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Sayfa 
4. — Tütün İnhisar Kanununun yirmi seki

zinci ve belediye vergi ve resimleri kanununun 
yirminci maddelerinin «tefsiri hakkında (3/595) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Kavanini Ma
liye ve Dahiliye encümenleri mazbataları, 48:49 

5. — Ahar mahallere nakledilen eşhasın em
val ve düyun ve matlubatı metrukesi hakkında 
kanunu muvakkat ile işbu kanunu muvakkatin 
ikinci maddesinin birinci fıkrasına müzeyyel iba
re hakkında (1/114), (1/115) numaralı kararı 
muvakkat ve tayini muameleye mahal olmadı
ğına dair Dahiliye encümeni mazbatası, 49 

6. — Hakkı karar ve senetsiz tasarrufat ile 
tashihi kayıt muamelâtının sureti icrası hakkın
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Kavanini Maliye encümenleri mazbataları, 49 

7. — Hayvan sirkatinin meni hakkındaki 
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dan celp edilmiş olan (1/105), (1/106), (1/444) 
numaralı kanun lâyihaları ve tayini muameleye 
mahal olmadığı hakkında Adliye encümeni 
mazbatası, 49:50 

8. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin; Hükümet 
namına vuku bulan Müzayede, Münakaşa ve 
Ihalât Kanununun altıncı maddesine bir fıkra 
tezyil edilmesine dair (2/520) numaralı teklifi 
kanunisi ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları. 50 

9. — Muinsiz efrat ailelerine verilecek maa-
şat hakkında (1/47) ve düşman tarafından işgal 
edilen mahaller memurin maaşatı hakkında 
(1/49) ve Rüsumu Belediye Kanununun 14 ncü 
maddesinin fıkrai ahiresinin tadili hakkında 
(1/51) ve harpte şehfden vefat edenlerin aile
lerine intikal edecek emlâkin ferağ harçları 
hakkında (1/52), mahallî ahere nakledilmiş ve 
edilecek eşhasın emvali metrukesi hakkında 
(1/55), Ermenistan, Gürcistan ve Batum tari
kiyle Rusya'dan gelecek eşyaya azamî tarifenin 
tatbiki baklanda (1/59), 15 Mayıs 1335 tarihli 
Müikiye Harcırah Kararnamesine Müzeyyel 
Kararname hakkında (1/95) ve Mülkiye Harcı
rah Kararnamesi hakkında (1/96), 15 Mayıs 
1335 tarihli Harcırah Kararnamesinin mevadı 
muvakkate faslının tadili hakkında (1/97), fe
rağ ve intikal harçlarının tadilini mutazammın 

Sayfa 
27 Şubat 1329 tarihli Kararnameye müzeyyel 
kararname hakkında (1/111) ve (1/112) ve fe
rağ Ve intikal harçlarının tadilini mutazammın 
kararname hakkında (1/113), harp kazançları 
vergisi hakkında (1/175) ve Muhasebe! Umumi
ye Kanununun 11 nci maddesini tadilen mad
de! muvakkate hakkında (1/258), Usulü Muha-
sebei Umumiye Kanunu hakkında (1/259), tev
hidi mubayaat hakkında (1/331), tevhidi mu-
bayaat hakkındaki 4 Haziran 1335 tarihli Ka
rarnameye müzeyyel kararname hakkında 
(1/332), Türkiye ile ticaret muahedesi akdetme
yen devletlerin mevaridatına karşı azamî tari
fenin tatbiki hakkında (1/420), 1340 senesin
den itibaren inşa edilecek emaklin ve akaratın 
beş on sene müddetle vergiden muafiyeti hak
kında (1/433), Türkiye Cumhuriyeti nezdinde-
ki süferayı ecnebiyeye müsavatı rüsumiye bah
şeden Gümrük Kanununun 33 ncü maddesiyle 
Tarife Kanununun beşinci maddesinin birinci 
fıkrasına bir zeyil ilâvesine dair (1/698) kanun 
lâyihaları ile müecceliyeti askeriye vergisinin 
Bankı Osmanî memurları hakkında tefsirine 
dair ile kıta (3/37) numaralı bir tezkere hak
kında tayini muameleye mahal olmadığına dair 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 50:51 

10. — Doksan bir zatın istiklâl madalyasıy-
le taltifleri hakkında (3/606), (3/608), (3/612) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası. 51:52 

