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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 14,25 

REİS : Kâzım Paşa -

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Cebeyi açıyorum efendim. 

1 — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı s&bdk hulâsası okunacaktır : 

Elli Dokuzuncu İçtima 

22 Şubat 1926 Pazartesi 

Birinci Celse 
İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zabtı 

sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı vari
de ait oldukları mahallere havale olundu. 

Haklarında tayini muameleye mahal olmıyan 
muhtelif mesaile müteallik mazbatalarla muhtelif 
zevatın taltifleri hakkındaki mazbata ve İsparta 
Mebusu Hüseyin Hüsnü Beyin hamil olduğu İstik
lâl Madalyası Şeridinin yeşil kırmızıya tebdili hak
kındaki tezkere kıraat ve kabul olundu. 

Zabitan hayvanatının tazminine mütedair ka
nun lâyihasının iadesi hakkında Başvekâlet tezkere
si kıraat olundu. 

Saruhan Mebusu Reşat Beyin Pariste vefat et
tiği hakkındaki telgraf kıraat ve merhumun cenaze
sinin Paristen Akhisara nakli masarifinin Meclis 
Bütçesinden temini ve efradı ailesine maaş tahsisi 

hakkındaki teklifler kabul olundu ve merhumun ha
tırasına hürmeten celse beş dakika tehir edildi. 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek em
vali milliye ve metrokeden veya mazbut vakıflardan 
bazı müessesat ile belediyelere satılacak arazi ve 
arsalara, pullu ilânların muhafaza mecburiyetinin 
bir seneden altı aya tenziline ve Türkiye ile Rusya'da 
kalmış olan harp esirlerine müteallik kanunlar ikin
ci defa olarak müzakere ve kabul olundu. 

İstanbul harikzedegân apartmanlarının Tayyare 
Cemiyetine terkine dair teklifi kanunî müzakere ve 
kabul edildi. Ziraat ve ziraat makinelerinde müsta
mel mevadı müştaile vesaire hakkındaki teklifi ka
nunî dahi müzakere ve 157 rey ile kabul olundu. 

Badehu hâkimler kanunu lâyihasının müzakere
sine geçilerek beş madde kabul ve üç madde Mu
vazene! Maliye Encümenine bilhavale Çarşamba gü
nü içtima edilmek üzere celse tatil edildi. 

REİS — Efendim zaptı sabık hakkında müta
lâa var mı efemdim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık ay
nen kabul edilmiştir. 

EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

1. — Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydar
paşa liman ve rıhtım idaresinin 1926 senesi bütçesi 
hakkında kanun lâyihası. (1/860) 

REİS 
edilmiştir. 

Muvazenei Maliye Encümenine havale 

2. — Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydar
paşa liman ve rıhtım idaresinin 1926 senesine mah
sus fevkalâde bütçesi hakkında kanun lâyihası (i/861) 

REİS 
edilmiştir. 

Muvazenei Maliye Encümenine havale 

3. — Bazı netakıtaki jandarma ümera ve zabitan 
ve mensubinin sureti tebdillerine dair kanun lâyihası 
(1/864) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 

/. — Mübadeleye gayrı tabi eşhastan metruk olup 
muhacir ve mültecilere adiyen iskân veya teffiz sure
tiyle verilen emvalin istirdat edilmemesi hakkında 
(1/785) numaralı kanun lâyihası ve İskân ve Muva
zenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
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2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 39 ncu maddesinin tefsiri hakkında Divanı Mu
hasebat Riyasetinin tezkeresi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. (3/552) 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
3. — Saruhan Mebusu Merhum Reşat Beyin aile

sine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi kanu
nisi ve mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
Bunun hakkında Encümen tarafından müstace-

len ve tercihan müzakeresi kabul edilmiştir. 
4. — Hariciye Vekâleti 1341 senesi bütçesinde 

(Düyunu sabıka karşılığı) namiyle yeniden açılacak 
bir fasla yüz bin lira tahsisat vazı hakkında (1/833) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz ve bunun hakkında 
da encümen tarafından müstaceliyet teklifi vardır. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Malî Kanun ol
duğu Içûn esasen müstaceldir. Tercihan müzakeresini 
reye koyacaksınız efendim. 

REİS — Evet. Tercihan müzakeresini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul 
edilmiştir efendini. 

5. — Divanı Riyaset tazminatı hakkında Büyük 
Millet Meclisi Riyasetinin (3/577) numaralı tezkere
si ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Tezkereler 

/. — Hudut kıtaatı hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
REİS — Vardır. Bu tezkereyi bilâhara Heyeti 

Âliyenize arz ederim. 

Takrirler 
1. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, Devrekani 

Nahiyesinde tarlalarda türeyen ve mezruatı tahrip 
eden farelerin itlafı temennisine dair takriri. 

REİS — Temenni mahiyetinde olduğundan Baş
vekâlete veriyoruz. 

Evrakı Saire 

1. — Kanunu Medenînin Meclisi Âlice kabulü 
dolayısıyle Çankırı'dan gelen teşekkür telgrafı. 

REİS — Vardır, Divanca münasip cevap yazıla
caktır. 

2. — Reşat Bey merhumun cenazesinin Akhisar'a 
nakli münasebetiyle zevcesiyle Akhisar Belediye Ri
yasetinden mevrut teşekkür telgrafı. 

REİS — Vardır, tensip buyurulursa Divandan 
kendilerine münasip cevaplar yazılacaktır. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (Kocaeli) — Paşa 
Hazretleri; merhumun ailesine bir şey yazıldı mı? 

REİS — Taziyeti havi bir şey yazdık efendim. 

3. — Reşat Bey merhumun vefatı münasebetiyle 
Soma ve Kasabadan mevrut taziyet telgrafları. 

REİS — Vardır, onlara da Divanca münasip ce
vap yazılacaktır. 

Azayi Kiram Muamelâtı 
/. — Diyarbekir Mebusu İbrahim Tali Beyin tek

lifi. 

REİS — Buyurunuz İbrahim Tali Bey! Tahlifiniz 
icra edilecektir. 

(İbrahim Tali Beyin tahlifi icra edildi) (Allah mu
vaffak etsin sesleri) 

3. — SUALLER 

1. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin, mü
badele mesailinin bugünkü safhasına karşı ne gibi te-
dabir ittihaz edildiğine dair Hariciye Vekâletinden 
suali. 

REİS — Efendim, Vekil Bey bugün bu suale ce
vap veremeyeceklerdir. Celseyi atiyeye talik ediyo
rum. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Kaçıncı tehir efen
dim? Bu hususta ne sahibi sual bir şey söylüyor, ne 
de Vekil cevap veriyor. 

REİS — Efendim, Hükümetçe bu hususta bazı 
esbap serd ediliyor da onun için tehir ediyorlar. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Asıl bu esbap
tan şikâyet ediliyor ya!.. (Sahibi sual bir şey demiyor 
sesleri) (handeler) 

REÎS — Efendim, müzakere edilecek mevada ge
çiyoruz. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Müsaade buyurulur mu efendim? 

REÎS — Buyurunuz. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Muhterem efendiler; Cumhuriyetin yeni Ce
za Kanunu hazırdır. Adliye Encümenince de tetkik 
ve ikmal edilmiştir. 

— 292 
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Biraz sonra Heyeti Celilenize tevdi olunacaktır. 
Bu kanunun geçen celselerde kabul ettiğimiz usul 
veçhile ve önümüzdeki Pazartesi günü takdimen ve 
tercihan müzakeresini teklif ve rica ediyorum. 

REİS — Efendim; kanun lâyihası tab ve tevzi 
cditmjştir. Pazartesi gününe kadar hemen bir hafta 
kadar vardır. Bu müddet zarfında azayı kiram bu 
kanunu tetkik edebilirler. Bunun hakkında bir tak
rir de vardır. Müsaade buyurulursa okuyalım. 

Takrirler 
2. — Konya Mebusu Refik Beyin; Ceza Kanunu 

lâyihasının Pazartesi ruznamesinde diğer mesaile tak
dimen ve tercihan müzakeresine dair takrir. 

REÎS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

Adliye Vekili Beyin teklifinin kabulü ile Pazar
tesi ruznamesinde Ceza kanun lâyihasının diğer me
saile takdimen ve tercihan müzakeresini teklif eyle
rim efendim. 

Konya 
Refik 

REİS — Refik Beyin bu takririm reye arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edil
miştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

Şimdi müzakere edilecek mevada geçiyoruz : 

/. — Saruhan Mebusu Merhum Reşat Beyin aile
sine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında ve Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi ka
nunisi ve mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 

Heyeti Umunıiyenin 59 ncu içtimainin birinci 
celsesinde karargir olduğu üzere Saruhan Mebusu 
Merhum Reşat Beyin ailesine hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi için bir lâyihai kanuniye tan
zimi hakkında Riyaseti Celileden Encümenimi
ze havale buyrulan tezkere kıraat ve icabı müzakere 
olundu. Merhum Reşat Bey mütarekeyi müteakip 
Yunan Ordusunun İzmir'i işgali üzerine İstanbul'daki 
mühim vazifesi ve çok sevdiği ailesini ve yavrularını 
terk ile Anadolu'ya geçerek memleketi olan Akhi-
sar»da düşman kuvvetlerine karşı bir cephe teşkil 
ve büyük bir feragati nefis ile harekâtı milliyenin 
inkişafına ve memleketin emri müdafaasına kahrına-
nane hizmet ve bilâhara Birinci ve İkinci Büyük Mil
let Meclisine intihap olunarak muhtelif encümenler
de fevkalâde mesai ibraz eylemiş olmakla, tahsisatı 
şehriyei fevkalâdeleri kanunu mahsusu mucibince 
başkaca verilmek üzere zevcesiyle oğluna hidematı 
vataniye tertibinden ellişer ve iki kerimesine kırkar 
lira maaş itası tensip edilmiş ve bu yolda tanzim kı
lman lâyihai kanuniye müstacelen ve tercihan mü

zakere buyrulmak üzere Heyeti 
tasvibine arz olunmuştur. 

Umumiyenüı nazarı 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Namına 

Çatalca 
Şakir 
Aza 

Maraş 
Mithat 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Aza 

23 Şubat 1926 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
İstanbul 

Ali Rıza 

Merhum Saruhan Mebusu Reşat Beyin Ailesine Hi
dematı Vataniye Tertibinden Maaş Tahsisi Hakkında 

Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Saruhan Mebusu Reşat Beyin 
ailesine başkaca eytam ve eramil maaşı verilmemek 
şartiyle zevcesi atiye hanım ile oğlu Mustafa Reşit 
Beye hidematı vataniye tertibinden şehrî ellişer ve 
kızları Afife ve Samime hanımlara kırkar lira maaş 
tahsis olunmuştur. 

İkinci Madde — İşbu maaş zevcesine kaydı ha
yat suretiyle, oğluna ikmali tahsiline ve kızlarına iz-
vaçlarına kadar ita olunur. 

Üçüncü madde — İşbu kanun 1 Mart 1926 tari
hinden muteberdir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmım ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

— 293 
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REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında mütalâa var mı? (Hayır sesleri.) 

O halde maddelere geçiyoruz : 

Merhum Saruhan Mebusu Reşat Beyin Ailesine 
Hidematı Vataniye Tertibinden Maaş Tahsisi 

Hakkında Kanun 

Madde 1. — Saruhan Mebusu Reşat Beyin, aile?-
sine, başkaca eytam ve eramil maaşı verilmemek 
şartiyle, zevcesi Atiye hanımla oğlu Mustafa Reşit 
Beye hidematı vataniye tertibinden şehrî ellişer ve 
kızları Afife ve Sami'me hanımlara kırkar lira maaş 
tahsis olunmuştur. 

REtS — Madde hakkında mütalâa var mı? Ha
yır sesleri.) 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler^ 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu maaş zevcesine kaydı hayat 
suretiyle, oğluna ikmali tahsiline ve kızlarına izdi
vaçlarına kadar ita olunur. 

REtS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Madde
yi kabul edenler ellerini kaldırsın... Etmeyenler elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir 

Madde 3. — tşbu kanun 1 Mart 1926 tarihinden 
muteberdir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler ellerini kaldır
sın... Etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — tşbu kanunun ahkâmım icraya Ma
liye Vekili memurdur. 

REtS — Maddeyi kabul edenler ellerini kaldır
sın... Etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize vazediyorum* Kabul edenler beyaz, etme
yenler kırmızı rey vereceklerdir. 

2. — Hariciye Vekâleti 1341 senesi bütçesinde (Dü
yunu sabıka karşılığı) namiyle yeniden açılacak bir 
fasla yüz bin lira tahsisat yazı hakkında (11833) nu
maralı kanun layihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini] 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

Hariciye Vekâleti 1341 Senesi Bütçesine Tahsisat 
Fevkalâde İlâvesi Hakkında Kanun 

Madde 1. — Hariciye Vekâktinin 1341 - 1925 se
nesi bütçesinde «Düyunu sabıka karşılığı» namiyle ye
niden açılacak (B/188) faslına 94 436 lira tahsisatı 
fevkalâde vazolunımıştur. 

REtS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — tşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REtS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — tşbu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. Lütfen 
reylerinizi istimal buyurunuz. 

REtS — Efendim, ruznamemîzm birinci madde
sindeki Kazanç Vergisi hakkındaki kanun lâyihasının 
encümene giden maddeleri gelmiştir bu maddeleri mü
zakere edeceğiz. 

Efendim, encümene giden ikinci maddenin beşinci 
fıkrası okunacaktır : 

3. — Kazanç Vergisi hakkında (1/736) numaralı 
kanun lâyihası ve Ticaret ve Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbataları. (2) 

S. Ziratta müstahdem rençberler, ecir olmayan 
balıkçı taifeleri çobanlar ve hususî hanelerde umuru 
beytiye ile muvazzaf hizmetçiler. 

REİS — Encümenden gelen beşinci fıkrayı reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. -

Efendim, bu maddenin encümenden gelen diğer 
fıkralarını okuyoruz : 

(2) Muvazenei Maliye Encümeninin tadile ait 
mazbatası zabıt ceridesinin sonuna merbuttur. Evve
liyatı ise (47) nci içtimain nihayetindedir. 
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Dahilî memlekette millî ve beynelmilel mahiyette 
kuşat edilip azamî bir seneden dûn bir zamanı mu-
vakkata münhasır olan me,şheler, panayırlar ve bu ma
halde eşya satanlar (yalnız bu mahaldeki satışların
dan dolayı) tebaai ecnebiyenrn bu haktan istifadesi 
mensup olduğu memleketle Türkiye arasında müteka
biliyet esası cari olmasına vabestedir, 

REİS —- Bu suretle encümenden gelen yedinci 
fıkrayı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Fıkra 17. — Münhasıran devlete ait müessesat ve 
fabrikalar. 

