Sicillen tekaüde şevki 19 şubat 1938 tarihin
de tasdiki âliye iktiran eden yüzbaşı Zeki Berk 
manın şayanı kabul .hizmetine göre 1 nisan 1938 
tarihinden itibaren 52 lira maaşla tekaüdü icra 
kılınmış ise de maluliyet iddiasında bulunan mu
maileyhin 3255 numaralı kanunun tayim ettiği 
müddet zarfında müracaatta bulunmadığı ve ra
porlarında gösterilen arızasının 1122 numaralı 
kanuna uymadığı ve ruhî hastalığının terfih de-
recatma girmediği kendisine tebliğ edilmesi üze
rine Askerî temyiz mahkemesine idarî dava aça
rak neticei tedkikatta davasının reddine 7 - VII 
1939 tarihinde karar verilmiş olduğu halde mu
maileyhin tashihi karar talebile vaki müracaatı 
üzerine millî Müdafaa vekâleti namına şifahî iza
hata memur Doktor binbaşı Hulki Keymen ve 
asabiye mutahassısı Doktor binbaşı Lûtfi Kar-
deşoğlu ve müddeiumumi muavini Eiza Ulgaç 
dinlendikten sonra Lûtfi. Kardeşoğlunun şifahî 
izahatına göre davacının sıhhî vaziyeti 1122 nu
maralı kanunun tarif atma uygun görülerek ma
luliyet terfih, zammı verilmesi lâzımgeldiğine ve. 
maluliyetine binaen kânunun tâyin ettiği müd
det zarfında müracaatın aranılması icab etmedi
ğine 7<- VJl î - 1939 tarihinde karar ve 
rilmiş, olmasından . dolayı bu tarihi takib 
eden 1 eylül 1939 dan itibaren maaşına 
33 lira -60 kuruş . zammedildiği ve ayni ta
rihten itibaren dördüncü dereceden 30 lira ter
fih zammı verildiği görülerek; 195 numaralı tef
sir kararında « maluliyetin hini tekaüdünde mev
cud » kaydi bulunduğuna göre dereceye giren 
maluliyetin hini tekaüdünde mevcud olması lâ 

zımgeldiği halde Askerî temyiz mahkemesinin 
7 - VIII - 1939 tarihli kararında tekaüdünden iti
baren 1122 numaralı kanun mucibince maluliye
tin kabulü hakkında sarahat mevcud olmadığın
dan bu hususta bir tavzih kararı taleb olunmak* 
.sızın maaşın derece ile tadili sebebinin izahına 
dair yapılan istizaha Jandarma genel komutan
lığından verilen cevabda : • -

Zekinin mucibi terfih bir arızası bulunmadı
ğına Sıhhiye dairesince ısrar edilmiş olmasına 
rağmen Askerî temyiz mahkemesince mumaileyhin 
1122 numaralı kanun mucibince terfihi hakkın
da karar ittihaz edilmiş ve bu karar üzerine Sıh
hiye dairesince maluliyeti dördüncü derece üze
rinden tasdik olunmuş bulunmasından kendisi
nin hini tekaüdünde dereceye girer mahiyette bir 
maluliyeti olub olmadığı araştırılmaksızm mahke
me kararma ittibaen maaşının aldığı derece üze
rinden tadil edildiği ve tavzih keyfiyetinin ko
mutanlık salâhiyeti haricinde görülmekte olduğu 
beyan edilmiş olmakla ikinci derecede yapılan ted
kikatta : 

Yüzbaşı Zeki Berkmanın tekaüdünü müteakib 
3255 numaralı kanunla tayin edilen müddet zar
fında maluliyet iddiasında bulunmadığı gibi 
gerek tekaüdünden evvel Eskişehir ve gerek t.e-
tekaüdlüğünden sonra Cebeci hastanelerinden ve
rilen raporlar muhteviyatına nazaran maluliyet 
vaziyeti 1122 numaralı kanuna uymadığı Sıhhat 
işleri dairesince beyan edilmiş olmasına göre hiz
meti üzerinden b&ğlanan maaşın derece ile tadil 
edilemiyeceği yolunda vekâletin mütaleası musib 
görülmüş ise de kaziyyei muhkeme halini alan As
kerî temyiz mahkemesi kararının kabulü zarure
tine binaen karar talihini takib eden aybaşın
dan itibaren yapılan tadilin tesciline üçüncü dai
rece karar verilmiştir, 

( S. Sayısı . 3! 