11. — İdare Heyetinin Divanı Muhasebat 
1341 senesi bütçesinin 19 ncu faslına otuz bin 
lira tahsisatı munzamına ilâvesine dair (2/518) 

* numaralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye 
mahal olmadığı hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 52 

12. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; 1341 
senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 20 nci 
maddesinin tefsiri hakkında (4/342) numaralı 
takriri ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. 52:53 

13. — Mülkiye Harcırah Kararnamesinin 
telgraf müfettişleri harcırahına ait kısmının lü
zum tefsiri hakkında (3/58) numaralı Başvekâ
let tezkeresi Ve tayini muameleye mahal olma-

! dığına dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 53 
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Sayfa 
14. — Ankara ^Ereğli demiryolunun inşa 

ve işletilmesi hakkındaki 12 kânunuevvel 1341 
tarihli Kanunun ikinci maddesinin tadiline dair 
(1/885) numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 53 

Azayı Kiram Muamelâtı 53 
1. — İstanbul Mebusu İhsan Paşanın tahlifi. 

Rey İstihsali 53 

1. — Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 
1926 senesi bütçesi hakkındaki kanunun ikinci 
defa reye vazı. 53,64:66 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 53 

1. — Mükellefiyeti Askeriye Kanunu mu
vakkatinin 106 ve 110 ncu maddelerinin tadili 
hakkında (1/854) numaralı kanun lâyihası ve 
Müdafaa! Milliye Encümeni mazbatası. 53:54 

2. — tdarei Umumiyei VBayaıt Kanunu mu
cibince azil ve nasıplan vilâyata mevdu Maliye 
memurlarından bazılarının doğrudan doğruya 
vekâletçe tayinleri hakkında (1/867) numaralı 
kamın lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazba
tası. 54:59 

Sayfa 
3. — Kayseri Maarif Müdürü iken hakkın

da tatbik edilen tekaüt muamelesinin refine ve 
tekaüde şevki tarihinden itibaren mazul adde
dilmesine dair Canlan Mebusu Rıfat Beyin isti
dası ve İstida Encümeni mazbatası. 59 

4. — Gümüşhane Mebusu* Hasan Fehmi 
Beyin; Ankara şehrinde 1924 senesinden mu
kaddem inşa edilmiş olan müsakkafattan, her 
sene tahakkuk eden vergilerinin bir misli de
recesinde ayrıca belediye yergisi tahakkuk et
tirilmesi hakkında (4/353) numaralı takriri ve 
Muvazeneli Maliye ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları. 59:61 

5. — Vebayı bakarî hastalığının men'î in
tişarını temin için her cins sığır hayvanatı ilte 
ham derilerin, hastalığın hükümferma olduğu 
zamanlarda, men'i ithali hakkında (1/756) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Ziraat 
encümenleri mazbataları. 61:62 

6. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin; hükümet 
namına vuku bulan Müzayede, Münakaşa ve 
lhalât Kanununun altıncı maddesine bir fıkra 
tezyil edilmesine dair (2/520) numaralı teklifi 
kanunisi ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları. 62:63 

BİRİNCİ CELSE 

Bedi MUzakerat; Saat : 14,20 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarabisan), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

SEKSEN İKİNCİ İÇTİMA 

3 Nisan 1926 Cumartesi 

Birinci Celse 
Refet Beyin tahtı riyasetlerinde bilimkat zaptı sa

bık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait ol
dukları mahallere havale olundu, 

Bazı lâyihalann lüzumu iadesi hakkındaki Başve
kâlet tezkereleri kıraat edildi., 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ikinci defa ola
rak, tayini esami ile reye vazolundu. 

Badehu ruznamei müzakerata geçilerek Karade
niz boğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 senesi Bütçe Ka
nun lâyihası müzakere ve aynen kabul ve heyeti umu-
miyesi tayini eşamf ile reye vaz edildi* 

— 47 -^ 
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Tayinat ve Yem Kanununa müzeyyel lâyihai ka-
nunîyenin ikinci müzakeresi icra ve tadilen kabul 
olundu. 

Vilâyat memurini maliyesinden bazılarının sureti 
tayinleri hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve bi
rinci maddesi nazan itibara alman takrirlerle birlikte 
encümene iade edildi. Ve müteakiben ikinci defa re
ye vazedilmiş olan Veraset ve İntikal Vergisi Kanu-

Lâyihalar 
1. — 1339 senesi Hazine hesabı katisi hakkında 

kanun lâyihası. (1/905) 
REİS — Divanı Muhasebet encümenine veriyor 

ruz. 
2. — Pamuklara arız olan haşerat ve emrazın im

ha ve tedavisine ve tohumlarının ıslâhına mütedair 
kanunun bazı mevadınm tadili hakkında kanun, lâyi
hası. (1/906) 

REİS — Adliye, ve Ziraat encümenlerine veriyo
ruz. 