REİS — Onyedinci fıkrayı reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Onaîtıncı madde, encümenden gelen şekli okuna
caktır : 

Madde 16. — Beyannamelerde münderiç malûmat 
ile merbutatının tebyini sıhhati için mükellefin kanu
nen tutmaya mecbur olduğu def atini kâtibiadle tasdik 
ettirmeye ve Türkçe tutmaya ve bunlara geçirilecek 
kuyuda müteferoi vesaiki, müteallik olduğu senei ma
liyeden itibaren üç sene müddet hüsnü halde muha
faza etmeye ve her talep vukuunda kazanç vergisi ta
hakkuk ettirmekle mükellef olanlara ibraza mecbur
dur. 

Beyanname verdiği halde- defter ibraz etmeyen 
veya defter tutmayan veya aranılan vesaiki ibrazdan 
imtina eden mükellefinin kazançları resen tebeyyün 
ettirilir ve tahakkuk edecek vergileri yüzde yirmi nis
petinde tezyit olunur ve bu yüzde yirmi müstahde
min beyannamelerine taallûk ettiği takdirde kendile
rine hakkı rücııu haiz olmamak şartıyle istihdam eden
lere ait olur. 

ORiEİS — Onaîtıncı maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Beyannameleri esnayi tetkikinde ta
hakkuk memuru, mükellefinden hususatı aitiyeyıi tale
be salâhiyettardır : 

1. Verginin tayinine medar olacak her türlü hesa-
batın bizzat veya adi bir mektupla tevkil edeceği bir 
zat marifetiyle iraesirti «tşbu mektuba mevzu imza 
mükellefin beynettüccar maruf imzası olmak şarttır». 

2. Devairi resmiyeden malûmat ve vesaiki muk-
taziyenin ita ve irsalini. 

3. Vazifesini teshile hadim olacak malûmatı ita 
edebilecek eşhastan malûmatı lâzime ahzini. 

4. Bankalardan, borsalardan, şirketlerden, borsa 
erkânından ve sureti umumiyede her nevi kazanç er
babının mensup olduğu teşekkülü içtimaiden vazife
sinin istilzam ettiği malûmatın istihsalini, 

Tahakkuk memurları usulen davet edilecek alâ-
kadaran huzurunda gerek yalnız ve gerek diğer me
murlar ve mütehassıslar refakatiyle ehli hibre tara-
fmdan icrasına lüzum görülecek her türlü tetkikatı ya
pabilirler. Bu salâhiyetleri tahakkuk teftiş memurları 
ile Maliye Müfettişleri dahi haizdir. Mükellef tahriren 
tebliğ târihinden itibaren onbeş gün zarfında sorulan 
şeylere cevap vermeye mecburdur. Meşru ve mak
bul sebepler iicasiyle bu müddet zarfında vaki olan 
istifsara cevap itası mümkün olmadığı takdirde yine 
bu müddet zarfında keyfiyeti bildirmek şartıyle işin 
icabatına göre azamî bir aylık bir mehil tayin olu
nur. Cevap vermeyenlerin beyannameleri keenlemye-
kûn addolunarak kazançları resen takdir ve vergi
leri yüzde elli nispetinde tezyit olunur, İki sene zar
fında tekerrür vukuunda başkaca on liradan yüz liraya 
kadar cezayi nakdî ile mücazaitlandırıhr. 

Defatir ve vesaik ticarethaneler haricine çıkarıla
maz. 

REİS — Efendim, onsekizinci maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim; encümenden gelen otuzuncu madde oku
nacaktır : 

Madde 30. — Yirmiyedinci maddede muharrer 
mükellefinden senei maliye içinde terk ve devri tica
ret edenler vukuu hali bir man zarfında tahakkuk 
idaresine ihbar ve geçmiş senei maliye için mutehak-
kak vergilerini defaten tediye eyledikleri takdirde se
nei maliye iptidasından terki ticaret ve sanat tarihi
ne kadar geçen müddet için kendilerine başkaca ver
gi tahakkuk ettirilmez. Vefat halinde verese tarafın
dan vaki olacak ihbar ve tediye üzerine aynı büküm 
tatbik olunur. 

REİS — Efendim, otuzuncu maddeyi reyinize-arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Ruhsat veya unvan tezkereleri : 
1. Amele için yirmibeş kuruş, 
2. Seyyar satıcılar ve seyyar erbabı sanat ve hır-

fet İçin yarım lira, 
3. Beyannameye tabi olmayan v£ ticaretgâhı ve

ya imalâthanesi bulunanlar için bir lira, 
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4. Beyannameye tabi olan serbest meslek ashabı 
(için iki lira, 

5. Beyannameye tabi olan ticaretgâh ve imalât
hane sahipleri için beş lira harca tabidir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim amele is
tisna olunmuştu. Şimdi yirmibeş kuruş olarak gel
miştir. Encümen neden İsrar ediyor? İzahat verstrn. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, sual sormuş olan 
Mebusu muhterem, kendi takririnde yirmibeş kuruş 
alınmasını teklif etmişti. Ancak o gün reye arz olu
nan muhtelif takrirler arasında amelenin istisnasını 
teklif eden teklifler de vardı. Encümenimiiz yirmibeş 
kuruş gibi esasen pek cüzi miktardan ibaret bulunan 
bu ruhsat tezkeresi bedelini tamamiyle affederek mec-
canen tezkere verilmesi suretinde muamele ifasını tet
kik ettiği zaman, tezkere masrafı dolayısıyle bir çok 
tahslstasn bütçemizde mevki alacağı ve buna muka
bil hiçbir varidatın onu karşılayamayacağı cihetle 
Rieccanen tezkere verilmesi şıkkına gidememek mec
buriyetinde kaldık. Tezkere vermemek tarzına gelin
ce bunun da idarî ve inzibatî bir çok mahzurları 
bulunması, tezkere verilmesi lüzumunda encümenimi
zi ısrara şevketti. Burada Heyeti CeMîenize arz ettiğim 
tertip ve mülâhazaya tebaan tanzim edilmiştir. 

REİS — Efendim, madde hakkında başka söz 
isteyen yoktur. Maddeyi encümenden geldiği şekilde 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

REİS — Encümenden gelen kırkıncı madde oku
nacaktır : 

2. Tebligat ve İtiraza t : 
Madde 40. — Birinci kısma dahil mükellefine 

tarholunan vergiler nihayet haziran gayesinde ve ikin
di kısma dahil mükellefine tarhedilen vergiler senei 
maliyeye takaddüm eden sene martı gayesinde vergi 
memurları tarafından balhbarname mükellefinine teb
liğ olunur ve mükellef, memurin ve müstahdeminden 
ise kendisini istihdam edenlere ve ihbarnamelerin bir 
sureti vergi memurları tarafından mahallin en büyük 
maîmemuruna tebliğ edilmek medburidir. 

REİS — Efendim, encümen, Ticaret Encümeni-
nCn bu bapta teklif ettiği maddeyi tashihen kabul et
miştir. Ve şekli de okunmuştur. Kırkıncı maddeyi re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen eî kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 44. — Tahakkuk idareleri vürut eden ili-
raznameleri ve merbuıtatını tarih sırasıyîe ve indelicap 
ilâvei mütalâa ile beraber ve bu halde mütalâasının 
bir suretini azamî beş gün zarfında mutarıza tebliğ 
şartı ile bir zarf derununda ve mühürlü olarak ma
hallin en büyük mülkiye memuruna makbuz mukabi
linde irsal ve itiraznameler üzerine ilâve eyledikleri 
mütalâalarının suretini de doğrudan doğruya ve aza
mî beş gün zarfında muterizîere tebliğ eylerler. 

3. Verginin suret ve zamanı tahsili, müruru za
man : 

Madde 55. — İşbu kanun mucibince birinci kı
sım mükelleflerin tahakkuk eden vergilerinin nısfı se
nei maliyenin ikinci ayında ve ikinci kısmı mükellef
lerin senei maliyenin birinci ayında tediye oîunur. 
Birinci kısım mükellefinden beyannamesinii vaktinde 
vermeyenlerden işbu nısıf tahakkuk idarelerince re
sen tebeyyün ettirilen kazanç üzerine matruh vergiye 
ait ihbarnamenin tebliği ile beraber isriyfa olunur. 

R!EİS — Eîübeşindi madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler lütfen 
eî kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

EECalmcı maddeyi okuyoruz : 
Madde 56. -— Verginin ikinci nısfı veya bakiyesi 

senei maliyenin altıncı ayı zarfında vacib-ül ifa olur. 
İntl-el - İtiraz istinaf en tetkiki talep olunan vergilerin 
ikinci taksiti itiraz kararının tebliğinden evvel tahsil 
edilmez. 

REİS — Ellialtıncı madde hakkında söz isteyen 
i var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka'buî etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6 1 . — Vergi ile mükellefiyeti icabeden te-
şebbüsatı terk veya ahere devreden veya teşebbüste 
devam ederken vefatı vukubuJan birinci kısma dahil 
bilumum mükellefin ile ikinci kısma dahil mukim mü
kelleflerin geçmiş seneye nazaran tahakkuk etmiş ver
gileriyle terki ticaret veya vefat ettiği sene zarfında 
müddeti ticaretine nazaran tahakkuk edecek vergileri 
taksit kaydına riayet edilmeksizin defaten kendilerin
den veya terekesinde tahsil olunur ve ahere devir 
halinde devren alanlar mesulü hilmal olurlar. 

RIEİS — Madde hakkında Söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri) Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Kazanç Kanununun encümene giden 
maddeleri, encümenden geldiği şekilde birer birer 
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okunarak reye arz edildi.. Şimdi kanunun, sonuncu 
maddesi vardır. Henüz reyinize arz edilmemiştir. 
Okunacaktır : 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Pa
şam; son maddeyi reye arz etmeden evvel, müsaade 
buyuruSursa geçen maddelerde şekle ait bir iki keHime-
nin ilâvesi lâzım geliyor. 37 nci maddede ruhsat tez
keresinden bahsedilmiştir. Halbuki Hakkı Şinasi Pa
şanın kabul edilen takriri mucibince (Ruhsat veya 
unvan tezkeresi) demek lâzımdır. Bu ve diğer mad
delerde «ruhsat» kelimesini müteakiben daima «veya 
unvan» kelimesini ilâve etmek lâzımdır. 

REİS — O kadar değil mi efendim? 
SAKİR BEY (Çatalca) — Evet, 37 ve 39 ncu 

maddelerde vardır. 
REİS — (Ruhsat tezkereleri) geçen yerlerde (ve

ya unvan tezkeresi) ilâvesi lâzım geliyor. Binaenaleyh 
kanunda o gibi yerlerde (unvan) kelimesi ilâve olu
nacaktır. Şimdi son madde okunacaktır : 

Madde 73. — İşmı kanunun icrasına, Adliye, Da
hiliye, Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Efendlim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
etmeyenlere kırmızı rey varakası vereceklerdir. 
, Efendim, Reşat Bey merhumun ailesine maaş tah

sisi hakkındaki kanunla, Hariciye Vekâleti bütçesine 
tahsisat ilâvesi hakkındaki kanunun ârâ isîihsali hitam 
bulmuştur. 

4. — Hâkimler (1/588) ve hâkimlerin muhake
me ve tahkik usulleri hakkında (1/814) numaralı iki 
kıta kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim, hâkimlerin muhakeme ve tah
kik usulleri hakkındaki kanun lâyihasının müzakere
sine geçiyoruz. Dokuzuncu madde okunacaktır : 

Hâkimlerin Terfii 
Madde 9. — Hâkimlerin bir dereceden düğerine 

terfii o derecede en aşağı üç sene hizmet etmiş ol
masına ve bundan sonraki maddede sayılan şartların 
tahakkuk eylemesine mütevakkıftır. 

REİS — Dokuzuncu madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler lütfen 
eîîenini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Terfi şartlarının tahakkukunu temin 
liçin : 

1. Teftiş lâyihaları bir siret varakalarında takdir 
ve terfie lâyık görülen hâkimlerin isimlerini gösterir 
Teftiş Heyeti Reisliğince bir defter yapılır. 

2. İlmî ehliyeti göstermek için biri hâkimlere ve 
öbürü müddeiumumilere mahsus, Temyiz Mahkeme
sinin her dairesinde ikişer defter tutulur ve bu def
terlere verdikleri kararlarla yazdıkları lâyihalardan il
mî (isabetleri itibariyle mümtaz ve nazarı dikkati calip 
veya kanunun sarahatine münafi ve hatası fahiş bu
lunan hâkimler ve müddeiumumiler ait olduğu tem
yiz dâiresinin tensibiyle ve esbabı mucibe bey aniyle 
kaydolunur. 

3. Zatlşleri Müdürlüğünce hâkimlerin tayinleri 
tarihi ile intihap encümenince verilen kararlara gö
re bir kıdem defteri yapılır. 

Bu defterler her üç ayda bir vekâlete gönderilip 
vekâletçe Tefrik Encümenine, havale, olunur. Tefrik 
cüîcünıeni, Temyiz Mahkemesi Umumî Heydîinin ara
s ı n d a seçeceği üç kişi ile Teftiş Heyeti reisi ve Zatiş-
leri müdüründen mürekkep lir. Tefrik Enıcümenince bu 
defterler ve lüzumunda sicil kayıtları esas tutulan hâ
kimlerin derece ve slsıf itibariyle liyakat ve ihtisas-
larîına ve kıdemîerine göre terfi defleri yapılarak ilân 
olunur. 

Kıdemde »müsavat halinde ehliyet tercihe sebep 
o3ur. Bu deflerler haricinde terfi icraatı caiz değildir. 
Ancak terfi hakkından mahrum kaldıklarımdan ba
hisle vekâlete müracaatta bulunanlarım istidaları, lîet-
kik iÇin İntihap Encümentoe 'Verilerek yapılacak tet-
kikat neticesinde haklı görülürse defter düzeltilir,, 

REİS — Madde hakkında mütalaa var im efen
dim! (Hayır sesleri). Maddeyi kaibul edenler îülîfen 
cEerSai kaldırsın,.. Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

OiTİbirimci Madde Encümen tarafından alınmıştır. 
Onikiııci maddeye geçiyoruz. 

M^dde 12. — Vekâlet müsteşarı ile Zat ve Hukuk 
ve Ceza işleri müdürleri ve adliye ıraüfeitişleri, hâkim 
sınıfından olmak üzere, Adliye Vekili tarafından ini 
tihap olunur. Müöeşar birinci sınıf hâkimlerin altıncı 
veya beşinci ve müdürler beşinci derecesinden ve Ad
liye müfettişleri dahi ÜÇÜITÎ&Ü maddede yazılı derece
lerine göre tayin olunup terfileri işbu kanun hükmü
ne tabidir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. Ka
bul edenler lütfcin eîleririi kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

— 297 — 



İ : 60 24 . 2 . 1926 C : 1 

Madde 13. — Temyiz Mahkemesi azaları üçüncü 
maddede yazılı' derecelerin akıncısında em aşağı üç 
sene hizmeti geçmiş ve terfi defterine ismi yazılmış 
olanlardan intihap olunur. 

ALÎ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Reis Paşa; 
«dereceleri.!' aîtııfficısında» olacak. 

