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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Orman. u» iMiJ ı j !Mi | r lüğü bütçesinde 40 000 l i ra 
munzam tahs i sa t veri lmesine da i r k a n u n lâyihası 
kabul edildi. 

Büyük Millet Meclisi 1941 yılı ağus tos ve eylül 
ay l a r ı hesabı hakkındak i m a z b a t a okundu. 

Emekl i binbaşı Sabr i E ry ı lmaza a i t 
üzer inde müzakere cereyan e t t ik ten soml 
Adliye encümenine tevdi ve 

Millî Müdafaa mükellefiyeti k a n u n u n u n 68 nci 
maddes in in tadi l ine da i r k a n u * lâj 

Devlet memur l a r ı a y l ı k l a p n ^ i ? tSMlı^ivS 
lüne da i r k a n u n a bağlı (1) şf 

J £ daBaal ve&âleti kısmında değişiklik yapnfhasııra, _ _ 
Diyane t işleri reisliği teşki lâ t ve vazifeleri hak

kındaki k a n u n d a bazı değişiklik yapı lmas ına da i r ka
n u n u n 2 nci maddesine bir f ık ra eklenmesine, 

Vakı^faW umufî | İH|üdürlüğü teşkilât ı hakkındaki 
klenmesine - *a -Jt m a4d e j |6İc lenmesine da i r kanun lâyiha-

ı Dirmci müzakere ler i i c ra edilerek, 
toplanı lmak üzere in ikada n ihayet 

n u n a 
nın 
Cuma günü 

veri ldi . 

?Sivas & W 
s l t t i n Gürîâîtaf ' 

J T f ^fgçât^ -frı Kât ip 
Ha tay 

Hamdi Selçuk 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazba ta l a r 

1 — H u d u t ve sahiller s ıhhat u m u m müdür lüğü 
1941 mal î yılı bütçesinde değişiklik yap ı lmas ına da i r 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba ta s ı ; 
(Ruznameye) 

iill'.li'., 

2. -•- Vürklye - A lmanya oral ında, iletti mLLjade-
leloro ınül-cclr.':.- C.Y1 temmuz 1940 tar ih l i Hususî An
laşmanı : ! 11:1 3,» ieraİKİİ hakk ında tea';i olunan no-
M a l ^ ^ & ^ l f e t t ^ ^ r ! :anrn l â y i h a n vo Haric iye 
ve tk t ı sa t encümenleri mazba ta l a r ı (1/692) (Ruzna-

t.U'V 

-lijbüfft idili 

tâohshaüM 
B Î R Î N C Î CEEr^E 

>P9 a j p ı 

" " ^ 1 ^ 0 ^ Hecnıeddıu Sahir {Bingöl) 
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^ —-Mücbir ve zaruri sebepler d ^ ^ e r t ğ ^ j . ^ ^ ^ ğ 
kip ve Ihftdiline mahal ve imkân görülmeyen 
80 302 lira 75 kuruş borcun terkinine dair 3/356 
ve mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip ve 
tahsiline mahal ve imkân görülmeyen 206 153 li
ra 50 kuruş borcun terkinine dair 3/357 sayılı 
Başvekâlet tezkereleri ve Bütçe encümeni maziuu-
tası [1] 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, 
bu cetvelleri tetkik ettim. Malûmu âliniz olduğu 
veçhile, esbabı mucibe okununca ekseriyetinin 
doğrudan doğruya ihtilas veya herhangi- bir su
retle zimmetine para geçiren zevatın müruru za
man vukua gelmeden bulunamadıklarını gösteri
yor. Veyahut bazılarının sicilli malûm olmadı-

[1] 17 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

[?|>finjd̂ n dolayı bulunamadığı anlaşılıyor,,} Bunu^ı 
\ m ı i ) n u KıJ 

ai doğrûöM ftögriiyâ ^ufiümfeS' 
iğin mrnrn ̂ M ı f c r Ya takipsizl iği 

teşkil eder. Memleket dahilinde vazifesini suiisti
mal otmiş ve zimmetine para geçirmiş herhangi 

bir memurun nasıl olupta bulunamadığına, şahsım 
namına, bendeniz hayret ediyorum. Bununla be-

J[^eXi»S£Î^ei«^ââçmki Maliyece tetkik edilmiştir 
"*ve"*bu kanaat hâsıl olmuştur, bu cetvelin kabul 
veya ademi kabulünde değilim; yalnız esbabı mu-
cibolerin daima mucibi tereddüt olduklarına 
muterizim. Meselâ, birinci numara, Posta, telg
raf ve telefon umum müdürlüğünde Musul eski 
paket memuru 1 300 lira ihtilas etmiş. Borçlunun 
halâ nerede olduğu bilinemediği gibi menkul ve 
gayrimenkul emvalinin de olup olmadığı tevsik 
edilemediği... Bu, mazeret olamaz. Başka sebep 
varsa doğrudan doğruya onun yazılması daha 
yerinde olurdu. Daha ileri gidelim. Meselâ bir 
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kolordu muhasebecisi bir zabite para vermiş, 
1930 senesinde. Bunun sicil numarası yazılmadı
ğından dolayı adam bulunamamış. Nasıl olur? 
Buna aklım ermiyor. Daha doğrusu bu esbabı 
mucibelerin Büyük Heyetinizden geçmesini doğ
ru buluyorum. 

Sonra 10 numarada, Anadolu - Bağdat demir
yolu şirketinden 79 bin lira alacak tahsil edileme 
miş. Sebebi de, bu alacağm bu şirketlerden han
gisine ait olduğunun tayin ve tesbit edilememe-
sidir. Hangisine ait olursa olsun, bu gün Anado
lu şirketi Hükümetindir, resmî bir müessesemiz-
dir. Bağdat şimendiferlerini de biz işletiyoruz. 
Hangisinden olursa olsun alabiliriz. Bu esbabı 
mucibe doğru değildir. Bu alacaü 1336 senesine 
aittir. 1336 senesinde ise bu hatlar şirkete ait
ti. Yani şirketi temsil eden zat bu parayı almış
tır. Bence yazılan esbabı mucibeler daha dikkat 
ve itina ile yazılmalıdır. Hükümetten bunu rica 
ediyorum. Tabiî kanunen bunların affi lâzımge-
liyor. Lâkin her halde buna sebep olanların Hü
kümetçe tecziye edilmiş olduğunu zannediyorum. 
Sözlerim bundan ibarettir. , 

BÜTÇE E . M. M. HÜSNÜ KÎTABÇI (Muğ
la) — Efendim, muhasebei umumiye kanununun 
133 ncü maddesi, mümteniüttahsil alacaklarla 
tahsile mahal görülmeyen matlûbatm bu şekilde 
terkinini tensip etmiştir. Bu bapta karar ve
rilmesini de evvelâ malî müşavere encümenine 
havale etmiştir. Maliye müşavere encümeni, Di
vanî muhasebattan iki aza ile Muhasebat umum 
müdüründen ve vekâletler muhasiplerinden te
rekküp eder. Böyle zimmete taallûk eden işler
de Maliye hukuk müşaviri de orada aza olarak 
bulunur. Şunu anlatmak isterim ki, bu heyetin 
sureti teşekkülüne nazaran, Meclis namına malî 
işleri murakabe eden Divanı muhasebatın orada 
iki azası bulunmakta ve bütün bu işleri 
incelemektedir . Muhterem arkadaşımızın 
sordukları suallere taallûk eden işler 
için büyük büyük dosyalar hazılanmış-
tır. Maliyenin herhangi bir borcu ter
kin etmesi için, ne kadar uğraşmış olduğunu 
hepimiz biliriz. Yani her hangi bir alacak mev-
zubahs oldu mu, Maliyenin onu ihmal etmesi ve : 

terkinini yapması mümkün değildir. Elverir ki, 
maliye bir yere parmağını bassın. Yalnız bu 
parmağın bastığı yerde her hangi bir memurun 
ihmalile yanlış tahakkuk ettirip onun lâzimüt-
tediye olmadığı bilâhare anlaşılırsa, onun ta
hakkuku yerinde değilmiş. İşte bu tahakkuk 
bu şekilde terkin edilir. ' 

Gerçi o vakit bir zabitmiş veyahut bir me-
murmuş, bunları takip etmek en doğru bir iş
tir. Fakat memleketimizin vaziyeti umumiyesi-
ni nazarı itibare alırsak, bazan adliye suçlula
rının dahi elde edilemediği ve gittiği yer tak.p 
edilemeyerek o suçtan, takibat icrasından kur
tulduğu vakidir. Binaenaleyh, bir maliye me
muru ne yapabilirse işte o arkadaşımız yap

mış ve buradaki tetkikler neticesinde bunların 
kabiliyeti tahsiliyesi bulunmadığı anlâşlmıştır. 
Bir muhasibin yaptığı bir işin evrakı sarf iyesi 
bulunamamış, onun üzerine Divanı muhasebat 
zimmet çıkarmıştır. Sonradan muhasip evrakı 
sarfiyeyi bulmuş ve vermiştir. Buna göre tah
siline mahal görülmemiştir, tahsili imkânsızdır 
denmiş. Hulâsa bütün sebeplerin gayet varit 
olduğunu encümenimiz kabul etmiştir. 

Yalnız arkadaşımızın en son söyledikleri, bu 
esbabı mucibenin tavzihi işidir. Buna dikkat 
etsinler. Maliye vekilinden ripa ederiz, daha 
vazıh yazsınlar k i hiç bir suale dahi hacet kal
masın. 

REİS — Başka mütalea var mı? 
Maliye vekili yok mu? 
O halde müzakereyi talika müsaade buyuru

nuz. 

2 — Devlet demiryolları ve limanlan işlet
me umum müdürlüğü 1938 mali yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum müdür
lüğü 1938 malî yılı katı hesabı hakkında kanun 
lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(3/391, 1/483) [1] 

REİS — Söz isteyen var mı? 
İZZET A R U K A N (Eskişehir) — Efendim, 

1938 senesi Devlet demiryolları hesabı katisi. 
Bendeniz bu vesile ile Münakalât vekilin

den bazı ricalarda bulunmak istiyordum, galiba 
burada yoklar. Malûmu âliniz Devlet demiryol
ları idaresi ticarî bir müessesedir. Halbuki hesabı 
katı, bütçeden verilen tahsisatın kanunî bir su
rette sarfedilip edilmediğini ve ne kadar sarfe-
dildiğini gösterir. Bu vaziyet müessesenin malî 
durumu hakkında bize hiç bir fikir vermiyor. 
Malûmu âliniz bunun teşkilât kanununda bir 
takım mevad vardır. Evvelâ sermaye meselesi, 
sonra tecdidi sermaye meselesi, sonra da itfa, 
amortisman akçası, ihtiyat sermayesi gibi bazı 
şeyler. Meclisi Âlinin bunların hiç birisinden, 
haberi olmuyor. Elimizdeki sarfiyat cetvelini 
tetkik edecek olursak orada alelûsul verilen tah
sisatın sarfiyatı ne kadar, işletmesi ne kadar, 
tezyidi sermaye ne kadar, tecdidi sermâye ne
dir? Bunlar malûm değildir. Onun için Müna
kalât vekilinden bilhassa rica ediyorum; gele-^ 
cek sene yahut bundan sonraki senelerde hesabı' 
katileri verirken bu ticarî müessesenin, tica
ret müesseseleri gibi bilançosunu, ihtiyat ser
mayesini, vaziyetini de bildirsin, biz de anlıya-
lım. Ricam bundan ibarettir. 

REİS — Başka mütalea varmı? Maddelere 
geçilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 19 sayılı basmayazı zaptın sonundadir, 
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HASAN PEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Mü- ' 

nakalât vekili yok, bunun da tehiri icabeder. 
REÎS — Vekil buradadır. 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğünün 1938 mali yılı hesabı katı kanunu 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 1938 mali 
yılı masarifi bitişik (A) cetvelinde gösterildiği 
üzere 37 305 481,22 liradır. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı g'eçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cetvelinde gösteril
diği üzere 38 288 941,47 liradır. 

BEİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Avans olarak tediye edilen 
2 858 136,72 liranın mukabil tahsilatı 3010 sa
yılı kanuna tevfikan mevkuf tutulmuştur. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Kanunu açık reye arzediyorum. 
3 — Çiçekdağı kazam merkezinin Yerköy e 

kaldırılarak Yuzgada bağlanmasına dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/39) 
[1J 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

^ EKREM ERGUN (Ankara) — Efendim, Hü
kümetten Meclisi âliye bir lâyihai kanuniye tak
dim ediliyor. Bu' lâyihai kanuniyede Çiçekdağı 
kazası merkezinin Yerköye nakli isteniliyor. 
Dahiliye encümeninden yazılan mazbatada gö
rüleceği veçhile, bu lâyihanın bu encümende 
müzakeresi esnasında Kırşehir vilâyetinin bir 
kaza kaybetmesinden dolayı küçüleceği mev-
zuubahs olarak, buraya, Ankara vilâyetine bağlı 
Şereflikoçhisar kazasının verilmesi suretile bu 
vilâyetin tatmini düşünülüyor. Ankara vilâye
tinin Koçhisar kazasının Kırşehir vilâyetine 
bağlanması, ikinci madde olarak huzurunuza 

[1] 5 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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arzedilmiş bulunuyor. Vilâyetler idaresi kanu
nunun ikinci maddesini değiştiren 4025 numa
ralı kanunun birinci maddesinin (B) fıkrası 
aynen şudur: (Kaza kurulması ve kaldırılması 
veya kazanın başka bir vilâyete bağlanması il
gili vilâyetlerin idare heyetleri ve umumî mec
lislerinin mütaleası alındıktan sonra kanunla 
yapılır). 

Dahiliye vekâleti Meclisi âliye gönderdiği 
lâyihai kanuniyede Çiçekdağınm Yerköye nakli 
hakkında bu arzettiğim şerait ve merasimi ka-
nuniyeye riayet edildiği esbabı mucibede zikre
dilmektedir. Kanunun bu emri gayet sarih ve 
ve mutlaktır. Va-zıı kanun olan Meclisi âli, vi
lâyetler idaresi kanununu, 3001 ve 3456 ve son 
4025 numaralı kanunlarla müteaddit defalar 
tadil ettiği halde, bu maddenin bu hükmüne ka
tiyen ilişmemiştir. 

Binaenaleyh şu merasimi kanuniyenin ifa 
edilmemiş olmasından dolayı Dahiliye encüme
ninin bu suretle ikinci bir madde olarak bunu 
Yüksek Heyete getirmesinde biz kanunî bir isa
bet olmadığına kaniiz. Ayni zamanda Dahi
liye encümeni mazbatasının esbabı mucibesinde 
zikredilen yegâne sebep te, Koçhisar kazasının 
Kırşehir vilâyetine yakın olması sebebidir. Ha
rita üzerinde Koçlıinar kazası Kırşehir vilâyetine 
yakın gibi görünmektedir, fakat Kırşehir vi-
iâyetile Koçhisar kazasını tahdit eden aradaki 
Kızılırmak, ne yazın ve ne de kışın, geçit verme
mektedir. Koçhisarın idarî tarihini tetkik ede
cek olursak, 80 senelik bir kaza olduğu halde, 
bu Koçhisar kazası kaza haline ifrağ edildiği 
zaman, Kırşehir de Ankara vilâyetine bağlı bir 
mutasarrıflık idi ve hiç bir zaman Koçhisar ka
zasının sırf bu sebepten dolayı Kırşehir vilâ
yetine bağlanması düşünülmemişti. O vakit 250 
kilometre mesafede olan Konya vilâyetine bağ
lanmıştır. Senelerce bu vaziyette kaldıktan son
ra Aksaray kazasının vilâyet haline kalbi sı
rasında, oraya daha yakın olması itibarile, Koç
hisar kazası Aksaraya verilmiş, Aksarayın, gene 
idarî sebeplerden dolayı lağvı üzerine, Anka-
raya bağlanmıştır. Halk Koçhisardan Kırşeh-
rine gidebilmek için evvelâ Niğde vilâyetinin 
Arapsun kazasına kadar gitmek ve oradan da 
«Kesik köprü» namile maruf olan bir köprü
den geçerek tekrar geri dönmek mecburiyetin
de kalıyor. Bu da, Ankaraya kadar 110 kilo
metrelik olan bir mesafeyi 2 - 3 misline çıkar
maktadır. Kırşehir vilâyetinin 353 bin liradan 
ibaret olan hususî varidatından, sırf Koçhisar 
kazası halkının Kırşehirle muvasalasını temin 
edebilmek için , binlerce lira sarfile buraya 
bir köprü yapılmasını ihtimal haricinde görü
yor am. Çünkü bu vilâyetin varidatı ancak 
kendine kâfi gelecek bir vaziyettedir. Buranın 
mevkii coğrafisi ve vaziyeti itibarile de umumî 
bütçeden bir para ayırıp buraya sarf etmeği de 
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imkân haricinde görüyorum. Çünkü Hükümet, 
umumî bütçeden yapacağı yolları, köprüleri 
programlaştırmış ve bunun üzerinde yürü
mekte bulunmuştur. Nihayet memleketin me-
nafii âliyesi dahi bugün veya yarın Hükümetin 
buraya herhangi bir suretle bir köprü yapacağı 
kanaatini vermez. Koçhisar kazası Ankaraya 
bağlandıktan sonra cidden inkişaf etti. 35 ki
lometrelik şose yapılmış, sosa haricinde kalan 
kısımların lüzumlu olan menfez ve köprüleri de 
yapıldıktan sonra aynı zamanda Ankara vilâ
yetine telefonla da bağlanmıştır. Koçhisar ka
zasının coğrafî ve iktisadî vaziyeti itibarile 
Ankaradan başka bir yere bağlanmasına da 
bugün için imkân yoktur. 

Çünkü Koçhisar kazası hayvan ve ziraatçi-
likten başka hiç bir şey yapmaz. Bir de orada, 
hepimizin bildiği gibi, büyük bir tuz memle-
hası vardır. Bunları doğrudan doğruya Anka
ra pazarlarına getirmek ve Ankara pazarlarında 
satmak mecburiyetindedirler. Bu arzettiğimiz 
sebeplerden dolayı, bilhassa vazu kanunun her 
iki vilâyetin idare heyetinin ve meclisi umu
milerinin kararı almmak hususunda ısrarı, ma
hallinin hakikaten ihtiyaçlarının tetkik edilme
sinden başka bir şey değildir. Binaenaleyh alel-
fevr Koçhisar kazasının Ankaradan almarak 
Kırşehir vilâyetine bağlanması, doğrudan doğ
ruya kanunun hükümlerine uygun değildir. 
Bu noktadan bu lâyihanın, bu husustaki me
rasimi kanuniyesi yapılmak ve yeniden tetkik 
olunmak üzere Encümene iadesini teklif edi
yorum. Bu hususta bir de takrir veriyorum. 

ALI RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar ; evvelce Kırşehir mebusu olmaklığım dola-
yısile o havaliyi gezdim. Bu bilgilerimi... (İşit
miyoruz sesleri). Koçhisarm Kırşehire bağlan
ması hakkmda hazırlanan bu kanun lâyihasını 
yerinde görüyorum. Esbabına gelince; Koçhi
sar bundan on beş sene evvel Ankaraya bağ
lanmıştı. Koçhisar Konyaya 160, Ankaraya 190 
ve Kırşehrine ise 60 kilometre mesafededir. Kı
zdırmağın üzerine köprü yapılmak üzere; pro-
garmı hazırdır ve Hükümet bu köprüyü yaptı
racaktır, çünkü askerî bir köprüdür, yapılma
sında zaruret vardır. 

İkinci nokta; Avanostan gidilmek üzere 
Kırşehrine 75 kilometre mesafede bulunan Koç
hisarm adliyesi de yine Kırşehrine bağlıdır. Ke
za iktisadiyatı da buraya bağlıdır. Bir yol aşa
ğı doğru gider; yukarı doğru gitmez. Adalet 
de bunu emreder. Bu kazanm Kırşehrine bağ
lanması yerinde olur. Maruzatım bundan iba
rettir. (Gürültüler). 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Takrir 
ver, takrir. 

FEVZİ DALDAL (Ankara) — Efendim, ben 
Koçhisarda uzun seneler kaymakamlık yapmış 
bir arkadaşınız olduğum için burasmm köy, 
köy, mesafe, mesafe vaziyetini bilirim. 1327 se

nesinde Koçhisar Konya vilâyetine bağlıydr. 
Konya vilâyetine mesafesi ise Başhandan iti
baren 40 saattir, 200 kilometre eder. Yazm 
Kaldırım memlehasmdan göl kuruyunca bir 
yol vardır. Buradan da 160 kilometredir. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Buradan 
kışm geçilebiliyor mu? 

FEVZİ DALDAL (Devamla) — Kışm geçi
lemez, Başhandan dolaşılır. Bu memlehadan ge
çen yol ancak 32 saate kadar inebiliyor. Kışm 
Başhandan, Ankara tarafından dolaşmak sure-
tile Konyaya kadar gidiyor. Bu aradaki mesa
fe nazarı dikkati celbettiğinden halkın kolay
lığı için Aksaray kazasmm vilâyete kalbi ile 18 
saat mesafede olan yani 90 kilometre mesafede 
bulunan Aksaraya bağlanmıştır. Bu ancak Ak
saray kazasının lâğvine kadar devam edebilmiş
tir. Aksaray vilâyetinin lâğvinden sonra Koç
hisar kazası iktisadî, idarî her veçhile Ankara 
ile münasebettar olduğu için doğrudan doğru
ya Ankaraya bağlanmıştır. Aradaki mesafenin 
Kırşehire yakm olması Koçhisarm Kırşehrine 
bağlanmasını icabettirseydi Ekrem Ergun ar
kadaşımızın söylediği gibi Aksaray ve Konya
ya bağlanmasının bir hikmeti, isabeti olmazdı. 
Çünkü Sarıyahşi diye bir köy geçidi vardır. 
Oradan Kırşehrine geçmek için her sene beş, 
on nüfus telef olmaktadır. Hayvanların telefa
tı malûm değildir. Bu istatistiklerle sabittir. 
Arada böyle bir mâni varken ve idarî ve iktir 
sadî hiç bir veçhile Kırşehirle alâkadar olma
dığı halde Koçhisarı Ankaradan alıp Kırşehri
ne bağlamak, ancak Çiçekdağı kazasmın yeri
ni doldurmak için yapılmıştır. Halbuki Çiçek
dağı için bir teklif yapılmış, Hükümetten bir 
teklif gelmiştir. Koçhisar kazası için böyle bir 
teklif yoktur. Eğer teşkilât meselesini böyle 
encümenlerde yapacak olursak Türkiyenin idarî 
intizamının bozulmamasma imkân yoktur. Eğer 
yakınlık, uzaklık mevzubahs ise bunun gibi 
bir çok kazalar vardır. Daha yakm vilâyetlere 
bağlanmıyarak, idarî ve iktisadî vaziyetler do-
layısile, uzak vilâyetlere bağlanmıştır. Arze-
deyim; Uşak kazası Afyona daha yakmdır, de
miryolu da vardır, niçin Kütahyanm bir kaza
sı oluyor? Afyona bağlanmıyor? Sonra Akşe
hir kazası Afyona daha yakındır, şimendifer
le bağlıdır, keza şosesi de vardır. Niçin Afyo
na bağlanmıyor da Konyada raptediliyor? Yoz-
gadm Boğazlryan kazası Kayseriye daha ya
kmdır. Niçin Kayseriye verilmiyor? Eğer bun
lar esas olarak almacaksa Türkiyenin idarî teş
kilâtı haritasının şimdiden tamamile değişmesi 
lâzımdır. 

Koçhisar halkının Kırşehrine gidip gelmesi 
can pahasma malolur. Keza iktısaden dahi Kır-
şehirle hiç bir alâkası yoktur. Halk yetiştirdi
ği buğdayını Ankarada satar. 100 kuruş ver
mekle Ankaraya vesaiti nakliye temin edebilir. 
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Halbuki Kırşehrine 1000 kuruşla gidemez. Onun 
için Köçhisarı, basma gelen bu kazadan kur
tarmanızı rica ederim. 

REİS — Açık reye, arzedilen lâyihaya rey 
vermeyen var mı? Rey toplama muamelesi .bit
miştir. 

BESÎM A T A L A Y (Kütahya) — Arkadaş
lar, bu kanunda iki yönet görüyorum. Birisi Yer-
köyün kaza. merkezi olması, ikincisi , ' Koçhisa-
rm^ırşehire; verilmesi. Birinciyi uygun görü-
yorum< Yerköyde bir kaza kurulmalıdır. F a 
kat Yerköyde kaza kurulurken Koçhisarın bu 
kazaya kurban edilmesi doğru bir şey değildir. 
(Gülüşmeler). 

Fakat Yerköyde kaza kurulurken Koçhisa
rın bir kazaya kurban olması doğru bir: şey de
ğildir. (Gülüşmeler). Biz geniş ve genel mülkî 
taksimatı yapasıya kadar- buna dokunmayalım. 
Hepimizin içinde sızlayan dertler vardır. Bunu 
şimdilik bırakalım İlerde bunu yapacağımız 
zaman ne encümene, ne bana, ne şuna bırakma
malı bu işi. Hiç bir tarafı tutmayın. Bir kurum 
gezmeli; memleketin nerelerinde yeni vilâyetler 
yapılacaksa onlar yapmalıdır. Bunlar yapılırken 

• önce iktisatça durumu gözönüne alınmalıdır. 
Yerköy hakkında bir şey demem, fakat Koçhi-
sar hakkında. Ben 12 sene oranın saylavı idim. 
Gezmeği çok severim. E n ücra köşelerine ka
dar bilirim; Günahtır, yazıktır arkadaşlar, ver
meyin onu., Kırşehirin pazarmda bir şey yok
tur. Oradan Koçhisarlılar ne bir şey alır, ne bir 
şey salabilir. Bunların alışverişi iki özektir. Bi
risi Konya, birisi Ankaradır. Kırşehirinih pav' 
zarı Koçhîsarİjlârla dolmuştur diyorlar. Kim 
görmüş? Koçhisarkların alınlarında damga mı 
var da öyle söylüyorlar? Yoktur. 