3. — Ceza Kanununun tatbikatı hakkında kanun 
lâyihası. (1/907) 

REİS — Adliye Encümenine veriyoruz. 

Te"kfifler 
1. — Trabzon Mebusu Abdullah ve Antalya Me

busu Ahmet Saki Beylerin; Tekaüt maaşiyle muallim
lik maaşının bir zat uhdesinde içtima edebilmesi hak
kında teklifi kanunisi. (2/564) 

REİS — Lâyiha Encümenine veriyoruz. 
2 .— Trabzon Mebusu Ali Rıza Bey ve iki refiki

nin; Zürraı takviye masrafından tedeyyün ettirilen ve 
ettirilecek olan mebaliğden istirdat kılınacak olanla
rın Ziraat Bankasına itası hakkında teklifi kanunisi. 

.{2/565) 
REİS — Lâyiha Encümenine veriyoruz. 

Tezkereler 
/. — 1330 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu

nun on birinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi. (3/630) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine veriyo
ruz. 

2. — Sinop Mebusu Yusuf Kemal Beyin hâmil ol
duğu İstiklâl madalyası şeridinin kırmızı - yeşile tep-
diline dair. Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 
(3/631) 

REİS — Var, okunacak : 

nunun ekseriyetle kabul edildiği, Karadeniz Boğazı 
Tahlisiye İdaresi bütçesine ait kanunda ise nisap olma
dığı bittebliğ pazartesi günü toplanmak üzere celse 
tatil olundu. 

REİS — Efendim; zaptı sabık hulâsası hakkında 
bir mütalaa var mı? (Hayır sesleri). Aynen kabul edil
miştir. 

Heyeti Umumiyeye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi azasından Sinop 
Mebusu Yusuf Kemal Beyin Mücadelei Milliye esna
sında bilfiil ateş** altında bulunarak cephede ifayı hiz
met etmiş olduğu anlaşıldığından hâmü olduğu yeşil 
şeritli İstiklâl madalyasının kırmızı - yeşile tahvili 
Heyeti (Jmumiyenin nazan tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 
Kâzım 

REİS — Efendim; Riyaset tezkeresini reyinize arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Türkiye'de çalışan müesseselerde mecburî 

Türkçe istimali hakkında (1/890) numaralı kanun lâ
yihası ve Ticaret ve Adliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — Ereğli havzasında Kilimli ve Kozlu mevkile
rinde inşa edilecek olan lavvarlar için bir milyon li
ralık istikraz akdi hakkında (1/875) numaralı kanun 
lâyihası ve Ticaret ve Muvazenei Maliye encümenle
ri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

3. — Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye ve li-
.manlarla karasuları dahilinde icrayı sanat ve ticaret 
hakkında (1/866) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret 
ve Adliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

4. Tütün İnhisar Kanununun 28 nci ve Beledi
ye Vergi Resimleri Kanununun yirminci maddelerinin 
tefsiri hakkında (3/595) numaralı Başvekâlet tezkere
si ve Kavanini Maliye ve Dahiliye encümenleri maz
bataları. 

REİS — Okunacaktır, 

2. — EVRAKI VARİDE 
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Riyaseti Celileye 
2 Nisan 1330 tarihli Tütün İnhisar Kanunun 28 

nci ve 26 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi ve Re
simleri Kanununun yirminci maddelerine nazaran tar
tı mecburiyetinin ve kantariye mükellefiyetinin tü
tün atım ve satım muamelelerine teşmili lâzım ge
lip gelmeyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâleti ce-
lileden mevrut 27 Şubat 1926 tarih ve (6/733) nu
maralı tezkere ve Kavanini Maliye Encümeni maz
batası encümenimize havale buyurulmakla tetkik ve 
müzakere olundu. 