REİS — Evet efendim; o suretle okuduk. Madde 
hakkında başka söz İsleyen yoktur, Maddeyi kaibul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini Ikaldır'svı... Kalbu! edilmişilir. 

Madde 14. — İkinci maddede yazıh şartlan haiz 
oiup da yirmi sene ib'uîiil avukatlık edenler veya on 
sene Daıiiîfünun Hukuk Fakültemi veya Hukuk mek-
tclb'inde tıu&uk ilimleri mtüderrisliğılııde bulıp.anlar ve
ya bu iki vazifede geçen hizmetleri itibariyle muay
yen müddeti ıb:. drenlerden metin ahlâkiyle tanınmış 
olanlar Temyiz Mahkemesi azalığma îhtilhap ohmur-
larj 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı efen
dim? (Hayır sesleri.) 

Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen elîerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elh> 
rh i kaMırsMi... Kaibul edilmiştir. 

Madde 15. — Temyiz Mahkemesi azahğı açıldı
ğında Adliye Vekili tarafından kamunun aradığı şart
ları haiz altı zatın adları tezkere ile Temyiz Mahke
mesi Başreisliğine bildirilir. İşbu tezkerede avukatlar
la hukuk ilmi okutan ihtisas sahipîeriîiJdeiî namzet 
giderildiği suretle bunların adedi üçte biri geçemez. 
Temyiz Mahkemesi Baş Reisli umumî heyeti toplayıp 
zarfı heyetin önünde açarak tezkereyi offcuır. Sonra 
gösterilen namzetler gizli olarak veya Başmüddeiumu» 
mînieı reye iştirakiyle reyler toplanrı. Namzetlerden 
en çok rey kazanan üç zat ayrılıp fok mazıbata ile Ad
lîye Vekâletine blMirilir. Bu umumî heyette nisap, 
Temyiz Mahkemesi dairelerinin reisleri ile azaları to
punun üçte ikisi ile olur. İntihap muameles'feiın bir 
oturuşta yapılması ve bitirilmesi şarttır. Adliye Vekili 
bu zatlardan birini tercihle azalığım tasdiki âliye arz 
eder. 

REİS — Onbeşinci madde hakkında söz üd'eyen 
var mı? (Hayır sesleri) Kabul edeftler lütfen el kaldır
sın... Kalhul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Temyiz Mahkemesi ikinci reisleri, 
Başmüddeiumumî dahil olduğu halde umumî heyetin 
birleşmesi ile yukarıdaki şartlara göre yapılacak inti
hapta Temyiz Mahkemesi azalan arasından en ziya
de rey kazamadı üç namzetten biri Adlîye Vekili ta
rafından intihap olunur. 

Temyiz Mahkemesi Başmüddeiumumisi ikinci sı
nıfa dahil hâkimler arasında olmak üzene doğrudan 
doğruya Adh'ye Vekili tarafından imlühap olunur. 

Temyiz Mahkemesi Baş Reisi, temyiz ikinci reis
leriyle Başmüddeiumumî arasından Adliye Vekili ta
rafımdan mü'iihap olunur. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — İbarede ufak 
bir nolkta vardır. İ2k cümtoin nihayeti «Temyiz Malı-
keıaesi azaları arasından en ziyade rey kazanan üç 
nmıszeîieıı birinin Adliye Vekili taraflından seçilmesi 
sureliyle intihap •olunur» şeklinde olacaktır. 

REİS — «Üç namzetten birinflı Adliye Vekili ta
rafından seçilmesi suretiyle intihap olunur» şeklinde 
mi? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Evet efeıdim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim. 
maddenin yazılışına göre, en ziyade rey kazanan 
üç namzedin ismini Adliye Vekâleti mutlaka gör
mek istiyecektir. Halbuki şöyle bir hadise olabilir: 
Bir münhal vardır. Bir kişi intihap edecektir ve bu 
intihap heyeti bütün azası ile bir isim üzerinde itti
fak etmiştir. Bu zevat niçin mutlaka ikinci ve üçüncü 
derecede bir isim göstermek mecburiyetinde kalı
yorlar? Bir sebep yoktur. Maddenin böyle bir ma
na çıkacak şekilde tashihi lâzımdır. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Mahkemeî 
Temyiz azaları hakkında mı yoksa reisi sani hakkın
da mı? 

HAKKI TARIK BEY (Sinop) — Efendim, ev
velki madde kabul edildiği için reisi saniler hakkın
dadır. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Evvelki mad
de kabul edildiği için ve bu da onun zarurî neticesi 
olduğundan bunun da aynen kabul edilmesi icap 
eder ve bir mahzur da yoktur. Çünkü bir tek kimse 
intihap olunacak olursa yine Adliye Vekiline veri-
lecek bir şey kalmaz. Malumualiniz Temyiz reisi 

: saniliğinde hâkimlik olmakla beraber bir de idare 
; vazifesi vardır. O da nazarı itibare alınmalıdır. 
i 
j REİS — Efendim, madde hakkında tadil takriri 
I yoktur. Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kal-
i dırsınlar.. Kabul etmiyenler el kaldırsınlar.. Kabul 
| edilmiştir. 
| Madde 17 — Hâkim sınıfına mensup olanların 
! memuriyetlerinin tahvili muvafakatlanna bağlıdır. 
! Ancak memuriyet yerlerindeki işlerin çokluğuna ve 
l çeşidine göre vazifesinde muvaffakiyet göstereme-
| diği veyahut bir yerde memuriyetinin nüfuz ve iti-
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barına dokunduğu vesikalarla anlaşıldığında rızala- I 
rina bakılmaksızın intihap encümeni kararıyla yer
leri değiştirilebilir. Müfettişlerle Müddeiumumiler 
ve Adliye Vekili tarafından gösterilecek lüzum üze- i 
rine intihap encümenince hâkimlik sınıfının diğer I 
kısımlarına naklonur. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim; 
«Vazifesinde muvaffakiyet gösteremediği veyahut 
bir yerde memuriyetinin «Fıkrasından sonra «Sa
kası» kelimesinin ilâvesi ve «Müfettişler ile müd- I 
deiumumiler ve Adliye Vekili tarafından., ilk» cüm
lesinde de Adliye Vekilinden evvelki «ve» harfinin I 
kaldırılması lâzımdır. 

REİS — Başka mütalaa var mı? (Hayır sesleri). 
Maddeyi bu tashih veçhile kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsınlar.. Kabul etmiyenler lütfen el kai- I 
dırsmlar.. Kabul edilmiştir. I 

Madde 18. — Haklarında tahkikat yapılmasına 
veya muhakeme altına alınmalarına izin verilen 
birinci sınıfa mensup hâkimlerin vazifelerinde de
vamı adliye kuvvetinin nüfuz ve itibarına yahut 
tahkikatın selâmeti ceryanına halel getirdiği halde 
netice beklenmeksizin intihap encümeni karariyle 
müstacel işlerde doğrudan doğruya vekâletçe mu
vakkaten işten el çektirilebilir. Vekâletçe doğrudan 
doğruya işten el çektirildiği takdirde keyfiyet inti- I 
hap encümenine verilir. I 

REİS — 18 nci madde hakkında mütalaa var I 
mı? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — «Netice bek
lenmeksizin intihap encümeni karariyle» fıkrasın- I 
dan sonra «Ve» veyahut bir virgül ister. 

REİS — Başka mütalaa var mı? (Hayır sesleri) I 
«İntihap encümeni karariyle ve müstacel işlerde» 
doğrudan doğruya vekâletçe muvakkaten işten el 
çektirilebilir. Vekâletçe doğrudan doğruya işten H I 
çektirildiği takdirde keyfiyet intihap encümenine I 
verilir. I 

REİS — 18 nci madde hakkında mütalaa var 
mı? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — «Netice bek
lenmeksizin intihap encümeni karariyle» fdcrasından 
sonra «Ve» veyahut bir virgül ister.. I 

REİS — Başka mütalaa var mı? (Hayır sesleri) 
«İntihap encümeni karariyle ve müstacel işlerde» 
şeklinde yani «Ve» ilâvesi suretiyle maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsınlar.. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsınlar.. Kabul edilmiştir. i 
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(19 ve 20) nci maddeler Muvazenei Maliye En-
cümenindedir. Encümenden geldikten sonra müza
kere edeceğiz. 

Madde 21 — İnzibat muamelesi]: İhtar, tevbih, 
kıdem tenkisi, derece tenzili ve hâkimlikten ıskattır. 

İhtar; yapılan fiil ve hareketin r tenbihi mucip 
olduğunun hâkime yazdmasıdır. 

Tevbih; yapılan fiil ve hareketin itabı müstelzim 
olduğunun hâkime yazdmasıdır. 

Kıdem tenkisi; tekaüt hakkına tesiri olmamak 
üzere kıdem müddetinin altı aydan bîr seneye kadar 
tenkisidir. 

Derece tenzili; Bir derece aşağı İndirmektir. 
Hâkimlikten ıskat; Hâkimlik mesleğinden katı 

surette çıkarmaktır. 
REİS — Yirmi Birinci madde hakkında söz 

istiyen var mı? 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bu, sonra 

Memurin Kanuniyle tezat teşkil eder. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Bu, gayet 
mühim bjr noktadır. Mucibi tereddüt bir nokta ise 
hallolunmahdır. Teşkilâtı Esasiye Kanununun mad-
dei mahsusası hâkimler hakkında ayrıca bir kanun 
yapılacağını amirdir. Öteden beri bu devletin mese
lesi budur. Teşkilâtı Esasiye, bu devletin hukuku esa-
siyesini daha ziyade tahkim ettiği halde, hâkimleri, 
maaş vesaire gibi hususatta yani buna taalluk eden 
hususatta sırf Memurin Kanununa tabi kılmak doğ
rudan doğruya Teşkilâtı Esasiye kanununun aradığı 
maksadı mahvetmektir. 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni maddeyi 
Memurin Kanuniyle alâkadar görmüyor. Bir tekli
finiz var mı? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hayır efen
dim. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim siya
kı ibareden de anlaşılıyorki bu, kasıt olmadığı za
mandır. Gelecek kanunu cezada görülecektir. Hatta 
bugün meri olan kanunu cezamızda da vardır. Me
murlara, hâkimlere ifayi vazife esnasında tecavüz et
mek nasıl bir cürüm teşkil ediyorsa, hâkimler dahi 
muamele ifası esnasında diğerlerine öyle nizamı ih
lâl edecek ve tasvir ettikleri veçhile i haysiyeti kırar 
derecede bir muamele yaparlarsa onlar ayrıca bir 
fiil, bir cürüm teşkil eder. Onun için ayrıca muame
le görürler* Yalnız biz burada hâkimlerden hiç sudur 
etmez diye o hüsnü zan ile koyduk. Mamafih Mec
lisi Ali bu İhtan az görüyorsa ve daha ağır bir ce
za yapmak istiyorsa takdirine bağlıdır. 
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REİS — Efendim; bu madde hakkında başka 
söz istiyen yoktur. Konya Mebusu Mustafa Fevzi 
Beyin bir takriri vardır. Okunacaktır: 

Riyasete 
Mahkemelere ihkakı hak için gelen iş sahiplerine 

sert ve fena muamele yapmaktan ağır ve fena bir 
hal tasavvur edilemez, İzzeti nefis o kadar muazzez 
bir" haslettir ki cüzî münkesir olmakla insan kendini 
mevcudiyetini kaybeder. Bu kadar ağır bir fiilin ce
zası da mütenasip olmak iktiza eder. Binaenaleyh 
cürüm ile cezanın teadülü şart olması kaidesine tevfi
kan bu fiilin (kıdem tenkisi) cezasiyîe tecziyesi ada
lete daha muvafık olduğundan bu 22 nci maddede
ki (ve iş sahiplerine sert ve fena muamele yapmak) 
fıkrasmm kıdem tenkisi cezasını müstelzim fiiller 
arasına ithaliyle maddenin olveçhile tadili için bu 
maddenin encümene havalesini teklif ederim. 

Mustafa Fevzi 
Konya 

REİS — Efendim; encümenin fikri nedir? 
YUSUF KEMAL BEY (Sinop( — Efendim, üç 

günlük filan bir kıdem tenkisini sonra adet edecek
lerdir. Bu ağırdsr efendim. Onun için encümen yal
nız tevbihe muvafakat ediyor. Yani takrire iştirak 
etmiyoruz. 

ŞEFİK BEY (Bayezat) — Efendim, bu maddede 
münderlç olan cezalar sırf cezayı idaridir. Çünkü 
madde (ve vazifeyi ifada terahi ve kayıtsızlık) diyor. 
Karnınu Cezanız hükmünce herhangi bir memur va
zifesinde terahi ve ikmal, kusur ve tekâsül gösterirse 
cezası vardır. Binaenaleyh hakimin erbabı mesaîih-
ten birisini kovmak, dışarı atmak suretiyle yapaca
ğı şey tahkirdir. Hâkimler hiç bir vakit cezadan müs
tesna değildir. O adam kendisine vuku bulan haka
retten dolayı babı adalete müracaat etmek ve hakkım 
almak hakkına haizdir. Binaenaleyh bu sırf idarî bir 
muamele olduğu için bundan ziyade bir ceza tertibi 
lâzım gelmez. Adliye Encümeninin nöktai nazarı mu
vafıktır. Maddenin aynen kabulünü rica ederim efen
dim. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yoktur. Mus
tafa Fevzi Beyin takririni reyinize arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın.. Nazarı 
dikkate almiyanlar lütfen el kaldırsın.. Efendim, ara
da teadül gibi bir şey vardır. Binaenaleyh tekrar re
yinize arz edeceğim. Bu takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen ayağa kalksın. Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen ayağa kalksın.. Takrir nazarı dikkate alınma
mıştır. 

O halde maddeyi aynen reyi Alinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın.. Madde aynen kabul edil
miştir efendim. 

Madde 23 — İhtar muamelesi ait olduğu dai
renin mütalaasıyla Adliye Vekili tarafından yapılır. 
İhtardan maada inzibat muamelesinin tayini intihap 
Encümenine aittir. 

REİS — 23 ncü madde hakkında söz istiyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) 23 ncü maddeyi aynen 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Usul Tahkiki ve Muhakeme 
Madde 24 — Hâkim sınıfına mensup olanların 

vazifelerinden münbais veya ifayi vazife sırasında 
vukua getirdikleri cürümlerinden dolayı haklarında 
yapılması icap eden tahkikat: Adliye Vekâletinden 
verilecek emir ve mezuniyete binaen adliye müfet
tişleri veya hâkim sınıfına mensup zevattan biri ta
rafından yapılır. 

Müfettişler, teftiş sırasında muttali olacakları tah
kiki mucip ahvali mezuniyet istihsaline hacet olmak
sızın tahkik etmek salâhiyetini haizdir. Bu takdirde 
keyfiyeti derhal vekâlete bildirirler. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
maddenin üçüncü satırında (tahkikat) kelimesinden 
sonra iki nokta vardır. Orada cümle bitiyor gibi gös
teriliyor. Halbuki hepsi bir cümledir. Onun için rapt-
olunmahdır. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA YUSUF KE
MAL BEY (Sinop) — Evet, yalnız ondan sonra ge
len «Adliye Vekâletinden verilecek..» kelimden 
satırbaşı değildir. «Tahkikat»ın devamıdır. 