Böyle şey yoktur. İş meydanda; Kırşehirinin 
nesi vardır satılacak k i Koçhisarlılar satın al
mak için oraya gidecekler? Bununla Kırşehirini 
vermek istemiyorum.' O da aziz vatanımızın çok 
kıymetli bir parçasıdır. Diğer bir kaza halkı-, 
nın sıkıntıya düşmemesi için vicdanımın bana ; 

emrettiği şeyi söylüyorum. 
Bir de coğrafî münasebatma bakalım: Hiç 

yoktur, arkadaşlar.. Evvelâ ortada koskoca bir 
Kızılırmak vardşr. Senenin ancak bir kaç ayın
da geçit verir, diğer zamanlar geçenlerden bir 
çok kurban alır. Halk destanlarında bile «Kı
zılırmak aldın gene gelini» ' diyor. 'İkide bir 
halk orada bir çok kurbanlar verir. 

.Şimdi bundan ısonra eğer raptederseniz gü
nah olacaktır. Hatta daha şarka gidecek. Koç-
hisârdan kalkacak' Arabsun hududuna geleoek, 
oradan garba dönecek, yani 36 kilometrelik yo
lu 66 kilometreye çikacaksınız. Sonra eski'me
safe kalmakla beraber yeniden köprüye gön
dereceksiniz. İş bununla da bitmiyor. Arada 
kos koca bir da^ var, güneşi ayrıdır, Ekecik 
dağı. Nasıl geçer buradan? Yol denilen nesne 

yoktur^ Niçin, Çiçekdağı kaza olacakmış diye 
onun kazası belâsız Koçhisarın başına gelmeli
dir! Esasen hocanın dediği gibi ayları kırpıp, 
yıldız yapıyoruz, eski yedeği de kırpıp kırpıp vi
lâyet yaptık. Bunların varidatı en kabadayısının 
200 bin liradır. Valinin otomobil masrafı, < en
cümeni daimî azalarına verilecek para ... Öte ta
rafta bir şey yapmağa para kalmıyor: Bunları 
kaldırın, büyük vilâyetler yapın. Biz bunları 
ne vakit düşüneceğiz?. Arkadaşlar; halk hükü
meti^ halkın isteğini göz önüne almalıdır. De
niyor ki, Koçhisarın Kırşehire gitmesini iste
yen eşraftır, ayandır. : 

Hayır efendiler, ben biliyorum, tuzcular, yu
murtacılar bilmem neciler; kapımıza geliyorlar, 
yapmayın bunu, kadanızı alaİım, bize acyın, di
yorlar. Halk istemiyor canmı, günahtır* ben si-., 

, zin vicdanınızdan böyle büyük bir ümit besliyo
rum ki, halkm istemediği bir şeyi yapmazsınız. 

Dr. HÜSEYİN ÜLKÜ (Kırşehir) — Sayın 
arkadaşlar; bendenizden evvel muhterem arna-
daşlarım bu gün Heyeti umumiyeye arzedilsn 
Çiçekdağı ve Koçhisar kazaları hakkındaki ka
nun lâyihasının leh ve aleyhinde beyanatta buz
lundular,, Bendeniz de krrşehir vilâyetinin me
busu olmak dolayısile üzerime düşen vazifeyi 
ifa ve mûtalealanmı arzedeceğim. 

BESİM A T A L A Y (Kütahya) — Hakikat 
olmak dolayısile. 

Dr. HÜSEYİN ÜLKÜ (Devmala) — 
Şimdi Krrşehir vilâyetinin mevzubahs olan Çi
çekdağı kazasının Yozgada verilmesi esbabına 
geçmezden evvel Heyeti Âliyenize Kırşehir vilâ
yetinin vaziyeti coğrafiyesi',ve iktısadiyesi hak
kında bilgilerimi arzederek hatıralarınızı'can 
landırmak isterim. . 

Krrşehir vilâyeti, bir taraftan, cenuptan baş-
Iıyarak ve garba doğru imtidat.eden Kızılırmak 
nehri, diğer taraftanda şarktan şimale doğru yi-
no ayni nehre bağlanan Deli çayı ile mahdut

tur. Adeta bu iki nehir bu vilâyeti kucaklamıştır. 
Vaziyeti coğrafyasına gelince; zannederim k i 
bu, vilâyetlerimizin küçüğü hattâ en küçüğü
dür. İki kazalı ve bir de merkez kazasından iba
ret olan üç kazalı bir vilâyettir. Bu vilâyetin, 
kazalarının birisi' cenupta Avanostur ki tam tiu-

; dutta ve merkez kazaya 95 kilometredir. İkin
cisi, Çiçekdağı, Kırşehir merkezine 70 kilomet
re mesafededir. Yalnız nahiyeden bozma Mu
cur kazası 25 kilometredir. Görülüyor ki; Çi
çekdağı bir hududda; diğeri de diğer bir hu
duttadır; Bu kazalar maalesef Kırşehir merke
zine yakın olmayan mesafelere ayrılmıştır. Bu 
vaziyeti coğrafiyeyi arzettikten sonra, asıl ka
nun mevzuu olan ve kanunun esbabı mucibesi 
olan vaziyetlerin izahını da aklımın yettiği ka^ 
dar yapacağım. 

Şimdiye kadar Çiçekdağı inkişaf etmemiş, 
yanındaki Yerköy inkişaf etmiş. İnkişaf etmi-
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yen Çiçekdağı, vilâyet merkezine uzak olduğun
dan dolayı; Kırşehirden alınıp-Yozgada bağlan
mak isteniliyor. Heyeti âliyeniz benden çok iyi 
takdir buyurursunuz; ki, Orta Anadolu, eski de
virlerde, hiç bir suretlö inkişafa müsait bir hale ; 
konamamıştır, mühmel bırakılmıştır. O zamaniar 
Yozgad ne ise Kırşehir de odur? ' Krşehir ne 
ise Niğde de, odur, birbirinden daha iyi de
ğildir. Çok şükür ki, Cumhuriyet devrinde bu 
vilâyetler inkişafın ne demek olduğunu anla
mağa başladılar * Biribirlerinden daha müte
rakki olmak için' yol almışlardır., Bu meyanda 
Kırşehir vilâyeti de, denildiği gibi, uyumamış-
tırî Kırşehrin ' Avanosu, Mucuru, hatta K a 
man nahiyesi bu gün civar vilâyet, kaza ve na-
hiyelerdeki inkişafın hemen aynını göstermek
tedir^ Neden Çiçekdağı inkişaf gösterememiş
tir? Bunun yegâne sebebi, elimizde müzakere 
ettiğimiz kanundur. Sebebini izah edeyim:'* 

Bundan tahminen 13 -15 sene evvel Dahiliye 
vekili olan zat Yozgada gitmiş. Yozgatta kendi
sine müracaat etmişler. . Yerköyünü ; istasyon 
güzergâhı olmak, münasebetile, nahiye yapalım 
demişler. Kabul etmişler. Nahiye olduktan 
sonra Yerköy inkişaf etti, Çiçekdağı inkişaf 
etmedi, köy halinde kaldı, kaza merkezini oraya 
nakledelim demişler. Bunu eşiten halk 12 sene-
denberi bir taşı öbür taş üzerine koymuyor. 
0 halde inkişafına elimizdeki kanun sebep olu
yor. Halkın Yerköye inmesinin sebebi ikidir, 
Birisi; Yerköyde içilecek su yoktur* Oradaki 
su bataklıktan çıkar. Çamurla karışık, sapsarı 
1 bir sudur. Tabiafale bu su gayri kabili şürptür. 
Mikyası ma derecesi 20 den aşağı değildir. Me-
vaddı uzviyedenl de' arî olmadığından gayri ka
bili şürptür. Binaenaleyh evvelâ, su yoktur. 
Sonra, Delice ırmağının ayakları vardır. Yeri-, 
nin münhat: olması dolayısile kışlarda, karla
rın erimesi üzerine nehirlerden taşan sular 

-burada bataklık ; yapar. Bu yüzden Yerköy 
sıtma merkezidir. Sıhhiye vekâleti bunu daha 
evvel takdir-buyurduğu için; o civarda başka 
yerlerde sıtma mücadelesi olmadığı halde, Yer-
köyü mücadele sahası i dahiline almıştır. Bina
enaleyh sıtmanın bulunması ve suyunun fena ol
ması yüzünden Çiçekdağı halkı Yerköye inmi
yor. Gündüzleri oraya gelirler, ufak tefek alış 
verişle meşgul olur ve akşamları köylerine 
giderler.,'' 

Şu hale nazaran Yerköyun bugünkü inkişafı 
zahirîdir. Bir silo var, bir" istasyon binası var, 
Devlet demiryolları müştemilâtına ait bir kaç 
bina var, bir kaç ta bakkal dükkânı var. Mes
ken olarak hiç bir ev yok gibidir. Sebebi, de, 
şu arzettiğim noktadır. 

Bunları böylece arzettikten sonra; yarın cet
veller açılır, kanallar yapılır,, orası kazaya el
verişli bir hale getirilir diyeceksiniz, ö zaman 
dahi. burası kazaya elverişli bir muhit değildir. 
Bilâkis burayı Çiçekdağına doğru götürmek 

lâzımdır. Çünkü Çiçekdağı inkişafa daha mü
saittir ve Yerköye 5 kilometre yakın bir mesafe? 
dedir. İstasyona bu kadar yakın bir kaza'mer-
kezini bu münhat yere indirmek fennen ve sıh-
haten doğru bir şey değildir. Esasen Yerköyün 
de Yozgada doğru inkişafı da yoktur. r 

Bunu arzettikten sonra yakınlık, uzaklık me
selesine geliyorum. Diyorlar M ; Çiçekdağı 
Yozgad vilâyetine 45 kilometre, Kırşehir merke
zine de 70 kilometredir. Öyle değildir. Haddi 
zatında hiç bir zaman bir kaza merkezinin vi-
lâyet merkezine uzak olması nazarı itibara alın
maz. Kazanın adliye, mülkiye teşkilâtı tamamdır. 

O halde Yerköy, Kırşehir vilâyetine beş ki
lometre mesafededir. Beş kilometreden alıp ta 
45 kilometreye götürmek müdafaanın lehine de
ğil, aleyhinedir. 

Şimdi üçüncü bir mesele arzed^yim: Kırşehi-
rin bazı köylerinin, 40 adet kadar, köyünün, Çi-; 
çekdağı ile beraber Yerköye indirilerek Yozgada 
verilmesi düşünülüyor. Burada bir noktai nazar 
hâsıl oluyor: Bir defa Çiçekdağı denilen kısımla 
bu gün alınacak yer 10 kilometredir. Bu on kilo; 
metre çıktıktan sonra geri kalan köyler Kırşehi-
rine 65 kilometre uzakta kalıyor. Lâyihada de
niliyor k i ; bir nahiye teşkil edelim, oradaki halk 
sda işlerini görsün. Bu günkü nahiyelerimizi pe
kâlâ bilirsiniz. Halkın ancak ufak tefek işlerine 
cevap verebilir. Adliyesine, sıhhiyesine; şuna bu
na katiyen cevap verecek vaziyette değildir. Şu 
halde 65 kilometre. Tasavvur buyurun. Bir 
köylü bir davanın şahitliğini yapmak için üç gün 
gidecek, üç gün de gelecekbu suretle bir .haftası 
heba olacak. Bu türlü bir şeyin doğru olmıya-
cağını arzetmek isterim. Bilhassa arzettiğim gi
bi, bu gün Kırşehir vilâyetinden alınmak isteni
len Çiçekdağı; ne vaziyeti coğrafiyesi, ne sıhhî 
durumu, ne de halkın isteği itibarile, ne de Kırşe
hir vilâyetinin taksime uğraması yönünden 
doğru olmadığı kanaatinde bululuyorum. Bu 
kanaatimi samimiyetle arzederken Heyeti Âliye 
nizin bu bapta vereceği kararın da yerinde ola
cağına " şimdiden itminan: besliyorum ve nihayet 
encümenin buyurduğu ve, tanzim ettiği mazbata 
gibi, Çiçekdağı , Kırşehir vilâyetinden alınıp 
Yerköye vc Yozgada verilecekse Kırşehir yilâ*ye-
tini de, ancak Koçhisarı ona vermek .suretile 
takviye etmek yahut vilâyeti lâğvetmek lâzım
dır. Heyeti Ceİileni'zi bilgilerim hakkında bu 
kadar tenvir ettim, temennim Çiçekdağına, im-. 
kân varsa, hiç dokunmamak ve yerinde bırak
malı.' Teşkilâtı sıhhiyesi tamamlanâcakmış, Yer^ 
köye inecekmiş, b'u, olabilir. Fakat buna rağr 
men Kırşehre bağlı olarak kalmasını yerinde bu
luyorum ve rica ediyorum. 

E S A D ÖZOĞUZ (Kars) Çiçekdağı merke
zinin Yerköye kaldırılarak Krrşehire bağlan
masına dair olan kanun lâyihası Dahiliye encü
menine geldi. Dahiliye encümeninde müzakeresi 

71 — 



î : 9 28-11-1941 C : 1 
esnasında Hükümetin teklifinde Koçhisarm ilha
kı hakkında bir şey yokken -Dahiliye encümeni 
ekseriyetle Kırşehre ilhak edilmesi için teklifte 
bulundu. Halbuki arkadaşlar Dahiliye vekâleti
nin Koçhisarm Krrşehrine ilhakı hakkmda ne 
encümende ve ne de lâyihai kanuniyede bir tek
lifi yoktu. Esasen bu kazanm oraya ilhak edi
lebilmesi için İdarei umumiyei vilâyat kanunu
nun son tadil edilen maddesi mucibince alâkadar 
vilâyetlerce kanunî tetkikat yapılması ve idare 
heyeti ve umumî meclislerinin rey ve mütalea-
ları alınması lâzım gelirken bu yapılmamıştır. 
Binaenaleyh kanun noktai nazarından bu nok
sandır. Evvelemirde bunun yapılması lâzım ve 
lâbüttür, bu olmadıkça zannediyorum kanuna 
uygun olamaz ve muvafık da değildir. Bir 
kere esas noktasından bunu arzediyorum. 

İkincisi, bence bu teşıkilâtm böyle münferit 
bir surette değil umumî bir şekilde yapılması 
lâzımdır. Teşkilâtı esasiye kanunumuzun 89 n-
cu maddesi mucibince coğrafî vaziyeti, iktisadî 
münasebeti nazarı dikkate almağı esas tutuyor. 
Yalnız bu gibi teşkilâtın yani fekki irtibatı, ilha
kı meselesi yalnız bu vilâyete münhasır değildir. 
Daha bir çok vilâyetlerimiz vardır. Arkadaşlar 
biliyorsunuz ki, eskiden vilâyet teşkilâtı mülki
yesi dört derece üzerine idi. Vilâyet, liva, ka
za, nahiye. Sonradan Hükümeti milliye kurul
duktan sonra liva kaldırıldı ve bu teşkilâtı 
mülkiye üç derece olarak tesbit edildi. Acaba 
bu üç derece ne gibi bir mülâhaza ile, ne gibi 
bir düşünce ile yapıldı? Arkadaşlar eskiden 
teşkilâtı mülkiyede vilâyetlerde meclisi umu
miler, idarei hususiyeler vardı. Fakat livalarda 

olmadığı için, vilâyet te geniş olduğu için mülha
kat imar, irfan ve inkişaftan mahrum kalmıştı. 
Bu itibarladır ki, livalar birer birer müstakil ol
du. Müstakil olmayanlar da bunu istediler. 
Sonradan bunun iyi bir şey olmadığını anladı
lar. Bunlar müstakillikten çıkarılmış hepsi de 
vilâyet haline getirilmiştir. Şimdi vilâyetlerde 
meclisi umumiler, idarei husuisyeleri vardır. 
Tabiî bunun faydası da olmuştur. Yalnız vi
lâyetlerin adedi çoğalınca merkezin teşkilâtı 
genişlemiş, vilâyetlerin, tabiî masrafla -
rınm artmasını mucip olmuştur. Onun 
için Hükümetçe düşünüldü, vilâyetlerden nüfu
su az olan yerleri lâğvedelim. Öyle hatırlıyo
rum ki, Fethi Beyin Dahiliye vekilliği zamanın
da Meclisten bir kaç arkadaş ayrıldı, bu işi 
tetkik ettiler. Neticei tetkikte 22 vilâyetin il
gası derpiş edildi. Bu münasebetle ilk önce Ar
dahan, Artvin, Aksaray, Hakkâri, Bitliâ, Kara-
hisarı Şarkî gibi vilâyetlerin lâğvi takarrür etti. 
Diğer vilâyetlerin lâğvi de sırasında yapılacak
tı. Bunlar lâğvolunduktan sonra buralarda ve 
ilgası derpiş edilen yerlerden bir çok şikâyetler 
ve müracaatlar vaki oldu. Bu gibi teşkilâtta 
yani ilga, ilkak, fekki irtibat, nakil gibi husu-

satı çok ciddî ve esaslı tetkik etmek lâzımdır. 

Esaslj tetkikata istinat etmezse payidar olmaz. 
ileride tekrar değiştirmeyi icabettirir. Misal 
olarak arzedeyim: Artvin evvelce ilga edildi, 
sonradan iade edildi. Bitlis ilga edildi, sonra 
iade edildi. Hakkâri ilga edildi, sonra iade edil
di. Demek oluyor ki, arkadaşlar, esaslı tetkik 
edilmediği, yanlış olduğu için lâğvedilenler tek
rar iade edildi. Teşkilât içinde çok esaslı, etraf
lı, etraflı, tetkik lâzımdır. Münferit olarak teş
kilât doğru değildir. 

Onun için diyorum ki, bu teşkilât umumî teş
kilât yapılacağı zamana kadar kalsın esasen mu
amele de noksandır. Vilâyet idare heyetinin ve 
vilâyet umumî meclisinin rey ve mütaleaları 
alınmak lâzım gelirken alınmadan sevkolunmuş-
tur. 

Kanunu yapan Meclis çıkardığı bu kanuna 
evvelâ kendisi hürmetkar olur. Bu olmazsa bi
zim çıkardığımız kanunlar nasıl tatbik olunur? 
Binaenaleyh lâyihanın müsait zamanda umumî 
bir şekilde tetkik olunacağı bir vakta kadar 
kalmasını teklif ve rica ederim. Bir takrir tak
dim ediyorum. 

ATIF TÜZÜN (Çoruh) — Bu mevzu üze
rinde kâfi derecede söz söylendiği için ben uzun 
söylemek istemiyorum. Meselenin esasının ne
reden çıktığını göze alarak arzı malûmat etmek 
istiyorum. 

Vaktile Yerköy denilen yer bir çiftlikten 
ibaretti. Ben oradan 17 sene evvel araba ile 
geçtim. Bu istasyonda hiç ev yoktu. Şimendi
fer oradan geçtikten sonra istasyon yapıldı ve 
merkezileşti. Yanıbaşmda beş kilometre mesa
fede Çiçekdağı vardır. Tren bu kaza merke
zinden uzaktan geçmiştir. Akşehirde de tren 
uzaktan geçer ve eski Ankaraya nazaran da 
istasyon şehirden uzakta idi. Onun için Çiçek-
dağından da uzaktan geçti. Yerköy inkişaf 
edince orada bir nahiye teşkil edildi. Zaman 
geçti, nahiye nereye raptedilecektir meselesi 
düşünüldü. Yanıbaşmda beş kilometre mesafede 
bir kaza varken ve nahiye de kazaya raptedil
mek icabederken hilafı kaide olarak 40 kilomet
re uzaktaki bir vilâyet merkezine raptedildi. 
Esasen ilk hata orada yapılmıştır. Bütün sızıl
tılar da buradan çıkıyor. Nahiye teşkilâtımız 
noksandır, idarî salâhiyet yoktur, malî teşkilât 
yoktur, nüfus teşkilâtı yoktur. İstasyon civa
rındaki ahalinin işlerini görmeleri için 40 kilo
metre uzaktaki vilâyet merkezine gitmeleri 
icabediyor. Yanıbaşmda kaza varken, adliye 
teşkilâtı olmadığı için ve kazanm adliyesi de 
müdahale edemediği için işler yürümüyor. 
Kaymakam nahiye müdürüne müdahale edemi
yor. Bu itibarladır ki o istasyondan geçen bü
tün büyüklerimize baş ağrısı yapmışlardır. Bir 
zaman Atatürk de oradan geçerken ona da mü^ 
racaat etmişler, orasının kaza olmasını rica et
mişler. Doğrudur, Atatürk de muvafakat etmiş, 
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biz de muvafakat ederiz. Kaza olmasına razıyız. 
Eğer nahiye halinde kalacaksa Yozgada değil, 
Çiçekdağı kazasına bağlanması lâzım gelir. 

Hükümetin gönderdiği esbabı mucibede bu
nu beş maddede hulâsa etmişlerdir. Birinci mad
dede, Yerköy inkişaf ediyor, kaza merkezi olma
ğa lâyıktır. 

Bütün civarın iktisadî vaziyeti oraya doğru
dur. Biz muvafakat ediyoruz. Çorum vilâ
yetinin bazı kazalarının iktisadî vaziyeti de 
oraya gider. Bu doğrudur. Buna encümenin 
Heyeti umumiyesi muvafakat etti. Sonra orası 
inkişaf ettiği için bir askerî şube yapmak lâ-
zmgeliyordu. Bunu da doğru bularak muva
fakat ettik. Yalnz doğru olmayan bir nokta 
vardır; beşinci maddesinde diyor ki; birinci 
madde hilafına olarak, çünkü birinci maddede, 
iktisadî cereyan Yerköyde diyordu, Çiçekdağı-
mn iktisadî cereyanı Yozgaddadır. Yozgadm 
iktisadî ciheti de oraya aittir. Beşinci maddede, 
bu Yerköyü Yozgada ilhak etmek için adeta can-
havlile çalışılıyor. İktisadî cereyan beşinci mad
de ile bu sefer geriye gidiyor. Bu, hiç doğru 
değildir. Esas itibarile Yerköy istasyonu kaza 
olmağa lâyiktır, bunu kabul ederim. Fakat 
Yerköy kaza olduktan sonra bunun 43 pare 
köyünü alıp da heyeti umumiyesini Yozgada 
bağlamak; hata oradadır, olduğu gibi kazayı 
Kırşehire bağlamak lâzımdır. Bunun için es
babı mucibede diyorlar ki; Yozgad vilâyeti 
merkezî vaziyetten çıkarılmış olur. Yani Yoz
gad vilâyetinin 100 kilometre uzağında köyleri 
varmış. Bu, esbabı mucibe olarak zikrediliyor. 
Onun için merkez vaziyetinden Yozgad çıkıyor 
amma niçin Kırşehire yakın vaziyet hesap edil
miyor? Kırşehirden 43 pare köy alındıktan 
sonra onun ne vaziyete geleceği hiç düşünülmü
yor. Çiçekdağı bir heyula değildir, bir hima-
lâya değildir. Çiçekdağı yassı, ufak bir dağdır. 
Üstünde çalı ve çırpıdan ve bir de meşe odu
nundan başka bir şey yetişmez. Bu büyük bir 
silsile değildir ki; ikiye tefrik edelim de bir 
tarafta kalan köyleri Yozgada bağlıyalım, doğ
ru dürüst bir şey olsun. Delice denilen nehir 
Yozgad ile Kırşehir hududunu tefrik eden tabiî 
bir huduttur. Şimendiferi geçip, bu dağlarm 
köylerini alıp oraya vermek yanlış bir iştir. 
Evvelâ hallolunacak dava; orada nahiye teşki
lâtımız tamam olsaydı, işittiğime göre nahiye 
teşkilâtı hakkında bir kanun gelecekmiş, o ka
nun gelirse ve nahiyede bir salâhiyet olursa, 
oradaki-ahali işlerini görebilecek vaziyete girer
se, nahiye halinde kalabilir ve nahiye olarak 
kaldıktan sonra Çiçekdağına bağlanabilir. Fa
kat o kanun gelmeden evvel Çiçekdağmın aşağı 
inmesine arkadaşlar taraftar olursa, onda da 
mahzur yoktur. Mamafih beş kilometre yer 
ileride iki vilâyetin merkezi olacağı için baştan
başa dolacaktır. Zaman zaten iki vilâyeti oraya 
getirmek üzeredir. O vakte kadar buna ilişme

mek lâzımdır. Eğer behemehal ilişilecek olursa 
bunda da mahzur yoktur, Köylerile beraber yine 
yerinde kalmak şartile. 

Koçhisara gelince: Haritada Koçhisar ka
zası Kırşehire yakın görünüyor. Ben burada 
zabıt kâtiplerine en yakın mesafedeyim, fakat 
buradan doğrudan doğruya oraya gidemediğim 
gibi onlar da bana en yakın bir mesafededirler, 
fakat doğrudan doğruya buraya çıkamazlar, do
laşmak mecburiyetindedirler. Koçhisar doğru
dan doğruya Kırşehir vilâyetinden Kızdırmakla 
ayrılmıştır ve bu Kızlırmak senenin bir çok za
manında geçit vermez. Geçit verdiği zaman da, 
bir arkadaşın dediği gibi, bir çok insanlar bo
ğularak oradan geçebilirler. Binaenaleyh Koç
hisar kazasının Ankarada kalması ve Çiçekdağı 
merkezinin de Yerköye indirilmesi muvafıktır. 
Çiçekdağı köylerile beraber Kırşehirde kalır. 
Buna muvafakat etmediğiniz takdirde daha zi
yade incelenmek üzere encümene iade edilmesini 
şahsım namına rica ediyorum. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar 
iktisadî işlerin girift olmadığı zamanlarda da
hi dedelerimiz köy, kasaba ve şehir kurarken, 
vilâyet teşkilâtı yaparken, bunu düşünmüşler. 
Kerede bir kasaba; nerede bir vilâyet varsa 
bunlar ancak bir hat güzergâhında, mesela Bağ
dat hattı güzergâhında ve yahut bir kale di
binde kurulmuştur. Bunların hepsi bir sebebe, 
bir mantığa müstenittir. Bu gün her adımı, 
her dakikası hesaplanacak bir devirde yaşıyo
ruz. Hiç bir işi olmıyan Koçhisarı bir yere bağ
lıyalım. Buranın muamelâtı iktısadiyesini, 
işini, ne alır, ne verir, bunu iyi bilmek lâzımdır. 
Sonra Yerköy; sıtmanın padişahı; bütün kıral-
ları oradadır. (Gülmeler). Anlarım, bir mec
buriyet olur. Meselâ Ankaraya Hükümet kura
cağım der, bu taşlık bölgede bir şehir kuraca
ğım. Bunun tarihî sebebi vardır; geldim, tütün
düm burada, vilâyet merkezidir şudur, budur. 
Böyle Yerköy için de bir sebep lâzım ki; zorla 
bu bataklığı kaza merkezi yapalım. Bendeniz 
Yerköyde yaz ve kış belki elli defa yattım. Çek
tiğimi bir ben bir de Allahım bilir. Arkadaş
lar, zaruret olmadıkça halkı rahatsız etmenin, 
hele şu zamanda, ne mânası vardır. (Doğru 
sesleri). Dahiliye encümeni arkadaşlarımızın 
hepsi idareden yetişmişlerdir. Bu işte acaba bir 
hisse mi kapıldılar? (Gürültüler). İnsanlarda 
böyle bir hastalık olabilir. 