Balâda mevzubahis olan İnhisarı Duhan Kanunu
nun 28 nci maddesi müeddası pek sarih surette tü
tünlerin hini ihracında rüsum ve tekâliften muafiye
tine münhasır olup dahilde vukubulan ahzüita es
nasında belediyeler tarafından alınan kantariye res
minin istisnasını icap ettirecek bir mana istihraç olu-
namadığından maddenin tefsir ihtiyacından vareste 
bulunduğu nalasılmış olmakla Heyeti Celileye arz 
ve takdim olunur. 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Niğde 

Mehmet Ata 
Kâtip 
İzmir 
Kamil 

Aza 
Tekfurdağı 

M. Faik 

İzmir 
Münir 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

İnhisarı Duhan Kanununun 28 nci maddesinin 
tefsire muhtaç olmadığında ekseriyetle hem fikirim. 
Ancak kanunun neşrinde ihracat vergi ve rüsumunu 
masruf olmasına imkân göremediğimden maddedeki 
«tütün ihracatı» ibaresinin tütünün dahilde istihlâk 
edilen kısmından maadasını ifade ettiğine binaen bu 
kısmın «her türlü rüsum ve tekâliften mafu bulun
duğuna» kaniim. 

Aza 
Bozok 

»üleyman Sırrı 
Aza 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Aza 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya 

REİS — Bu mazbatayı ruznameye alıyoruz. 

5. — Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval 
ve düyun ve matlubatt metrukesi hakkında kanunu 
muvakkat ile işbu kanunu muvakkatin ikinci madde

sinin birinci fıkrasına müzeyyel ibare hakkında (1/114), 
(1/115) numaralı kararı muvakkat ve tayini muame
leye mahal olmadığına dair Dahiliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

Mülga Meclisi Mebusandan celp ile dahiliye, Ad
liye ve Muvazene! Maliye Encümenlerine havale Du
yurulan aher mahallere nakledilen eşhasın emval ve 
düyun ve mathıbatı metrukesi hakkındaki kanunu 
muvakkat ile işbu kanunu muvakkatin ikinci madde
sinin birinci fdu-asına müzeyyel İbare hakkındaki ka
ran muvakkat encümemmizce tetkik ve müzakere 
olundu. Memalflci müstahleseden firar veya gaybu
bet eden ahalinin emvali menkule ve gayrı menkule-
lerinin İdaresi hakkındaki 20 Nisan 1338 tarih ve 224 
numaralı kanun ve aher mahallere nakledilen eşha
sın emval ve düyun ve mathıbatı metrukesi hakkında
ki 17 zilkade 1333 ve 13 Eylül 1331 tarihli kanunu 
muvakkatin bazı mevadı ile 20 Nisan 1338 tarihli em
vali metruke kanununu muaddü 15 Nisan 1339 tarih 
ve 333 numaralı kanun bu bapta ahkâmı cedide vaz-
eylemiş ve işbu muvakkat kanunlar hakkında yeniden 
tayin muameleye hacet görülememiş olmakla Heyeti 
Celileye arz ve takdim olunur. 

Reis 
Niğde 

Mehmet A â 
Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet. Münir 
Aza 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Kocaeli 
İbrahim 

REİS — Efendim, encümen mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal-
odırsın... Kabul edünûştir. 

6. — Hakkı karar ve senetsiz tasarrufatla tashihi 
kayıt muamelâtının sureti icrası hakkında Başvekâ
letten gelen (1/817) numaralı kanun lâyihası ve Ta
pu ye Kavanini Mçliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye abyonız. 
7. — Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanu

nu muvakkatin birinci ve dokuzuncu maddelerinin 
tadiline dair mülga Meclisi Mebusandan celp edil
miş olan (1/105), (1/106), (1/444) numaralı kanun 
lâyihaları ve tayini muameleye mahal olmadığı hak
kında Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
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Adliye Encümeni Mazbatası 
6 Nisan 1329 tarihli hayvan sirkatinin meni hak

kındaki muvakkat Kanunun birinci ve dokuzuncu 
maddelerini muaddil olmak üzere 10 . 2 . 1340 ta
rihinde hükümet tarafından tanzim 11 . 2 . 1340 ta
rih (6/700) numaralı Başvekâlet tezkeresiyle Heye
ti Celileye arz olunan (1/444) numaralı lâyihai ka
nuniye ile bunun teferruatından olan (1/105) ve (1/106) 
numaralı kanun lâyihalaıj ve Ziraat ve Dahiliye 
encümenleri mazbataları Encümenimize havale Du
yurulmakla tetkik ve icabı tezekkür edildi. 