REİS — Efendim, satırbaşı değildir, orada bir 
virgül olacaktır. Madde hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri). Maddeyi kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 25 — Tahkikatı yapan zat müstantık sı
fat ve salâhiyetini haizdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 22 — Vazifeyi ifada sebepsiz teahhür ve 
intizamsızlık ve kayıtsızlık ve iş sahiplerine sert ve 
fena muamele gibi haller, bir zarar vermemiş olur
sa, ihtarı nıüstelzimdir. 

— 300 — 



İ : 60 24 . 2 . 1926 C : 1 

Üç sene içinde birçok sebeplerden dolayı üç 
defa ihtarı müstelzim harekette bulunmak veya bir 
ihtar cezasına uğradıktan sonra yine öyle bir hata
yı üç sene içinde tekrar eylemek veya vaki haysiyete 
dokunacak îşreîe vesair meüıhiyyata düşkün .ol
mak ve muhakeme sırasında mehabeti bozacak hal
lere ve hâkimlik adabına uymayan hareketlere taga
ddi etmek veya müzakerenin cereyanını veyahut va
zifece gizli tutulması icap eden maddeleri ifşa eyle
mek ve siyasî cemiyetlere girmek tevbihi müstelzim-
dir.. 

İki sene içinde birçok sebeplerden dolayı üç de
fa tevbih cezasını müstelzim harekette bulunmak ve
ya bir tevbih cezasına uğradıktan sonra yine öyle bir 
fiili iki sene içinde tekrar eylemek ve bir gûna kas-
te makrun olmayarak halli zahir olan meselelerde 
mükerreren kanunun sarahatine muhalif muamele 
yapmak veya kezalik mükerreren kanunun saraha
tine muhalif karar verdiği Temyiz Mahkemesince 
tutulan defterle anlaşılmış bulunmak kıdem tenki
sini icap eder. 

Vazifesinde aczi veya idaresizliği maddî delil ve 
sebeplere müstenit vesikalarla anlaşılmak ve bir de
rece kıdem tenkisi muamelesine uğradıktan soma yi
ne kıdem tenkisini mucip bir fiil ve harekette bulun
mak derece tenzilini müstelzimdir. 

tki defa derece tenziline uğradığı halde üçüncü 
defa olarak yine bu muameleyi müstelzim harekette 
bulunmak ve kastı olarak kanunun sarahatına mu
gayir karar verdiği ve muamele yaptığı hüküm ile 
sabit olmak ve itibar ve haysiyete büsbütün doku
nur ve adliye kuvveti hakkında umumî hürmet ve 
itimadı giderir bir fiil ve harekette bulunduğu anla
şılmak veyahut bir cinayet veya namus ve haysiyete 
dokunur bir cünhadan dolayı hapis cezası ile mah
kûm olmak hâkimlikten çıkarılmayı icap eder. 

MUSTAFA FEVZÎ BEY (Konya) — Efendim, 
encümenden bir şey soracağım: Bu maddenin ikinci 
satırında; «iş sahipjlerine sert ve fena muamele» 
diyor. Bundan encümenin maksadı nedir? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Malumuâli-
niz hâkim yalnız mahkemede üç kişi halinde oturup-
da hüküm vermez. Hâkimlik mertebesinde birçok 
memurin vardır ki halk temas eder. Doğrudan doğ
ruya halkla temasta mümkün olduğu mertebe hüs
nü muamele etmek zarurî ve lâzım olan bir şeydir, 
bunu yapmayan tabiî ufak bir muameleye uğrar. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hatta hâkim
ler de. 

MUSTAFA FEVZİ BEY (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, bu maddede iş sahiplerine sert ve fena 
muamele yapmak ihtarı mucip bir fiil oluyor. Ma-
lumuâliniz dünyada en mukaddes şey! izzeti nefistir. 
En büyük fenalık ise onu kırmaktır. Ashabı ınesalüı 
ihkakı hak için adale i kapısına gittiği zaman hâkim 
sandalyesinde oturan bir zat tarafından Öyle sert ve 
fena bir muameleye maruz kalacak olursa bunun ce
zası ihtar mı olmalıdır? Fena muamele deniliyor. 
Fena muamele yapmak, arz ettiğim gibi insanı, iz
zeti nefsine dokunmak suretiyle adeta oraya çöker
tir. Binaenaleyh bendeniz bu cezayı ;az görüyorum. 
Fena muamele yaptığı tahakkuk edenler üçüncü de
recede gösterilen «Kıdem tenzili» cezasıyla tecziye 
edilmelerini teklif ediyorum. Bu hususta bir de tak
rir takdim ediyorum kabulünü rica ediyorum. 

Tahkikat, Usulü Muhakematı Cezaiye ahkâmına 
tevfikan icra olunur. Ancak hitamı tahkikatta lüzum 
veya meni mushakemat kararı verilmeyerek tahkikat 
evrakı zirine tahkikatı vakıanın hulâsa ve netayicini 
havi fezlekesi yapılır ve ziri müfettiş veya tahkikatı 
yapan zat tarafından imza edilerek takımı ile Adliye 
Vekâletine gönderilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Tahkikat sırasmda hakkında şikâ
yet edilen hakimin tevkifine lüzum vef ihtiyaç görül
düğü takdirde cinayet mahkemesine i mensup olma
yan hâkim cinayet mahkemesmce ve cinayet hâkim
lerinden olanlar en yakın cinayet mahkemesince tev
kif edilebilir. 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim? Maddeyi 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Vekâletçe evrakı tahkikiye bittet-
kik hakkında şikâyet vukubulan hâkinde isnat! olunan 
maddelerin mahiyeti ve mevcut esbabı I sübutiyesi mü-
cazatı kanuniyeyi müstelzim bulunduğu takdirde de
lillere göre tekrar tahkikat icrasına hacet olmayarak 
lüzum veya meni muhakemat karan verilmek üzere 
o hâkim ister cinayet» ister asliye mahkemesine men
sup olsun bulunduğu cinayet mahkemesi dairesine en 
yakın bulunan diğer cinayet mahkemejsûıe gönderilir. 
Bu mahkeme evrak üzerinde tetkikat yaparak bir haf
ta zarfında kararını verir. 

REİS — Söz isteyen yar mı? 
EMİN BEY (Tokat) — Reis Beyefendi; bendeniz 

encümenden geçen madde hakkında bar sual soraca-
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ğım ve bu madde ile de alâkadardır efendim. Tahkik 
memuruna müstantiklik sıfat ve salâhiyeti veriliyor. 
Yalnız tevkif hakkını da 26 ncı maddede gösteriyor. 
Mevkuf olan bir kimse, bir memur tahliyesini ister 
ve bu suretle istidası da reddedilirse bu hususta nere
ye müracaat edecektir, vukubulan itirazlar nerede 
tetkik edilecektir? Encümen lütfen izahat versin. 

YUSUF BEY (Denizli) — Kav aidi umumiyeye 
tabidir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Mafevk mah
kemeye gitmek icap eder. Yani Mahkemei Temyize 
gider. 

EMlN BEY (Tokat) — Peki efendim, zapta geç
sin. 

REİS — Zaten bu 26 ncı maddeye aittir. O mad
de geçmiştir. 

EMİN BEY (Tokat) — Zapta geçsin kâfi. 
REİS — Efendim, maddeyi kabul buyuranlar el 

kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde 28. — Lüzumu muhakemesine karar veri

len hâkim, cinayet mahkemelerini gören hâkimlerden 
İse muhakemei Temyiz Mahkemesine, değil ise men
sup olduğu cinayet mahkemesine aittir. Evrakın mah
kemeye tevdii tarihinden itibaren bilâ fasıla devam 
suretiyle muhakeme nihayet bir ayda intaç edilir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bilâ fasıla ne 
demektir efendim? 

REİS — Efendim; (bilâ - fasıla) ne demektir diye 
soluyorlar. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim; za
ten memleketinizde en ziyade arzu olunacak husu-
sattan bari de mahkemelerimize bütün davaların ol
gun bir halde tevdi edilmesidir; mahkeme o gün bi
tiremezse ertesi günü o işe devam edip hitirmesldir. 
Yani talik denilen şeyin artık memlekette lüzumu kati 
olmadıkça yeri olmamalıdır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Efendim; madde hakkında başka söz is
teyen var mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Yok sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Adliye müfettişleri ve Teftiş He
yeti Reisi ve Encümeni intihaba dahil müdürlerin va
zife ve memuriyetlerine müteallik cürümlerden dola
yı tahkikat icrası vekâletin memur edeceği zata ve 
lüzum veya meni muhakeme kararı itası yine vekâle
tin tevdi eyleyeceği cinayet mahkemesine ve muha
kemeleri Mahkemei Temyize ve müsteşarın kezalik 
vazife ve memuriyetine müteallik tahkikatı yine Ad
liye Vekilinin memur edeceği zata ve lüzum veya 
meni muhakeme kararı itası ahkâmı Temyiz İstida 
dairelerinden birisine ve muhakemesi Temyiz Ceza 
dairesine aittir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — (Ahkâmı) faz
ladır. Paşa Hazretleri! 

REİS — (Ahkâmı) fazla demek? O halde çıka
rırız. Söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri). 
Maddeyi kabul buyuranlar el kaldırsın... Etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Temyiz Mahkemesi hâkimlerinden 
birinin vazife ve memuriyetine taalluk eden dirimin
den dolayı müstantık sıfatiyle tahkikat icrası Adliye 
Vekâletince tensip olunacak Temyiz reislerinden biri
ne ve müddeiumumilik vazifesi Başmüddeiumumiye 
aittir. Başmüddeiumumî hakkında icrasında müddei
umumîlik vazifesi dahi rüesadan biri tarafından ifa 
kılınır. Ceraim şahsiyeleri hakkında da bu usul cari
dir. Cinai cürmü meşhut ahkâmı umumiyeye tabidir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — Tahkikat neticesinde Mahkemei 
Temyiz Ceza dairesince lüzumu muhakeme kararı 
verilirse evrak, Divanı Âliye sevk edilmek üzere Ad
liye Vekâletine gönderilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 33. — Gerek efrattan olsun ve gerek hâ< 
kimlerin gayrı memurini devletten bulunsun hâkim
lerin kanunen cürüm teşkil eden fiillerinde aslen ve 
feran zimethal olanlar hakkında usulü tahkik ve me-
rici muhakeme hususlarında hâkimlerin tabi bulun
duğu ahkâm cereyan eder. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bu maddei kanuniye-
de, rüesayı memurini mülkiyenin ceraiminden dolayı 

Madde 29. — Hâkimlerin şahsî cürümleri hakkın
daki takibat ve tahkikat, maznunu aleyh cinayet 
mahkemesi hâkimlerinden ise, en yakın cinayet mah
kemesi müddeiumumi ve müstantıkına, değil ise men
sup olduğu cinayet mahkemesi müddeiumumi ve 
müstantdiina ve muhakemeleri dahi mafevk nıahke-
meshıe aittir. Yalnız cinai cürmü meşhut tahkikatı 
ahkâmı umumiyeye tabidir. 
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mercii muhakemeleri hakkındaki kanun ile aralarında 
tearuz vardır. Meselâ : Bir yali ile bir hâkim arasın
da bir mesele hadisolsa valinin mercii kanunisi nere
sidir? Hâkim cinayet mahkemesi hâkimi olmadığına 
göre onu da cinayet mahkemesi mi muhakeme ede
cektir? Cinayet mahkemesi olmak iktiza eder. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Bir ihtilâf hu
sule geldiği takdirde mafevk mahkeme halledecektir. 

REİS — Müjşterek cürüm olursa bu hangi mah
kemede görülecektir? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim, bun
lar için kaidei umumiye vardır, hangi mahkeme daha 
yüksek mahiyeti, haiz ise o mahkemeye gidecektir. 
Kavaidi umumiyeye tabidir. Burada da sarahat var
dır. Orada da sarahat vardır. Kaidei umumiye ile te
lif olunurlar. 

REÎS — Teklifiniz var mı? 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Yoktur. 
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Muvakkat Maddeler 
Madde 34. — Kuzat mektebinden mezuniyet rüu-

su belgesi alıp da ikinci maddede yazılı sair şartları 
haiz olanlar, Darülfünun Hukuk Fakültesinden me
zun bulunanların haiz oldukları hukuka maliktirler. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? Ka
bul edenler lütfen el kaldıran... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Adliye Meslek Mektebinden çıkıp 
da ikinci dereceye kadar terfi eden müstantıklardan 
üçüncü dereceye geçmek için terfi levhasına ismi ge
çenler, Hukuk Fakültesinde veya mektebinde oku
nan derslerden imtihan vererek ehliyet gösterdikleri 
takdirde hâkimlik sınıfının sair derecelerine tayin 
olunabilirler. Meslek mektebinden çıkmamış olan 
müstantıklar dahi bu usule tabidir. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Paşa Hazretleri, 
ftcümenden bir sual soracağım. Meslek mektebinden 

çrionış olmayıp da müstantiklikten elyevm aza mülâ
yimliğine terfi edenler yani gayrı mezunlar hakkında 
bu kanun ne dikecektir? Makabline şamil olacak mı, 
olmayacak mı? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim; müs
tantiklik devresinden öbür devreye yol açıldı mı ve 
o artık devam edip gider. Terfi defterine dahil olur
sa onun için yol açıktır. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen var 
mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Adliye Meslek Mektebinden çıkıp 
da icra memurluğunda üç sene iyi hizmet etmiş olan
lardan Adliye Vekâletince tayin edilecek usul ve şe
rait dairesinde yapılacak imtihanda kazananlar, üçün
cü mertebe icra muavinliğine tayin ve; bu kanun üze
re birinci sınıf icra reisliğine kadar terfi- edebilirler. 
Meslek mektebinden çıkmayıp da bugün müstahdem 
bulunan icra memurları dahi bu usule tabidir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı? Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edalmiştir. 