EÎFAT VAEDAR (Zonguldak) — Hakikati 
gördükleri için yaptılar. 

EMİN SAZAK (Devamla) — Bu, hesaplı bir 
hareket değildir. Bendeniz bu lâyihanın red
dini teklif ediyorum. (Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır. 
Fakat encümeni dinlemek mecburiyetindeyiz. 

DAHİLİYE E. M. M. GALİB PEKEL (To-
kad) — Sayın arkadaşlar, müzakere mevzuu 
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olan lâyihada iki bahis mevcuttur. Birisi, Çi
çekdağı kazası merkezinin Boyalıktan kaldırılıp 
Yerköyüne götürmek ve kazayı da Yozgad vilâ
yetine bağlamak, ikinci mesele Ankara vilâye
tine bağlı bulunan Şereflikoçhisar kazasının An-
karadan almıp Kırşehir vilâyetine verilmesi. 
Bunlardan birincisi Hükümetten geldi. Üç sene-
denberi encümenimizde bekliyordu. Nihayet en
cümen okuduğunuz esbabı mucibe ile okuduğu
nuz metni hazırlayıp huzurunuza arzetti. Burada 
gösterildiği gibi, hali hazırda Çiçekdağı ka
zasının merkezini Boyalık denilen köyde tutmak 
ve Yerköye götürmemek büyük bir isabetsiz
liktir. Boyalık 70 haneli bir köydür ve köylük 
vasfını asla kaybetmemiştir. Yerköye 6 kilo
metre mesafededir. Ayni vadidedir ve ayni iklim 
altındadır. Demin bir arkadaşım orasının sıtma
lı olduğundan bahsettiler. Ayni mütalea Boya
lık için de varittir. Yerköyden tren geçmezden 
evvel kaza merkezini Kovalıkta tutmak doğru 
olurdu. Fakat halen Yerköye istasyon yapılma
mıştır, o civarm en mühim istasyonudur ve yi
ne o civarın ticaret merkezi olmaktadır. Dük
kânlar açılmış, halk toplanmış, nahiye merkezi 
haline girmiştir. Mütemadiyen inkişaf etmekte
dir. Bıma mukabil Boyalık sönmektedir. Orada
ki bakkal dükkânları dahi Yerköye intikal et
miştir. Çünkü orası büyük demiryolun kenarm-
dadır, gayet tabiî olarak inkişaf edecektir. Da
ha şimdiden söyliyeyim; yarın Yozgadm da, 
Kırşehirin de merkezi oraya intikal edecektir. 
Belki yarım asir sonra 15 - 20 bin nüfuslu bir 
kasaba halinde orayı görmek kabil olacaktır. 

Şimdi böyle inkişaf halinde olan bir yeri bı
rakıp da yanı başındaki, bir saat mesafedeki bir 
kaza merkezini tutmakta zannederim hiç isabet 
olmaz. Onun için kaza merkezinin Bovalıktan 
kaldırılıp Yerköye getirilmesinde Encümeniniz 
büvük isabet görmüştür. Kaza merkezi Boya
lıktan kaldırılıp Yerköye getirilince bir mesele 
doğuyor: Yerköy Yozgada 39 km. mesafededir 
ve daima muntazam tutulan ve tutulacak olan bir 
şose ile bağlıdır. Yerköy Kırşehirin de istas
yonudur, oraya da 69 km. mesafededir. Oraya 
da bir şose ile bağlıdır, fakat bu uzun bir şose
dir ve berikisi kadar muntazam tutulmamakta
dır. Ö da zamanla muntazam tutulabilir. Her 
iki vilâyet merkezine de birer şose ile bağlıdır. 
Krrsehire bir şey olmasın diye bunu bağlama
mak doğru bir sey olmaz. Arkadaşlar bir kaza, 
kaza merkezinden ibaret değildir. Asil, büyük 
nüfus kütleleri köylerde oturmaktadır. Kaza 
Yozgada bağlanınca, esasen Çicekdaeından 43 
köy alınmaktadır. Yani bir nahiye miktarında 
köy almaktadır. 28 köyü ise tamamen bu kaza
da bırakmaktadır. Bundan başka Yerköy mer
kez olunca; etrafındaki köylerin vaziyetini tet
kik etmek lâzımdır. Tetkik edince de, Yozgada 
bağlı bulunan daha iki nahiyeyi olduğu gibi bı
rakmakta ve Yerköye bağlamakta çok fayda 

gördük. Ayrıca Şefaatli ve daha bir iki nahi
yeyi de buraya bağlamak muvafık görüldü. Çi
çekdağı kazası, vilâyet bakımından da tetkik 
edilmiştir. Çiçekdağmda bir silsile vardır. Bu 
silsilenin hattı bâlâsı hudut ittihaz , edilmiştir. 
Yalnız bu kadar değil, mesafelerle de bizzat 
meşgul oldum. 

Kırşehirine daha yakın olmamak ve Yozgada 
daha yakın olmak şartile köyler ikiye ayrıldı. 
Bugün Kırşehirle Çiçekdağmdaki 43 köyden 
tek bir köy kalmadı ki bunların mesafesi Yoz-
gattan ziyade Kırşehire yakın olsun. Hepsinin 
mesafesi - yalnız aynı mesafede dört köy vardır -
Yozgada daha yakındır. Arkadaşlar ayrıca Yoz
gad merkez kazasından alman Yerköy, Şefaatli 
ve Kızıİkoca köyleri gayet tabidir ki Kırşehire 
değil Yozgada yakındır. Binaenaleyh bu şekil
deki hareketle Yozgada bağlamakta encümeni
miz büyük isabet görmüştür ve bunu Heyeti 
umumiyenize arzediyorum. 

Gelelim Şereflikoçhisar meselesine : Ar
kadaşlar biliyorsunuz, Şereflikoçhisar Aksa
ray vilâyetine bağlı idi. Aksaray vilâyeti lâğ-
vedildiği zaman, 925 te, bu kaza da Ankaraya 
bağlanmıştır. Arkadaşlar Şerefli koçhisar ka
zası kaza olduğu gün Konya vilâyetine bağlan
mıştır. Uzun senelerden beri, Aksaray vilâyeti 
teşkil edilinceye kadar, bu kaza Konya vilâye
tine bağlı tutulmuştur. Ötedenberi idarî teşki
lât* da daima Konya vilâyetine bağlıdır, idare, 
emniyet ve hatta muhtelif bakımlardan bunun 
Konya vilâyetine bağlı tutulması daima esas 
tutulmuştur. O vakitki liva teşkilâtında, bili
yorsunuz, Kırşehir sancağı Ankara vilâyetine 
bağlı idi. Ankara vilâyetine bağlı olduğu için
dir ki Şerefli koçhisar, Kırşehire yakın olma
sına rağmen, Konyaya bağlı bırakılmıştır, işte 
Aksaray vilâyeti teşkil edlinceye kadar buraya 
bağlı kaldı.' Fakat Aksaray vilâyeti lâğvedilince 
bu sefer Konyaya bağlanmadı, Ankara merkezi 
Hükümet olduğu için, tercih edildi ve buraya 
bağlandı. 

Arkadaşlar; bugün Şerefli koçhisarm mev
kii şudur: bu kaza tuzlu göl ile Kızıl ırmak ara
sındaki sahayı işgal eder.' 

Tuzlu gölle Kızılırmak arasmda - bir sırt 
silsilesi demek daha doğrudur - bir silsile var
dır. Şereflikoçhisarla, Kızılırmak arasmda baş
lıca Karasmır dağı vardır. Bu, zorlukla geçi-
lebilen bir dağ değildir. Muhtelif yerlerinde 
Kızılırmak vadisine kolayca inilmektedir. Bir 
çok yerlerde araba yolları Kızılırmak vadisine 
iner. Kızılırmak vadisinden de Kırşehire doğ
ru hafif meyille devam eder. Ankaraya doğru 
toprağın teşekkülü ayni dalgalı toprakla de
vam eder. Ankaraya gelinceye kadar dört sırt 
silsilesi vardır. Ankaraya gelenler - küçükleri
ni saymıyorum - büyük olarak dört defa yokuş 
çıkacak ve iniş inecektir. Bu dalgalar Karası-



î : 9 28-11-1941 C : İ 
nır dağmdan daha az mürtefidir. Şereflikoç-
hisardan Ankaraya mesafe 140 kilometredir. 

EKREM ERGfUN (Ankara) — Hayır 106 ki
lometredir. 

DAHİLİYE En. M. M. GALİB PEKEL (De
vamla) — Kırşehire mesafesi 69 kilometredir. 
To'prak teşekkülü itibarile, yani yüksek dağlar 
geçmemek, düz silsile aşmak bakımından iki ta
raftaki arızalar aşağı yukarı aynidir. Ankaraya 
doğru gelenler daha yüksektir. Şimdi arkadaş
lar, arada, eğer Kırşehir ile Şereflikoçhisar ara
sında Kızılırmak nehri olmasaydı, zannederim 
ki bu kürsüye çıkıp söz söyliyen arkadaşlarım
dan hiç birisi zZz Böylemiyecekti. Çünkü arada 
bir Kızılırmak nehri vardır. Şimdi Kırşehirle 
Şereflikoçhisar arasmda olan Kızılırmak nehri 
ikisinin münasebatına mâni midir, değil midir? 
Tabiî encümendeki arkadaşlarımız, ne Kırşehir 
lehinde, ne Ankara lehinde değildir, bitaraf ar
kadaşlarınızda*. Biz şöyle düşündük, eğer Kırşe
hire gidecek yolculara Kızılırmak nehrinin mâni 
olacağına kani olsaydık hiç şüphesiz bunu kabul 
etmezdik, o zaman ikinci madde lâyihada yer 
almazdı. Hakikaten Kızılırmak memleketin sa
yılı ırmaklarından biridir. Fakat hiç bir zaman 
geçide mâni olan ırmaklardan olmamıştır. Ar
kadaşlar ; bir kazaya köyler ayırırken belki üze
rinde fazlaca durulabilir. Fakat vilâyet husu
sunda hiç bir yerde bir nehir vilâyet hududuna 
mâni addedilmemiştir. Suyunun daha çok bu
lunduğu bu nehrin ötesinde Keskin kazası var
dır. Bu kaza Ankaraya bağlıdır. 'Niçin bağlan
mıştır? Daha yukarı çıkalım, Kalecik kazası 
vardır. Kalecik kazasının, ırmağm karşı tara
fında köyleri vardır. İskilip kazası vardır. İs
kilip kazası Kızılırmağm garbindedir ve Çan-
kırıya daha yakın olduğu halde nehrin şarkın-
daki Çoruma bağlıdır. Çankırıya bağlı olan ba
zı kaza merkezlerinin de nehrin diğer tarafla
rında köyleri vardır. Tabiî ırmak mansabma 
yaklaştıkça daha çoğalıyor. (Gürültüler). 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — 
İskilip Çankırıya 18 saat, Çoruma 9 saattir. 

GALÎB PEKEL (Devamla) — Arkadaşlar, 
hiç şüphe yok ki bugün Şerefli koçhisar kaza
sında Ankaraya candan bağlı kalmak isteyenler 
vardır. Fakat arkadaşlar, kütleyi düşünmek 
mecburiyetindeyiz. 40 000 nüfuslu kazanın hal
kına şöyle kulak versek, hepsine birer birer sor
sak onların % 85 - 90 ı vilâyet merkezi olarak 
Kırsehiri ister. Çünkü bu ekseriyet Ankaraya 
dahi gelirken ya yaya yahut merkebile gelir. 
Onun için kütle evvelbeevvel kısa mesafeyi ter
cih ediyor. Şehirdeki % 1 veya 2 hesabına neden 
ekseriyeti daha uzak mesafelere gitmeğe mec
bur tutalım? Binaenaleyh biz encümende böyle 
% 3 veya 5 in hatırı için halkın uzak mesafe
lere gitmesini günah saydık. Demin bir arka
daşın dediğine cevap olarak arzedeyim ki; işte 
biz bunu günah saydık. 

Sonra neden bugün bu şikâyetler ortaya 
çıkıyor da kazanın adliyesi oraya bağlandığı 
zaman aynı şikâyetler vuku bulmadı? 

Çünkü idarede hepimizin bildiği bazı şeyler 
vardır, onlar mevcut olmasaydî belki bu şikâ
yetler de olmayacaktı. Yani adliye başka şekilde 
yürüseydi. Onun için biz Şerefli koçhisarm An-
karadan alınarak Kırşehir vilâyetine bağlanma
sında büyük faide gördük. Biz bu kanaattayiz, 
bu kanaatimizi size arzediyoruıs. Hakem heyeti 

âliyenizdir. 
REİS — Kifayeti müzakere takriri var. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 

Kifayeti müzakere aleyhinde söyliyeceğim. 
^ EMİN SAZAK (Eskişehir) — Evvelâ Hü

kümetin noktai nazarını anlıyalım. (Doğru, doğ
ru sesleri). 

REİS — Kifayeti müzakere takririni okutu
yorum : 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, takrirlerin reye konulma

sını teklif ederiz. 
Ankara Erzurum 

Ekrem Ergun Şükrü Koçak 
REİS — Ziya Gevher müzakerenin kifayeti 

aeyhinde söyliyecektir, 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 

Bu takririn aleyhinde söyliyeceğim. Çünkü 
Meclisin kanunsuz bir harekete sevkedilmek 
üzere olduğunu zannediyorum. Buraya ilk çıkan 
Ekrem arkadaşımız kanunu size okudu. Dedi 
Kİ: bir tahavvülât yapılırken halkın reyi alın
dıktan sonra.... 

EKREM ERGUN (Ankara) — İdare heye
tinin ve Meclisi umuminin. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Evet, Meclisi umuminin. 

Ben sayın Dahiliye vekiline sordum, dedi ki 
nasîl gayri kanunidir? biz gayri kanunî teklif 
getirmeyiz. O halde bunu gayri kanunî vaziye
te sokan encümendir. 

Arkadaşlar; bu encümende hürmet ettiğimiz 
ve idare başında bulunmuş çok kıymetli arka
daşlarımız vardır. Ben her zaman Dahiliye en
cümeninden gelen işe tıpkı Adliye encümenin
den gelen bir iş gibi, hiç itiraz etmem, derhal 
elimi kaldırırım. Kendilerine bu kadar hür
metkarım. Şimdi eğer bize kanunda sarahaten 
mevcut olan bir şeyi nazarı dikkate almadan 
getiriyorlarsa, bu kanunu derhal reddedeceğiz. 
Böyle şey olmaz arkadaşlar. Onun için kifayet 
aleyhinde lâf söylüyorum. Bize düşen iş, halkın 
arzusunu yerine getirmektir. Biz münevver 
zümre, halkm reyini aldıktan sonra, daima hal
ka karşı olan iyiliği bir kat daha iyi yapmak 
için vazife aldık. Yoksa onların reyi hilâfına 
hareket etmek için değil. Biz kanuna aykırı 
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hiç bir hareketi kabul edemeyiz. Bunun için 
encümen bunun gayri kanunî olmadığını ispat 
etmedikçe, ikinci şıkkı, yani halkın behemehal 
Ankaraya kalmak istemesini haklı buluruz. 

Bugün yolu yoksa yarın yaptıracaksın. On
lar akıllı adamlardır, biliyorlar ki bunlar ya
pılır. Bir arkadaşın dediği gibi, uzun sene'ier-
denberi ırmaktan geçiş ayni vaziyettedir, har 
sene yedi, sekiz kişi zayiat verilirmiş. Bis bun
ları bildikten sonra artık ayni felâkete bunları 
maruz bırakacak mısınız? Tabiî hayır. 

Sonra arkadaşımızın esbabı mucibesini 
hiç beğenmedim. Sıtma ve yolsuzluğu esbabı 
mucibe olarak kabul etmek. Asla Bunu kabul 
etmeyiz. Binaenaleyh encümenin hareketinin 
kanunî olduğunu ispat etsinler rey verelim, 
yoksa rey vermeyiz. 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri vardır. 
(Gürültüler). 

Kimseye söz veremem. İtirazlar dinlendi, 
encümen dinlendi. Kifayeti müzakere aleyhinde 
bir zat söz söyleyebilirdi, o da söylemiştir. 
Şimdi kifayeti müzakere takririni reye koymak 
zaruridir. 

Müzakerenin kifayetini kabul edenler ... Ka
bul etmiyenler ... Müzakerenin kifayeti kabul 
edilmiştir. 

Şimdi takrirler vardır okunacaktır. 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim sebeplere binaen mazba
tanın reddi ile bu günkü durumun muhafazasını 
teklif ederim. 

Eskişehir mebusu 
Emin Sazak 

(Ret sesleri, muvafık sesleri). 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzeylediğim sebeplerden dolayı ye
niden tetkikat yapılmak ve kanunî şerait ikmal 
edilmek üzere lâyihanın encümene iadesini tek
lif ederim. 

Ankara mebusu 
Ekrem Ergun 

EKREM ERGUN (Ankara) — Efendim ben
deniz Emin Sazak arkadaşımın teklifine iştirak 
ediyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim veçhile teşkilâtı mül

kiyenin umumî bir şekilde yapılacağı zamana 
kadar tehiri, olmadığı takdirde noksanların ta-
mamlanılması için Encümene iadesini teklif 
ederim. 

Kars mebusu 
Esad Özoğuz 

Yüksek Reisliğe 
Arzedilen esbabı mucibeye binaen yeni teş

kilâtı mülkiyeye kadar kalmasını ve lâyihanın 
Encümene iadesini dileriz. 

Kırşehir mebusu Kırşehir mebusu 
M. Seyfeli Dr. H. Ülkü 

Kırşehir mebusu Kırşehir mebusu 
İzzet Özkan H. Börekçi 

Yüksek Reisliğe 
Sayın arkadaşların beyanatından anlaşıldığı 

veçhile Çiçekdağ kazası merkezinin Yerköye 
kaldırılarak Yozgada bağlanması, hiç bir müfit 
ve müstacel esbaba mebni olmadığı tebellür et
miş ve bilâkis bu tebeddül, bir takım müşkülâta 
maruz kalacağından, ve bu gibi tebeddüller, ariz 
ve amik bir etüdden sonra, memleketin bütün 
vilâyetleri alâkadar edecek umumî bir teşkilât
landırma lâzımdır, binaenaleyh bu kanunun Da
hiliye encümenine iadesini teklif eylerim. 

Afyon karahisar mebusu 
Berç Türker 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü lâyiha

nın daha ziyade incelenmesi için encümene iade
sini rica ederim. 

Çoruh mebusu 
Atıf Tüzün 

REİS — Elimizde müteaddit takrirler vardır. 
Yalnız bunlardan bir tanesi lâyihanın reddini 
tazammun etmektedir. Kabul olunmadığı takdir
de diğer takrirleri reyinize arzedeceğim. Hepsi 
encümene iadesini arzu etmektedirler. 

(Eskişehir mebusu Emin Sazağm takriri tek
rar okundu). 

RÎFAT ¥ARDAR (Zonguldak) — Ret, ret. 
DAHİLÎYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekir

dağ) — Arkadaşlarımın mütalealarmı dikkatle 
dinledim. Büyük bir ekseriyeti Şerefli Koçhi-
sarın Ankaradan alınıp diğer bir vilâyete bağ
lanmasının aleyhinde gördüm. 

REFİK İNCE (Manisa) — O daha belli de
ğil. 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Devamla) 
— Benim ihtisasım budur, gördüğüm hareketlere 
nazaran aldığım intiba budur. Diğer taraftan 
Çiçekdağ merkezinin, yine muhtelif arkadaşla
rın ifadelerine istinaden ve mucip sebeplerine 
göre, Yerköye nakline büyük bir kütlenin taraf
tar olduğunu hissettim (Doğru sesleri). Hükü
metin teklifi, Çiçekdağı kazası merkezinin Yer
köye götürülmesini tazammun etmektedir. Haki
katen onun lehinde maruzatta bulunan arkadaş
lara ben de iltihak ederek Dahiliye vekâletince 
Çiçekdağı merkezinin Yerköye naklinin faydalı 
olacağını arzetmek isterim (Bravo sesleri). 

Eğer Yüksek Encümen, Koçhisar meselesin
de statükonun muhafazasına taraftar ise, Yer-
köyüne Çiçekdağı merkezinin getirilmesi husu
sundaki Hükümet teklifinin kabul edilmesini 

I rica ederim. (Kabul sesleri). 
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REFİK ÎNCE (Manisa) — Usul hakkında 

söyliyeceğim; Dahiliye vekili arkadaşımızın nok-
tai nazarı zaten lâyihayı tekrardan ibaret kalı
yor. Fakat bunun hukukî neticesi şu oluyor; 
Kırşehire merbut bir kazayı Yozgad vilâyetine 
ilhak etmiş oluyoruz. O vakit te Ekrem ve Zi
ya Gevher arkadaşımızın bahsetiği kanun mese
lesi mevzubahs oluyor. Binaenaleyh; bence bu 
noktanın bir daha teemmül edilmesi lâzımdır. 

DÂHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Arzettim, Yerköy meselesinde bütün kanunî 
merasim ifa edilmiştir. Gerek Yozgadm, gerek 
Kırsehrin mütaleaları alınmıştır. 

İZZET ÖZKAN (Kırşehir) — Muvafakat 
edilmiş midir? 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Devamla) 
— Tam muvafakat şart değildir. İki vilâyetin 
biri ister, diğeri istemez. (Gürültüler). 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİAĞ (Sivas) 
— Kaza merkezinin Yerköye naklini Hükümet 
istemiştir. Yerköy kaza merkezi olduktan sonra 
Krrşehrine mi, Yozgada mı bağlanacaktır? 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Hükümet Yozgada bağlanmasını teklif etmiş
tir. (Gürültüler, söz istiyoruz sesleri). 

REİS — Müzakere bitti. Sualler soruldu. Hü
kümet söz söylememişti. Dahiliye vekiline de 
söz verdim. O da suallerin cevaplarını verdi. 
Şimdi takrirler vardır okunacaktır. 

(Eskişehir mebusu Emin Sazağın takriri tek
rar okundu). 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Na
zarı dikkate alanlar ... Almıyanlar ... Takrir 
nazarı dikkate alınmamıştır. (Şiddetli gürül
tüler, anlaşılmadı sesleri). 

REİS — Efendim, Emin bey mazbatanın red
dini teklif ediyor, takrir nazarı dikkate alınma
dı (Şiddetli gürültüler, anlaşılmadı, tekrar reye 
koyunuz sesleri). 

REİS — Efendim, Emin Bey mazbatanın red-
dile hali hazır vaziyetin ipkasını istiyor. Reyi
nize tekrar arzediyorum. Takriri nazarı dikka
te alanlar ... Almıyanlar ... Takrir nazarı dikkate 
alınmıştır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Nasıl ... Gördü
nüz mü? 

4 — Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fev
kalâdelerine yapılacak zam hakkında kanun lâ
yihası ve Bütçe ve Millî Müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/689) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Efendim tekrar reye arzedi
yorum, müsaade buyurun. Maddelere geçilmesini 
kabul buyuranlar lütfen işaret buyursun... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 18 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâde
lerine yapılacak zam hakkında kanun 

MADDE 1 — Halen deniz ordusunda müs
tahdem bulunan Deniz gedikli subaylarının al
makta oldukları maaş tutarı ile bunların 18-
I -1940 tarih ve 3779 sayılı kanunun ikinci mu
vakkat maddesi gereğince gedikli subaylığa 
geçtikleri tarihten itibaren hizmet müddetleri
ne göre nakledilebilecekleri başgedikli maaşı 
tutarı arasındaki fark tahsisatı fevkalâdeleri
ne zammolunur. Ancak bu zam 30 lirayı geçe
mez 

EDİB ERGİN (Mardin) — Arkadaşlarım, 
Hükümet deniz gedikli subaylarının fevkalâde 
tahsisatlarına bir zam yapılması esasını istih
daf eden bir teklifi muhtevi kanun lâyihasını 
Meclise gönderiyor Encümenler Hükümetin bu 
teklifini esas tutarak bir metin hazırlıyorlar 
ve Yüksek tasvibinize bu mazbata ile arzetmiş 
bulunuyorlar. Hükümetin teklif i şudur: (Deniz 
gedikli subayların tahsisatı fevkalâdelerine hiz
mette bulundukları müddetçe ayda 30 lira zam 
yapılır.) Ben bu esas üzerinde beraberim. Ar-
zetmek istediğim ve yüksek huzurunuzda açık
lamak istediğim nokta şudur: Encümenin, yeni 
metni hazırlarken 3779 numaralı kanunla bir 
ihtilât vücuda getirmiş olmasıdır. Orta yere 
bir kanun ihtilâtı çıkıyor. Encümen metninde 
diyor ki; «3779 sayılı kanunun 2 nci muvak
kat maddesi gereğince hizmet müddetlerine 
göre nakledilebilecekleri başgedikli maaş tu
tarı arasındaki farkın tahsisatı fevkalâdelerine 
zammedilmesi...» 3779 numaralı kanunun 2 nci 
muvakkat maddesi ise şöyledir; Bu kanuna gö
re «... Naklini arzu etmeyenler yahut sınıfların
da mukabil rütbesi bulunmayanlar tasfiye neti
cesine kadar 24 şubat 1330 tarihli Gedikli zabi-
tan kanunu ve 508, 587 numaralı kanunlar mu
cibince muamele görürler...» Halbu ki; 508 nu
maralı kanun 1492 numaralı kanunun 10 ncu 
maddesile ve 587 numaralı kanun da 1455 nu
maralı kanunun 12 nci maddesile sarahaten ilga 
edilmişlerdir. Şu kanunî vaziyetler karşısında 
encümenin vücuda getirdiği bu ihtilât neti
cesi 10 -11 sene evvel ilga edilmiş olan iki ka
nun sanki yörürlükte imiş gibi bir manayı is
tihdaf etmektedir. Halbuki, senelerce evvel hü
kümleri ortadan kalkmış kanunlara atfederek 
yeni metinler hazırlamak kanunî karışıklıklara 
ve hatalara sebebiyet veriyor ve bu tedvinlerde 
isabet görülmüyor. Bunun içindir ki; Hüküme
tin teklifine benzer atıf sız, basit ve sade bir me
tin hazırlamak daha çok isabetli olur kanaatin
deyim. 