Millî Müdafaa encönıeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Esas No. 5/24 
Karar No, 14 

10-IV - 1940 

Yüksek B şkanlığa 

Divanı muhasebat encümeninin encümeni
mize havale buyurulan mazbatası encümeni-
mizee mündericatma taallûku olan memurları 
celbedilerek görüşülmüştür i 

îsmi geçen mazbatada bahsedilen jandar
ma yüzbaşısı hakkındaki muamelenin mahke
me kararile icabı ifa edilmiş ve karar da ka
tiyet kesbetmiş olduğundan bu babda eııcüme-
nimizce bir mütalea dermeyanı, Teşkilâtı esa
siye kanununun 54 ncü maddesinin ikinci fık
rası hükmüne muhalif olduğuna göre mevcud 
kanunların tefsiri veya:...tadili lâzmıgeliyorsa 
o cihetin ayrrca düşünülmesi icab. edeceğine en-
cümenimizce karar verilmiş ve havalesi muci

bince Adliye encümenine verilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. JIH. M. M Kâtib 
Diyarbakır Erzurum Konya 

K. Sevüktekin Ş. Koçak Vehbi Bilgisi 
Çankırı Corum Gümügane 

Dr. A. Arkan E. Sabri A kg öl Ziya Zarbun 
'İstanbul Kayseri Malatya 

Dr.H.Ş.Erel N.Toker : O. Koptagel 
, Samsun Samsun 
A. F. Engin Ti. Barkın 

Sinob Yozgad 
\ K. tnecdayt C Arat 

Muğla 
S. Güney . 
Seyhan 

ft, Tekeliûğht 

Adliye encümcıi mazbatası 

T. B. M. M 
Adliye encümeni 

Esas No. 5/24 
Karar No. 8 

7 - XII 1940 

Yüksek Beisliğe 

Divanı muhasebatın eylül - ikinci teşrin 1934 
aylarma aid üç aylık raporunun Divanı mu
hasebat encümeninde tedkikı sırasında zikri 
geçen raporun birinci fıkrasında beyan olunan 
maluliyet vaziyeti her ne kadar 3255 sayılı 
kanuna muhalif görülmüş ise de tadil suretile 
yapılan tahsisin Askerî temyiz mahkemesinin 
kesbi katiyet etmiş kararma müstenid olmak 
itibarile yapılan tescil bu noktadan muvafık 
görülmüş ancak 3410 sayılı kanun muvacehe
sinde Askerî temyiz mahkemesinin bu mesele 
hakkındaki derecei salâhiyetinin tedkikı hu
susunun Millî Müdafaa ve Adliye encümenle
rine havalesi taleb edilerek buna taallûk eden 
dosyanın Encümenimize tevdi buyıırulması üze
rine her iki encümen mazbatasının mündere-

catı tedkik ve müzakere olundu. 