Madde 37. — Temyiz Mahkemesi Cumhuriyet 
Merkezine gelinceye kadar sekizinci maddede yazılı 
salâhiyeti haiz olmak üzere intihap encümeni, müste
şarın reisliği altında teftiş heyeti reisli ve zat ve hu
kuk ve ceza işleri müdürlüğünden terekküp eder. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Bunun mad-
dei muvakkate olması lâzım gelir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Bundan evvelki madde mucibince 
teşekkül eden intihap encümeninin tevbihten maada 
inzibat muamelelerine müteallik kararlarına alâkadar
ları tarafından vukubulacak itirazla, Temyiz Mah
kemesi Reisleri ile Başmüddeiumumiden mürekkep 
bir heyetçe tetkik olunur. Bu heyetini vereceği karar 
katidir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayu* sesleri) Mad
deyi kabul edenler el kaldırsın... Etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Mülga istinaf mahkemesi reisliği 
ve azahklariyle müddeiumumilik ve muavinliklerinde 
hizmeti geçmiş olup da bu kanunun ; meriyeti tari
hinde müstahdem bulunmıyanların kazanmış olduk
ları haklar«mahfuzdur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
SADÎ BEY (Kozan) — Paşa hasretleri burada 

hakları mahfuzdur deniliyor maksat nedir? 
YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Hangi derece

de kalmışlarsa o derecede gelirler ve haklarım istih
sal ederler. Yani öteden beri vaki olan muameleler
de; bu gibiler haklarından mahrum edilmiş gibi gö
rülüyorlardı. O haklan da tamamiyle | vermek, mük
tesep haklara da tamamiyle riayet etmek üzere bu 
madde konmuştur. j 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. ! 

Efendim; kırk birinci madde kırkıncı, kırkıncı 
madede kırk birinci madde olacaktır. 
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Madde 40. — İşbu kanuna mugayir ahkâm mül
gadır. 

REİS — Efendisn, kırkıncı maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, diğer iki maddenin müzakeresine en-
cümünde olan diğer maddeler geldikten sonra devam 
ederiz. Kazanç kanunu hakkındaki lâyihaya henüz 
rey vermemiş varsa lütfen reylerini versinler. İstih
sali ârâ hitam bulmuştur. 

5. — İdarei en tekaüde sevk edilen Tokat Jandar
ma Alayının Niksar Talanı Kumandanlığından müte
kait mülüzımıevvcl Şakır Efendinin istidası ve İstida 
Encümeni Mazbatası. (1) 

REİS — (Okundu) Müzakeresine geçiyoruz. 
okunacaktır. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, İstida 
Encümeninin ~nazbatasmın bir kere de Müdafaai 
Milliye Encümenine tetkik edilmek üzere havalesini 
teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, bu mazbatanın bir kere de 
Müdafaai Milliye Encümeninde tetkik edilmesi tek
lif ediliyor, 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Dahiliye Encüme
nine gitmesi lâzımdır. Çünkü jandarma dahiliyeye ta
bidir. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Müdafaai Milliye 
Encümenine gitmesi lâzımdır. 

REİS — Ayrı, ayrı reye koyarım (her ikisine git
sin sesleri.) 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, Şakir 
Efendi hakkında tatbik edilen muamele! kanuniye, 
doğrudan doğruya Askerî Tekaüt ve İstiyfa^ Kanunu
na istinaden tatbik edilmiştir. Muamelenin işbu ka
nuna mutabakatını tetkik etmek üzere meselenin Mü
dafaai Milliye Encümenine gitmesi icap eder. 

REİS — Evvelâ Müdafaai Milliye Encümenine 
havale edilmesini reye vazedeceğim. İstida Encümeni 
mazbatasının Müdafaai Milliye Encümenine havale
sini kaba! edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Dahiliye Encümenine gitmesini de teklif 
edenler vardır. Onu reye arz edeceğim. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen lütfen el kal
dırsın.,. İstida Encümeni mazbatası bir kere de Da
hiliye Encümenine gidecektir. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

— 304 

6. — İstanbul Posta ve Telgraf Başmüdüriyeti 
Veznedarlığından mülga Posta ve Telgraf Müdüriye
ti Umumiyesi Pul mufafızlığına nakledilen ve kefaleti 
matlubeyi ita edemediğinden dolayı açığa çıkarılan Ali 
Hayri Efendinin mazul addi lâzım geleceği hakkında me
murini muhakemat heyetinceittihaz olunan kararların 
tef sif mahiyetinde olduğuna dair (3/458) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazbata
sı. (D 

(Mazbata okundu) 
REİS — Efendim, encümen mazbatasını reyinize 

arz edeceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

7. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun on 
beşinci maddesinin tadili hakkında (1/838) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. (2) 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İdarei Umumiye Vilâyat Kanununun on beşinci 
maddesinin tadili hakkında kanun. 

Madde 1. — 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umu
miye Vilâyat Kanunu muvaktaninin on beşinci mad
desi berveçhiati tadil edilmiştir : 

Polis müdürleri gibi merkez memurları ile polis 
birinci ve ikinci komiserler ve komiser muavinleri de 
valilerin mütalâası alınarak Dahiliye Vekâletince ta
yin ve azîolunurlar. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri.) Birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
ka'dusın... Kalbul etmliyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahi
liye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddteyii kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, kanunun birinci müzakeresi hitanı bul
muştur. 

(1), (2) Zabtın sonuna merbuttur. 
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Efendim, ruznamemn sekizinci maddesi tabedil-
ımişse de tabedilen yalnız İstida Encümeninin mazba-
tasıdır» Müdafaa! Millîye Encümeninin son mazba
tası tab ve tevzi edilmemiştir. 

Dokuzuncu maddedeki lâyihada henüz tab ve tevzi 
edilemediği için müzakere edemflyeceğiz. 

Efendim, toplanan reyderîn neticesini arz edi
yorum. Merhum Samban Mebusu Reşat Beyin aile
sine Hüdenıatı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kındaki kamına (145) zat rey vermiştir. (137) kabul, 
(6) ret, (2) müstenkif vardır, binaenaleyh kanun 
(137) rey ile kabul edilmiştir. 

Hariciye Vekaleti 1341 senesi bütçesine tahsisatı 
fevkalade ilâvesi hakkındaki kanuna (127) zat iştirak 
etmiştir. Muamele tamam değüdfir. tkŞnci defa reye 
koyacağız. Bundan (121) kaibul vardır. (2) ret, (3) 
müstenkif vardır. 

Kazanç Vergisi Kanununa (126) zat rey vermiş
tir. Muamele tamam değildir. İkinci defa reye 
konulması lâzımdır. Buna da (118) kabul, (6) ret, 
ı3) müstenkif reyi verilmiştir^ 

Efendim, bugünkü müzakeremiz ruznamemJzde 
bir şey kalmadığı için hitam buluyor. Yarın saat 
14,00'te içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat: M£6 
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Merhum Saruhan Mebusu Reşat Beyin Ailesine Hidematı Vataniye Tertibinden Maaş Tahsisi hakkındaki 
Kanuna Rey Verenler 

(Kanun Kabul Edilmiştir.) 

] 

] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Aza adedi : 287 
Reye iştirak edenler . : 145 
Kabul edenler : 137 
Reddedenler 
Müstenkifler : 
Münhaller 

6 
2 
2 

Reye iştirak etmeyenler : 140 

[Kabul Edenler] 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Raif B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B, 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fahmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Edip Servet B. 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 

Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B 
Haydar Adil B. 
Hulusi Paşa 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zekşi B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

1 Şükrü B. 
KONYA 

Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
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MALATYA 
Bedir B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

DERS 
Feridun Fikri 

EDİR 
Cafer Tayyar I 

ADANA 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. (İstiklâl Mahkemesi 
Reisi) 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B, 
Neşet B. 

AMASYA 
Eşref B. 
Nafiz Bs 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Rensicumhur) 
Şakir B. 

MUŞ 
llyas Sami 6. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Esat B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

Yaşar B. 
SİİRT 

Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B, 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B, 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

[Reddedenler] 

İM 
B. 
NE 
'aşa 

ERGANİ 
İhsan B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

Emin B 
Mustafa 

TOKAD 

Vasfi B. 
TRABZON 

Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 

* Hasan B, 
URFA 

Refet B; 
i VAN 

Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 

ORDU 
Faik B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

[Müstenkifler] 

KARS 
Ömer B. 

ORDU 
İsmail B. 

[Münhal] 

İstanbul 1 
Saruhan 

Toplam 

: 1 

2 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B. (M.) 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
xJ\. % .LYLaZıllCLl JJ» 

Dr. Reşit Galib B. istik
lâl Mahkemesi Âzası) 
Tahsin B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abba sB. 

Faîih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstiklâl 

Mahkemesi Âzası) 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. (Reis V.) 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

L İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa lAbdülhalik B 

jÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Münir Bj. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzmı B. 
Haydar: 
Necip A 
Yusuf B 

I 
Ahmet Ş 

lüştü B. 
ti B, 

)ERSİM 
ükrü B. 

EHTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

307 — 
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ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif Br 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B, 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Şevket B, 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İ Ç E L 

Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Mehmet Vehbi B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Mlolla B. 
Veled Çelebi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B, 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Rağıp B. 

KONYA 
Bekir B. 
Musa Kâzım B. 
Nâim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Rağıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE . 
Şükrü Kaya B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 

RİZE 
Aid B. 
Fuat B. 
Hasan Cav it B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 

> • < » •<••• 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Saffet B. 
Yahya Kebal B. 

VAN 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B.' 
Yusuf Ziya B. 

— 308 — 
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Hariciye Vekâleti 1341 Senesi Bütçesine Tahsisatı Fevkalâde İlâvesi Hakkındaki Kanunun Nerfcei Ârâ 

(Nisap Yoktur.) 

A 

• ] 

] 

] 

] 

ADANA 
Zamir B. 

AFYONKARAHÎSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B, 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

ANKARA 
AH B. 
Hilmi B. . 
İhsan B, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B, 

BAYEZİD 

Şefik B. 
BİLGA 

Şükrü B. 
BİTLİS 

Muhittin Nâmli B. 
BOLU 

Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B, 

BURDUR 
Hüseyin Baki B* 

BURSA 
Musltafa Fehrâi B. 
Necati B. 

km adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 127 
Cabul edenler : 121 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller 

3 
3 
2 

Reye iştirak etmeyenler : 158 

[Kabul Edenler] 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B, 
Ziya B. 

-ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B,, 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B, 
Şeref B. 

' Zülfi B, 
EDİRNE 

Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hârnilt B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 

ERZİNCAN 
AbdülhakB. 

— 30 

ESKİŞEHİR 
EminB, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Tahir B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B, 
Edip Servet B. 

İZMİR 
Mahmut Rahmi B. 
Münir B, 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
AliŞuuriB. 
Haydar Adü B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 
Velet Çelebi B. 

9 — 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B 
Zeki Bj 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B, 
Şükrü B,! 

KONYA 
Eyüp Salbri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B, 

l^ALATYA 
Bedir B| 

MARAŞ 
Hacı Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B 

MENTEŞE 
EsatB, 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Beşlim Bv 
Niyazi Ş. 

' MU$ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
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NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdü B. 
İsmail B. 
Recai B, 

RİZE 
Esat B. 

ADANA 
İsmail Safa B.
Kemal B, 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. (İstiklâl Mahpusu) 
Kâmil B. 

AKSARAY 
Ruşen Eşref B. (M.) 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B, 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Şakir B, 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat BJ 

SARUHAN 
Ethem B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar Bj 
Dr. Reşlit Galilb B. 
(İstiklâl Mad. Aza) 
Tahsin B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B, (M.) 

BİGA 
Mehmet B, (M.) 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Albfoas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. (Şarş İstiklâl Mah. 
Azası) 
Salih B, 
Süleyman Sırrı B. (M.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B, 
Mahmut B. 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Rahmi B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. (Reis V.) 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Pşa 
İhsan (B.) (V.) 

' ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
(M.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. (M.) 
Münür B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (Ankara ts-

URFA 
Refet B, 

VAN 
Hakkı B, 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 

tiklâl Malı. Komşu M. 
Umimisi) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B 
Feridun Fikri B; 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Sabit B. (M.) 

ERZURUM 
Câzim B. (M.) 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 
Arif B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

[Reddedenler] 

ERGANİ 
İhsan,' B ' 

SİVAS 
• Halis Turgut B. 

[Müstenkifler] 

ERZURUM 
Raif B. 
Ziyaettlin B? 

ORDU 
Faik B. 

[Münhal] 

İstanbul 1 
Saruhan 1 

Toplam 2 

[Reye İştirak Etmeyenler] 
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GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. (V.) 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. (İstiklâl 
Mah. Azası) 
Şahin B. (M.) 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstiklâl Mah. Azası) 
Kâzım B. 
Şevket B, 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Âsâf B. (M.) 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. (M.) 
Emin B. 

İSTANBUL 
BehiçB. (M.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B, (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B (M.) 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canlbulat B. (M.) 
Kâzım Karatoekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B, (M.) 
Kâmil B. 
Mahmut Esad B (V.) 

Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstiklâl Mah, M, 
Umumisi) 
Mehmet Vehibi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. (M.) 

KIRKLARELİ 
Dr, Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lûtfi Müfit B. (Şark İstik
lâl Mah. Azası) 
Yahya Müfit B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B, 
Musa Kâzım B̂  (M.) 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik
lâl Mah Azası) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. (M.) 
Faik B. 
Rağıp B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M.) 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa (Bşk. V.) 
Mahmut Nedim B. (M.) 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebulbeklir Hazım B, (M.) 
Galip B. (M.) 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B, (M.) 

RİZE 
Ali B. (İstiklâl Mah. Azası) 
Ekrem B. 
FuatB. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ajbidin B, 
Kemal B, 
Mehmet Sidbri B. (M.) 
Mustafa Fevzi B. (M.) 

SİİRT 
Mahmut B 

SİNOP 
Dr. Rıza Mır B, (M.) 
Recep Zühtü B± (M.) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (M.) 
Muammer B. (M.) 
Rahmi B, 
Raslim B. 
Ziyaettin B. (M.) 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. (M.) 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B, (M.) 
İsmail B. (M,) 
Mehmet Enin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
FaikB. 

TDKAD 
Bekir Sami B, 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (V.) 
Nelbizade Ham di B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şeflik B, (M.) 

URFA 
Ali B. 
Saffet B. (M.) 
Yahya Ke^nal B. (M.) 

VAN 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp BJ 
Yusuf Ziya B. 

- 3 1 1 -
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Kazanç Vergisi Kanununun Neticei Ârâsı 

(Nisap Yoktur.) 

ADANA 
Zamir B. 

AFYONKARAHlSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 

Şükrü B. 
BİTLİS 

Muhittin Nâm i B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 125 
Kabul edenler : 117 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller 

6 
2 
2 

Reye iştirak etmeyenler : 160 

[Kabul Edenler] 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DİYRBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B.. 

— 31! 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin Bi 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Tahir B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Behiç B. 
Eddp Servet B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Ösmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

2 — 

KAYSERİ 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Fevzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 

MALATYA 
Bedir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrazzak B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
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RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Yaşar B. 

SÜRT 
Halil Hulki B. 

ERZURUM 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ADANA 
ismail Safa B. 
Kemal Br 

AFYONKARAHÎSAR 
Ali B. 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B, 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B, 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

SÎNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

TRABZON 

Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 

URFA 
Refet B. 

EDİRNE 
Faik B, 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

VAN 

Hakkı B. 
İbrahim, B. 

ZONGULDAK 

Tunalı Hilmi B. 