Bu kanaatin sevkü ilcasiledir ki metnin bir 
kerre daha tetkik edilerek vazıh bir şekilde di
ğer bir kanunla, Hükümetin teklifinde olduğu 
gibi, atıflar yapılmaksızın vücuda getirilmesini 
3'üksek tasvibinize arzediyorum. 
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BARKIN (Samsun) — Arkadaşlar; ortada ha
kikaten bir ihtilât var, amma nasıl ihtilât? iti
raz eden muhterem arkadaşımız kanunun tama
mını okumamışlardır, ihtilât oradan çıkıyor. 
Şimdi bir kaç kelime ile arzedeyim. Esasen 
öu gedikli subayların bir alaylı sınıf olduğu 
düşünülerek o vakit bu sınıfın ilgası tasavvur 
edilmiş ve ona göre de 24 şubat 1330 tarihli 
kanun ilga edilmek üzere 1494 sayılı kanun ge
tirilmişti. Ama bu alaylı sınıf dediğimiz insan
lar gerçi erlikten tedricen onbaşılığa çıkmışlar 
ve yavaş yavaş memleket fabrikalarında ve 
Avrupa fabrikalarında tatbikat görerek hakika
ten teknisyen olarak yetişmişlerdir. Devlet de
niz ordusunun bu kıymetli uzuvlarını cebrî ve 
katî bir şekilde tasfiye etmek tarafına gideme
miş, ancak onların ihtiyarlarına bırakmıştır ve 
onlara bir imtiyaz kapısı da açmıştır. Yani 20, 
25, 30 lira maaşı asliye kadar birinci, ikinci, 
üçüncü sınıf olarak terfi ettirilmek suretile 
terfihleri temin edilmiştir. Diyorlar ki; gedikli 
erbaş sınıfına geçmeğe razı olduğun takdirde 
gedikli erbaşlar kanununa göre 30 - 35 hatta 
40 liraya kadar maaş almak üzere dört sene 
sınıflarında kaldıkça terfi edecek ve maaş tu
tarları 120 liraya kadar çıkacak. Teklif bu yol
da yapıldı. Bunlar; biz zabitiz, gedikli erbaşlık 
ise küçük zabitliktir diye izzeti nefis meselesi 
yaptılar ve bu imtiyazı bıraktılar. Oraya geçer
sek zabitliği bırakmış olacağız diyorlar. Hükü
met bunların teknisyen kıymetine çok dayan
dığı çin ve onların vücudunun lüzumuna kani 
olduğu için, Hükümetin mazbatasında görüldü
ğü veçhile; onlara bir şey dememiş, fakat eski 
maaşlarını vermekte devam etmiştir. Şimdi muh
terem Edip Kemal arkadaşımızın buyurduğu 
1492 numaralı kanun, bizim mazbatada ve mad

dede yazdığımız gibi, 3779 numaralı kanunun ikin
ci muvakkat maddesine göre onların nakli yani on
ların maaş tutarına yapabileceğimiz zammı fev
kalâde tahsisattan yaptığımız zaman, ikinci mu
vakkat maddeye atfediyoruz, ikinci muvakkat 
maddenin içinde yazılı olan 508 ile 587 numaralı 
kanunlarla 24 şubat 330 tarihli kanun ilga edil
miş amma o kanunun bir muvakkat maddesi 
vardır. İkinci maddenin (C) fıkrasını aynen 
okuyorum: «Nakli arzu etmiyenler yahut sınıf
larında mukabil rütbesi bulunmayanlar tasfiye 
neticesine kadar 24 şubat 1330 tarihli gedikli 
sabitan kanunu ve 508, 587 numaralı kanunlar 
mucibince muamele görürler» diyor. Yani ka
nun ilga edildi amma aynı kanunun muvakkat 
maddesi mucibince bunlar hakkında yapılacak 
muamele kanunî olarak bu gün dahi yaşamak
tadır. 

Muhterem arkadaşımız kanunu okudular 
amma, muvakkat maddesini okumadıkları için 
bizi ihtilât vücude getirmiş telâkki ve muaha-
ze ettiler. Kanun vardır. Zaten zamanın dar-
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lığı bunlarm tasfiyesine imkân bırakmamıştır. 
Tasfiye edildiği gün o muvakkat madde hü
kümsüz kalacaktır. Hiç bir eksiklik yoktur, 
yanlışlık da yoktur. (Reye, reye sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin tekrar tetkik edilmek üzere encü

mene iadesini teklif ediyorum. 
Mardin mebusu 

Edib Ergin 
REİS — Reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
O halde maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti

baren meridir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunu icraya İcra Vekil

leri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile tah

sil edilemeyip terkini icabeden borçlara ait 
lâyiha müzakere edilirken Eskişehir İzzet Aru-
kanın vaki suali üzerine Maliye vekilinin bu
rada hazır bulunmaması dolayısile tehir etmiş
tik. Şimdi Vekil gelmişlerdir. Bu lâyihanın 
müzakeresine devam edebiliriz. (Hay, hay sesle
ri). Suallerinizi tekrar ediniz. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
esbabı mucibeleri tetkik ederken görüyoruz ki 
daha ziyade bu borçluların bulunamadığından-
dır ki bu borçların terkinine karar verilmiştir. 
Sonra bir kısım esbabı mucibe olarak ta, me
selâ 4 500 lira borçlu eytam müdürü Şevketin 
esbabı mucibesinde, tahsiline karar istihsal 
edilmişse de borçlunun hali hazır durumu tes-
bit edilemediğinden deniyor. Tabiî bunlar doğ
rudan doğruya muhaberenin uzamasından ileri 
geliyor. Bu karara kaniiz, lâkin tabiî bu me
seleyi uzatmakla mesul bir takım adamlar var
dır, Maliye vekili Beyefendi ayrıca bu mesul
ler hakkında muaheze ve tecziyede bulundular 
mı? 

İkincisi, bir madde daha var. Anadolu hat
tından olan 79 bin lira alacağın indirilmesi 
hakkmda. Bunda deniyor ki, alacagm bu şir
ketlerden hangisine ait olduğu tayin ve tesbit 
edilememiştir. Bu, esbabı mucibe değildir. Han
gisine ait olursa olsun bu günkü Devlet de
miryollarına ve hatlara Hükümet ve Maliye va-
ziülyeddir. Bu paraları almak hakkını haizdir. 
Tabiî kendi şahsî noktai nazarımı söylüyorum. 

Borç 1336 senesinde vaki olmuştur. 1336 
senesinde bu hatlar doğrudan doğruya şirke
tin elinde idi, Hükümet vaziülyed değildi ve 
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mubayaa keyfiyeti yapılmamıştı. Bu borcun 
tayyi lâzımgeldiğine kaniim. Bunun daha mu
fassal yazılması ve hali hazır vaziyetimize gö
re yazılması daha muvafık olacaktır. Bunu Ma
liye vekilimizden rica ediyorum. 

REtS — Buna ait cevap evvelce encümen 
tarafından verilmişti. Fakat Hükümeti de din
lemek mecburiyetindeyiz. 

MALÎYE V. FÜAD AĞRALI (Elâziz) — 
Muhasebei umumiye kanununun maddei mahsu-
sasına tevfikan tanzim edilmekte olan bu ter
kini kayda ait zimmetler, gene kanunun sara
hati icabatı olarak, evvelâ müşaverei maliye 
encümeni denilen bir encümende müzakere 
edildi. Bunlarca uzun uzadrya yapılan müza
kere ve münakaşa neticesinde tahsiline imkân 
olmadığına kanaat hâsıl olursa terkini kaydı, 
esbabı mucibesile ve hukuk müşavirliğimizden 
de geçmek şartile, buraya arzedilir. Burada, 
Bütçe encümeninde sureti mahsusada teşkil edi
len hususî bir komisyonda yapılan tetkikat ne 
ticesinde onlar dahi Hükümetin teklifine işti
rak ederlerse, Bütçe encümeninin bu müzake
resinden sonra Heyeti Oelilenin tasdikına arze
dilir. 

Esbabı mucibelerde lüzumu derecesinde taf
silât arzolunmuyorsa arzu buyurdukları gibi 
daha etraflı, daha tafsilâtlı herhangi bir iltiba
sa suitefehhüme mahal bırakmıyacak şekilde 
dikkat edelim. 

Diğer nokta; buyurdukları gibi, her hangi 
bir memurun sunu taksirinden ileri gelmiş te 
ayrıca Maliye vekâletince takibat yapılmamak
ta olduğuna dair bir kanaat varsa, hangi dosya 
üzerinde emir buyururlarsa teferrüatile arzede-
biliriz. Bu, üzerinden sünger geçirilmiş ve 
buna sebep olan memur hakkında takibat yapıl-
mryacağmı tazammun etmemektedir. 

BERÇ TÜRKER (Afyonkarahisar) — 214 
bin liranın üzerinden sünger geçiriyoruz. Bunun 

kimi ihtilas, kimi avanstandır. Bunla
rın üzerinden sünger geçtikten sonra 
bunlar takip edilecek midir, ve bil
hassa bundan sonra böyle terkinlere* meydan 
verilmemek için tedbir alınmış mıdır? Böyle 
kalmasm, yapılacak takibatla bir çok borçlar 
tahsil edilsin. Zannederim ki bunlarm bir kıs
mı muhterem vekilin, zamanı idarelerinden ev
vel yapılmıştır. İhtilas etmiş, avans almış, 
vermemiş, bu adamlar hakkında takibat yapılı
yor mu, şimdi icabeden tedbirler almmış mıdır? 
Bendeniz Maliye vekili Beyefendiden sormak is
tiyorum. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâ
zığ) — Deminki maruzatım, muhterem Türkerin 
endişe ettiği^ noktaya cevap teşkil etmekte idi. 
Arzediyorum, burada esbabı mücbire dolayısile 
tahsiline imkân bulunamayan tahakkukatm ter
kini kaydına lüzum gösteriliyor. Bunda kimin 
sunu taksiri görülmüşse onun hakkında takibat
tan geri durulmamaktadır. Arzu buyururlarsa bu 
kalem hakkmda dosyasından taî'silâtile arzı 
malûmat ederim. 

Herhangi bir suretle bir terkini kayit süngeri 
geçirilirken bunda sunu taksiri görülen memur 
hakkında da takibattan sarfınazar edilmiş değil
dir. Arkadaşlara bunu arzetmek isterim. 

REİS — Evvelce Encümenin okunan ve ter
kin muamelesini tasvip eden mazbatayı reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık reyin neticesini arzediyorum: 
Devlet demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğünün 1938 malî yılı hesabı katî 
kanununa, kabul etmek suretile (252) zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. Binaenaleyh ka
nun (252) reyle kabul edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur. Pazartesi günü saat 15 
de toplanılmak üzere içtimaa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 17 
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Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1938 malî yılı hesabı katî kanununa 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza adedi 
Beye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
252 

: 252 
0 
0 

173 
4 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

Berç Türker 
Hamza Erkan 
izzet Akosman 
Mebrure Gönene, 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Hali d Bayrak 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
T ] krem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldaİ 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataç 
Dr. Şakir Şener 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

ismail Hakkı Uzunçarşıb 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yalıya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gül ek 

Memduh Şevket Esendal 
Bingöl 

Foridun Fikri 
Necmeddin S ahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni-Ülgt 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artım 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
GL. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 

Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
tstamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman İşın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gilmüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Ab d ül gani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memet Teeirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Emin Inankur 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 
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istanbul 
Ahmet Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
tbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

izmir 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi tlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem tzzet Benice 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tam aç 
Rıza Sal tuğ 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Tascıoğlu 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Üreüblû 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad TTmay 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
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tzzet Özkan 

Memed Seyfeli 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
tbrahim Dıblan 

Konva 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Or. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
tzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Öker 
Osman Taner 
Vasıf Çmaj 

Manisa 
Asım Tüm er 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizil 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
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Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. îzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

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

Ordu 
Hamdi Şarlan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kem al ettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahrî Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Rusenı Barkın 
Süleyman Necmı Selmen 

Seııftan 
Ol. Naci Eldeniz 
Tbrahim Mete 
Snlâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Spmsa îscen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemır 

Sinob 
Cemal Ali? 
Hulfisi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Danış Eyiboglu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
Tbrahim Arvas 

Yozaad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Tcöz 
Veîed Tzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuvucak 
Tbrahim Etem Bozknrt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Haydar Çerçel 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 
Korgl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankot a 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (Hasta) 

— 81 — 



Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Yah}7a Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcöğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı (M.) 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 

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

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (M.) 

Diyarbakır 
Dr. I. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
(Hasta) 
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Rüştü Beki t 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya ÇiyiJtepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
(Hasta) 

Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Mazur) 
Ham di Selçuk 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Feri d Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Goker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Benal Aranan (M.) 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
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Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihnî Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 
Tahsin Coşkan 

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

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit. 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.)' 
Receb Peker 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâc 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 

Rıdvan Nafiz Edgüer 
(Mazur) 

Maraş 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halit Onaran 
irfan Ferid Alpaya 
(I. Â.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Plazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan TokgSz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Ham di Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş (Mazur) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(M.) 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(M.) 

Sivas 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
(Hasta) 
Hikmet Işık 
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İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yalıya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Sami Brkman 

ürfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakn' 
(Hasta) 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ (Mazur) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
Münib Boya (Mazur) 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Şinasi Devrin 

...y.. >-©-< ...<.... 



T. H. tf. M Uatbaas, 



S. Sayısı :5 
Çiçekdağı kazası merkezinin Yerköye kaldırılarak Yoz-

gada bağlanmasına dair kanun lâyihası ve Dahiliye 
encümeni mazbatası (1/39) 

T. a 
Başvekâlet 9 - I - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/153 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Çiçekdağı kazası merkezinin Yerköye kaldırılarak Yozgada. bağlanması hakkında Dahiliye vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 26 - X I I - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Esbabı mucibe 

1 — Yozgad vilâyet merkezine bağlı Yerköy nahiyesi 28 köylü ve Şark demiryolu üzerinde 
mühim bir istasyon olup gerek Çiçekdağmın ve hattâ Kırşehirin ve gerekse Yozgadın bütün köy
leri mahsullerini bu istasyona getirmekte ve bütün ihtiyaçlarını bu istasyonla teğmin etmekte 
olup bu nahiye muhiti için bir merkez teşkil etmektedir. 

2 — Yozgad merkezine 40 km. mesafede ve muntazam bir şose ile bağlı bulunan bu nahiye 
ayni zamanda millî seferberlik bakımından Yozgad ve Kırşehir havalisinden Ankara ve Kayseri 
istikametine vaki her nevi askerî nakliyatın da merkezidir. 

3 — Birinci maddede zekredilen ehemmiyetine binaen burada kuvvetli bir idarî teşekkülün mev
cudiyetine ve ikinci maddedeki ehemmiyetine binaen de seferde havaya karşı iyi bir surette mü
dafaası için hazardan itibaren çalışacak ve hazırlayacak bir de askerlik şubesinin bulunmasına ve 
bütün bunlar için de 6. Km. mesafede bulunan Çiçekdağı kazası merkezinin bu nahiyeye nakline 
ve Yerköy nahiyesinin 28. köyü ile Çiçekdağı kazasına bağlı ve Çiçekdağı silsilesinin hattı balâsı 
hudud olmak üzere tren hattı cihetinde kalan 43 köy ki ceman 71 köyün bu kazaya bağlanmasına 
dair her iki vilâyetten vaki teklif üzerine vekâletçe yapılan tedkikat neticesinde: 

4 — Yukarıda arzedildiği gibi Yerköy nahiyesinin gerek coğrafî durumu ve gerekse iktisadî 
ehemmiyeti itibârile kaza olması lüzumuna kanaat hâsıl edilmiş ve Çiçekdağı kazasının umumî du
rumu üzerinde yapılan incelemede uzun seneler kaza merkezi olarak idare edilen Boyalık köyü
nün de hiç bir inkişaf eseri gösteremediği ve esasen bu mmtakadaki buğday alma teşkilâtının mer
kezi de Yerköyde olması itibârile Çiçekdağmdaki bir çok esnafın dükkânlarını kapatarak Yer-
köyde dükkân açmak suretile yerleştiklerinden Çiçekdağmın meveud iktisadî durumu da sarsılmış 
ve binaenaleyh, kaza merkezinin bu köyden kaldırılarak 6. K. M. mesafedeki Yerköy nahiyesine 
getirilmesile hem idarî ve askerî bakımdan ve hem de ekonomik inkişaf bakımından bir çok fay
dalar elde edileceği anlaşılmış olub, 

Çiçekdağı kazası Kırşehir ve Yerköy nahiyesi de Yozgad vilâyetleri dahilinde bulunduğundan 
mezkûr kaza merkezinin diğer bir vilâyetin hududları içindeki bir nahiyeye nakli halinde yeni ka
zanın hangi vilâyete bağlı olması lâzımgelece ği keyfiyetinde de : 

5 — Yerköy nahiyesinin Yozgad vilâyet merkezine muntazam bir şose ile 40 ve Kırşehir mer-



kezine de gayri muntazam bir yolla 69 K. M. mesafede ve gerek Yerköy nahiyesine bağlı köyler ve 
gerekse Çiçekdağmdan yeni kazaya verilecek köylerin bütün iktisadî münasebetlerinin Yozgad 
vilâyetile olduğu ve ayni zamanda Yerköyde teşekkül edecek yeni kaza Kırşehir vilâyetine bağ
landığı takdirde Yozgad vilâyet merkezi vilâyetin cenubu garbi hududuna 30 K. M. yaklaşıb di
ğer hududlarma da 100 küsur K. M. uzak bulunarak merkezî vaziyetten çıkacağı tesbit edildiğin
den yeni kazanın da Yozgad vilâyetine bağlanması yerinde görülmüş ve yukarıda arzedilegelen 
kanaate uygun olarak her iki vilâyetten vilâyet idare heyeti ve umumî meclisi kararlarına da
yanarak ; mezkûr kaza merkezinin Yerköy nahiyesine kaldırılıb ilişik cedvelde yazılı Yerköy na
hiyesinin 28 ve Çiçekdağı kazasının da 43 ki ceman 71 köyünün yeni kazaya bağlanmasına dair 
yapılan teklif vilâyet idaresi kanununun bazı maddelerini değiştiren 3001 sayılı kanunu muaddil 
3451 sayılı kanuna uygun bulunmuş ve yeni kazanın yukarıda arzedildiği şekilde Yozgada bağ
lanması, zarurî görülmüş ve Atatürkün Şark seyahatlerinde bu istasyonun kaza haline konması 
hususunda tedkikat yapılmasına dair şifahen verdikleri emir üzerine 6 ncı Kolordu komutanı 
Korgeneral M..Aktan tarafından yapılan tedkikatta ayni neticelere varan korkomutanlığınm rapo
ru da bunu müeyyid bulunmuş olduğundan ilişik kanun lâyihası bu maksadla tanzim edilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 18 - XI -1941 

Esas No. 1/39 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 9 -1 -1939 tarih ve 6/153 sayılı 
tezkeresile Encümenimize havale buyurulan Çi
çekdağı kazası merkezinin Mecidiyeden Yerköye 
kaldırılmasına ve kazanın Yozgad vilâyetine bağ
lanmasına dair kanun lâyihası Dahiliye vekâle
ti Müsteşarının huzurile tetkik ve müzakere edil
di. 

Yetmiş haneli küçük ve inkişafa elverişsiz bir 
köy olan Mecidiye diğer adile Boyalıktan kaza 
merkezinin kaldırılıp altı kilometre batı kuze
yindeki inkişafa müstait ve nahiye merkezi olan 
Yerköye götürülmesi ittifakla ve gerek merke
zinin ve gerek köylerinin Yozgada daha yakın 
bulunması sebebile kazanın Yozgad vilâyetine 
bağlanması ekseriyetle muvafık görülmüştür. 

Kazanın ihtiva edeceği köyler, yeni vilâyet 
merkezi bakımından da tetkik olunarak halen 
kazaya bağlı köylerden ilişik cetvelde yazılı olan
ların yine bu kazada bırakılması ve Yozgad mer
kez kazasından da demiryolu üzerinde bulunan 
ve Yozgaddân ziyade Yerköye yakın ve müna
sebeti daha kolay olan Yerköy, Kızılkoça ve 
Salmanlı nahiyelerinin bütün köylerile birlikte 
bu kazaya bağlanması münasip görülerek mad

de ona göre yazılmıştır. 
Kırşehir vilâyetinde kalacak olan kazanın di

ğer köylerinin de (Isıtma) köyü merkez olmak 
üzere, bir nahiye halinde Kırşehir merkez ka
zasına bağlanması ve kaza merkezi naklinden 
sonra Yerköy nahiye teşkilâtının buraya nakli-
le nahiyenin hemen kurulması uygun olacağın
dan 4025 numaralı kanunun birinci maddesi 
(D) fıkrası dahilinde teşkilin Dahiliye vekâle
tince ikmal ettirilmesi izhar olunmuştur. Yine 
mevcut kazadan yeni kazaya intikal edecek köy
lerde de, sahanın emniyeti bakımından ehemmi
yeti dolayısile, yeni bir nahiye teşkili faydalı 
olacağı mülâhaza edildiğinden bu temenniyi maz
bataya derci Encümen lüzumlu addeylemektedir. 

Aksaray vilâyetinin lâğvinden sonra Ankara 
vilâyetine bağlanmış bulunan Şerefli Koçhisar 
kazası gerek merkezinin ve gerek köylerinin 
Aııkaraya olan mesafeleri Kırşehire olan mesafe
lerinden iki misli fazla bulunduğundan bu kaza
nın da Ankara vilâyetinden ayrılıp Kırşehir vi
lâyetine bağlanması ekseriyetle tensip edilmiş ve 
lâyihaya bir madde olarak ilâve olunmuştur. 

Yüksek Meclise arzedilmek üzere Yüce maka-

( Si Sayısı : o ) 



3 — 
mınıza takdim olunur. 
Dahiliye E, Reisi 

Tekirdağ 
C. Uybadın 
Antalya 

R. Kaplan 
Çanakkale 

S. Ergeneli 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Kütahya 

/S. Ertem 
Mardin 

Edib Ergin S 

Bu M. M. 
Tokad 

Galib Pekel 
Balıkesir 
8. Uzay 

Çorum 
î. Kemal 
Hatay 

A. Türkmen 
Maraş 

Z. Kayran 
Trabzon 

. Abanozoğlu 

Kâtip 
Yozgad 

S. Korkmaz 
Bursa 

F. Güvendiren 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Konya 
Ş. Ergun 

Sivas 
'Mitat Ş. Bleda 

Zonguldak 
1. E. Bozkurt 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

Aşağıda arzettiğimiz sebeplerden dolayı 
muhalifiz. 

Koçhisar kazası harita üzerinde ve doğru 
bir hatla Kırşehrine yakın görülmekte ise de 
Kırşehri ile Koçhisar arasındaki Kızılırmak bu 
kaza ile Kırşehrinin muvasalasına mâni olmak
tadır. 

Koçhisardan Kırşehrine gitmek için bil
hassa kış günlerinde evvelâ Arapsun kazasına 
kadar gitmek orada bulunan Kızılırmak üze
rindeki Kesik köprüden geçerek Kırşehrine 
varmak zorundadır. Bu itibarla aradaki me
safe bu kazanm Ankaraya olan mesafesin
den daha uzundur. 

Kırşehir vilâyetinin idarei hususiye vari
datı bu kaza ile muvasalayı temin edebilmek 
için bir köprü yapmasına katiyen müsait ol
madığı gibi umumî bütçeden de buraya bir 
köprü yapılması bu gün yarın düşünülebile
cek bir iş değildir. Koçhisar kazasının bir as
ra yakın idarî tarihinde bu kazanın belki ve 
yalnız bu sebepten dolayı Kırşehrine bağlan
ması düşünülmemiş ve kırk saat mesafede 
olan Konya vilâyetine bağlı kalmış ve Aksa
ray kazasının vilâyete kalbi üzerine Aksaray 
vilâyetine ve bu vilâyetin de lâğvi üzerine de 
1925 yılında Ankara vilâyetine bağlanmıştır 
ve yine Kırşehrine bağlanması düşünülmemiş
tir. Koçhisar kazasının bütün köyleri Kızdır

mağın bu tarafında olup Kırşehir tarafında 
hiç bir köyü yoktur. Koçhisar kazası halkı bü
tün iktisadî muamelâtını tamamile Ankarada 
görmektedir. 

Hükümetten Meclise arzolunan teklifi ka
nunide Koçhisar kazasından hiç bir suretle 
bahsedilmemektedir. Hükümetin de noktai na
zarı da Koçhisarın eskisi gibi Ankara vilâye
tine bağlı kalmasıridadır. Şu izahata göre 
Koçhisar kazasının Kırşehir vilâyetine bağlan
ması halkın menfaatlerine uygun değildir. Kır-
şehrinin yolu yoktur, iktisadî münasebeti yok
tur. Binaenaleyh Koçhisar kazasının Ankara 
vilâyetinde kalması zaruridir. Bu hakikati ar-
zederiz. 

Merkezi Çiçekdağın Yerköye naklolunrcak 
kazanın- Yozgada ilhakı keyfiyetine gelince: 
Çiçekdağı kazasının merkezi Yerköye beş ki
lometre mesafededir ve bu kaza Kırşehri vilâ
yetine bağlıdır. Beş kilometrelik gibi çok kısa 
bir mesafeden naklolunan bir kazanın idarî 
rabıtasının değiştirilmesinde ne iktisadî ve ne 
de idarî bir sebep tasavvur olunamaz. Kırşe
hir vilâyetile Yozgad vilâyeti arasında ve bil
hassa bu kaza ile Yozgad arasında tabiî bir 
hudut mevcuttur ki bu da Delice namile meş
hur olan ırmaktır. Bu ırmağın Yozgad tarafı
na tesadüf eden kıyısında Çiçekdağına bağlı 
bir köy yoktur. 

Bu kazanın Yozgada bağlanması halinde 
yeni hududun her iki tarafında kalacak köy
lerin arazi ihtilâtat ve ihtilâfatı halkın bir çok 
şikâyetini ve müşkülât çekmesini mucip ola
caktır. Binaenaleyh bu kaza merkezinin Yer
köye naklile eskisi gibi Kırşehrine bağlı kal
masının halkın menfaatine çok uygun olaca
ğını arzeyleriz. 