Meclisi Âli tarafından tasdik ve 1 temmuz 1926 
tarihinden itibaren mevkii meriyette vazı kabul bu
yurudan yeni Ceza Kanunumuzda sirkatin envai hak
kındaki ahkâm mevcut olduğu gibi kanunu medenî 
ve kavanini mer iyemizin mevaddı muhtelüfesi gerek 
hayvan beyi şûrasını ve gerek buna müteferrî mua
melâtın kâffesini yeni esasatı hukukiye dairesinde 
temin edecek ahkâmı sarmayı muhtevi bulunduğun
dan yeniden ahkâmı istisnaiye vazma lüzum kalma
dığı mütalaasiyle Heyeti Umumliyeye arzı keyfiyet 
olunur. 

Adliye Encümeni 
Reis Vekili 

'Konya Mebasu 
Refik 

Mazbata Muharriri 

Kâtip 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdı 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Aza 
Kastamonu 
Hasan Fehmi 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edildi. 

8. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin; Hükümet na
mına vuku bulan Müzayede, Münakaşa ve İhalât 
Kanununun altıncı maddesine bir fıkra tezyil edilme
sine dair (21520) numaralı teklifi kanunisi ve Kava
nini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. 

REİS — Vardır, ruznameye alıyoruz. 
Bunun müstaceliyet müzakeresi hakkında 

takrir var, okunacaktır. 
bir 

Riyaseti Celileye 
5 Nisan 1926 

Bolu Mebusu Şükrü Bey tarafından teklif edilen 
Müzayede, Münakaşa ve thalât Kanununun altıncı 
maddesine tezyil edilecek maddenin hasb-el-mevsim 
iş zamanı olmak itibariyle müstacelen müzakeresini 
arz ve teklif eylerim. 

Bora Mebusu 
Nuhzade Mehmet Vasfi 

REİS — Efendim, bu takrir mucibince bunu müs
taceliyetle müzakeresini kabul edenler lütfen el kal
dırsın,.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Müs
taceliyet müzakeresi kabul edilmiştir. 

9. — Muinsiz efrat ailelerine verilecek maaşat 
hakkında (1/47) ve düşman tarafından işgal edilen 
mahaller memurin maaşatı hakkında (1/49) ve Rü
sumu Belediye Kanununun 14 ncü maddesinin fıkrai 
ahiresinin tadili hakkında (1/51) ve harpte şehiden 
vefat edenlerin ailelerine intikal edecek emlâkin fe
rağ harçları hakkında (1/52), mahallî ahara nakledil
miş ve edilecek eşhasın emvali metrukesi hakkında 
(1/55), Ermenistan, Gürcistan ve Batum tarikiyle 
Rusya'dan gelecek eşyaya azamî tarifenin tatbiki hak
kında (1/59), 15 mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcı
rah Kararnamesine müzeyyel kararname hakkında 
(1/95) ve Mülkiye Harcırah Kararnamesi hakkında 
(1/96), 15 mayıs 1335 tarihli Harcırah Kararname
sinin mevadı muvakkate faslının tadili hakkında 
(1 /97), ferağı ve intikal harçlarının tadilini muta-
zammın 27 şubat 1329 tarihli Kararnameye müzey
yel kararname hakkında (1/111) ve (1/112) ve fe
rağ ve intikal harçlarının tadilini mutazammın ka
rarname hakkında (1/113), harp kazançları vergisi 
hakkında (1/175) ve Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 11 nci maddesini tadilen maddei muvakkate hak
kında (1/258), Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu 
hakkında (1/259), tevhidi mubayaat hakkında (1/331), 
tevhidi mubayaat hakkındaki 4 haziran 1335 tarihli 
kararnameye müzeyyel kararname hakkında (1/332), 
Türkiye ile ticaret muahedesi akdetmeyen devletle
rin mevaridatına karşı azamî tarifenin tatbiki hak
kında (1/420), 1340 senesinden itibaren inşa edilecek 
emakin ve akaratın beş on sene müddetle vergiden 
muafiyeti hakkında (1/433), Türkiye Cumhuriyeti 
nezdindeki süferayı ecnebiyeye müsaadatı rüsumiye 
bahşeden Gümrük Kanununun 33 ncü maddesiyle 
Tarife Kanununun beşinci maddesinin birinci fık
rasına bir zeyil ilâvesine dair (1/698) kanun lâyihala
rı ile müecceliyeti askeriye vergisinin Bankı Osman'ı 
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memurları hakkında tefsirine dair bir kıta (3/37) nu
maralı tezkere hakkında tayini muameleye mahal ol
madığına dair Kavanini Maliye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Gerek mülga İstanbul Hükümetti Meclisi Mebus

larından ve gerek birinci Büyük Millet Meclîsinden 
müdevver ve encümenimize muhayyel olan merbut 
cetvelde muharrer levayih ve tekâlifi kanuniyeden 
maksut olan gayenin Meclisi Âliden bu ana kadar 
intişar eden kavanüni muhtelife ile temin edilmiş 
olduğu tetkikatı vakıadan anlaşılmış ve keyfiyet 
mezkûr cetvelde hanei mahsusuna ol veçhile derç ve 
tesbit edilerek haklarında başkaca tayini muameleye 
mahal kalmamış olmakla Heyeti Celileye arz olunur. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Süleyman Sim Bozok 