V V v v- i, V '•; 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Kılıç AM B. 
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HARldYE VEKÂLETİ 1341 SENESİ BÜTÇESİNDE (DÜYUNU SABIKA KARŞILIĞI) NAMİYLE 
YENİDEN AÇILACAK BİR FASLA YÜZ BİN LİRA TAHSİSAT VAZI HAKKINDA BAŞVEKÂLET
TEN GELEN (1/833) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 30 Kânunusani 1926 

Adet : 6/271 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Hariciye Vekâletinin 1341/1925 senesi bütçesin
de «Düyunu sabıka karşılığı» namiyle yeniden açı
lacak B/188 faslına yüz bin lira tahsisat yazı hak
kında Maliye Vekâletince tanzim edilen ve İcra Ve
killeri Heyetinin 24 Kânunusani 1926 tarihli içtiına-
ında tezekkür ve Meclisi Âlîye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihasıyle esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti takdim kılınmıştır. 

Muktezasınm müstacelen ifasına ve neticesinin 
işarına müsaade buyrulnıasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 

Esbabı Mucibe 
Londra Sefarethanesinin Harbi Umumî ve İs

tiklâl Harbi zamanına ait müterakim vergileriyle İs
panya'nın Paris Sefaretinin Harbi Umumî ve İstik
lâl Harbi zamanında Türk tebaasının hukukunu mu
hafaza için vukubulan sarfiyatı ve İtalya Hükümeti
nin İstiklâl Harbi zamanında Antalya'dan çekilen 
kablo ve telgraf ücuratından matlûbu ve Harbi Umu
mî zamanında Tahran Sefaretimize para gönderileme
diğinden, maaşat için Almanya'nın Tahran Sefare
tinin ikraz eylediği mebaliğ ile Veziri çengin keza 
maaşat için ikraz eylediği mebaliğin ve Kalasın mü
terakim vergi ve icarları ile Tahran Sefarethanesinin 
tamir ve tefrişinden dolayı teraküm eden borçların 
temini tesviyesi için yüz bin lira tahsisat istihsali za
rurî görülmüş ve bu bapta tanzim olunan maddei 
kanuniye leffen takdim kınamıştır. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Türkiye 

Mazbata numarası : 133 
Esas numarası : 1/833 

Muvazenei Maliye Encümeni1 Mazbatası 
Riyaseti CeKleye 

Hariciye Vekâletinin İ341 bütçesinde «Düyunu 
sabıka karşılığı» namiyle yeniden açılacak fasla 
100 000 lira tahsisat vazı hakkında Başvekâletten 
mevrut lâyihai kanuniye 1 Şubat 1926 tarihli Heyeti 

Umumiye İçtimaında encümenimize havale buyrul-
makla Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında Londra 
Sefarethanesinin Harbi Umumî ve İstiklâl Harbi za
manına ait müterakim vergileriyle ispanya'nın, Pa
ris Sefaretinin Harbi Umumî ve İstiklâl Harbi zama
nında Türk tebaasının hukukunu muhafaza için vu
ku bulan sarfiyatı ve italya hükümetinin İstiklâl Har
bi zamanımda Antalya'dan çekilen kablo ve telgraf 
ücuratından matlubu ve Harbi Umumî zamanında 
Tahran Sefaretimize para gönderilemediğinden maa
şat için Almanya'nın Tahran Sefaretinin ikraz eyle
diği mebaliğ ile Veziri çengin keza maaş için ikraz 
eylediği mebaliğin Kalas ŞehibenderhaneSinin müte
rakim vergi ve icarlariyle Tahran ile Tahran Sefaret
hanesinin tamir ve tefrişten dolayı teraküm eden 
borçların temini tesviyesi için yüz bin lira tahsisat 
istihsali zarurî görüldüğü ifade olunmaktadır. 

Filhakika Harbi Umumî ve İstiklâl Harbi gibi 
fevkalâde ahval doîayısiyle Hariciyeye ait bazı düyun 
teraküm etmiş ohıp bunların bir an evvel tediyeleri 
muvafıkı hal ve maslahattır. Ancak Hariciye Vekâ
letinden alınan malumat Büyük Millet Meclisi ve 
hattâ Cumhuriyet bütçelerinde tahsisatı mevzu bazı 
hidemat ve vazaîfin de karşılıkları vaktinde tediye 
edilmiyerek bu suretle tecavüzü tahsisat vukuuna ve 
bütçe haricinde deyin tahakkukuna meydan verildiği
ni de göstermiş olduğundan, Encümenimiz bu kabil 
emrivakilerin tenkitten vareste kalamıyacaklarına 
celbi nazarı dikkati da vazifeden addetmiştir. İcra 
kılman tetkikata nazaran elyeıvm lâzimüttedliye olan 
düyunatı sabıka mecmuunun 94 436 liradan ibaret 
bulunduğu anlaşılmıştır. Encümenimiz bu miktara 
göre tadilât icrasından sonra kabulünü zarurî gör
düğü lâyihai kanuniyenin Heyeti Çeliklerine takdimi
ne karar vermiştir. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

20 Şubat 1926 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
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Kâtip Aza 
Konya İstanbul 
Fuat Ali Rıza 
Aza Aza 

Diyarbakır Sivas 
Şeref Rasimı Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Hükümetin Teklifi 
Kanun 

Hariciye Vekâletinin 1341/1925 se-
«Düyunu sabıka karşılığı» namiyle 

B/188 faslına 100 000 lira talısi-
satı fevkalâde vazolumnuştur. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dik* 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
Vekili memurdur. 

24 Kânunusani 1926 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Madde 1. -
nesi bütçesinde 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafia Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfîk Rüştü 

Maarif Vekili 
Necati Bey 

Hini İmzada bulunmadı 
Ziraat Vekil 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvozenei Maliye Encümeninin Tadili 
1341 Hariciye Veikâleti bütçesine tahsisatı fevkalâde 

ilâvesi hakkında 

Birinci madde — Hariciye Vekâfetinin 1341/1925 
senesi bütçesinde «Düyunu sabıka karşılığı» namiy
le yeniden açılacak B/188 faslına 94 436 lira tahsisat, 
fevkalâde vaz olunmuştur. 

İkinci madde — İşbu kânun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 



Sıra numarası : 34'e ilâve 

KAZANÇ VERGİSİ HAKKINDAKİ KANUN LÂYİHASINA DAİR MUVAZANEİ MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata numarası 
15 

Riyaseti Celileye 
Kazanç vergisi hakkındaki kanun lâyihasının He

yeti Umumiyede esnayı müzakeresinde nazarı itibare 
alınan bazı takrirlerle birlikte encümenimize havale
si kabul buyralan ikinci maddenin 5, 7, 11 ve 18 ncı 
fıkralarıyla 16, 18, 30, 38, 40, 44, 55, 56 ve 61 nci 
maddeler tekrar tetkik ve müzakere olundu. 

Aydın Mebusu Tahsin Bey tarafından müstesni-
yata ait olan ikinci maddenin beşinci fıkrasına trak
tör makinistlerinin dahi ilâvesi teklif edilmekte ise de 
encümenimiz traktör makinistlerini kazanç vergisine 
tabi bulunan otomobil, kamyon gibi diğer vesaiti 
nakliye ve muhtelif ziraat makineleri makinistlerin
den farklı telâkkiye bir sebep görememekle beraber 
ziraatta müstahdem rençberlerle ecir olmıyan balıkçı 
taifeleri ve çobanlar sınıfından addi de muvafık bu
lamamış ve fıkranın şekli aslisinde muhafazasını ilti
zam mecburiyetinde kalmıştır. 

İkinci maddenin yedinci fıkrası millî veya beynel
milel meşherlerde satış yapacak ecanibin muamelei 
mütekabile şartiyle kazanç vergisinden müstesna tu
tulması esasına ait cereyan eden münakaşe üzerine 
encümenimize havale buyrulmııştu. Tebei ecnebiyenin 
bu haktan istifadesi mensup olduğu memleketle Tür
kiye arasında bir ahitname ve mukavele mevcut ol
masına ve mütekabiliyet şartının kabul edilmiş bulun
masına vabeste olup bu hükmün kanunda tasrihi mu
vafık görüldüğünden fıkra ona göre tadil olunmuş
tur. 

İkinci maddenin 11 nci fıkrası hakkında Trabzon 
Mebusu Muhtar, Çorum Mebusu İsmail Kemal, Yoz
gat Mebusu Ahmet Hamdı Beyler tarafından verile
rek nazarı itibare alman takrirler sureti umumiyede 
fıkra iptidasındaki on beş yaşından dun kaydının on 
sekiz yaşına tebdilini ve Muhtar Beyin takriri de alt
mış beş kaydının altmışa tenzilini ihtiva etmekte olup 
encümenimizce on beş yaşın on sekize tebdili muva
fık görülmüş, fakat altmış beş yaşmm altmışa tenzili 
memura niçin mecburî sinni tekaüdün altmış beş iti
bar edilmiş olmasına nazaran altmış ile altmış beş 

arasındaki memurinin vaziyetleri itibariyle bazı müş
külât ve teşevvüşat tevlidine müsait olacağından tas
vip edilmemiş ve bu noktai nazara göre fıkra tespit 
olunmuştur. 

İkinci maddenin münhasıran devlete ait müessesat 
ve fabrikaların istisnasına müteallik olan on sekizinci 
fıkrası hakkında Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi 
Beyin nazarı itibara alman takriri fıkraya Muvazenei 
Umumiye dahil ibaresinin ilâvesini istihdaf etmekte
dir. Encümenimiz Muvazenei Umumiyeye dahil tabi
rini mülhak bütçelerle idare olunan Öksüz yurtları, 
Seyrisefain, Şimendiferler, Evrak ve Darülfünuna 
merbut müessesatın kazanç vergisi ile mükellef tutul
ması icap edeceği tarzında imal etmiş ve böyle bir 
vaziyetin alâkadar hidematı umumiye müessesatım 
müteessir etmekle beraber kazanç vergisinin tahakku
ku emrinde bisut iştiğalâta meydan vereceğini ve ha
kikatte hazineye de hiç bir faidei ciddiye temin eyle-
meyeceğini nazarı dikkate alarak şayanı tasvip adde-
dememiştir. Lâyiha! Kanuniyede münderiç fıkra mün
hasıran devlete ait müessesat ve fabrikalar ifadesiyle 
maksadı istisnayı daha vazıh bir şekilde tespit etmek
te olduğundan encümenimiz şekli sabıkın muhafazası 
muvafık olacağına kanidir. Lâyihai kanuniyenin 16 ncı 
maddesi Ardahan Mebusu Tahsin, Trabzon Mebusu 
Muhtar ve Karahisar(şarki Mebusu İsmail Beylerin 
takrirleriyle birlikte encümenimize havale buyrulmuş 
olup takrirlerden ikisi birinci fıkradaki beş sene müd
detin üçe tenzilini biri ikinci fıkradaki yüzde elli nis-
bet tezyidin yüzde yirmiye tenzilini, biri de ikinci fık
ranın kısmen tadilini havi bulunmaktadır. 

Her üç takrirdeki nokatı nazar encümenimizce de 
şayanı kabul görüldüğünden maddei kanuniye ona 
göre tadilen tanzim kılınmıştır. 

Lâyihai Kanuniyenin on sekizinci maddesi Kara-
hisarışarki Mebusu İsmai! Kemal Beyin takririyle bir
likte Encümenimize havale buyrulmuş olup takrir 
maddenin son fıkralarındaki ikinci ön beş günlük 
müddetin bir aya çıkarılması teklifini havidir. 

Encümenimizce teklifi vaki şayanı kabul görül
müş ve madde ona göre tashih edilmiştir. 

Lâyihai kanuniyenin, 30 ncu maddesi Trabzon 
Mebusu Rahmi Beyin nazarı itibare alınan takririyle 
birlikte encümenimize havale buyrulmuş olup takrir 
30 ncu madde ile lâyihai kanuniyenin 7, 61 ve 62 nci 
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maddeleri arasında bazı mubayenetler mevcut oldu- J 
ğundan bu mubayenetlerin izalesi teklifini havidir. 

Otuzuncu maddenin mevzuu 27 nci maddede zik-
t olunan mukim mükelleflerin senei maliye içinde terk I 
ve devri ticaretleri veya vefatları vuku bulursa key- I 
f «yetin bir ay zarfında kendileri veya varisleri tarafın
dan tahakkuk idaresine ihbar ve tahakkuk etmiş ver
gi defaten tediye olunmak şartiyle senei maliye ipti- I 
dasmdan itibaren terk ve devri ticaret veya vefat ta
rihine kadar geçecek müddet için ayrıca vergi tahak
kuk ettirilmeyeceğine ait bulunmaktadır. 

Meclisi Âlice kabul buyrulmuş olan yedinci mad
de beyannameye tabi işlerden birine yeni teşebbüs 
eden eşhasın ertesi senei maliyeden itibaren beyanna
me itası ile mükellefiyetlerini ve beyannameye tabi 
işlerden biri ile müteveggil iken senei maliye içinde 
terk veya devri ticaret edenlerin tarihi terk ve devir
den itibaren on beş gün ve vefat edenlerin veresesi 
tarafından sene iptidasından başlayarak terk veya 
devri ticaret veya vefat tarihine kadar geçen müdde
te ait beyanname itasına mecburiyetlerini tayin et
miştir. 

61 nci maddede ise 7 nci ve 30 ncu maddelerdeki 
ahval nazarı dikkate alınarak gerek beyannameye ta
bi, gerek mukim mükelleflerin terk veya devri tica
retleri veya vefatları halinde sureti umumiyedc icra 
kılınacak muamele tayin edilmiş ve geçmiş seneye 
nazaran tahakkuk etmiş vergileriyle terki ticaret ve
ya vefat ettikleri sene zarfındaki müddeti ticaretlerine 
göre tahakkuk edecek vergilerinin taksit kaydına ri
ayet edilmeksizin defaten tahsili lüzumu gösterilmiş
tir. 30 ncu madde ile 61 nci madde arasındaki fark 
başlıca 30 ncu maddede mevzubahis mukim mükel
leflerin vaktinde ihbarname vermelerini ve tahakkuk 
etmiş vergilerini defaten tediye eylemlerini teşvik için 
bu gibiler haklarında içinde bulundukları senei mali
yeye ait müddeti ticaretten dolayı tahakkuk edecek [ 
verginin affından ibarettir. I 

Bu fark nazarı itibare alınınca 7, 30 ve 61 nci 
maddeler arasında münafat kalmadığı görülecektir. 
Yedinci maddede 61 nci madde hükmünü ikmal et
mekte, 30 ncu maddede hususî bir vaziyeti derpiş ey- i 
lemektedir. 62 nci madde mevzuu balâdaki üç mad
deden esasen ayrı olmak itibariyle hükümlerinde te
aruza esasen mahal yoktur. 

tşbu maruzata binaen encümenimiz 30 ncu mad
denin muhafazası musip olacağına kaildir. Yalnız 
maddede ikinci mezkûr olan senei maliye geçmiş se-
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Ruhsat tezkereleri harcına mütedair olup Gümüş
hane Mebusu Zeki, Biga Mebusu Mehmet ve Trab
zon Mebusu Muhtar Beylerin nazarı itibare alman 
takrirlerinde 38 nci maddenin birinci fıkrasında ame
leden yarım lira olarak alınacağı muharrer ruhsat tez
keresi harcının kaldırıp amele ruhsat tezkerelerinin 
meccanen itası ve diğer erbabı ticaret ve sanayia ve 
serbest mesalih erbabına ait ruhsat tezkereleri harç
larının da sınıf derecelerde tenzili dermeyan kılın
makta ve İstanbul Mebusu Hakkı Şinası Paşanın en
cümenimize muhavvel takririnde de doktorlardan ruh
sat tezkeresi yerine unvan tezkeresi harcı istiyfası 
teklif edilmektedir. Ameleye meccanen ruhsat tezke
resi itası Hazineyi karşılıksız bir masrafa maruz bı
rakacağı mülahazasıyla münasip görülmemiş olup 
Muhtar Beyin harçların nısıf miktarlarda tenzili hak
kındaki tadilnamesi ve Hakkı Şinası Paşanın unvan 
harcına müteallik takriri kabul edilmiş ve maddede 
ona göre tashihat yapılmıştır. 