Rs. V. 
Çoruh Ankara Ankara 

Atıf Tüzün Ekrem Ergun Fevzi Daldal 

Erzurum Kars Malatya 
N. Elgün E. özoğuz E. Barkan 

îçel 
T. G. Beriker 

( S. Sayısı : 5 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Çiçekdağı kazası merkezinin Yerköye kaldırıla
rak Yozgada bağlanmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kırşehir vilâyetine bağlı Çi
çekdağı kazasmm merkezi şimdiki bulunduğu 
Boyalık köyünden kaldırılarak Yozgadın Yer
köy nahiyesine götürülmüş ve ilişik cedvelde 
yazılı köylerile birlikte Yozgad vilâyetine bağ
lanmıştır. 

— 4 — 
DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞl 

Çiçekdağı kazası merkezinin Yerköye kaldırılarak 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

26- XII-1938 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 

Dr. R. Saydam 
Mf. V. 

8. Arıkan 
S. t. Mi. V. 

Ad. V. 
Hilmi Uran 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. I. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralt 

Ik. V. 
Bulunmadı 
Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarhan F. Kurdoğlu 

Yozgada bağlamnasvıia dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kırşehir vilâyetine bağlı Çi 
çekdağı kazasının merkezi Boyalık köyünden 
kaldırılarak yozgadın YerkÖyüne götürülmüş 
ve kaza, ilişik cetvelde yazılı köylerile beraber, 
Yozgad vilâyetine bağlanmış ve Yozgad mer
kez kazasının Kızılkoça, Yerköy ve Salmanlı 
nahiyeleri bu kazaya verilmiştir. 

MADDE 2 —- Ankara vilâyetinin Şerefli koç-
hisar kazası Kırşehir* vilâyetine bağlanmıştır. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden ımı-

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına icra Vf 
killeri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 5 ) 
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- 6 -
Dahiliye encümeninin değiştirişine bağlı 

CETVEL 

Merkezi Yerköye nakledilen Çiçekdağı kazasına bağlanacak köyler 

No.. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 

Köyün adı 

Çapraşık 
Zekere 
Mahmudlu 
Pöyrek 
Bahçepmar 
Şididler 
Çanakpmar 
Akbıyıklı 
Şahinoğlu 
Hacıoğlu 
Baraklı 
Keklikali (Alımpınar) 
Künküş 
Cıvıklar 
Çiçekdağı 
Çepni 
Armudru 
Alanhacılı 
Küçükteflek 
Büyükteflek 
Tepecik 

Eski bağlı 
merkez 

olduğu 
m adı 

Kırşehir Çiçekdağı 
kazasının 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
/> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

No. 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3ü 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Köyün adı 

Alan 
Kızılcalı 
Kabaklı 
Boğazevci 
Köseli 
Devreceli 
Tatbekirli 
Haydar 11 
Konurkale 
Acı 
Niyeroğlu 
Kaleevci 
ömeruşağı 
Kilimli 
Melemker 
Ayvalı 
Kızılosmanlı 
Ödemiş 
Avanoğlu 
Kelismailuşağı 
Bozlarevci 

Eski bağlı olduğu 
merkezin adı 

Kırşehir Çiçekdağı 
kazasının 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

»&<t 
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S. Sayısı: |7 
Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip ve tahsiline 
mahal ve imkân görülmeyen 80 302 lira 75 kuruş 
borcun terkinine dair (3/356) ve mücbir ve zarurî 
sebepler dolayısile takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülmeyen 206 153 lira 50 kuruş borcun terkinine 

dair (3/357) sayılı Başvekâlet tezkereleri ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip ve tahsiline mahal ve imkân görülmiyen 80 302 
lira 75 kuruş borcun terkinine dair Başvekâlet tezkeresi (3/356) 

T. C. 
Başvekâlet . 25 -mart 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1184 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden 
Muhasebei umumiye kanununun 133 ncü maddesi mucibince terkini kaydına Malî müşavere en
cümenince karar verilen 80 302 lira 75 kuruşa ait bir kıta cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 



Cetvel No. : 3 

Terkini kaydi 
Sıra istenilen 
No. Lira K. 

1050 sayılı Muhasebei umumiye kanununun 133 ncü maddesi mu 
paralara ait 

Terkin talebinde bulunan mahal Borcun nevi 

1 1 300 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü İhtilastan 

Senesi 

333/334 

2 1 516 07 Kartal malnıüdürlüğü İhtilastan 335 

3 . 1 230 57 Muş defterdarlığı muhasebe müdürlüğü Zahire bedelinden 335 

471 27 7 nci Kor muhasebeciliği Harcırahtan 930 

24 Çankırı defterdarlığı 

337 82 Mülga tasfiye muhasipliği 

7 1 243 22 Merkez muhasebeciliği 

Devir harcırahından 934 
doğma 

Kömür bedelinden doğ- 336 
ma 

İhtilastan 336 

20 15 Millî müdafaa muhasebe müdürlüğü Zimmet 

75 Gümrük ve inhisarlar muhasebe Müd. Tazminattan 

927 

929 

10 459 7 nci Kor muhasebeciliği Avanstan 930 

11 25 56 İstanbul defterdarlığı Fazla mehuz 929 

12 1 626 06 Niğde defterdarlığı Zahire bedelinden 303 

13 2 204 67 İzmir defterdarlığı 

14 100 Hariciye muhasebe müdürlüğü 

Mülga Tuz inhisarlar 937 
idaresinden müdevver 

Avanstan 928 

( S. Sayısı : 17 ) 
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cibince, Malî müşavere encümenince terkinine karar verilen 
cetvel 

Terkini kaydına 
karar verilen 

Borçlunun isim ve adresi Lira K. Karar T. Terkin sebebi 

Musul eski paket me
muru Mustafa 

Eski tahsildar Besim 

11 senetle Hazineye 
borçlu muhtaç çiftçiler 

Yüzbaşı Nazif ve hâ
kim Nail 

Eski vali Ahmet Muh
tar 

Mavnacı Hüseyin 

Tayyaroğlu Hilmi 

1 300 

1 516 07 

1 230 57 

471 27 

24 

337 ,82 

1 243 22 

Hesap memuru Naci 

Tahsil kâtibi Ali Ek
rem 

43 köy namına kayıtlı 

Yoktur 

Eski evrak müdürü Ölü 
Hüsnü veresesi 

459 

25 56 

1 626 06 

2 204 67 

100 

20 /9 /939 

18 /9 /939 

20 /9 /939 

31 /7 /939 

31 /7 /939 

13/ 9 ,/939 

13 /9 /939 

Makinist Ali 

Bilecik eski Me. Sadet
tin 

20 15 

75 

13/9/939 

13/9/939 
. 

13/9 /939 

13/9 /939 

18/9 /939 

18 /9 /939 

18/9 /939 

*Borçlunun halen nerede olduğu bilinemediği 
gibi menkul ve gayrimenkul emvalinin de olup 
olmadığı tevsik edilemediğinden tahsiline imkân 
kalmadığı cihetle 
Borçlunun ölmesi ve veresesinin çok fakir ol
ması hasebile tahsiline imkân olmadığı cihetle 
Borçluların mütegayyip şahıslar olmasından ve 
müruru zaman bulunmasından dolayı tahsiline 
imkân olmadığı cihetle 
Vaktinde mahsubu yapılmayan bu paraya ait 
sarf evrakının ziyaa uğradığı ve aradan 10 sene 
geçtiği cihetle tahsiline imkân kalmadığından 
Borçlunun ölmesi ve veresesinin mirası reddet
meleri hasebile takip ve tahsiline imkân olma
dığından 
Borçlunun ve vereselerinin vaziyetini tesbite 
imkân olmadığı ve müruru , zaman bulundu
ğundan tahsiline imkân kalmadığı 
Alınan hüküm infaz edilmeden dosyasının adli
ye yangınında yanması ve yenilenmesine imkân 
olmaması ve ayni zamanda borçlunun adresinin 
tesbitine imkân olmadığı 
Borçlunun bilâ varis ölmesi hasebile takip ve 
tahsiline imkân olmadığından 
Borçlunun ölmesi ve borcu tevsik eden vesaik 
de olmadığından ve verese hakkında takibat 
yapılmaması ve hâdisede müruru zaman da bu
lunmasından 
Mahsupsuz kalan bu paranın Devlet hizmetine 
sarfedildiği ve evrakı sarfiyesinin ziyaa uğra
dığı cihetle tahsiline mahal kalmadığı 
Borçlunun ölmesi menkul ve gayrimenkul em
vali bulunmaması ve müruru zaman da mevcut 
olduğundan tahsiline imkân kalmadığı 
Muhtaç çiftçilere tavizen verilip borçluların 
bulunmaması ve müruru zaman mevcut olma
sına binaen 
îzmirin Yunanlılar tarafından işgali sırasında 
gasbedildiği cihetle tahsiline imkân olmadığı 
cihetle 
Borçlunun ölmesi ve veresesinin durumunun 
tesbit edilmemesinden takip ve tahsiline imkân 
kalmadığı 

( S . Sayısı : 17) 
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Terkini kaydi 

Sıra istenilen 
No. Lira K. 

15 

16 

Terkin talebinde bulunan mahal 

13 50 Afyon defterdarlığı 

27 07 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Borcun nevi Senesi 

Pul cezasından 937 

Peşin aldığı ücretten 937 

17 200 69 Silifke malmüdürlüğü 

18 1 257 11 Edirne defterdarlığı 

19 460 81 7 nci kor muhasebeciliği 

Hasılattan 937 

Mülga Düyunu umumi- 927 
yeden müdevver 
Harcırah avansından 928 
doğma 

20 501 85 Posta, telgraf ve telefon umum Md. İhtilastan 339 

21 34 86 Tuz ve inhisarlar umum müdürlüğü Avanstan 

22 225 95 Tuz ve inhisarlar umum müdürlüğü Avanstan 

308/336 

336/341 

23 24 3 Bursa inhisarlar başmüdürlüğü Fazla mehuz 341/929 

24 10 50 Gümrük ve inhisarlar vekâleti Fazla mehuz 341 

25 16 Gümrük ve inhisarlar vekâleti Fazla mehuz 926 

26 11 50 Gümrük ve inhisarlar vekâleti İdare hesabından 337 

27 48 Gümrük ve inhisarlar vekâleti Fazla mehuz 341 

28 156 23 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

29 765 65 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Varidat noksanından 341 

Ambar kirası 

( S. Sayısı : 17 ) 



- S -
Terkini kaydına 

karar verilen 
Borçlunun isim ve adresi Lira K. Karar T. Terkin sebebi 

Ohanis ve Bedikyan ve 
Sultan Kadın 
Odacı ölü Ibrahimoğiu 
Mustafa 

Meçhul 

Kime ait olduğu tayin 
ve tesbit edilemiyen 
Şoför Hasan, marangoz 
ismail, yazıcı ismail 
Hakkı, binbaşı Halit, 
zabit vekili Şükrü, bin
başı Hulusi ve hekim 
Hakkı 

Seyyar memur ibrahim 
Etem 

Ahmet Hamdi 

6 şahıs namına 

11 ckijiye 

Eskişehirin Mahmudi
ye köyünden ismail ve 
arkadaşları 
Gelibolu tütün ekicileri 
namına 

Eski İzmir gümrük mu
hasip mesulü ibrahim 
Servet 
Mecidözü inhisarlar şu
besinde 13 çiftçi na
mına 
Muayene memuru Fuat 
Azmi 
Merzifonda 34 tütün 
ekicisi namına 

13 50 18/ 9 /939 Borçluların vaziyetlerinin tesbit edilemediği ve 
müruru zaman da vaki olduğu cihetle 

27 07 13/ 9 /939 Borçlunun ölmesi menkul ve gayrimenkul malı 
olmaması ve vereseleri reddi miras talebinde 
bulunmaları hasebile 

200 69 13/9 /939 Hükümet konağı yangınında kasa içinde yan
dığından tahsiline imkân olmadığı cihetle 

1 257 11 13/ 9 /939 Alacağın tevsikine imkân olmadığı gibi borç
luların da kim olduğu bilinememesinden 

459 53 28/ 7 /939 Sarf evrakının vaktile verilemediğinden ve 
borçluların ikametgâhı tevsik edilemediği ve 
arada müruru zaman bulunduğundan tahsiline 
imkân olmadığı cihetle 

501 85 26/ 6 /939 Borçlunun ölmesi ve eytamının çok fakir bu
lunmaları ve arada müruru zaman bulunduğun
dan tahsiline imkân kalmadığı 

34 8b 20/11/936 Borçlunun bu günkü durumu tesbit edilemedi
ğinden ve müruru zamana uğramasından tahsi
line imkân olmadığı 

225 95 26/ 3 /937 Borçlunun ölmesi ve vereselerinin bulunama
ması ve hâdisede müruru zaman da vaki oldu
ğundan takip ve tahsiline imkân kalmadığı 
cihetle 

24 3 20/11/936 Borçluların ikametgâhlarının tesbit edilememiş 
olması ve müruru zaman haddine de vasıl ol
duğu cihetle 

10 54 11 /1 /937 Borçlunun ölmesi ve varislerinin bulunamaması 
ve hâdisede müruru zaman bulunmasından tah
siline imkân olmadığı 

16 25/12/936 Tütün ekicilerinin ikametgâh adreslerinin tes-
bitine imkân olmadığından ve dâdisede müruru 
zaman vaki olduğu cihetle 

11 50 12/ 5 /937 Zimmetin tahakkukuna esas olan evrakı müsbi-
tenin bulunamadığı ve hâdisede müruru zaman 
da vaki olduğu cihetle 

48 1 1 / 1 /937 Borçlunun ve varislerinin de bulunamaması ha
sebile terkinine 

156 23 11 /1 /937 Bu dahi 

765 65 27/ 5 /937 Borçluların bu günkü durumlarının tesbit edile
mediği ve müruru zaman da bulunduğundan 

( S. Sayısı : 17 ) 



Terkini kaydi 
Sıra istenilen 
No. Lira K. 

30 

Terkin talebinde bulunan mahal 

6 29 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Borcun nevi 

Tahrir masrafından 

Senesi 

31 206 65 Gümrük ve inhisarlar vekâleti Fazla mehuz 341 

32 54 52 Gümrük ve inhisarlar vekâleti Fazla nıehuz 341/926 

33 5 71 Gümrük ve inhisarlar vekâleti Ambar kirası 330 

34 413 60 Gümrük ve inhisarlar vekâleti Ambar kirası 926/927 

35 5 20 İstanbul mülga zat maaşları muhasebeciliği Tayinattan 334 

36 16 54 Tokat defterdarlığı İkrazdan 333 

37 554 88 Trabzon defterdarlığı 

38 30 23 Nafia muhasebe Md. 

Mülga varidatı mahsu- 926 
sadan müdevver 

Fazla mehuzat 934 

39 11 39 İstanbul defterdarlığı 

40 27 264 84 İsparta defterdarlığı 

41 51 12 Ceyhan malmüdürlüğü 

Harcırah avansından 930 

Tavizden 335 

Tavizden 335 

42 194 77 Gümrük ve inhisarlar vekâleti Tütün bedelinden 930/933 

43 142 21 Gerzan malmüdürlüğü Vekâlet maaşından 932 

44 4 564 41 Çubuk malmüdürlüğü Zimmet ve ihtilastan 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Terkini kaydına 

karar verilen 
Borçlunun isim ve adresi Lira K. Karar T. Terkin sebebi 

ölü Hüsnü 

Eskişehir başmüdürlü
ğüne bağlı kazalardan 
47 ekicinin namına 

Ömer, Memet ve Ab
dullah 

6 29 

206 65 

24 /5 /937 

12 /5 /937 

5 4 ' 5 2 31 /5 /937 

Haliloğlu Ali 

Kocaeli başmüdürlüğü
nün 122 sıra numara
da kayitli 
Halit ve karısı Fatma 

Çakıroğlu Setrak 

68 şahıs namına ka
yitli 

Telgraf memuru îhsan 
Nimet 

Memet Celâl 

Muhtaç çiftçiler namı
na 
Muhtaç çiftçiler namı
na 

55 kişi namma 

Yüzbaşı Fahri 

Eytam müdürü Şevket 

5 

413 

5 

16 

554 

30 

11 

27 264 

51 

194 

142 

4 564 

71 

60 

20 

54 

88 

23 

39 

84 

12 

77 

21 

41 

10 /1 /938 

3 / 1 /938 

10 /5 /937 

17 /1 /938 

10/ 1 /938 

10 /1 /938 

22/11/939 

2/10/939 

23/10/939 

8/11/939 

29/11/939 

2/10/939 

( S. Sayısı 

Borçlunun öldüğü ve vereselerinin çok fakir 
olduğundan cüzî olan bu paranın terkinine ka
rar verilmiştir. 
Borçluların bir kısmmm bu günkü vaziyetinin 
tesbit edilemediğinden ve bir kısmmm da çok 
fakir olmaları hasebile takip ve tahsiline im
kân olmadığı 
Borçluların ikisinin öldüğü diğerlerinin de va
ziyetlerinin tesebit edilemediğinden ve müruru 
zaman haddine vasıl olduğundan tahsiline im
kân kalmadığı 
Borçlunun ölmesi ve menkul ve gayrimenkul 
malı da olmadığı cihetle tahsiline imkân ol
madığı 
Alacağın tevsikine medar olacak evrakların is
tanbul Adliyesi yangınında yanmasından bir 
kısmının da vaziyetleri tesbit edilemediği cihetle 
Borçlu ve varislerinin ölmesi menkul ve gayri
menkul mallarının olmaması hasebile terkinine 
karar verilmiştir. 
Borçlunun bu günkü vaziyetinin tesbitine im
kân olmadığı cihetle, ve ayni zamanda müruru 
zaman olduğundan 
Borçlunun bu günkü vaziyetlerinin tesbitine 
imkân olmadığı ve müruru zaman da mevcut 
olması cihetile 
Borçlunun durumu tesbit edilemediği gibi mü
ruru zamanı da tecavüz ettiğinden ve tahsiline 
imkân olmadığı cihetle 
Borçlunun ölmesinden dolayı takip re /tahsiline 
imkân olmadığı cihetle 
Borçlularm vaziyeti tesbit edilemediği ve hâ
disede müruru zaman vaki olduğu cihetle 
Borç senetlerinin zıyaa uğraması hasebile borç
luların kimler olduğu tayin ve tesbit edilemedi
ği cihetle 
Borçlularm çok fakir olması menkul ve gayri
menkul mallarının bulunmamasından tahsilİL'» 
imkân olmadığı 
Jandarma komutanlığı kaymakamlığa vekâlet 
etmesi caiz olduğu cihetle takip ve tahsilin*. 
mahal kalmadığı 
Tahsiline karar istihsal edilmiş ise de borçlunuL-
hali hazır durumunun tesbit edilemediği men
kul ve gayrimenkul malı da bulunamadığındı .u 
terkinine karar verilmiştir. 
: 17)' 



Terkini kaydi 
Sıra istenilen 
No. Lira K. 

— 8 

Terkin talebinde bulunan mahal 

45 281 23 Mülga tasfiye muhasebeciliği 

Borcun nevi 

Eşya ve kırtasiye be
delinden 

Senesi 

935 

46 1 750 Mülga tasfiye muhasebeciliği İhtilastan doğma 329 

47 36 34 Gümrük ve inhisarlar vekâleti Muvakkat sarfiyattan 929 

48 43 13 Havza malmüdürlüğü Tavizden 939 

49 1 790 Samsun defterdarlığı İnşaat avansından 340 

50 21 14 İstanbul defterdarlığı Fazla mehuzat 931 

51 113 78 Adapazarı malmüdürlüğü Eytam sandığından mü- 338/339 
devver alacak 

52 7 50 Gümrük ve inhisarlar muhasebe müdürlüğü Meçhul 928 

53 37 84 Hariciye V. Muh. Md. lüğü Avanstan 929 

54 -160 59 Savur malmüdürlüğü 336/337 

55 64 Ankara defterdarlığı Eytam sandığından mü- 337 
devver 

56 1 32 Merkez muhasebeciliği Mahkeme masrafından 936 

57 20 Merkez muhasebeciliği Kefalet ücretinden 339 

58 33 1 Adapazarı malmüdürlüğü Eytam sandığından mü- 931 
devver 

59 10 380 17 Millî müdafaa V. Muh. Müd. Avanstan 337/341 

( S. Sayısı : 17 ) 



9 — 
Terkini kaydına 

karar verilen 
Borçlunun isim ve adresi Lira ' K. Karar T. Terkin sebebi 

Zeki, Memduh, Ali Ke
mal, Memet Münir ve 
Hulusi 
Teğmen Abdülâziz 

281 23 20/11/938 

1 750 

Enver 36 34 

2/10/939 

22/11/939 

Muhtelif çiftçiler 

Osman 

Polis Halil 

Sarak, Konstantin Zen-
ki, Ahmet Remzi 

Kâtip Hüseyin 

Hüseyin Hakkı 

Ragıp, Sadık ve Selim 

Ali Turgut 

Fuat 

Mustafa 

Şükrü ve Nazım 

Binbaşı Rifat ve müte
ahhit Ali ve şeriki 

43 

1 790 

21 

113 

7 

37 

160 

64 

1 

20 

33 

5 277 

13 

14 

78 

50 

84 

59 

32 

. 

1 

48 

29/11/939 

9/10/940 

22/11/939 

2/10/939 

' 9/10/939 

2/10/939 

11/10/939 

23/10/939 

23/10/939 

9/10/939 

8/11/939 

20/11/939 

Borçlunun durumları tesbit edilemediği cihetle 
takip ve tahsiline imkân olmadığından 

Borçlunun öldüğü varislerinin durumlarını tes-
bite imkân olmadığından ve hâdisede müruru 
zaman da vaki olduğu cihetle 
Borçlu gösterilen Enverin böyle bir borcu ol
madığı ve hâdisede müruru zaman da vaki oldu
ğunu iddia eylemesine mebni takip ve tahsiline 
imkân olmadığından 
Borçluların ölmesi ve borcu tevsike medar vesa
ikin bulunmaması hasebile takip ve tahsiline 
imkân olmadığından 
Neden dolayı mahsııpsuz kaldığı tetkik edile-
miyen ve hâdisede müruru zaman da vaki olma

sı hasebile takip ve tahsiline imkân olmadığından 
Borçlunun çok fakir ve gözlerinden malûl ol
ması hasebile halen tahsiline imkân olmadı
ğından 
Borçluların eşhası mütegayyibeden oldukları ve 
menkul ve gayrimenkul mallarının da bulunma
ması hasebile tahsiline imkân olmadığı 
Alacağın tevsikine medar vesaikin tedarikine 
imkân olmadığı ve hâdisede müruru zaman va
ki bulunduğu anlaşıldığından 
Borçlunun ikametgrâhmm tesbitine imkân olma
dığı ve hâdisede müruru zaman da bulunduğun
dan ta kin ve tahsiline imkân olmadıkı 
Borçluların durum!arını tesbitine imkân ol
madıkından ve hâdisede müruru zaman vaki 
bulunduğundan 
Borçlunun ve kefilinin durumunun tesbit edil
mesine imkân g-örülm edibinden ve hâdisede 
müruru zaman vaki bulunduğundan 
Borçlunun bu trünkü vaziyetinin tesbit edile
memesi yüzünden takip ve tahsiline imkân ol
madığı cihetle 
Borçlunun durumu tesbit edilemediğinden ala
cağın tahsil olunamadığı cihetle 
Alacağın hükmen tahsiline tevessül edilmiş ise 
de müruru zaman noktasından reddine karar-

verildiffinden takin ve tahsiline imkân kalmadığı 
Borclularm ve vaziyetlerinin tesbit edilemedi
ğinden müteahhit namma kayitli 5 277 lira 48 
kurusun terkinine ve mütebakisi hakkında da 
mahallinden izahat istenilmesine 

( S. Sayısı : 17 ) 



Terkini kaydi 
Sıra istenilen 
No. Lira K. 

— 10 

Terkin talebinde bulunan mahal 

4 000 İstanbul defterdarlığı 

Borcun nevi Senesi 

Noksan tahmin edilen 337 
irattan 

61 10 Niğde defterdarlığı Kibrit bedelinden 936 

62 163 18 Gümrük ve inhisarlar V. muhasebe Md. Avanstan 928/933 

63 291 61 Tasfiye muhasebeciliği Eşya bedelinden 918 

64 261 40 Tasviye muhasebeciliği Mavna tamirinden 336 

65 253 Tasviye muhasebeciliği Kefaletten 337 

66 84 Damga matbaası 

67 6 73 Ankara defterdarlığı 

Ekmek bedelinden 936 

Fazla mehuzat 930 

68 1 988 09 Gümrük ve inhisarlar V. Ambar kirasından 

69 95 46 Tasfiye muhasipliği 

70 468 46 Tasfiye muhasipliği 

71 6 960 94 Tasfiye muhasipliği 

72 75 35 Şebin Karahisar muhasipliği 

Avanstan 

Avanstan 

Avanstan 

Muhtelif 331/340 

73 5 78 Bayburt muhasipliği Eytam sandığından mü-
d ev ver 

74 198 51 Gümrük ve inhisarlar V. Ambar kirası 

( S. Sayısı : 17 ) 



— 11 
Terkini kaydına 

karar verilen 
Borçlunun isim ve adresi Lira K. Karar T, 

Tahakkuk memuru Bo-
ğoz, Zeki, Ruhi, Rüştü 
ve Sabri 

4 000 

Ferit 10 

24/11/939 

1/11/939 

Muvaffak Sabri 

Sergesabelk firması na
mına 

Şirketi hayriye namına 

Necati ve Abdürrezak 

Mehmetoğlu Ahmet 

Hüseyin 

426 tütün ekicisi namı
na 

Müteahhit Kâzım 

Müteahhit Halil İbra
him 
Fransız tebaasından His-
loni 
Tahsildar Hüseyin, Ah
met, Cemal, aşar me
murları ve polis Osman 
Batmanadi Paklâki 

163 

291 

261 

253 

6 

1 988 

95 

468 

6 960 

73 

5 

18 

61 

40 

84 

73 

09 

46 

46. 