Süleyman Sun 

Kâtip Aza 
Ankara Kırklareli 
İhsan Şevket ^ 

Aza 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, hulâsaları okuyoruz : 
Muinsiz efrat ailelerine verilecek maaşat hakkın

da, Düşman tarafından işgal edilen mahaller memu
rin maaşatı hakkında, Rüsumu Belediye/ Kanununun 
14 ncü maddesinin fıkrai ahiresinin tadili hakkında, 
Harpte şehiden vefat edenlerin ailelerine intikal ede
cek emlâkin ferağ harçları hakkında, Mahallî ahara 
nakledilmiş ve edUecek eşhasın emvali metrukesi hak
kında, Ermenistan, Gürcistan ve Batum tarikiyle Rus
ya'dan gelecek eşyaya azamî tarifenin tabiki hak
kında, 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Ka-
ararnameslne müzeyyel kararname hakkında, Mülki
ye Harcırah Kararnamesi hakkında, 15 Mayıs 1335 
tarihli Harçirah Kararnamesinin mevadı muvakkate 
faslının tadili hakkında, Ferağ ve intikal harçlarının 
tadilini mutazammın 27 Şubat 1329 tarihli karama-
meye müzeyyel kararname hakkında, Ferağ ve inti
kal harçlarının tadilini mutazammın kararname hak
kında, Harp kazançları vergisi hakkında, Muhasebei 
Umumiye Kanununun 11 nd maddesini tadil eden 
maddei muvakkate hakkında, Usulü Muhasebei Umu
miye Kanunu hakkında, Tevhidi mubayaat hakkında, 
Tevhidi mubayaat hakkındaki 4 Haziran 1335 tarihli 

kararnameye müzeyyel kararname hakkında, Türki
ye ile ticaret muahedesi akdetmeyen devletlerin me-
varidatına karşı azamî tarifenin tatbiki hakkında, 
1340 senesinden itibaren inşaa edilecek emakin ve 
akaraün beş on sene müddetle vergiden muafiyeti 
hakkında, Türkiye Cumhuriyeti neznindeki süferayı 
ecnebiyeye müsaadafa rusumiye bahşeden gümrük ka
nununun 33 ncü maddesi 3e Tarife Kanununun be
şinci maddesinin birind fıkrasına bir zeyil ilâvesine 
dair, Müecceliyetı askeriye vergisinin Bankı Osmanî 
memurları hakkında tefsirine dair. 

HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) — Reis Paşa bi
zi tenvir buyursunlar. 

REİS — Efendim, lâyihaların isimleri okundu. 
Encümen mazbatasını reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el .kaldırsın... fcıbul edilmiştir. 

10. — Doksan bir zatın İstiklâl madalyasiyle tal
tifleri hakkında (3/606), (3/608), (3/612) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye encümeni 
mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 
Riyasete 

Millî mücadele esnasındaki hizmetlerinden dolayı 
İstiklâl madalyasiyle taltifleri inha olunan elli iki za
tın avrakuu tetkik ettik. 

Bunlardan kammen müstahak görülen yedisinin 
kırmızı ve yirmi üçünün beyaz şeritli İstiklâl madal
yasiyle taltiflerine ve hizmetleri alelade mahiyette gö
rülen yirmi iki zata ait inhanın da reddine karar ver
di. 