40 nci madde Şarkıkarahisar Mebusu İsmail Be
yin nazarı itibare alman takriri ile birlikte Encüme
nimize havale buyrulmuş olup takrirde Ticaret En
cümenince tespit edilen 39 numaralı maddenin ka
bulü teklif edilmektedir. Her iki madde arasındaki 
fark ihsarnameyi almayan mükelleflerin vergi tarhını 
talep ve takip mecburiyetinden ibarettir. 
meni müdiranın 3 Şubat 1926 tarihli kararmda ev
velce tekaüde sevk kararının aynı encümen tarafın
dan ita edildiği ve binaenaleyh hilafı tahakkuk etmiş 
bir karan sabık hilâfında dahi olsa tekrar karar itti
hazı salâhiyetleri haricinde olduğundan Büyük Mil
let Meclisi İstida Encümenine müracaatıma karar 
verilerek 8 Şubat 1926 tarihinde tarafıma tebliğ edil
miştir. Esbabı müdafaa olarak berveçhiati mevadın 
nazan mütalâaya alınmasını istirham eylerim. Şöy
le ki: 

Madde 1. — Üç yüz otuz altı senesi Eylülünde 
Erbaa ve Niksar kazaları arasında Rumlar tarafından 
katledilen iki şahsın tahkikine kolordu kumandanı ta
rafından memur edildiğimden beraberimde bulunan 
ve askerce kendisi bir keşif memuru sıfatiyle tavzif 
edilen nahiye müdürü Celâl Efendi ile mahallî vaka
ya gittik. Esnayi tahkikatta Rumlar tarafından bir 
kaç yüz lira rüşvet teklif edildiğinden mezkûr para 
evrakı tahkikiyeye rapten ve aynı sabah tayinen he
nüz gelen kaza kaymakamı Rifat Beye takdim edil
mişken mumaileyhin her hangi bir tesir veya takdi
riyle aleyhimizde şikâyet edildiğimden Tokat Harbi 
Örfisinde muhakeme edildik. Esnayi muhakemede 
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mezkûr paranın katilleri teşvik ve bâr sadakat noktai 
•. nazarından alındığı, fiilî katilde mağdur ve müddei 

Nîksarh Kemal, Müdafaai Hukuk Cemiyeti azasın
dan Erbaah Keskin Zade Ziya ve Altıncı Kolordu 
Makineli Tüfek Şubesi Müdürü Fevzi Beyefendilerle 
yurttaşı, Rumlara yapılan plam ispata kadir olduğum 
halde, Divanı Harp; esrarı hükümeti gayri mesul eş
hasa ifşa etmek maddesiyle bir mah hapse ve üç mah 
memuriyetten mahrumiyetime karar ittihaz eylemiş 
ve ancak karan mezkûr merkez ordusu müşaviri ad
lisi tarafından nakzedilmiş ve tekrar tetkiki esnasın
da mezkûr Divanı Harp lâğvedilmiş olmakla, bu bap
taki isnadatı vakıada kavli mücerrette kalarak tekrar 
muhakemeye bile lüzum görülmemiştir. 

Madde 2. — Üç yüz otuz dokuz senesi Şubat 
mahı zarfında Niksar'da mukim Ciıışer Zade Meh
met Efendinin Rum Pontus eşkiyası tarafından gasp, 
edilen hayvanatının isiirdatı zımnındaki istidası üze
rine eşkiyayı takip ve Tokat'ın Ahtap nahiyesine 
merbut Ekincilik Karyesinde ihtifa eyledikleri istih
bar edildiğinden akşamın takarrubü hasebiyle yapılan 
baskında mütecasirlerden yirmi kadarını derdest ey
lemiştim. Eşkıyanın efradı ailesini tütün zeriyatında 
istihdam ederek temini menfaat ve fiilî mezkûr ile 
sair sui ahvali badehu tahakkuk ettiğinden azledilen 
Ahtap Nahiyesi Müdürü Osman Nuri Efendi Tokat 
Vilâyet Jandarma Kumandam Binbaşı Hüseyin Be
yin esasen mektep arkadaşı olması dolayısıyle veya
hut bendeîerince mahiyeti meşkûk bir sebeple takip
teki icraatım kumandanı mumaileyhe şikâyet eyledi
ğinden bizzat kumandanım Binbaşı Hüseyin Bey ta
rafından aleyhimde tahkikat icra edilerek, pek in
safsız ve pek çirkin isnadatla hakkımda tanzim edilen 
fezleke üzerine Tokat Mahkemesi Asliye Ceza dai
resine tevdi eylemişti. Cereyanı muhakeme fezleke 
ile yapılan isnadatın bütün ağrazı şahsiyeden müte
vellit ve mezkûr fezlekenin sureti tanzimi de heyeti 
hâkimce mucibi dikkat görülmüş olduğundan, isnat 
olunan ceraimin kâffesinden beraatime karar veril
mek suretiyle mumaileyh Binbaşı Hüseyin Beyin 
hakkımdaki ağrazı şahsiyesi bu suretle neticesiz kal
mıştı. 

Madde 3. — Mumaileyh Hüseyin Bey Merkez 
Bölük Kumandanı Yüzbaşı Salih Efendi ile maka
mında bazı eşrafı mahalliye muvacehesinde münazaa 
ve müdareheye kadar kıyam eylemiş olmasının şü
yuu kasaba ahalisince mumaileyhe bir nazarı istih
faf ile bakılmasına sebebiyet vermişti. 

Ezcümle ağrazı şahsiyesini mevkii fiile koyarak 
teşfiyei sadır edemeyen mumaileyh Hüseyin Bey he
nüz Vilâyete tayin kılınan Vali Sait Beyefendiyi iğ
fal eyleyerek Merkez Bölük Kumandanı Yüzbaşı Sa
lih ve daha bir İki efendi meyanmda idareten teka
üdümüze sebep olduğu bizce anlaşılmış ve Yüzbaşı 
Salih Efendinin kuvveyi maliyesi müsait olduğundan 
Ankara'ya gelerek keyfiyeti tekaüdün ağrazı şahsiye
den olduğunu iddia ve Binbaşı Hüseyin Beyin sui 
idaresini ispat edeceğini bilbeyan her ikisi de Tokat' 
taki Altıncı kolordu Divanı Harbine tevdi edilmiş 
olduklarından, cereyanı muhakemede Binbaşı Hüse
yin Beyin hakikaten maiyetine karşı olan sui fikri 
ve sui idaresi tebeyyün eylediğinden dört mah mah
kûmiyetine ve Yüzbaşı Salih Efendinin de beraatine 
ve iadei memuriyetle tavzifine karar ittihaz edilmişti. 

Madde 4. — O zamanları Sivas ve Tokat vilâyet
leri jandarma mıntıkası müfettişi bulunan Kaymakam 
Emin Beyefendiye ihkakı hak zımnında bir istida ile 
müracaat eylediğimizden müşarinileyh tarafından 
Tokat ve mülhakatında yapılan tahkikatta mağduri
yetime kani olduğu cihetle üç yüz kırk senesi Şubat 
mahı zarfında Umumî Jandarma Kumandanlığına 
raporla bildirmiş ise de bir tesir hasll edemediğinden 
istidayi adzanemi iade ve bizzat Ankara'ya gidip 
iddiayı hak eylemekliğim bildirilmişti. Bu uğurdaki 
masarifi zaruriyemi temin maksadiyle bir sene kadar 
ziraatla iştigal ederek tedarik eyleyebildiği bir kaç 
kuruşu sarf ederek Ankara'ya geldim. Beş mafatan 
beri işimi takiple meşgulüm. Umum Jandarma Ku
mandanlığına takdim eylediğim istida maiyetlerinde 
bulunarak Rum Pontus eşkiyası takibatında bir çok 
hidemat ve fedakârlıklarına şahit olarak gösterdiğim 
on kadar ümerayi askeriye ve Jandarma erkânı ile 
rüesayi memurini mülkiyeden istizah olunmasını ta
lep eylemiştim. Umum Jandarma Kumandanlığı 

Encümenimiz metindeki tarihlerin tadili suretiyle 
Ticaret Encümeni maddesinin kabulünü muvafık gör
müştür. 44 ncü madde nazarı itibara alınan Trabzon 
Mebusu Rahmi Beyin takriri veçliih} tavzih edilmiş
tir. 55 ve 56 ncı maddeler verginin zamanı tahsiline 
ait < olup mütekaddim maddelerde müddetlerin bazı 
tebeddülata uğraması sebebiyle yeniden tetkik edil
mek üzere vaki olan talep veçhile'encümenimize ha
vale buyurulmuşiu. Filhakika ikinci kısım mükellef
lerde tarh olunan vergi ihbarnamesinin mart gaye
sinde tebliği ve itiraz tetkikatımn da mayıs gayesin
de intacı muktazi olmakla senei maliyenin birinci 
ayında tediye muvafıktır. Ancak birinci kısım mükel
leflerde tarh olunan vergi ihbarnamesinin haziran ga-
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yesine kadar tebliği kabul edilmiş olmasına nazaran 
birinci ayda tediye mecburiyeti mevzuübahis olama
mak lâzımgeür. Bu mülâhaza ile birinci kısım mü-
keneflere alt vergi nısfının tediyesi mecburiyeti senei 
maliyenin ikinci ayına terk edilmek zarurî görülmüş 
ve 55 nci maddede bu noktainazardan tadilât yapıl
mıştır. 

56 ncı maddelerde mucibi tadil bir cihet mevcut 
değildir. 

7 ve 30 nen maddelere tebean encümene tevdii 
birtaiep havale bııyuımlan 61 nci madde hakkındaki 
noktai nazar 30 ncu maddeye ait tafsilât meyanında 
zlkredildiği cihetle bu maddede muhtacı tadil görül
memiştir. 

Kazanç Kanunu hakkındaki lâyihanın müteallik 
takrirlerle birlikte ledettetkik kısmen veya tamamen 
kabul veya ademi kabul kararı verilen mevadı berveç-
liîbbalâ izah edilmiş ve tanzim kılman yeni mevadm 
Heyeti Celilelerine arz ve takdimine karar verilmiş
tir. 22 şubat 1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa AbdülhaHk 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Âza 

İstanbul 
Tevfik Fikret 

Âza 
Diyarbekir 

Şeref 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galip 
Âza 

Giresun 
Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakİr 
ÂZA 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Âza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Âza 

Maraş 
Mithat 

İdareten tekaüde sevk edilen Tokat Jandarma Alayı
nın Niksar Takım Kumandanlığından mütekait 

Mülâzımıevvel Şakır Efendinin istidası ve 
4/327 numaralı fstida Encümeni mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Riya
seti Ceülesine maruzu kemteranemdir. 

Mütekaddîm 4 Şubat 1926 tarih ve 875 numaralı 
istidayi aciziye zeyld'ir : 

Umum Jandarma Kumandanlığı Tokat Jandarma 
Tabur Kumandanı Binbaşı Hüseyin Beyin ağrazı şah-

siyesine müsteniden ita eylediği rapor üzerine mez
kûr miram kumandanlıkça S Teşrinisani 1339 tarihin
de idareten tekaüde sevk edilmiştim. Bu baptakf ka
ramı bir sureti musaddakasmın acizlerine tebliği zım
nında vaki olan müracaatı kemteraneme şimdiye ka
dar cevap verimtemiş ve bittabi iktisabı katiyet ede
meyen mezkûr karar aleyhinde turuku kamıniyeye 
müracaata imkânı kanom hasıl olamamıştır. Müra
caatı vakıadan bir semere hasıl olamaması üzerine 
Umum Jandarma Kumandanlığına 6 Teşrinisani 1341 
tarih ve 33218 numarah istida ile tekrar müracaat et
miş ve mezkûr istidada Tabur Kumandam Binbaşı 
Hüseyin Bey tarafından bilâtahkik ve ağrazı şahsiye-
yc müsteniden verilen raporu üzerine idareten teka
üde sevk edildiğimi ve müddeti memuriyetim sıra
sında maiyetlerinde bulunduğum zevat ile ifayi vazi
fe eylediğim mahaller ahalisinden tahkikat icra ve 
hakikatin zahire ihracı ile mağduriyetten tahlis buy-
rulmaklığımı istida ve istirham eylemiştim. Müracaatı 
vakıa üzerine icra kılınan tahkikatta Binbaşı Hüseyin 
Bey tarafından verilen rapor hilafı hakikat olduğu ve 
mahza mumaileyhin ağrazı şahsiyesine müsteniden 
tekaüde sevk edildiğim tebeyyün etmiş ise de encü-
encümeni müdiranı kararına nazaran, salifülarz ze
vatı muhteremenin lehimdeki tezkiyeleriyle hidemaü 
bergüzidem sabit olmuştur. 

Madde 5. — Mücadelei Milliye esnasında müsel-
lehan hali firarda olan asakirin celp ve cemiyle er
babı şekavetin tetikliğinde gösterdiğim hidematı fev
kalâde ve fedakârlığımdan bahiste üç yüz otuz sekiz 
senesi zarfında Niksar Müdafaa! Hukuk Cemiyeti ile 
Meclisi idare azaları tarafından takdir ve taltifim 
hususunda bir mazbata ile Dahiliye Vekâleti Celilesi 
ile Jandarma Kumandanlığına müracaat edilmiş ve 
şayanı takdir görülen hidematımdan dolayı mülâzı
mı evvelliğe terfiim icra kılınmıştı. Harbi Umumî ip
tidasından beri hali şekavette puyan olan Niksar'da
ki Koç Oğullan namiyle maruf eşkiya ile beraber bu 
kabil bir çok şakileri dahi derdest ve isthnan ettire
rek Tokat mahkemei .nizamiyesine tevdi eylediğim 
kuyudatla sabittir. 