94 

35 

78 

23/10/939 

30 /5 /938 

18 /4 /938 

16 /5 /938 

1/6/938 

10 /6 /938 

13 /6 /938 

27 /4 /938 

10 /6 /938 

30 /5 /938 
1 

14/4 /937 

13 /3 /940 

29 tütün ekicisi namına 198 51 11 /3 /940 

Terkin sebebi 

Açılan davanın rüyeti neticesinde ceza cihetle
rinden beraetlerine ve şahsî hak notasından 
açılan davaya ait dosyasının İstanbul Adliye 
yangınından ve hâdisede müruru zaman da bu
lunması cihetile 
Borçlu hakkında açılan dava müruru zaman 
noktasından Hazine aleyhine neticelenmesine 
ve bu miktarın hüküm harici bırakılmasından 
tahsiline imkân kalmadığından 
Borçlunun ölmesi ve veresesinin reddi miras ta
lebinde bulunması hasebile takip ve tahsiline 
imkân kalmadığından 
Borçlunun Alman milletinden olduğu ve müru
ru zaman dolayısile de takip ve tahsiline imkân 
kalmadığından 
Şirket hakkında dava açılmış ise de borcu tev
sike medar oİacak evrakı müsbitenitt 
bulunamadığından terkinine karar verildiği 
Borcun tahsil edildiği halde hangi emvale irat 
edildiği tesbit edilemediğinden fuzulî bir tahak
kuk mahiyeti iktisap ettiği cihetle 
Borçlunun vaziyeti tesbit edilemediğinden ta
kip ve tahsiline imkân olmadığı cihetle 
Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borç
lunun hali hazır vaziyeti tesbit edilemediğinden 
tahsiline imkân olmadığı cihetle 
Borçluların çok fakir olması menkul ve gayri
menkul mallarının bulunmaması tahsiline im
kân görülemediği cihetle 
Müruru zaman dolayısile takip ve tahsiline im
kân görülemediğinden 
Borçlunun vaziyeti tesbit edilemediğinden ve 
müruru zamana uğramış olduğu cihetle 
Borçlunun ecnebi olmasından takip ve tahsiline 
imkân olmadığı cihetle 
Müruru zaman dolayısile takip ve tahsiline im
kân olmadığından 

Borçlunun Rum milletinden olması hasebile 
memleketten ayrıldığı ve halen nerede bulun
duğu bilinemediği cihetle 
Borçlulardan bir kısmının ölmesi ve sağ kalan
ların da çok fakir olmasından tahsiline imkân 
olmadığı 

( S. Sayısı : 17 ) 



Terkini kaydi 
Sıra istenilen 
No. Lira K. 

76 

— 12 — 

Terkin talebinde bulunan mahal 

75 19 65 Bulanık malmüdürlüğü 

25 7 nei kor muhasebeciliği 

Borcun nevi 

Avanstan 

Senesi 

Fazla mehuzat 

929 

77 293 07 7 nci kor muhasebeciliği 

78 327 7 nci kor muhasebeciliği 

79 522 02 Söke malmüdürlüğü 

V 

80 39 37 Ankara defterdarlığı 

Avanstan 

Avanstan 

929 

929 

Eytam sandığından mü-
devver 

idare hesabından 931 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

89 

90 

58 96 Kozan malmüdürlüğü Fazla mehuzat 928 

36 7 nci kor muhasebeciliği Avanstan 933 

52 05 Gümrük ve inhisarlar umum müdürlüğü Tahakkuk noksanından 

1 25 Merkez muhasebeciliği 

139 57 Gediz malmüdürlüğü 

466 52 Aydın defterdarlığı 

11 85 istanbul defterdarlığı 

17 79 istanbul defterdarlığı 

265 46 Maraş defterdarlığı 

28 50 Ankara defterdarlığı 

Tapu ücretinden 

Zimmet 927 

ihtilas 926 

»Masarifi muhakeme 

Harcırahtan 932 

Eytam sandığından 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Terkini kaydına 

karar verilen 
Borçlunun isim ve adresi Lira K'. Karar T. Terkin sebebi 

Nüfus memuru Abdül- 19 65 11 / 3 /940 
baki 

Ali Rıza Çavuş 25 10 /1 /940 

Yüzbaşı İbrahim 293 07 11 / 3 /940 

Yüzbaşı Osman 327 13 /3 /940 

Yanko ve Diyakos Kos- 522 02 19/ 2 /940 

Muhasip Fevzi ve kâ- 39 37 28/ 2 /940 
tip Kadri 

Şefika ve Celâl Cahit 

Cevdet Çavuş 

Bahattin 

Selen matbaası namına 

Tahsil memuru Hüse
yin 

Ali Rıza ve Şevket 

Meşiyhoğlu Maniko 

Ahmet Muhtar 

Tuz inhisarlar idaresin
den müdevver 
Halil İbrahim 

58 

36 

52 

1 

139 

466 

11 

17 

265 

28 

96 

05 

25 

57 

52 

85 

79 

46 

50 

11 /3 /941 

28/ 2/940 

11/12/939 

11/12/939 

25/12/939 

1 0 / 1 /940 

11/12/939 

11/12/939 

11/12/939 

1 5 / 1 /940 

Borçlunlm hududu millî haricine kaçması men
kul ve gayrimenkul malı da olmaması hasebile 
tahsiline imkân olmadığı cihetle 
Borçlunun ölmesi hasebile mahsupsuz kalan bu 
paraya ait yeniden evrakı müsbite tedarikine 
imkân olmadığından 
Sicil numarası ve sarih adresi olmayan bu borç
lunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline 
imkân olmadığı 
Sarf evrakının ziyaa uğradığı tevsik edilmekle 
mahsupsuz kalan bu paranın tahsiline imkân 
olmadığı 
Borçluların mütegayyip şahıslar olmaları men
kul ve gayrimenkul mallarının da bulunmaması 
hasebile tahsiline imkân olmadığından 
Borçlulara verilen paranın istihkak mukabili 
olduğu tebeyyün etmesi ve aradan 5 sene geçti
ğinden iadei muhakeme yolile refine imkân ol
madığından Muhasebei umumiye kanununun 
133 ncü maddesine tevfikan terkinine gidildiği 
Borçluların müruru zaman dermeyan etmeleri 
hasebile tahsiline imkân olmadığı 
Borçlunun şehit olması hasebile takip ve tahsi
line imkân olmadığı 
Mülga zat maaşları muhasebeciliğince tahsil 
edildiği ve fakat hangi emvale irat kaydedildiği 
tesbit edilemediğinden 
Matbaanm iflâs etmesi hasebile mahsup edile
mediği ve tahsiline de imkân olmadığı cihetle 
Borçlunun vefat etmesi ve veresesinin çok fakir 
olması ve hâdisede müruru zaman da bulunma
sından 
Borçlunun çok fakir olmaları ve menkul ve gay
rimenkul mallarının bulunmaması hasebile 
Borçlunun hudut dışına çıkmasından dolayı tah
siline imkân olmadığı 
Borçlunun ölmesi ve vereselerinin bulunmama
sı gibi menkul ve gayrimenkul emvali de olma
dığı cihetle tahsiline imkân olmadığından 
Vezne mevcudu olup işgal esnasında Hükümet 
konağı yangınında yandığından 
Borçluların bu günkü durumlarının tesbit edi
lemediğinden takip ve tahsiline imkân olmadığı 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Terkini kaydi 

Sıra istenilen 
No. Lira K. Terkin talebinde bulunan mahal 

91 2 296 56 Hazine muhasipliği 

Borcun nevi 

Kırtasiye bedelinden 

92 22 54 Gümrük ve inhisarlar vekâleti îcra masrafından 

93 2 55 Bursa defterdarlığı 

94 175 60 Tekirdağ defterdarlığı 

Fazla mehuzat 

Avans bakiyesi 

95 30 Merkez muhasebeciliği Kasa hesabından 

96 226 27 Kadirli malmüdürlüğü 

97 104 85 17 nci tümen muhasebeciliği 

Avans ve pul noksa
nından 

98 1 735 98 Seyhan defterdarlığı Mülga Düyunu umu-
miyeden müdevver 

99 1 257 52 Bolu defterdarlığı ihtilastan 

100 11 20 3 ncü kor muhasebeciliği Eşya bedelinden 

85 

v 

520 
33 

85 487 

82 
01 

81 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Terkini kaydına 

karar verilen 
Borçlunun isim ve adresi Lira K. Karar T. Terkin sebebi 

Avram kumpanyası na
mına 

3 tütün ekicisi Ali, Şe
rif ve Hüseyin 

Mediha 

Şevket Emol 

Teğmen Memet 

Abdullah 

Mülâzim Emin ve yüz
başı Kâzım ve miralay 
Sükûtî 
Setrak Bastırmacı, mal-
memurlarmdan Memet 
Tahir ve rüfekası 

Zeytincioğlu Memet 

Haliloğlu Kemal 

2 296 56 24/ 1 /940 

22 54 3 1 / 1 /940 

2 55 3 1 / 1 /940 

175 60 1 0 / 1 /940 

30 29 /1 /940 

226 27 10/ 1 /940 

104 85 10/12/939 

1 656 89 18/12/939 

1 257 52 17 /1 /940 

11 20 25/ 3 /940 

80 336 

ı 
80 

33 

303 

75 
01 

74 

Borçlunun Almanyada olması ve kendisinin 
yahudi milletinden bulunması dolayısile halen 
nerede bulunduğu bilinmediği cihetle tahsiline 
imkân olmadığı 
Borçluların durumlarının tesbit edilemediği 
menkul ve gayrimenkul emvalleri olmadığından 
tahsiline imkân olmadığı cihetle 
Borçlunun durumu tesbit edilemediği cihetle 
tahsiline imkân olmadığından 
Borçlunun öldüğü, menkul ve gayrimenkul 
emvali de bulunmadığından tahsiline imkân 
olmadığı 
Borçlu hakkında Divanı harpçe ittihaz olunan 
kararın infazına tevessül edildiği halde vazi
yeti tesbit edilemediğinden tahsiline imkân 
olmadığı 
Alacağın tahsiline tevessül edilmek üzere hak
kında takibat yapıldığı ve borçlunun bu günkü 
durumu tesbit edilemediği cihetle 
Borçlular hakkında dava açılmış ise de Af ka
nununun neşri üzerine davanın sukut etmesi 
hasebile tahsiline imkân olmadığı 
Tahakkuk tarihile zimmetin mahiyeti tayin ve 
tesbit olunamaması ve alacağın tevsikine medar 
olacak vesaikin de bulunmaması yüzünden tah
siline imkân olmamıştır. 
Borçlunun ölmesi ve vereselerinin reddi miras 
talebinde bulunmalarından tahsiline imkân 
olmadığından 
Borçlu hakkında dava açılmış ise de İstanbul 
Adliye yagmında dosyasının yandığı ve bu 
günkü durumun da tesbit edilememesinden tah
siline imkân görülemediği cihetle 

Umumî yekûn 

58 numarada kayitli bulunan bu paraniin 928 
sayılı karara tevfikan terkini yapılmış olmak
la tenzil edilmiştir. 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip ve tahsiline mahal ve imkân görülmiyen 206 153 

lira 50 kuruş borcun terkinine dair Başvekâlet tezkeresi (3/357) 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1185 

25 mart 1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden 
Muhasebei umumiye kanununun 133 üncü maddesi mucibince terkini kaydına Malî müşavere en
cümenince karar verilen 206 153 lira 50 kuruşa ait bir kıta cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

1050 sayılı Muhasebei umumiye kanununun 133 ncü maddesi mucibince, 

Terkini kaydı 
Sıra istenilen 
No. Lira K. Terkin talebinde bulunan mahal 

1 1 241 01 Yozgat defterdarlığı 

Borcun nevi Senesi 

Meçhul 

2 42 15 Ankara defterdarlığı 

3 13 386 66 Gümüşhacıköy 

4 73 26 Baskil malmüdürlüğü 

5 105 91 Ankara defterdarlığı 

Eytam sandığından mü- 336 
devver 

Avanstan 926 

Askerî eşya bedelinden 

Akitten 

6 1 455 57 Hariciye muhasebe müdürlüğü Sirkatten 

196 46 Silifke Avanstan 

2 639 18 Nakit işleri umum müdürlüğü Üzüm bedelinden 

32 97 İpsala Fazla mehuzat 929 

( S. Sayısı ; 17 ) 
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Malî müşavere encümenince terkinine karar verilen paralara ait cetvel 

Terkini kâydma 
karar verilen 

Borçlunun isim ve adresi 'Lira K. Karar T. Terkin sebebi 

Düyunu umumiye me
muru Rifat 

Sait Hikmet 

Madenciyan ve Kö-
mürciyan 
Bekiroğlu Bekir, Ha
san, Abdullah, Hüseyin 
Ilyas 

Brüksel fahrî konso
losluğu 

Hakkı Vural 

Tüccardan Saffet 

Mustafa Şevki 

1 241 01 25 /3 /940 

42 15 4 / 3 /940 

13 386 66 4/3/940 

73 26 25/3/940' 

105 91 12/2/940 

1 455 57 28/2/940 

196 46 17/1/940 

2 639 18 29/ 1 /940 

32 97 15 /1 /940 

Borçlunun vefat etmiş olması ve varislerinin de 
müruru zaman dermeyan etmelerinden tahsiline 
imkân olmadığı oihetle 
Borçlunun varissiz olarak ölmesi ve kefil dahi 
alınmamış olmasından takip ye tahsiline im-̂  
kân görülemediğinden 
Borçluların mübadeleye tâbi eşhastan olması 
hasebile takip ve tahsiline imkân olmadığından 
Borcu tevsik eder vesaik olmamasından ve mü
ruru zaman hadlerini tecavüz ettiğinden 
Borçlunun öldüğü ve .vereselerinin vaziyetleri- > 
nin de tayin ve tesbitine imkân görülmediği ve 
bu sebeple tahsili cihetine gidilemediğinden 
îşbu paranın gerek hırsızlardan ve gerekse-
fahrî konsolostan tahsiline imkân görülme
diğinden 
Sarf evraka Hükümet konağının yangınında. 
yandığından mahsup muamelesi yapılamayan 
bu paranın tahsiline imkân olmadığından 
tcra yolile yapılan takibat neticesinde borçlu
nun müruru zaman dermeyan etmesinden tah
siline imkan olmadığından 
icra yolile tahsiline tevessül edilmiş ise de borç
lunun borcunu inkâr etmesi hasebile • 

( S . Sayısı : 17) 



Terkini kaydi 
istenilen 
Lira K. 

— 18 — 

Terkin talebinde bulunan mahal 

79 000 Tasfiye muhasipliği 

Borcun nevi 

Avanstan 

Senesi 

336 

2 82 7 nci kor muhasebeciliği 

37 50 Gümrük ve inhisarlar muhasebe Md. 

2 28 istanbul defterdarlığı 

189 37 Ardahan 

Avanstan 

Avanstan 

Para cezasından 

Avanstan 

929 

927 

939 

928 

1 27 Gümrük ve inhisarlar muhasebe müdürlüğü Faizden 933 

953 39 Gümrük ve inhisarlar muhasebe müdürlüğü Gümrük resmi 929 

309 98 Malatya defterdarlığı Akitten 926 

437 32 istanbul defterdarlığı Zimmet 326/340 

1 47 Gümrük ve inhisarlar V. muhasebe Md. Kira bedelinden 

50 40 Gümrük ve inhisarlar V. muhasebe Md. Fazla mehuzat 

934 

930 

120 35 Mülga tasfiye muhasipliği Taahhütten 332 

144, 75, Çerkeş malmüdürlüğü idare hesabından 928 

944 46 Uşak raalmüdürlüğü 

1 187 50 Görele malmüdürlüğü 

Zahire bedelinden 303/315 

Kibrit bedelinden 932 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Terkini kaydına 

karar verilen 
Borçlunun isim ve aâresi Lira K. Karar T. 

Anaâolu - Bağdat de- 79 000 
miryolu şirketleri 

10 /6 /938 

Emir subayı Ûemü 

Mulıafaza memuru Eş
ref 
Anastas 

2 

37 

2 

82 

50 

28 

3/4/940 

1/4/940' 

27/3/940 

Yüzbaşı Memet Ali 189 37 27 /3 /940 

Emin Kemal 

Abdülâziz 

Başkâtip Yusuf 

Salih Nazmi, ibrahim, 
Emine ve Bahattin ve 
yüzbaşı mütekaidi Me
met Kıza 
Pıröğîu Memet 

1 

953 

309 

- 437 

1 

27 

39 

98 

32 

47 

3/4/940 

8/5/940 

27/3/940 

24/7/940 

8/4/940 Firöglu Memet 

Kâtip Süreyya 

Müteahhit Sofuzade 
Osman 

Malmüdürü vekili Mus
tafa 

1 

50 

120 

144 

47 

40 

35 

75 

8/4/940 

1/4/940 

8/4/940 

22/5/940 

57 köyün muhtaç zür-
raına 
Kibrit bayii Sabri Ça
lık 

944 46 

1 187 50 

3/4/940 

6/5/940 

Terkin sebebi 

Alacağın bu şirketlerden hangisine ait olduğu 
tayin ve tesbit edilemediği gibi hâdisede de 
müruru zaman olduğundan tahsili cihetine gi-
dilemediğinden 
Borçlunun adresi tesbit edilemediğinden takip 
ve tahsiline imkân olmadığı cihetle 
Borçlunun mecnun ve işsiz ve hiç bir gûna malı 
bulunmadığından tahsiline imkân olmadığı 
Borçlunun ikametgâhının meçhul olması ve ayni 
zamanda menkul ve gayrimenkul emvali bulun-
mamasmdan 
Tahsili için yapılan takibat sonunda borçlunun 
öldüğünün tesbit edilmesi ve vereselerinin de 
müruru zaman dermeyan etmeleri hasebile 
tahsiline imkân görülmediğinden 
İcra yolu ile tahsili takip edilmiş ise de borçlu
nun borcu inkâr etmesi ve borcu tevsika medar 
olacak vesaikin de olmaması 
Borçlunun ölmesi ve hâdisede müruru zaman da 
vaki olduğundan tahsiline imkân olmadığı ci
hetle 
Borçlunun cezaî cihetten berat etmesi ve tahsili 
de müruru zaman vaki olduğundan şahsî hak 
noktasından dava açılamaması cihetle 
Alacağın tahsili için mahkemeye müracaat edil
miş ise de evrakın Adliye yangınında yanmış 
olduğu hükme medar başkaca vesaik de olmadı
ğı cihetle 
Borçlunun durumunu tesbite imkân olmadığın
dan tahsili cihetine gidilemediği 
Borçlunun çok fakir olması ve hiç bir işle işti
gal etmemesi hasebile takip ve tahsiline imkân 
olmadığı 
Paranın tahsiline gıyaben karar alınmış ise de 
borçlu bulunamadığından infaz cihetine gidile
mediği 
trsalâttan doğan bu paraya ait mukabili mal-
sandığmm makbuzu ibraz edilemediğinden ve 
2266 sayılı kanuna göre terkinine imkân hâsıl 
olmadığından ve muhasipten tahsili doğru gö
rülemediği cihetle 
Borçluların bulunamamağından ve hâdisede mü
ruru zaman bulunması hasebile 
tcraen tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun müruru zaman dermeyanı hasebile tahsi
line imkân olmadığından 

( S. Sayjsı : 17) 



Terkini kaydi 
istenilen 
Lira K. 

— 20 

Terkin talebinde bulunan mahal 

185 88 îçel defterdarlığı 

10 50 İzmir ithalât gümrüğü 

21 43 Yozgat rmıhasebe müdürlüğü 

7 23 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Borcun nevi 

Avanstan 

Fazla mehuzat 

Eytam sandığından mü-
devver 
İnhisarlar resminden 

Senesi 

928 

933 

930 

928 

143 90 7 nei kor muhasebeciliği 

556 76 7 nei kor muhasebeciliği 

6 424 17 Gümrük ve inhisarlar Md. 

Avanstan 930 

Avanstan 929 

istihlâk vergisinden 929 

116 25 Balâ malmüdürlüğü Kibrit bedelinden 931 

16 Afyon defterdarlığı Eytam sandığından mü- 937 
devver 

55 51 Gümrük ve inhisarlar muhasebe müdürlüğü Tazminattan 339 

180 Soma'malmüdürlüğü Avanstan 930 

256 53 Gümrük ve inhisarlar vekâleti Ambar kirasından 930/931 

8 176 78 9 ncu tümen muhasebeciliği Avanstan 928/930 

671 48 Çerkeş malmüdürlüğü İdare hesabından 930 

542 25 Gümrük ve inhisarlar vekâleti Ambar kira bedelinden 929/933 

428 14 Develi malmüdürlüğü ikrazdan 940 

j($. Savışı^ 1?) 
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Terkini kaydına 

karar verilen 
Borçlunun isim ve adresi Lira K. Karar T. Terkin sebebi 

Ali Rıza 

Şükrüoğlu Fevzi 

Komiser Hüseyin Hüsnü 

Muayene memuru ih
san Yusuf ve Yusuf 
Sabri 
Binbaşı Fevzi 

Teğmen îhsan 

Yorgi Pirkayof ve Ya--
sil îspiyaladis 

Bayi Neciboğlu Bahri 

Arif yetimi Dudu, Ha-r 

cer ve Hüseyin 

Muhafaza müfettişi Rı
fat 
Galip 

47 tütün ekicisi 

49 şahıs namına 

Malmüdürü Tahsin Yü
cel 

34 tütün ekicisi namına 

Muhtaç çiftçiler namı
na -'•.'.'• 

185 

10 

21 

... ' 7 

143 

556 

6 424 

116 

16 

55 

180 

88 

50 

43 

23 

90 

76 

17 

25 

51 

13/ 5 /940 

8/5/940 

,10/4/940 

22/5/940 

24/4/940 

15/5/940 

8/4 /940 

22/5/940 

27/5/940 

22/-5 /940 

27/5/940 

256 53 

8 176 78 

671 48 

542 25 

428 14 

28 /3 /940 

8 /4 /940 

24 /4 /940 

3 /4 /940 

5 /5 /940 

Alacağın tahsili için yapılan bir çok araştırma
lara rağmen borçlunun bulunmadığı cihetle 
Tahsili takip edilmiş ise de borçlu durumunun 
tesbit edilemediğinden 
Borçlunun ölmesi ve vereselerinin müruru za
man dermeyan etmesinden 
Mükellefin durumu tesbit edilemediği ve 'müru
ru zaman dolayısile tahakkuk memurlarından 
takibine imkân olmadığından 
Tahsili takip edilmiş ise de borçlunun durumu
nun tesbit edilemediği cihetle 
Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borç
lunun durumunu tesbite imkân olmadığından 
Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de mü
ruru zamana uğradığından tahsiline imkân ol
madığı 
Alacağın tahsili takip edilmiş ise de senet ta
rihi ile dava tarihi arasında müruru zamana 
uğradığından dolayı 
Tahsili takip edilmiş ise de borçluların durumu 
tesbit edilemediğinden ve hâdisede müruru za
man olduğundan 
Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de müru
ru zaman olduğundan 
Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borç
lunun durumunun tayin ve tesbitine imkân ol
madığından ve hâdisede müruru zaman olduğu 
cihetle 
Borçluların ölmesi menkul ve gayrimenkul mal
larının bulunmaması hasebile tahsiline imkân 

' olmadığı 
Tahsil veyahut mahsubuna tevessül edilmiş ise 
de borçluların sarih adresleri bulunamadığı ve 
hâdisede müruru zaman bulunması hasebile 
tadei muhakeme yolile refine imkân görülemi-
yen ve evrakı müsbite noksanından muhasibe 
zimmet hükmolunan ' işbu para muhasipten 
tahsili adaletle kabili telif olmadığından ter
kinine 
İcra yolile tahsiline tevessül edilmiş ise de borç
lulardan bîr kısmının ölmesi ve bir kısmının da 
vaziyetlerinin tesbitine imkân olmadıkından 
Borçluların adreslerinin tesbitine imkân olma
dığı cihetle -

•CS. Sayışı-; 17) 



Terkini kaydi 
Sıra istenilen 
No. Lira K 

41 

22 

Terkin talebinde bulunan Mahal Borcun nevi Senesi 

86 69 Gümrük ve inhisarlar V. Ambar kirasından 

42 155 57 Gümrük muhafaza komutanlığı istanbul Avanstan 936 
levazım amirliği muhasebe müdürlüğü 

4? 60 Gümrük ve inhisartea? muhasebe Md. * Silâh ve fişek bedelin- 932 
den 

44 7 414 44 Mülga tasfiye muhasipliği 

45 40 7 nei kar muhEsebec^^i 

46 2 570 Kilis malbcudürfüfü 

Taahhütten 

Avanstan 

lş«r bedettıdem 

m 
930 

m 

47 27 Sivas defterdarlığı 

48 95 Merkez muhasebeciliği 

Fazla mehuzat 

Avanstan 

929 

49 2 351 02 Askerî fabrikalar muhasebe müdürlüğü Tahsil malfrafiadâîi $8 

50 39 67 Millî müdafaa muhasebe müdürlüğü Tabur hesabından 338 

51 59 Burhaniye malmüdürltlğü Gasptan 338 

52 108 08 Yozgat defterdarlığı Zimmet ve ihtilastan 340 

53 30 istanbul defterdarlığı muhasebe Md. Eşya bedelinden 337 

54 25 7 nci kor muhasebeciliği 

55 1 30 7 nci kor mulıasebeciüği 

Avanstan 

Avanstan 

931 

930 

( & Sayısı: 17) 



— 23 — 

Borçlunun, isim ve aclreşj 

# tütün,,; edicisi 

Muhafam.memm M 

Yusuf Yaşar 

Muhtelif, şirketler 

reğmen. ^ustaja^ 

A.bdi GeJlçn, ye oçtaj^, 
arı 

lâtip Hatice 

lüseyin Ertan 

Terkini ka 
karar ve 

86. 

15& 

60 

T 414 

4Û 

a.5IQ. 

27 

$5 

,ydın? 
rilen 
K. 

69 

m 

44 

1 

Kara* T. 