1 Nisan 1926 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Afyonkarahisar Kocaeli 
Musa Kazım İbrahim 

Kâtip Aza 
Kocaeli Recai 
İbrahim 

Aza 
Ahmet Hamdi 

Mustafa Çavuş İsparta'nın Hacı Elifi mahalle
sinden. Kırmızı şeritli 

Şemsettin Bey Ziraat Vekâleti muhasebe münıe-
yizi. Kırmızı şeritli 

Emin Bey Adana Jandarma mülâzımı evvemgin-
den müstafi. Kırmızı şeritli 
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Hüseyin oğlu Hidayet Bey Mersin Viâyeti ev
rak memuru. Kırmızı şeritli 

Avni Bey Muş Cinayet Müddeiumumisi 
Beyaz şeritti 

İsparta'n Mehmet Efendi Yalvaç Müdafaai Hu
kuk Azasından. Beyaz şeritli 

Osman Ağa Zade Halil Edip Efendi Yalvaç Mü
dafaai Hukuk Azasından. Beyaz şeritli 

Osman Ağa Zade Halil Edip Efendi Yalvaç Mü
dafaai Hukuk Azasından. Beyaz şeritli 

Osman Ağa Zade İsmail Efendi Müdafaai Hu
kuk Azasından. Beyaz şeritli 

Hacı Veli Zade Hacı Efendi Yalvaç Müdafaai 
Hukuk Azasından. ' 'Beyaz şeritli 

Müftü Yusuf Hoca Zade Hüseyin Avni Efendi 
Yalvaç Müdafaai Hukuk Azasından. Beyaz şeritli 

Kara İmam Zade Yusuf Efendi Yalvaç Müdafaai 
Hukuk Azasından. Beyaz şeritli 

Hacı İbrahim Zade Etem Efendim Yalvaç Mü
dafaai Hukuk Azasından. Beyaz şeritli 

Hacı Numan Zade Ahmet Efendi Yalvaç Müda
faa! Hukuk Azasından. Beyaz şeritli 

HaUeci Zade Hacı Hasan Efendi Yalvaç Müda
faai Hukuk Azasından. Beyaz şeritli 

Hacı Abdullah Zade İsmail Efendi Yalvaç Mü
dafaai HukukAzasından. Beyaz şeritli 

Hacı Salih Zade Halil İbrahim Efendi Yalvaç Mü
dafaai Hukuk Azasından. Beyaz şeritli 

Hacı Osman Ağa Zade Rıza Bey Yalvaç Müda
faai Hukuk Azasından. Beyaz şeritli 

Hacı İbrahim Zade Ali Efendi Yalvaç Müdafaai 
Hukuk Azasından Beyaz şeritli 

Mazhar Bey Orhan Gazi Jandarma Kumandanı 
Mülâzımı evvel. Kırmızı şeritli 

Peşten' Zade Ömer Ağa İnegöl'ün Burhaniye ma
hallesinden. Kırmızı şeritli 

İsmail Efendi İnönü Nahiyesi Müdafaai Hukuk 
Reisi. Beyaz şeritli 

Etem Bey Pazarcık Nahiyesinin Saranş Karye
sinden. Kırmızı şeritli 

Trom Zade İbrahim Efendi Ertuğrul Vilâyeti sa
bık Müdafaai Hukuk Heyeti Azasından Beyaz şeritli 

Lüıtfullah Efendi Bozüyük Müdafaai Hukuk Aza
sından. Beyaz şeritli 

İnegöllü Demirci Hüseyin Efendi Bozüyük Mü
dafaai Hukuk Azasından. Beyaz şeritli 

Saatçi Ahmet Efendi Bozüyük Müdafaai Hukuk 
Azasından. Beyaz şeritli 

Bakkal Hacı oğlu AH Efendi Bozüyük Müdafaai 
Hukuk Azasından. Beyaz şeritli 

Hamamcı Zade Hayrı Efendi Ertuğrul sabık Mü
dafaai Hukuk Azasından. Beyaz şeritli 

Ali Bey Zade Mehmet Bey Yalvaç Müdafaai Hu
kuk Azasından. Beyaz şeritli 

Rıfat Efendi Diyanet İşleri Reisi Beyaz şeritli 
REİS — Encümenin mazbatasını kabul edenler 

lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

11. — İdare Heyetinin, Divanımuhasebât 1341 se
nesi bütçesinin 19 ncu faslına otuz bin lira tahsisatı 
munzamma ilâvesine dair (2/518) numaralı teklifi 
kanunîsi ve tayini muameleye mahal olmadığı hak
kında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celüeye 

Hitamı inşaatı kuvvei karibeye gelen Divanımu
hasebât dairesinin tefrişi için 1341 senesi Divanımu
hasebât bütçesine (30) bin liranın tahsisatı munzam
ma olarak ilâvesine dair İdare Heyetinin teklifi ka
nunîsi tetkik edildi. 