Madde 6. — Zile hadise! müessifesi reisi melunu 
olup Amasya'da istiklâl Mahkemei Âliyesinin kara-
riyle idam cezayı sezasını bulan meşhur postacı Na
zımın takip ve tenkilinde mülga Tokat Müdafaai Hu
kuk Cemiyeti Reisi ve elyevm vilâyeti mezkûre Halk 
Fırkası heyeti idaresinden bulunan müteveflizade 
Nuri Efendi ve rüfekasuun müşabedesiyle pek çek 
gayret ve fedakârlıklarımın sırasmda mehıtnın üç re-



'tikinin meyyiten istisal ve diğerlerinin de kamilen da
ğılması ile sabittir. 

Madde 7. — Hülâsa : İki yaşında valideden dört 
yaşında pederden mahrum ve yetim kaldığımdan ba
ba dostlarından birinin muavenetiyle vatanıma iyi 
bir jandarma zabiti olabilmek için çalıştırılmış ve 
«alışabilmiştin!. Hasseten vatanıma olan derecei alâ
kamı Mücadelei Milliyenin bidayetinden beri iştirak 
ve henüz pek genç bir çağda iken tevdi olunan vaza-
ifin kâffesinde gösterdiğim hüsnü muvaffakiyetle sa
bittir. 

Madde 8. — Berveçhibalâ bertafsil arz olunduğu 
üzere gerek Harbi Umumînin devamı müddetince 
ve gerek İstiklâl Muharebesi zarfında ihraz eyledi
ğim cansiperane hidematıma mükâfaten taltifime in
tizar eylemekte iken, tabur kumandanı Binbaşı Hü
seyin Beyin ağrazı şahsiyesine müstenit ve Vali Sait 
Beyefendinin saffetinden bilistifade aleyhimde tan
zim eylediği raporla idareten tekaüde şevkime sebe
biyet vermiştir. Zaten vazifei memuriyetini sui isti
mal dolayısıyle Tokattaki Altıncı Kolordu Divanı 
Harbince dört ay mahkûmiyetine karar verilerek ic
ra ettirilen bu hapis meselesinden dahi mumaileyhin 
maiyetine ne dereceye kadar ağrazı şahsiye beslemek
te olduğu numayan olmakla beraber, zaten müdde
ti kanuniye zarfında acizlerine tebliğ edilmeyerek 

. alâhalihi bıraküan mezkûr karara müddeti kanuni-
yesi zarfında itiraz eylediğimden, Umum Jandarma 
Kumandanlığı encümen müdiramnın merbut karar 
sureti müsaddakası ile işbu itirazı istidamın kabul ve 
mağduriyetten vikayemi istida ve istirham eylerim 

««fendim hazretleri. 

Tokat Vilâyet Jandarma 
Kumandanlığına merbut Nik
sar Takım Kumandanlığın
dan mütekait ve Niksar'da 

mukim sicil 2831 
Mülâzimievvel 

Şakir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İstida Encümeni 

Adet 
Karar 
149 

İstida Esası 
24/835 

Zimmet 
511 15 Şubat 1926 

İstida Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Tokat Jandarma Alaymın Niksar Takım Kuman
danlığından mütekait Mülâzimievvel Şakir Efendinin 
Riyaseti Celileye takdim ve encümenimize muhavvel 
istidası üzerine memuru mahsusla dosyası celp ve 
tetkik olundukta, mumaileyhin her ne kadar sicilde 
bazı yolsuzlukları ve suistimalâtı zikrediliyor ise de 
mukni esbabı sübutiye mevcut olmadığı ve dosyasın
da mevcut ve bir sureti varakai istidaiyesine merbut 
lâhik Ankara Valisi Atıf, Kartal Kaymakamı Rüştü, 
Amasya Jandarma Kumandanı Naim, Niksar Şube 
Reisi Süleyman, Müdafaai Milliyeden Süvari Alay 
Kumandanı Kaymakam Rüştü Beylerin ifadelerinden 
de keyfiyet müsteban olacağı veçhile, Rumların Er-
baadaki isyanları esnasında istihkarı hayat edercesine 
çete tenkilinde yararlığı görüldüğü ve kendisini faal, 
cüretkâr, işgüzar bir zabit olarak tanıdıklarına hüsnü 
şehadet ettiklerine nazaran mumaileyhin mağdur edil
diğine encümenimizce kanaati kâmile hasıl olmakla, 
mesleğinde istihdamına karar verilerek heyeti umu-
miyenin nazan tasvibine arz olunur. 

İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Cavit Eyüp Sabri 

Kâtip Namına Aza 
Eyüp Sabri Kayseri 

Sabit 
Aza Aza 

Tokat Muş 
Mustafa Osman Kadri 
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Sıra Numarası : 75-

İSTANBUL POSTA VE TELGRAF BAŞMÜDÜRİYETİ VEZNEDARLIĞINDAN MÜLGA POSTA 
VE TELGRAF MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ PUL MUHAFIZLIĞINA NAKLEDİLEN VE KEFALETİ 
MATLUBEYİ İTA EDEMEDİĞİNDEN AÇIĞA ÇIKARILAN ALI HAYRİ EFENDİNİN MAZUL ADDt 
LÂZIM GELECEĞİ HAKKINDA MEMURlNl MUHAKEMAT HEYETİNCE İTTİHAZ OLUNAN KA
RARIN TEFSİR MAHİYETİNDE OLDUĞUNA DAİR 3/458 NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKE

RESİ VE DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/4735 3a . 9 . 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Dahiliye Vekâleti Celilesinden mevrut ve sureti 
musaddakası merbut 14 Eylül 1341 tarih ve 163 nu
maralı tezkerede İstanbul Posta ve Telgraf Başmüdü
riyeti veznedarlığından mülga Posta ve Telgraf Mü
düriyeti Umuroiyesi pul muhafızlığına nakledilen ve 
kefaleti mathıbeyi ita edemediğinden dolayı açığa çı
karılmış olan Ali Hayri Efendinin mazul addi hak
kında memurin muhakemat heyetince ittihaz olunan ve 
tefsir mahiyetinde addedilmesi hasebiyle bir muamele 
ifa olunamadığı bildirilen karar üzerine muktezasının 
ifası teklif edilmiş ve keyfiyet tefsire müteallik olduğu 
cihetle buna müteferri evrak aynen ve leffen takdim 
olunmuştur. Muamelei lâzımesinin ifa ve neticesinin 
işar buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Dahiliye Vekâleti 
Posta ve Telgraf Müdüriyeti 
Umumiyesi Başmüdüriyeti 

163 

Başvekâleti Celileye 

İstanbul Posta ve Telgraf Başmüdüriyeti vezne
darlığından mülga Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umu
miyesi pul muhafızlığına naklolunup kefaleti mat
hıbeyi ita edemediğinden dolayı açığa çıkarılmış olan 
AK Hayri Efendinin mazul addi lâzım geleceği hak
kında mülga Şûrayı devletçe müttehaz kararın 317 
numara ve 28 Mart 1339 tarihli kanun mucibince mu
teber olduğuna dair memurin muhakemat heyetinden 
irsal kılınan mazbata, kavaranın hakkı tefsiri Büyük 

Millet Meclisi Heyeti Umumiyesine ait bulunduğun
dan bahisle muhassesatı zatiye müdüriyeti âliyesinden 
Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesine iade kılın
mış olduğundan mezkûr mazbata ile merbutatı ve bu 
bapta Maliye Vekâleti Celilesi hukuk müşavirliğinin 
mütalâasını havi tezkere sureti musaddakası leffen 
takdim kılnmış olmakla iktizasının ifasına müsaadei 
fahimaneleri istirham olunur efendim. 

14 Eylül 1341 
Dahiliye Vekili 

M. Cemil 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

59 
23 . 2 - 1926 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İstanbul Posta ve Telgraf Başmüdüriyeti vezne
darlığından mülga Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umu
miyesi pul muhafızlığına nakledilen ve kefaletti mat
hıbeyi ita edemediğinden dolayı açığa çıkarılmış olan 
Ali Hayri Efendinin mazul addi hakkında Memurin 
Muhakemat heyetince ittihaz oh&ıan ve tefsir mahi
yetinde addedilmesi hasebiyle bir muamele ifa olu
namadığı bildirilen karar üzerine muamelei lâzimenin 
ifası talebiyle Başvekâleti Celileden varit olan 30 ey
lül 1341 tarih ve 6/4735 numaralı tezkere encümeni
mize havale buyrumıakla tetkik ve müzakere olundu. 

Mumaileyh Hayri Efendi (1200) kuruş maaşla mül
ga posta ve telgraf müdüriyeti umumiyesi veznedarı 
iken (800) kuruş müteferrikadan verilmek üzere 
(2000) kuruş maaşla ve (2000) lira kefaletle pul mu
hafızlığı teklifini kabul ederek 1 mart 1335 tarihinden 
15 mart 1335 tarihine kadar bu vazifeyi ifa eylemiş 
ve matlup kefaleti ita edemediğinden dolayı açığa çı
karılmıştır. Binaenaleyh mumaileyh Hayri Efendinin 
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zammı maaşla ve kendi muvafakati ile kabul eylediği 
pul muhafızlığından kefaletname ita edemediğindeta 
dolayı açığa çıkarılması kefalet nizamnamesinin (3) 
ve (8) nci maddeleri sarahatiyle müstafi addinl icap 
eder ahvaldeto bulunmakla Heyeti Celileye arz ve tak
dim kılındı. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde 

Mehmet Ata 

Mazbala Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münir 

1 Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sun 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Aza 

Aza 
İzmir 

Tahsin 
Aza 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
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İDAREİ UMUMİYEİ VİLÂYAT KANUNUNUN ON BEŞİNCİ MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA 
BAŞVEKÂLETTEN GELEN 1/838 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE DAHİLİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/259 

Kânunusani 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun on beşinci 

maddesinin tadili hakkında Dahiliye Vekâletinde tan
zim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 24 Kânunusaoıi 
1926 tarihli içtimamda tezekkür ve Meclisi Âliye arzı 
tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe maz
batasının musaddak sureti takdim kılınmıştır. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Îdarei Umumiye Vilâyat Kanunun on beşinci mad

desi po!«]s müdürlerinden maada bilûmum komiser 
ve efradının nizamname! mahsusuna tevfikan tayin 
ve azillerinin valiler tarafından ifa edileceği mut
lak olarak zikr ediliyor. Bu sarahate binaendir ki 
vaîiler vilâyetleri dahilinde münhal vukuunda ter
fii muhiti dairesinde ifa etmektedir. Diğer vilâyata 
daha kıdemli ve muktedir ve mücerret memurinin 
kendi muhitlerinde münhal vukuuna intîzaren ter-
fiiler ve ikdarları kabil olamamaktadır. Her vilâ
yet İstanbul, İzmir gibi vâsi kadrolara sahip olma
dığından bir memurun mafevk sınıfına tayin ve ter
fii için o mahalde inhilâl vukuuna intizar etmesi 
intihası gayri malûm devrei intizarın uzaması 
yüzünden inkisarı şevk ve gayretlerini ve bilhetice 
başka bir iş taharri ve tedariki ile meslekten infi-
kâklerini ve onlardan daha dün bir iktidarda bu
lunanların terörlerini mucip olduğu emsali adediye-
siyle sabittir. Buna binaen polis yetiştirmekle meş
gul olan mekteplerin mesaisinden de matlup veç
hile istifade olunamayarak yapılan masraf ve emek
ler heder olmaktadır. Bundan başka elli dört vilâ
yetin polis devairi idaresinde polis müdürü bu-
lundurulmayarak istihdaf olunan merkez memur 
ve komiser ve komiser muavinlerinden birinin idare-
ten tebdiline zaruret hâsıl okluğu takdirde harcı
rahı yine maruz on beşinci maddenin sarahatına 
binaen ancak naklolunduğu vilâyetin hududu dahi
linde bilhesap verilerek bu halde o memurun nak

ledildiği mahaller gidememesini ve bu suretle de 
senelerce iktisabı tecrübe ve malûmat etmiş kıy
meti! memurinin elden çıkarılmasını mucip olmak
tadır. Kuvvei Müselöeha gibi polisin de disiplin, 
terfi ve nakil gibi umurunun bir elden idaresindeki 
fevaidi adedi de müstağnii arz ve izah olduğun
dan bunların ahlâk ve seciyesine ve nerelerde ne gibi 
malûmat ve evsaftan memur istihdamı iktiza ettiği
ni bihakkın bilen ve takdir etmesi lâzım gelen em
niyeti umumiyeden takpi olunarak ve yine valilerin 
mütalâası alınmak suretiyle vilâyatta inhilâl edecek 
merkez memurluktan ile polis serkomiscr ve ikinci 
komiser ve komiser muavinliklerine müstahakların 
terfii maslahatı temin edeceğ'nden maddenin mâ
ruz şekilde tadiline zaruret görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dâhiliye Encümeni 
Adet 
55 

13 . 2 

Dâhiliye Encümeni Mazbatası 

1926 

Riyaseti Celileye 

Îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun on beşinci 
maddesinin tadili hakkında Başvekâleti Celüeden 
gelen 14 Kânunusani 1926 tarih ve 6/529 numaralı 
îâyihai kanuniye Encümenimize havale Duyurulmak
la tetkik ve müzakere olundu. 

Teklif olunan maddei muaddele (15) nci madde
nin ruh ve mânasına muhalif olmamakla beraber 
bazı vilâyat kadrosunun darlığı itibariyle hakkı ka-
nunusini iktisap edemeyen kıdemli polis memur
larının haklarını temin ve uzak mahallerde istin-
dam olunacak memur tedarikinde çekilen müşkü
lâtı izale noktai nazarından pek muvafık olduğu
na Encümenimiz de kani olmuş ve yalnız defi iltibas 
için birinci maddesindeki (mahallerinin mütalâası 
alınarak) tabiri (Valilerin mütalâası alınarak) su
retinde tadil edilerek Îâyihai kanuniye kabul edil
miş ve heyeti celileye arz ve takdim kılınmıştır. 

Dâhiliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
Niğde İzmir 

Mehmet Ata Ahmet Münir 
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Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sim 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Aza 
İzmir 

Tahsin 
Aza 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Hükümetin teklifi 

Mart sene 1329 tarihli İdarei Uımımiyei Vüayat 
Kanununun on beşinci maddesi bervechiati tadil edil
miştir: 

Madde 1. — Polis müdürleri gibi merkez me
murları ile polis birinci ve ikinci komiserler ve ko
miser muavinleri mahallerinin mütalâası ahnarak 
Dâhiliye Vekâletince tayin ve azlolunurlar. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmım icraya Dâ
hiliye Vekili memurdur. 

24 Kanunusani 1926 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye 
Vekili 
Recep 

Dâhiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Naf ia Vekili 

Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bariye Vekili 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevf ik Rüştü 

Maarif Vekili 
İmzada bulunamadı 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Dâhiliye Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Polis müdürleri gibi merkez memur-

lariyie polis birinci ve ikinci komiserler ve komiser 
muavinleri valilerin mütalâası ahnarak Dâhiliye 
Vekâtetnce tayin ve azlolunurlar. 

Madde 2. — Bu kanunun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmım icrayaDâhifi-
ye Vekilli memurdur. 
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