6/5/940 

6/5</94a 

15/5/940 

26/6/940 

10/7/940-

§ / € / m 

10/7/940 

12/6/940 

Terkin sebebi 

Haydar Demiraslan 2 351 02 19/ 6 /940 

mam Memet Fuat 

tifan 

%ahsildar ihsan 

abri Hüsnft 

39 67 

59 

108. 0& 

3a, 

15/4/940 

3/7/940 

10/7/940 

23/10/940 

ifre zabiti Abdullah 

eğmen ŞaüJı 

25 

1^30 

16/10/940 

23/10/940, 

T a h s i l a t tevessül edilmiş ise de borçluların çok 
fakir olması hasebile yapılan takibattan bir 
fayda alınamadığı 
Eorçjunun ölmesi ve veresesinin çok fakir ol
ması hasebile tahsiline imkân bulunmadığından 
Tahsili takip edilmiş ise de hâdisede adı geçe
nin sunu taksiri almadığı bilindiğinden, tahsi
line mahal kalmadığından 
Şirketlerin lâğvi dolayısile kabiliyeti tahsili-
yesi olmadığı cihetle 
TahsiJiae? tevessül edilmiş; iste de borçlunun çok 
fakir olması ve sonradan adresinin tesbit edi
lememesi 
Tahsiline tevessül edilmiş ise de Abdi Gelenine 
çok fakir olması ve ortaklarının da hudut dı
şında obşmkffi'hasebile? tahsiline imkân olma* 
dığmdan 
Borçlunun ölmesi menkul ve gayrmenkul malı 
bulunmaması hasebile 
Borçlunun ölmesi ve vereselerine de maaş tah
sis edilmediği cihetle takip ve tahsiline imkân 
olmadığ^ndaat: 
Tahsiline başlanmış ise de Genel kurmay baş
kanlığının 8 - 4 -1938 tarih ve 36088 sayılı ya
zısına istinaden borçlunun taahhüt ettiği hiz
meti ifâyla-haşlamış- olduğundan' takip- ve-tahsi
line mahal kalmadığı cihetle 
Borçlunun hudut haricine çıkmasından ve hâ
disede müruru zaman da vaki olmuş bulunması 
hasebile tahsiline; imkân ohnadığr 
Yunan kontrol memuru olan tstefan tarafından 
gasbolunan bu paranın tahsiline imkân olma
dığı cihetle 
15 senedenberi icra olunan takibat neticesin-
de*adı ge^eninçok fakir olması yüzünden tah
siline imkân olmadığı 
Paranın tahsiline* hüküm alınmış ise de icra 
dosyasının İstanbul Adliye yangınında yandı
ğından ve başkaca vesaik de bulunmadığından 
davanın yenilenememesîi yüzünden tahsiline 
imkân olmadığı 
Borçlunun sicil numarası olmadığından duru
munun tesbit edilemediği cihetle 
Bu^dahte 

( S. Sayıs ı : 17 ) 



Terkini kaydi 
Sıra istenilen 
No. Lira K. 

56 

24 

Terkin talebinde bulunan mahal 

100 Merkez muhasebeciliği 

Borcun nevi 

İdare hesabından 

Senesi 

930 

57 93 30 Gümrük ve inhisarlar V. muhasebe Md. 

58 212 43 Merkez muhasebeciliği 

59 386 81 Ankara icra muhasipliği 

60 22 36 Sivas defterdarlığı muhasebe müdürlüğü 

61 140 82 Sivas defterdarlığı muhasebe müdürlüğü 

62 92 Amasya defterdarlığı 

Noksan alınan muame- 928 
le vergisinden 

Alay hesabından 928 

idare hesabından 928 

Eytam sandığından mü- 328 
devver 

Eytam sandığından mü- 331 
devver 
Fazla mehuzat 932 

63 1 06 islâhiye gümrük mesul muhasipliği idare hesabından 930 

64 495 20 Merkez muhasebeciliği Zincir bedelinden 336/337 

65 16 929 93 Merkez muhasebeciliği Ekmek taahhüdünden 334/940 

66 2 083 74 Uşak malulüdürlüğü idare he::nbmdan 930 

67 80 15 Ankara defterdarlığı muhasebe müdürlüğü Eytam sandığından mü- 337 
devver 

68 100 Sivas defterdarlığı muhasebe müdürlümü Eytam sandığından mü- 933 
devver 

69 5 15 Erdek malmüdürlüğü ihtilas ve pul noksa- 929 
nından 

70 154 11 Gümrük ve inhisarlar muhasebe Md. Muamele vergisinden 931 

71 1 02 Ankara defterdarlığı muhasebe müdürlüğü Fazla mehuz 931 

( S. Sayısı : 17 ) 



— 25 — 
Terkini kaydına 

karar verilen 
Borçlunun isim ve adresi Lira K. Karar T. Terkin sebebi 

Muhasip Şefik 

Muayene memuru Neşet 

Albay izzet 

Muhasip ölü Sezai 

Terzi Bedri 

Boyacıyan Armenak 

Vanlıoğlu Hasan 

Halit Ziya 

Hüdavendigâr Seyrise-
f ain şirketi namına 

Müteahhit Ömer ve Ab-
durrahman 

Muhasip Şeyda 

Muhasebe • kâtibi Ali 
Haydar 
Terzi Terkos 

Eski sandıkemini Şev
ket 

Muayene memuru Ni
yazi, Tahsin ve Remzi 

tskân kâtibi Ferit 

100 16/10/940 Bu paranın asıl alacaklı Cevdete teslim edildiği 
tevsik edildiğinden zimmet kaydının- terkinine 
karar verilmiştir. 

93 30 9/10/940 Mükellefin ölmesi menkul ve gayrimenkul em
valinin bulunmaması hasebile tahsiline imkân 
olmadığı 
Borçlunun bilâ varis ölmesi menkul ve gayri
menkul evmali de bulunmadığı cihetle 
Borçlunun ölmesi ve veresesinin reddi miras 
etmeleri hasebile tahsiline imkân olmadığı 
Borçlunun adresi tesbit edilemediği ve menkul 
ve gayrimenkul malının bulunmamasından 
tahsiline imkân olmadığı cihetle 
Bu dahi. 

212 43 23/10/940 

386 81 16/10/940 

22 36 16/10/940 

140 82 9/10/940 

92 9/10/940 

1 06 9/10/940 

195 20 25/ 9 /940 

16 929 93 6/11/940 

2 083 74 16/10/940 

80 15 6/11/940 

100 16/10/940 

5 15 23/10/940 

154 11 2/10/940 

1 02 23/10/940 

Yapılan bir çok araştırmalara rağmen borçlu
nun bulunamaması menkul ve gayrimenkul em
vali de olmadığı cihetle 
Borçlunun durumu tesbit edilemediği ve para
nın cüzî bir miktardan ibaret bulunması cihe-
tile terkinine karar verilmiştir. 
Şirketin aleyhine alınan hüküm icraya verilmiş 
ise de icra tetkik merciince hâdisede müruru 
zaman görüldüğünden reddine karar verildiği 
cihetle 
ömerin adresinin tesbit edilmesine imkân görü
lemediği ve Abdurrahmanm ölmesi mirasçıları
na da menkul ve gayrimenkul mal bırakma
dığı cihetle 
Bu paranın istihkak sahiplerine sarfedildiği 
tevsik edilmekle zimmet kaydının terkinine ka
rar verilmiştir. 
Bir çok araştırmalara rağmen borçlu ve kefili
nin durumlarını tesbite imkân olmadığı cihetle 
Borçlunun bulunamaması menkul ve gayri
menkul emvali bulunmadığı 
Adı geçenin hükme bağlanan borcundan fazla 
olarak takip ettirilen bu paranın tahakkuk ve 
tahsiline imkân olmadığından 
Tahsiline hüküm alınmış ise de mükellefin ölme
si, menkul ve gayrimenkul emvali de bulunma
ması hasebile müsebbip memurların da sunu 
taksiri görülmediği cihetle 
Borçlunun durumu tesbit edilemediği cihetle 
tahsiline imkân bulunmadığından terkinine 
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Terkini kaydi 
Sıra istenilen 
No. Lira K. 

72 

73 

74 

78 

26 

Terkin talebinde bulunan mahal 

94 05 Ankara defterdarlığı muhasebe müdürlüğü Avanstan 

169 11 Sivas defterdarlığı muhasebe; müdürlüğü Harcırahtan 

17 13 Gümrük ve inhisarlar Md. 

75 90 Merkez muhasebeciliği 
76 -5 642 56 Divarbakır defterdarlığı 

77 1 819 75 Saimbeyli malmüdürlüğü 

169 45 Yalvaç malmüdürlüğü 

Borcun nevi 

Avanstan 

Harcırahtan 

İkramiyeden 

Tazminattan 

Osmanlı bankasından 
müdevver 

Senesi 

928 

930 

930 

931 
925/926 

338 

Eytam sandığından mü- 925 
devver 

79 12 232 00 Mardin defterdarlığı Jdare hesabından 928/929 

80 3 75 İktisat V. muhasebe Md. 

81 3 485 98 Iskenderon malmüdürlüğü 

82 15 G6 Gümrük ve inhisarlar V. 

83 4 57 Antalya defterdarlığı 

84 1 798 63 Oltu malmüdürlüğü 

85 

86 

87 

88 

199 75 Oltu malmüdürlüğü 

31 61 Görele malmüdürlüğü 

43 10 Gümrükler muhasebe Md. 

J6 14 Münakalât V. 
49 97 Merkez muhasebeciliği 

Avanstan 

Ambar kirası ve mu
hammen ücretinden 

937 

939 

929/930 

Fazlai mehuz 

İdare hesabında!: 

Maaştan 

Kesim farkından 

Fazlai m^huz 
Noksan hesaptan 

933 

940 

928 

929 

928 

934 
340 
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Terkini kaydına 
karar verilen 

Borçlunun isim ve adresi Lira K. Karar T. Terkin sebebi 

Nüfus memuru Seyfet
tin 
Sıhhat memuru Ahmet 
Ferit 

Muhafaza memuru ölü 
Halil 

Mütercim ölü Tevfik 
Meçhul 

219 mütegayyip eşhas 
namına 

Memet Buzbey 

94 

169 

17 

90 
5 642 

1 819 

169 

05 

11 

13 

56 

75 

45 

23/10/940 

10 /7 /940 

28 /8 /940 

28 /8 /940 
14 /8 /940 

28 /8 /940 

28 /8 /940 

Malmüdürü vekili Faik 
Ziyaettin, Nail, mülâ-
zim Rüştü, Emin ve 
yüzbaşı Cemal 
Sofya elçisi Şevki 

Hatay eski idaresi 

12 şahıs namına 

Mahmut Aslan 

Meçhul 

Malmüdürü Refik Akın 

Jandarma Ali Osman 

Edmunjeha 

Müvezzi Ferit 
Hesap memuru Musta
fa Ragrp 

12 232 60 21 /8 /940 

3 75 

3 485 98 

15 66 

• 4 57 

1 798 63 

6 

31 61 

43 10 

16 14 
49 97 

18 /9 /940 

11 /9 /940 

4 / 9 / 9 4 0 

11 /9 /940 

11 /9 /940 

16/ 1 /940 

4 / 9 / 9 4 0 

11 /9 /940 

18/9 /940 
11/9 /940 

12 senedenberi yapılan araştırmalara rağmen 
borçlunun vaziyeti tesbit edilemediği cihetle 
Borçlunun ölmesi ve veresesinin menkul ve 
gayrimenkul emvalinin bulunmaması hasebile 
tahsiline imkân olmadığı 
Borçlunun ölmesi, menkul ve gayrimenkul ma
lının da bulunmaması hasebile tahsiline imkân 
olmadığı 
Bu dahi 
1925, 1926 yıllarında eşkıyalar tarafından gas-
bedilen bu paranın takip ve tahsiline imkân ol
madığı cihetle 
1338 yılında mütegayyip şahıslar tarafından 
ikraz edilip takip ve tahsiline imkân olmadığı 
cihetle 
îcra yolile tahsiline tevessül edilmiş ise de tet
kik merciince yapılan tetkikat sonunda Hazine 
aleyhine karar verildiğinden ve bu kararın da 
temyizden tasdik edilmekle takip ve tahsiline 
imkân olmadığı cihetle 
Evrakı müsbite noksanından dolayı tazminine 
hükmolunan ve 2102 sayılı kanun mucibince 
mahsubuna ve 2266 sayılı kanuna göre de ter
kinine medar vesaik ibraz edilmemesine binaen 
Devlet hizmetine sarfedildiği tevsik edilmekle 
tahsiline mahal kalmadığından 
Hizmet mukabili sarfedildiği cihetle zimmet 
kaydının terkinine karar verildiği cihetle 
Borçluların bir kısmının mahalli ikametgâhının 
meçhul olması ve bir kısmının da çok fakir 
bulunması cihetile 
Borçlunun hududu millî haricine çıkması hase
bile takip ve tahsiline imkân olmadığı 
Alacağın kimlere ait olduğu bilinemediği ve 
bir çok araştırmalara rağmen müstenidatı bu
lunmadığından tahsiline imkân olmadığı 
Tahsil edildiği anlaşılmakla takibine mahal 
olmadığı 
Borçlunun adresinin tesbit edilemediğinden 
takip ve tahsiline imkân olmadığı cihetle 
Borçlunun adresi tesbit edilememesi ve hâdise
de müruru zaman vaki olduğundan 
Bu dahi 

Bu dahi 

( S. Sayısı : 17 ) 



Terkini kaydi 
Sıra istenilen 
No. Lira K. 

90 

28 — 

Terkin talebinde bulunan mahal 

149 52 İstanbul defterdarlığı 

Borcun nevi Senesi 

328 

91 6 169 88 Hariciye V. muhasebe Md. 

92 3 479 13 Vezirköprü malmüdürlüğü 

93 100 52 Boğazlıyan malmüdürlüğü 

94 554 41 Palu malmüdürlüğü 

95 31 93 İzmir ithalât gümrüğü Md. 

Avanstan 

İdare hesabından 

Zahire bedelinden 

928/929 
333/332 

929/930 
934 

303 

Askerî elbise bedelin- 341 
den 
Fazlai mehuzattan 930 

96 20 Deniz muhasebe müdürlüğü Kefalet 332 

97 1 030 18 Savur malmüdürlüğü 

98 105 Gümrük ve inhisarlar 

99 14 60 Keban malmüdürlüğü 

Gasp 926 

Usulsüz sarfiyattan 934 

Meçhul 929 

100 

101 

102 

103 

104 
105 
106 

107 

716 69 İzmir ithalât gümrüğü Muamele vergisi 929 

27 34 İzmir ithalât gümrüğü Fazla mehuzattan 930 

118 86 Gümrük ve inhisarlar muhasebe müdürlüğü Gümrük resminden 929 

22 81 Gümrük ve inhisarlar muhasebe müdürlüğü Hesap farkından 928 

283 33 Gümrük ve inhisarlar muhasebe müdürlüğü 930 
71 77 Merkez muhasebeciliği Fazla mehuz 335 

100 Akhisar malmüdürlüğü İdare hesabından 927 

Kredi hesabından 932 20 622 10 7 nci kor muhasebeciliği 

108 261 Merkez muhasebeciliği Avanstan 334 
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Terkini kaydına 

karar verilen 
Borçlunun isim ve adresi Lira K. Karar T". 

Besim ve Hüsnü 

Malmüdürü ölü Edip 

Muhtaç çiftçiler 

22 şahıs namına 

Ahmet Hamdi 

U& 

737 

1 123 

100 

554 

31 

52 

11 

63 

52 

41 

93 

18 /9 /940 

26 /6 /940 

10 /4 /940 

19 /6 /940 

19/6 /940 

12/6 /940 

Mustafa Eecai 20 

Eczacıoğlu Muzaffer 261 

12 /6 /940 

Şefik Şeneigör 

Fikri öztunç 

Meçhul 

Memet Tatari 

Alioğlu Şevki 

Memet Ali ve İsmail 

Abdülvahap, Faik ve 
Alâettin namlarına 
Ahmet Hamdi 
Osman Zeki 
Azizoğlu Kadir ve Müm-
tazoğlu Muharrem 
Hudut taburu muteme
di Hamdi 

1 030 

105 

14 

716 

27 

118 

22 

283 
71 

100 

20 622 

18 

60 

69 

34 

86 

81 

33 
77 

10 

19 /6 /940 

26 /5 /940 

12 /6 /940 

12 /6 /940 

10 /7 /940 

5 / 6 / 9 4 0 

8 /4 /940 

15 /4 /940 
28 /8 /940 
24 /7 /940 

12/ 2 /940 

21 /8 /940 

Terkin sebebi 

Alaeağm tahsiline hüküm istihsal edilmiş ise 
de icraya vazedilen dosyanın İstanbul Adliye 
yangınında yandığından 
Paranın Devlet hizmetinin ifası uğrunda sarfe-
dildiğî tesbit edilmekle takibine mahal kalma
dığından 
Muhasip Edibin ölmesi, menkul ve gayrimenkul 
malınm bulunmaması ve veresesinin çok fakir 
olması cihetle 
Borçluların mübadil ve mütegayyip eşhas oldu
ğu cihetle tahsiline imkân bulunmadığından 
Borçluların sarih adresleri olmaması ve hâdise
de müruru zaman da vaki olduğundan 

Borçlunun ölmesi ve vereselerinin çok fakir 
bulunmasından ilâm hükmünün infazına imkân 
olmadığı 
Alacağın tahsiline hüküm alınmış ise de borç
lunun çok fakir bulunması yüzünden tahsiline 
imkân olmadığı 
Şefikin hududu millî haricinde olması menkul 
ve gayrimenkul malının bulunmamasından 
Sarf evrakı bulunamadığından zimmetin mahi
yeti ve borçlunun tayinine imkân olmadığından 
Sarf evrakı bulunamadığından zimmetin mahi
yeti ve borçlusu tayin edilemediği gibi müruru 
zaman da vaki olduğundan 
Borçlunun hududu millî haricinde bulunması 
menkul ve gayrimenkul malı olmadığı cihetle 
Adı geçenin vaziyeti tesbit edilemediğinden tah
siline imkân olmadığı cihetle 
Mükellefin hududu millî haricinde bulunması 
hasebile takip edilemediği cihetle 
Borçlularım durumları tesbit edilemediği ve 
hâdisede müruru zaman olduğundan 
Bu dahi 
Bu dahi 
Tahsiline tevessül edilmişse de hâdisede müruru 
zaman olduğundan tahsiline imkân olmadığı 
Sarf evrakının mevzuata uygun olmamasından 
mahsup edilemediği gibi 2330 sayılı Af kanu
nundan istifade etmesinden 
1337 yılında borçlunun gıyabında tahsiline hü
küm alınmış ise de durumunun tesbit edileme
diği ve dosyasının da Adliye yangınında yan
dığı cihetle 
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- 30 -
Terkini kaydi 

Sıra istenilen 
No. Lira K. Terkin talebinde bulunan mahal Borcun nevi Senesi 

109 438 02 Nallıhan malmüdürlüğü İdare hesabından 928 

110 371 39 Bandırma malmüdürlüğü İdare hesabından 928 

214 790 20 

( S. Sayısı : 17 ) 



— 31 — 
Terkini kaydına 

karar verilen 
Borçlunun isim ve adresi Lira K. Karar T. 

ölü malmüdürü Mus
tafa 

Ölü malmüdürü 
Hikmet 

Arif 

206 152 49 

Terkin sebebi 

83 74 14/8/940 Evrakı müsbite noksanından dolayı tazminine 
hükmolunan bu paranın tahsiline tevessül edil
mişse de borçlunun ölmesi ve arada müruru za
man vaki olduğundan 

70 29 6/ 5 /940 Borçlunun ölmesi, menkul ve gayrimenkul ma
lının bulunmamasından tahsiline imkân ol
madığı 

Umumî yekûn 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 5 

Esas No. 3/356, 357 

20 -XI - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip 
ve tahsillerine mahal ve imkân görülemediğin
den Muhasebei umumiye kanununun 133 ncü 
maddesi mucibince kayıtlarının terkinine Malî 
Müşavere encümenince karar verilen biri 80 302 
lira 75 kuruş ve diğeri 206 153 lira 50 kuruşa 
ait iki cetveli ihtiva eden Başvekâletin 25 - III -
1941 tarih ve 6/1184 ve 25 - III -1941 tarih ve 
6/1185 sayılı tezkereleri encümenimize havale 
buyurulmakla Maliye vekâleti namına Muhase
bat ve Bütçe ve Malı kontrol Umum müdürleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu: 

Sncümenimizce her iki defterin ihtiva ettiği 
hesaplar üzerinde yapılan esaslı tetkikler sonun
da bu alacakların tahsillerine mahal ve imkân 
görülemediği anlaşıldığından adı geçen kanu
nun 133 ncü maddesine göre kayıtlarının ter
kini Encümenimizce de muvafık görülmüş ve 
her iki defter yekûnlarında görülen maddî ha
talar düzeltilmek suretile birleştirilerek Umumî 
Heyetin tasvibine arza karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 

Çorum 
1. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Bolu 
C. S. Siren 

Bursa 
F. Güleç 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
B. Ünlü 
Kayseri 

8. H. Ürgüblü 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Ordu 

H. "Yalman 
Yozgad 
8. îçöz 

Reis V. 
Kastamonu 

Afyon K. 
Ş. B. Hatıpoğlu 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 
Bursa 
N. Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 

istanbul 
8. Vraz 

Kırklareli 
B. Denker 
Mardin 

R. Erten 
Seyhan 
8. Çam 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Antalaya 
N. E. Sümer 

Bursa 
Dr. S. Konuk 
Diyarbakır 

R. Bekit 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Kayseri 

F. Baysal 
Konya 

R. Türel 
Muş 

Ş. Ataman 
Tunceli 

M. Yenel 

\>o<{ •<•> 
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S. Sayısı. 18 
Deniz Gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâdelerine 
yapılacak zam hakkında kanun lâyihası Bütçe ve Millî 

Müdafaa encümenleri mazbataları (1 689) 

T. C. 
Başvekâlet • 19 - IX - 1941 

Kararî&r dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4404 

Büyük Millet Meclis' Yüksek Reisliğine 

Deniz Gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâdelerine yapılacak zam hakkında Millî Müdafaa ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 15 - VIII - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Sayd&m 

Esbabı mucibe 

Evvelce Deniz ordusunda Deniz gedikli subaylığı teşkilâtı mevcut idi. Görülen lüzum üzerine 
1492 sayılı kanunla bu sınıfın yerine gedikli erbaş sınıfı ikame ve gedikli subaylığı teşkilâtı ilga 
edilmişti. Bu kanuna nazaran gedikli subaylardan arzu edenler hizmet müddetlerine göre erbaş sını
fına nakledilmiş ve naklini arzu etmeyenlerle erbaş sınıflarında mukabil rütbesi bulunmıyanlarm 
tasfiye edilmeleri takarrür etmiş ve tasfiyelerine kadar 24 şubat 1330 tarihli Gedikli zabitan kanunu 
ve 508, 587 sayılı kanunlar mucibince haklarında malî ve idarî muamele yapılagelmekte bulunmuş
tu. Talim ve terbiyeye ve Donanmanın harp kifayetine halel gelmemesi için gedikli subayların 3 se
neye taksimen ve gedikli erbaşların yetişmelerile mütevazin olarak tasfiyeleri ve bu işin 1940 sene
sine kadar bitirilmesi Genelkurmayca arzu edilmiş ise de gedikli erbaş personal kadrosunun tamamla
namaması, Donanmanın kifayeti harbiyesinin tezelzüle uğratılmaması gibi sebeplerle bu güne kadar 
tasfiye muamelesi ikmal edilememiş olduğu gibi ekserisi yabancı fabrika ve donanmalarda staj gös
terilmek suretile yetiştirilmiş bulunan gedikli subayların yerlerine onlar kadar yetişmiş, erbaş
lar temin edilinceye kadar da vazifeden uzaklaştırılmaları kabil olamıyacaktır. 

Bilhassa vaziyeti hazıra dolayısile tasfiye işinin müsait bir zamana taliki muvafık görülmekte 
ve bu personalın donanmanın silâh ve makine hizmetlerinde haiz bulundukları ehliyetle vazife ifa
larına intizar edilmektedir. 

Gedikli subaylar ayni zamanda gedikli erbaşlara öğretmenlik ederek onların yetiştirilmelerini 
de temin etmektedirler. 

Vücutlarından bu derece mühim istifadeler temin edilmesine rağmen bu sınıf mensupları tasfi
yeye tâbi tutulmaları hasebile maaş kanunlarındanazarı dikkate alınmamalarından ve tasfiyelerinin 
de yapılamamasından dolayı emsallerine nisbetle mağdur bir vaziyete düşmüş bulunuyorlar. Kendi
lerinin yetiştirdiği ve kendilerinden daha az kıdemli gedikli erbaşların aldıkları aslî kırk ve zammile 
120 lira maaşa mukabil son rütbeyi almış bulunanı. Sınıf bir gedikli subay ancak 80 lira maaşla bir 
er tayin zammı alabilmektedir. 

Vekâletimizee bunların mağduriyetlerinin izalesi, terğip ve teşvikleri ve vazifelerine karşı merbu-
tiy etlerinin arttırılması için kifayet Yüksek askerî şûraya arzedilmiş ve makamı müsarünileyhaca 



tetkik edilerek vaziyetlerinin tasfiye kararma bağlı kalınmak şartile ıslahı lüzumuna işaret buyurul-
muştur. Bu sebeple tasfiye esasları mahfuz kalmak ve tahakkuk ve saire hususatmda yeni bir hak 
ihdas etmemek suretile emsallerile aralarındaki maaş farkının kısmen izalesi için ilişik kanun teklifi 
hazırlanmıştır^ 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 25 - XI • 1941 

Mazbata No. 15 
Esas No. 1/689 

Yüksek Reisliğe 

Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâ
delerine yapılacak zam hakkında Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 19-IX-1941 
tarih ve 6/4404 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Encümenimize havale 
buyurulmakla Millî Müdafaa vekâletinin salahi
yetli memuru ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve 
malî kontrol umum müdürü hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu: 

Evvelce deniz teşkilâtı meyanında bulunan 
Deniz gedikli subaylığı sınıfı 1492 sayılı Deniz 
ve hava gedikli küçük zabit kanunu ile ilga edil
miş ve aynı kanunun muvakkat maddesile bun
lardan arzu edenlerin başgedikliliğe nakledebile
cekleri ve nakli arzu etmeyenlerle mukabil rüt
besi bulunmayanların tasfiyeye tâbi tutulacak
ları ve tasfiye neticesine kadar da 24 şubat 1330 
tarihli Gedikli zabitan kanunu ile 508 ve 587 
sayılı kanunlar mucibince istihkaklarının tes
viye edileceği ©sası tesbit edilmiş ve ahiren kabul 
edilen 18 -1 -1940 tarih ve 3779 sayılı Gedikli 
erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne dair 
olan kanunun ikinci muvakkat maddesinde de bu 
hüküm aynen tekrar edilmiştir. 