Divanı muhasebat tarafmdan tescil olunan 
muamele eşkâli kanuniye dairesinde katiyet 

ke"betmiş bir mahkeme kararma istinad etmekte 
olduğuna göre bu kararın hâdisede tatbik olu
nan kanun hükümlerine uygun olub olmadığını 
araştırmak Millî Müdafaa encümeni mazbata
sında da tam bir isabetle izah olunduğu veçhile 
Teşkilâtı esasiye kanununun kuvvei kazâiye-
den bahis olan dördüncü faslı hükümlerine mu
halefet teşkil edeceğinden Millî Müdafaa encü
meni tarafından bu bapta dermeyan olunan mü-

' taîeaya iştirak edilmekte olduğuna ittifakla 
karar verilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenine tevdi edilmek 

( S. Say^ı : 39 ) 



gere Yüksek 1 
Ad. En. Ks 

Çorum 
M. Çağıl 
Antalya 
,V. Akson 

Reisliğe sunulur 
M. M, 

Zonguldak 
Ş'. Devrin 
Balıkesir 
O /V Hurcv 

Ki 
Konya 

a, asıtekiD 
Bingöl 
F Fikri 

Bur** 
Â. Akgüç 
Ka«tamomı 
4, Binkaya 

Sinoh 
('.. A tav 

.töi'zmean 
A Fırat 
Kayseri 
H, Özmıj 
Tokad 

.N'. A tane 

Hatay 
ît. ti. Kuvt 

Manian 
A, Tümer 
Trabzon 

K A. Harutrıı 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T, B. M, M ' 
Hk M. Eneüme/m 
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Yüksek Reisliğe 

Eylül - ikinciteşrin 1939 aylarına aid olub 
Divanı muhasebat Reisliğinden gönderilmiş olan 
üç aylık raporun birinci fıkrasında sözü geçen 
ve sicillen tekaüde şevki 19 şubat 1938 tarihinde 
tasdiki âliye iktiran eden Kütahya merkez jan* 
darma komutanı Yüzbaşı Zeki Berkmanm teka
üdünü müteakib 3255 numaralı kanunla tayin 
edilen müddet zarfında maluliyet iddiasında bu
lunmadığı gibi gerek tekaüdünden evvel Eski
şehir ve gerek tekaüdünden sonra Cebeci hasta
nelerinden verilen raporlar muhteviyatına na
zaran maluliyet vaziyeti 1122 numaralı kanuna 
uymadığı Sıhhat işleri dairesince beyan edilmiş 
olmasına göre hizmeti üzerinden bağlanan ma
aşının derece ile tadil edilemiyeceğinin kendi
sine bildirilmesi üzerine Askerî Temyiz mahke
mesine idarî dava açarak neticei muhakemede 
davacının sıhhî vaziyeti 1122 numaralı kanunun 
tarif atma uygun görülerek maluliyet terfih 
zammı verilmesi lâzımgeldiğine ve maluliyetine 
binaen kanunun tayin ettiği müddet zarfında 
müracaatının aranılması icab etmediğine 7 -
VIII - 1939 tarihinde karar verildiği cihetle ve 
mahkeme kararı olmak itibarile Divanı muhase
batın tescil muamelesi bu noktadan: muvafık 
görülmekle beraber 3410 numaralı kanun hü
kümlerine nazaran Askerî Temyis 

nin bu mesele hakkındaki derecei salahiyetinin 
bir kerede Millî Müdafaa ve Adliye encümenle
rince tedkikı lüzumunu mutazammın takdim 
kılınmış ©lan mazbatamız üzerine bu defa mez
kûr encümenler tarafından ittihaz olunub ha
vale buyurulan ilişik mazbatalarda Divanın bu 
babdaki tescil muamelesi eşkâli kanuniye daire
sinde katiyet kesbetmiş bir mahkeme kararma 
istinad etmekte olduğuna göre bu kararın hâ
disede tatbik olunan kanun hükümlerine uygun 
olub olmadığını araştırmak Teşkilâtı Esasiye 
kanununun kuvvei kazaiyeden bahis bulunan 
dördüncü faslı hükümlerine muhalefet teşkil 
edeceği gösterilmiş ve işbu mütaleaya Encüme-
nimizce de iştirak edilmiş olduğundan keyfiyet 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere işbu 
mazbata Yüksek Reisliğe sunuldu. 
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