1 haziran 1929 tarihinde kabul edilmiş olan 
1492 sayılı kanundan sonra on iki senelik bir 
zaman geçmiş olmasına rağmen donanmanın ihti
yacı sebebile bu sınıfm tasfiyesinde istical edil
memiş ve içinde bulunduğumuz bu fevkalâde dev
rede dahi bu tasfiyeye gidilemiyeceği ge
rek Hükümetin mucip sebeblerinden ve 
gerek alınan şifahî izahlardan anlaşılmıştır. Bu 
suretle daha bir müddet istihdamlarına zaruret 
olduğu anlaşılan bu sınıfın tasfiyeye tâbi bulun
maları yüzünden ihmal edilen maaş vaziyetlerinin 

ıslâhını temin maksadile bunların tahsisatı fevka
lâdelerine ayda 30 liralık bir zam yapılması bu 
lâyiha ile teklif edilmiştir. 

Lâyihanın esası Encümenimizce kabul edil
mekle beraber üç sınıfı ihtiva eden ve elyevm 
maaşları ile tahsisatı fevkalâdeleri yekûnu 60, 70, 
80 liraya baliğ olan gedikli subaylara müsavaten 
otuzar liralık bir zam yapılmasını Encümenimiz 
doğru bulmamış ve bunların halen almakta olduk
ları aylıklarile 3779 sayılı kanunun, ikinci mu
vakkat maddesi gereğince hizmet müddetlerine 
göre nakledilebilecekleri başgedikli maaş tutarı 
arasındaki farkın tahsisatı fevkalâdelerine zam 
edilmesi ve fakat bu zammın otuz lirayı geçme
mesi esası kabul edilmiştir. 

Bir de teklif lâyihasında yedekden celboluna-
cakların aynı muameleye tâbi tutulacağı zikredil-
mişse de Encümende verilen izaha göre yedek
den celbolunacak gedikli subaylar hakkında 3779 
sayılı kanun ahkâmı tatbik edileceği anlaşıldığın
dan bu hükme ithallerine lüzum kalmamış ve bu 
itibarla lâyihadan yedek kaydı çıkarılmıştır. 

Bu esas dairesinde hazırlanan kanun lâyihası 
havalesi veçhile Millî Müdafaa encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 

Kâ. 
İstanbul 

F. öymen 
Bolu 

C. S. Siren 
Bursa 

Dr. S. Konuk 

Rs. V. 
Kastamonu 

Afyon K. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Bursa 
A. N. Ayaş 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bursa 
F. Güleç 
Diyarbakır 

R. Bekit 

( S. Saysıı : 18 ) 
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Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 

F. Baysal 

İsparta 
R. Ünlü 
Kayseri 

8. H, Ürgüblü 

İstanbul 
8. üraz 

Kırklareli 
B. Denker 

Konya 
R. Türel 
Seyhan 
8. Çam 

Maraş 
M. Bozdoağn 

Tunceli 
M. Yenel 

Muş 
Ş. Ataman 
Yozgad 

A. Sungur 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/689 

Karar No. 5 

25 -XI -1941 

Yüksek Reisliğe 

Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevka
lâdelerine yapılacak zam hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
duğuna dair olup Bütçe encümenince müzake
re edilerek bazı değişikliklerle yeniden tanzim 
edilen kanun lâyihası ve bu baptaki mazbata ile 
birlikte Encümenimize havale edilen Başvekâ
letin 19 eylül 1941 tarihli ve 6/4404 numaralı 
tezkeresi ve bağlı evrak Millî Müdafaa vekilli
ğinden gönderilen salahiyetli memurlar huzu
runda okundu ve icabı görüşüldü. 
< Deniz.: teşkilâtımızda ötedenberi gedikli su

bay namile mevcut sınıfın 1494 numaralı kanun
la tasfiyesi icabederken gedikli sınıfın ihtiyacı 
karşılayacak surette yetişememesinden dolayı 
bunların bir kısmı şimdiye kadar vazifelerin
de kalmıştır. Kendilerinden istifade edilen bu 
gedikli subayların başgediklilere nisbetle aldık
ları maaşın azlığından dolayı mağduriyeflerini 
tehvine medar olmak üzere gedikli subaylığa 

geçtikleri tarihten itibaren müddeti hizmetleri
ne göre başgedikliye tekabül eden maaş tutarı 
ile aldıkları tahsisatı fevkalâde farkının şimdi
ki tahsisatı fevkalâdelerine zammı hakkındaki 
Bütçe encümeninin noktai nazarı Encümenimiz-
ce de muvafık görülerek ufak bir tavzih ile ka
nun lâyihası kabul edilmiş ve Heyeti umumiye-
nin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulmuştur. 

M. M. 
Samsun 

R. Barkın 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Gümüşane 
Ş. Erdoğan 
Kayseri 
İV. Toker 
Manisa 

K. N. Duru 

M. M. En. Rs. 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Bursa 

N. Tınaz 
Erzurum 

A. Akyürek 
İstanbul 
Ş. A. Ögel 
Malatya 

O. Koptagel 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
Gümüşane 

Ziy-a Zarbun 
Kayseri 

S. Turgay 
Muğla 

S. Güney 
Urfa 

Ahmet Yazgan 

( S. Saysıı : 18 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Deniz gedikli subaylarınım, tahsisatı fevkalâde
lerine yapılacak zam hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Halen Deniz ordusunda müs
tahdem bulunan veya herhangi bir lüzum üzeri
ne yedeklerden celp ve tavzif edilen Deniz ge
dikli subayların tahsisatı fevkalâdelerine hiz
mette bulundukları müddetçe ayda 30 lira zam 
yapılır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunu icraya tcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

15 - VÜI -1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

F. öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy Sırrı Doy 

S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz M. Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. încedayı M. Ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâde
lerine yapılacak zam hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Halen Deniz ordusunda müs
tahdem bulunan Deniz gedikli subaylarının al
makta oldukları maaş tutan ile bunların 18 - 1 -
1940 tarih ve 3779 sayılı kanunun ikinci muvak
kat maddesi gereğince hizmet müddetlerine gö
re nakledilebilecekleri başgedikli maaş tutan 
arasındaki fark tahsisatı fevkalâdelerine zam o-
lunur. Ancak bu zam otuz lirayı geçemez. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

( S. Saysıı : 18 ) 
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTİRİŞİ 

Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâde
lerine yapılacak zam hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Halen deniz ordusunda müs
tahdem bulunan Deniz gedikli subaylarının al
makta oldukları maaş tutarı ile bunların 18-
I -1940 tarih ve 3779 sayılı kanunun ikinci mu
vakkat maddesi gereğince gedikli subaylığa 
geçtikleri tarihten itibaren hizmet müddetleri
ne göre nakledilebilecekleri başgedikli maaşı 
tutan arasındaki fark tahsisatı fevkalâdeleri
ne zammolunur. Ancak bu zam 30 lirayı geçe
mez. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

( â. Saysıı ; İ8 ) 





S. Sayısı: |9 
Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum müdür
lüğü 1938 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Ri
yaseti tezkeresile Devlet Demiryolları ve limanları iş
letme umumî idaresinin 1938 malî yılı katî hesabı hak
kında kanun lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni 

mazbatası (3/391,1/483) 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/391) 

T. C. 
Divanı muhasebat 

Sayı : 185143 
1556 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umu in müdürlüğünün 1938 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Divanı M. Reisi 
S. Oran 

Beyanname 

1 — Teşkilâtı esasiye ve Muhasebei umumiye kanunları hükümlerine tevfikan Münakalât vekâ
letince tanzim olunarak bir nüshası Divanı muhasebata gönderilmiş olan Devlet demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğünün 1938 malî yılı katî hesabı muhasipliğin Divanca tetkik ve 
muhakemesi icra edilmiş olan idare hesabı ile karşılaştırılarak görülen farklar ve sebepleri ait olduk
ları cetvellerde arz ve izah olunmuştur. 

2 — Müdüriyeti Umumiyenin 1938 malî yılı bütçe kanununun 5 nci maddesile, muayyen bazı 
işler için 1937 malî yılı nihayetine kadar hâsıl olan varidat fazlalarından henüz tahsisat kaydedil
meyen miktarlarla 1938 malî yılı masraf bütçesi tasarrufatı ve muhtemel varidat fazlası karşılık tu
tulmak ve bir taraftan varidat bütçesinde açılacak hususî fasla irat ve bir taraftan masraf bütçesine 
tansısat kaydolunmak suretile taahhüt icracı salahiyeti yerilmiş ye Divanın bu husustaki noktai 
uazan ile müdüriyeti unmnıiyenin bu salâhiyetini ne suretle ifa eylediği muhassasat cetvelinde 
zikir ve izah olunmuştur. 

3 — İdarei umumiyenin 1938 malî yılı- bütçe kanununun 6 ncı maddesinde idarenin naktî mua
melâtının tedviri ve 600 000 liraya kadar kömür Ve 2 000 000 liraya kadar malzeme stoku yapma
sı için 3 000 000 liraya kadar istikraz akdine salâhiyet verilmiş olup idarece 1938 senesi zarfında 
2 087 947 lira 55 kuruşluk malzeme ve 398 924 lira 45 kuruşluk kömür mubayaa ve iddihar olun
duğu ve mezkûr maddei kanuniye ile verilen istikraz salâhiyetinin istimaline lüzum ve ihtiyaç gö
rülmediği anlaşılmıştır. 

4 — Hesabı katinin muhassasat kısmının muhassasat bakiyesi sütununda 2 558 136 lira 72 kuruşun 
imhası teklif edilmekte ise de bu miktar kavanini mahsusası mucibince verilen avanslardan ibaret 



bulunmakla beyannameye merbut cetvelde 3010 nu maralı kanun mucibince verilen avansın sütununda 
gösterilmiştir. 

5 — İlişik cetvellerdeki meşruhat ve yukarıki fıkralarda münderiç mütalea ve izahat nazarı itibare 
alınmak şartile Hesabı katide yazılı erkanım şayanı kabul bulunduğunu arzeyleriz. 

- VI - 1941 
Birinci Eeis 

8. Oran 
Aza 

Ziya Aslan 
Aza 

N. Başak 

D. 1. Reisi 
F. Eke 

Aza 
C. Dinçer 

Aza 
E. R. Ayla 

D. 2 Reisi 
A. Yurdakul 

Aza 
M. Menemencioğlu 

Aza 
F. Özbudun 

D. 3 Reisi 
Â. Özgen 

Aza 
R. Bakuy 

Aza 
Z. Orbay 

D. 4 Reisi 
F. Erinç 

Aza 
İhsan Erenli 

Aza 
M. Apak 

Aza 
B. Esen 

Aza 
H. D emir soy 

Müddeiumumi 
Enver Arkun 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî idaresinin 1938 malî yılı katî hesabı hak
kında kanun lâyihası (1/483) 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4228 

17-IX-1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umumî idaresinin 1938 malî yılı katî hesabı hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12- IX-1940 tarihinde Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî idaresinin 1042 sayılı Teşkilât kanununu ta
dil eden 1483 sayılı kanunun 12 nci maddesi hükmüne göre ihzarı icabeden 1938 malî yılı katî he
sabı, inşaat dairesinin 1818 sayılı kanunla Nafia vekâletine bağlanması dolayrsile yalnız işletme 
katî hesabını ihtiva etmekte bulunmuş ve aşağıdaki kısımlardan terekküp etmiştir: 

1 - Katî hesap kanun projesi, 
2 - Masraf katî hesap cetveli «A cetveli», 
3 - Varidat katî hesap cetveli «B cetveli», 
4 - İdarî nakliyat hesabı, 
5 - İşletme hesabı ( «A» Devlet demiryolları, «B» Bağdat şirketi ), 
6 - Kâr ve zarar hesabı, 
7 - Bilanço ve sermayenin bir senelik tezayüdü gösterir beyan cetveli. 
1 - 1938 malî yılı bütçe sarfiyatı 37 305 481, 22 liradır. İşbu sarfiyatın: 
a) «30 547 609,53» lirası 1938 senesi bütçesi ne konulan, «35 739 400» lira 3616 sayılı kanun

la verilen, «160 000» lira munzam tahsisatın inzimamı ile ceman «35 899 400» liraya baliğ olan 
tahsisata mukabil; 

b) «6 546 423,40» lirası Bütçe kanununun 5 nci maddesile «8 363 000» liraya kadar verilen 
mezuniyete istinaden ve tahsisatının «2 688 117,40» lirası 1938 senesi bütçe tasarruf atından ve 
«3 858 306» lirası da 1937 senesi varidat fazlalarından temin edilmek suretile 
sarfolunmuş ve 

( S. Sayısı : 19 ) 



— 3 — 
c) «211 448,29» lirası Bütçe kanununun 12 nci maddesi mucibince mahsup edilmiştir. 
Masraf bütçesinin: 
a) 6 nci faslının 5 nci mahkeme masrafları maddesinin 23 000 lira tahsisatına mukabil 942,52 

lira fazlasile 23 942,52 lira; 
b) 7 nci faslının 9 ncu tahmil ve tahliye ücretleri maddesinin 338 000 lira tahsisatına muka

bil 65 633,89 lira fazlasile 403 633,89 lira; 
c) 9 ncu faslının 3 ncü reddiyat ve bilet satışı aidatı maddesine konulmuş olan 10 000 lira 

tahsisata mukabil 127 887,24 lira fazlasile 137 887,24; 
sarf olunmuştur. 

Konulan tahsisata nazaran sözü geçen 3 maddeden yapılan ceman 194 463,65 lira fazla sarfi
yat Bütçe kanununun 9 ncu maddesine istinat eder. 

Sarfolunmayan «2 858 136,72» lira tahsisatın iptali teklif olunmuştur. 

2 — Trabzon - Iran hudut transit yolu otobüs, kamyon ve otomobil işletmesinin: 
Masrafı 200 946.85 liradır 

, Varidatı 60 745.21 > 

Açığı 140 201.64 

3 — Devlet demiryolları ve limanları idaresinin 1938 malî yılındaki umumî masrafı 37 305 481.22 
lira ve umumî varidatı da 38 288 941.47 liraya baliğ olmuştur. 

Bu rakamlara göre varidatın masrafa nazaran fazlası 983 460.25 liradır. İşbu fazlalık 1042 sayılı 
kanunun 51 nci maddesi mucibince geçmiş seneler zararlarını telâfi için kâr ve zarar hesabına nak-
lolunmuştur. 

Transit yolu masraf, ve varidatı dahil olmamak üzere 

4 — 1938 malî yılı işletme emsali: 
Masraf Varidat Emsal 

Alacaklı hesaptan nakil suretile irat kaydolunan 
Yedikule mağazası 565 529.29 lira mevcudu da

hil değildir . 

İşletmeler 32 637 976.07 37 662 666.97 86.65 
Mubayaa 
taksitleri 4 466 558.30 

37 104 534.37 37 662 666.97 98.51 
Beher 100 lira varidata mukabil yapılan masrafı gösteren işletme emsali yukarıda görüldüğü 

üzere mubayaa taksiti hariç olduğu halde 86.65 ve mubayaa taksiti ile birlikte 98.51 dir. 
5 — 1042 sayılı kanunun 47, 49 ve 50 nci maddeleri mucibince kâr ve zarar hesabı zimmetine 

kaydedilmek suretile tahakkuk ettirilmekte olan itfa ve tecdit sermayelerinin 1938 senesine ait 
tahakkuklarının inzimamile 1939 senesine devreden kâr ve zarar hesabı zimmet bakiyesi 
38 177 913.57 liraya baliğ olmuştur. 
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Divanı muhasebat 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 
Esas No. 1/A88, 3/391 

Karar No. U 
Yüksek 

Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğünün 1938 malî yılı hesabı ka
fisi hakkında Başvekilliğin 17 eylül 1940 tarih 
A'e 6/4228 sayılı tezkeresile teklif olunan kanun 
lâyihası ve Divanı muhasebat riyasetinin 
4 - VII - 1941 tarih ve 185143/1556 sayılı tez
keresile gönderilen mutabakat beyannamesi, Di
vanı muhasebat Reisi Seyfi Oranın ve idarenin 
Maliye \ e muhasebe işleri Reisi Vehbi Çökerin 
lıuzurlarile tetkik ve müzakere olundu. 

1 - Hesabı katinin muhassasat cetvelinde 
yazılı tahsisat ile tediyatm Divanı muhasebatça 
tesbit olunan miktara uygun olduğu görülerek 
kabul edilmiştir. 

2 - Hesabı katinin varidat cetvelinde yazılı 
uıhsilâtın Divanı muhasebatça tesbit olunan 
miktara uygun olduğu görülerek kabul edil 
mistir. 

3 • Umum r üdürlüğün 1938 malî yılı Bütçe 
kanununun 5 nci madçlesile muayyen bazı işler 
için 1937 malî yılı nihayetine kadar hâsıl olan 
varidat fazlalarından henüz tahsisat kaydedil
meyen miktarlar ile 1938 malî yılı masraf büt
çesi tasarrufatı ve münhal varidat fazlası kar
şılık tutulmak ve bir taraftan 1938 malî yılı 
varidat bütçesinde açılacak hususî fasla irat 
ve diğer taraftan masraf bütçesine tahsisat kay
dolunmak suretile taahhüt icrası salâhiyeti ve
rilmiş olmasına binaen icra kılındığı tesbit 
olunan 6 546 423,40 lira sarfiyatın açılan hu
susî fasıllarda tahsisat olarak gösterildiği gö
rülmüş ve bu suretle kaydolunan 6 546 423 lira 
40 kuruş tahsisatın 2 688 117,40 lirasının büt
çe tasarrufatı olarak- bütçenin müsait olan 
diğer fasıllarından tenzil edilmek suretile ve 
mütebaki 3 858 306 lirasının da 1938 malî yılı 
varidat fazlası olarak elde edilmiş olduğu tebey-
yün etmiş ve varidat fazlasının neden ibaret ol
ması lâzım geldiği meselesi üzerinde icra edilen 
inceleme sonunda bunun varidat muhammenatı 
ile tahsilatı arasındaki farktan ibaret olduğu 

( S . 

4 — 
encümeni mazbatası 

25 - XI - 1941 

Reisliğe 

hakkındaki dairesi mütaleası kabule lâyık gö
rülememiş olduğundan varidat fazlasının tahsi
lat ile tediyat arasındaki farka inhisar etmesi 
lâzım geleceği kararlaştırılmıştır. 

4 - Beyannamenin 4 ncü fıkrasında yazılı ol
duğu veçhile 3071 numaralı kanunun 2 nci mad-
desile 3247 ve 3319 numaralı kanunlar ahkâmı
na tevfikan ve ati senelere sari surette münakit 
mukavele hükümlerine müsteniden verilerek 
1939 senesine devredilmiş avans akçeleri 
2 858 136 lira 72 Kr. olup bunların 3010 numara
lı kanun hükmüne tevfikan at.i senelerde mahsu
bu temin edilebilmek üzere 3010 numaralı kanun 
mucibince verilen avans sütununda gösterilmesi 
muktazi iken. dairesince başka bir kanaate müs
teniden imhası teklif edilmiş olması muvafık gö
rülmemiş olduğundan kanun lâyihasının 3 neü 
maddesi tadil en kabul olunmuştur. 

5 - Devlet demiryolları idaresinin 1934 ma
lî yılı katı hesap kanununun müzakeresi müna-
sebetile idarenin amortisman sisteminin ıslahı 
lüzumu hakkında encümenimizce izhar olunan 
temenniye göre teklif olunan kanun lâyihasının 
Bütçe encümenine tevdi edilmiş olduğu bildiril
miş olduğundan mezkûr lâyihanın kesbî kanuni-
yet etmesi temenni ve savan bulunmuştur. 

6 - Beyannamenin 3 ve 5 nci fıkralarında 
yazılı muamele ve hareket t a d a r ı hakkında ka
rar ittihazına mahal görülmemiştir. 

Kanun lâyihası Umumî Heyetin yüksek tas
vibine arzedilraek üzere sunulmuştur. 

Di. Mu. E. Reisi M. M. Kâtip 
namına M. M. Çanakkale Kastamonu 

R. Bulayırlı R. Bulayırlı Nuri Tamaç 
Balıkesir Bolu Bolu 

Hilmi Şeremetli Cemil Özçağlar E. Yerlikaya 
Burdur Erzurum Kırşehir 

/. Necmi Dümen Nafiz Dumlu H. Börekçi 

Malatya Sivas 
Mihri Pektaş M. Gürleyük 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî 
idaresinin 1938 malî yılı kati hesap kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
lan işletme umumî idaresinin 1938 malî yılı mas
rafı bağlı (A) cetvelinde gösterildiği üzere 
(37 305 481,22) liradır. 

MADDE 2 — Sözü geçen idarenin ayni yıl 
varidatı bağlı (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(38 288 941,47) liradır. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarfolunmayıp (A) 
cetvelinin ait olduğu sütununda gösterilen 
(2 858 136,72) lira tahsisat bakiyesi iptal olun
muştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

12 - IX -1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar S. Artkan 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 
S. I. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. ' Ti. V. 

A. Çetink&ya N. Topcoğhu 

DİVANI LÎUHASEBAT ENCÜMENİNİN DE-
ĞIŞTİRÎŞl 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünün 1938 mali yılı hesabı kati kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 1938 malî 
yılı masarifi bitişik (A) cetvelinde gösterildiği 
üzere 37 305 481,22 liradır. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cetvelinde gösteril
diği üzere 38 288 941,47 liradır. 

MADDE 3 — Avans olarak tediye edilen 
2 858 136,72 liranın mukabil tahsilatı 3010 
sayılı kanuna tevfikan mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Münakalât vekilleri memurdur. 

(S. Sayısı : 19) 



— 6 — 
A - CETVELİ 

F. 

8 
9 

İG 
11 
12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

TL F. 

Muhassasatm nevi 

Ücret ve yevmiyeler 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Devir ve teftiş harcırahı 
İdare teşkilâtına dahil memur ve müstah
demlere yardım 
idare masrafları 
işletme masrafları 
Mütenevvi masraflar 
Borçlar 
Tesisat ve tevsiat masrafları 
Sigorta ücret ve sermayesi 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları 
Mubayaa olunan hat ve limanların sene
lik faiz ve itfa karşılıkları ve sair mas
rafları 
3071 numaralı kanunun 2 nci maddesi mu
cibince Sivas cer atelyesi tezgâh ve sair 
tesisat masrafları 
Trabzon - Iran hudut transit yolu otobüs, 
kamyon ve otomobil işletmesi masrafları 
3247 ve 3319 numaralı kanunlar mucibin
ce mubayaa edilecek muharrik ve müte
harrik edevat bedeli ile gümrük resmi ve 
sair masrafları 
Bakımı idareye devredilen hatların nok
sanlarının ikmali masrafları 
Ankara garı büfe ve gazinosu için müte-
davil sermaye 
1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mu
cibince Cumhuriyet merkez bankasına ve
rilecek itfa karşılığı 
Ankara garına ait muhtelif tesisat ve 
tedvin ata 
Umumî idare binası inşaatına 
Sivas atelyesi inşaatının ikmali ile tevsi
at ve tesisatına 
Karaköy - Eskişehir arasındaki hattm 
tecdidi ile diğer kısımlarında tebdili 
icabeden makas takımları ile muhtelit yol 
malzemesine 
Muhtelif tamamlayıcı tesisat ve inşaat 
ve tevsiata 

Muhassasat 
Lira K. 

3010 No. lı ka
nun mucibince 

Sarfiyat alınan avans 
Lira K. Lira K. 

7 900 966 62 7 900 966 62 
13 661 38 13 661 38 
52 566 93 52 566 93 
67 345 16 67 345 16 

991 778 63 991 778 63 
1 369 284 15 1 369 284 15 

13 638 820 85 13 638 820 85 
149 255 42 149 255 42 
163 722 18 
439 651 40 

65 000 
786 84 

163 722 18 
439 651 40 

65 000 
786 84 

4 466 558 30 4 466 558 30 

1 500 000 141 863 28 1 358 136 72 

200 946 85 200 946 85 

1 635 097 71 135 097 78 1 500 000 

349 418 76 349 418 76 

50 000 50 000 

350 885 

610 710 57 
123 723 19 

350 885 

610 710 57 
123 723 19 

1-062 580 83 1 062 580 83 

1 623 650 46 1 623 650 46 

2 237 210 24 2 237 210 24 
( S. Sayısı : 19 ) 
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Muhassasatm nevi 

Muhtelif muharrik ve müteharrik edevat 
ve tezgâh mubayaası 
Bütçe kanununun 12 nci maddesi muci
bince 

3010 No. lı ka
nun mucibince 

Muhassasat Sarfiyat alınan avans 
Lira K. Lira K. Lira K. 

.888 548 11 888 548 11 

211 448 29 211 448 29 

Yekûn 40 163 617 97 37 305 481 22 2 858 136 72 

n. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 

B - C 

Varidatın nevi 

Demiryollar hasılatı 
Yolcu 
Yolcu ağırlığı 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif hasılat 

Liman ve rıhtım ve iskeleler hasılatı 
Haydarpaşa liman ve rıhtımı 
Derince limanı 
İskeleler 

Sıhhiye tevkifatı 

ETVELÎ 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Muhammenat 
Lira 

10 500 000 
250 000 
650 000 

1 500 000 
20 100 000 

1 149 200 

34 149 200 

600 000 
150 000 

50 000 

800 000 

260 000 

K. 

— 

— 

Tahsilat 
Lira 

11 130 084 
292 496 
478 591 

1 519 675 
21 529 543 
1 506 262 

36 456 655 

696 960 
83 647 

105 876 

886 485 

302 257 

K. 

76 
81 
27 
98 
90 
86 

58 

95 
91 
41 

27 

61 

Mütenevvi hasılat 
1 îstimalden iskat edilen vagon, lokomotif ve hurda de

mir satışı 
2 Memurlardan almacak tahsil ücreti 
3 Çıraklardan alınacak pansiyon ücreti 
4 îdareye ait binalardan alınacak kira ücreti 
5 1 haziran 1912 tarihli itilâf namesine tevfikan îzmir li

man idaresinden senevi maktuan almacak bedel 
6 Faiz ve akçe farkları 

Fasıl yekûnu 

5 000 
5 000 

27 700 
35 000 

7 500 
50 000 

30 200 

21 050 
1 500 

156 
133 003 

0 
77 086 

232 797 

17 
53 
72 
85 

00 
53 

80 
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M. Varidatın nevi 

Trabzon - îran transit yolu otobüs, kamyon işletme ha
sılatı 

Bakımı idareye devredilen hatların noksanlarının ik
mali masrafına mahsuben Nafia vekâleti bütçesinden 
alınacak meblâğ 

UMUMÎ YEKÛN 

Muhammenat 
Lira K. 

100 000 

350 000 

35 789 400 

Tahsilat 
Lira 

60 745 

350 000 

38 288 941 

)>0<i 
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