Bu husus içki üç aylık tahsisatı munzamma kanu-
nuyle (33) bin Hrahk tahsisatı munzamma verildiği 
cihetle işbu teklifi kanunî hakkında tayini muameleye 
mahal görülemediğinden Riyaseti Celüeye takdimi 
karargir oldu. 

Muvazene! Maliye Kâtip 
Encümeni Reisi namına Konya 

Mazbata Muharriri Fuat 

Şakfr 
Aza 

Ertuğrul 
Doktor Firket 

Aza 
Zonguldak 

Rağıp 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Maraş 
Mithat 

REİS — Efendim, encümen mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

12. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 1341 se
nesi Muvazenei Umumîye Kanununun yirminci mad
desinin tefsiri hakkında (4/342) numaralı takriri ve 
tefsire lüzum olmadığına dair Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. (1) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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REİS — Okunacaktır: (Okundu) I 
İBRAHİM BEY (töftir) — Efendim, encümen

den bir sual soracağım. 

REİS — Buyurun efendim sorunuz. (Encümen
den kimse yok sesleri) J 

REİS — Efendim, ruznameye aldık. 

13. — Mülkiye Harcırah Kararnamesinin telgraf I 
müfettişleri harcırahına ait kısmının lüzumu tefsiri I 
hakkında (3/58) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve ta- I 
yini muameleye mahal olmadığına dair Muvazenei I 
Maliye Encümeni mazbatası. I 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Ceüeye 
Mülkiye Harcırah Kararnamesinin 36 ncı maddei 

muaddilesi mucibince bazı devair müfettiş ve mua
vinlerine verifenekte olan yevmiyeler derecesinde 
Posta ve telgraf müfettişlerine de yevmiye itası zım
nında mezkûr maddenin tefsirine dair Dahiliye Ve
kâletinin tezkeresi evrakı mıttteferrlasiyla tetkik olun
du. 

Meclisi Âlice ahiren kabul buyurulan 10 Mart 
1926 tarihli 778 numaralı kanun mucibince Posta ve 1 
telgraf müfettişlerine dahi diğer müfettişler gibi yev
miye ita edileceğinden tayini muameleye mahal görü
lemeyen işbu tezkerenin Riyaseti Ceffleye takdimi ka-
rargir oldu. 

3 Mart 1926 
Reis namına 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Çatalca Konya 
Şakır Fuat 

1. — MükeUfiyeü Askeriye Kanunu Muvakkati
nin 106 ve 110 ncu maddelerinin tadili hakkında 
(1/854) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası. (2) 

REİS — Efendim, bunun ikinci maddesi Dahili-
,ye Encümenine gitmişti. Encümenden gelmiştir mü
zakeresine başlıyoruz. 

Efendim, Encümen mazbatası okunacaktır : 
Riyaseti Ceüleye 

Encümenimize havale buyurulan Mükellefiyeti 
Askeriye Kanununun 110 ncu maddesini muaddel 

(2) İşbu mazbata 75 nci içtimain nihayetine mer
buttur. 

C : 1 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Aza 
Sivas 

Rasim 
Aza 

Zonguldak 
Rağıp 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni
nin mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

14. — Ankara - Ereğli Demiryolunun inşa ve iş
letilmesi hakkında 12 Kânunuevvel 1341 tarihli ka
nunun ikinci maddesinin tadiline dair (1/885) numa 
ralı kanun lâyihası ve Nafia ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Azayı Kiram muamelâtı 
/. — İstanbul Mebusu İhsan Paşa'nın tahlifi. 
REİS — İhsan Paşa! Buyurun (İhsan Paşanın tah

lifi icra edildi. 

Rey istihsali 
1. — Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 

senesi bütçesi hakkındaki kanunu ikinci defa reye 
vazıT 

REİS — Reye vazediyoruz. Kabul edenler, beyaz 
etmeyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

Efendim, müzakere edilecek mevada geçiyoruz 
efendim. 

maddede muharrer (Meclisi idare) tabiri yerine (İda
re heyeti) tabirinin ikameciyle tashihi keyfiyet olun
muş ve Hamdi Beyin takriri Mükellefiyeti Askeriye 
Kanununun 23 ncü maddesi ahkâmına münafi gö
rülmüş olmakla Heyeti Celileye arz ve takdim olundu 
efendim. 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Niğde İzmir 

Ebubekir Hazim Ahmet Münür 

Kâtip Aza 
İzmir Bozok 
Kâmil Süleyman Sun 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Aza 
Tekirdağı 
M. Faik 

Aza 
Niğde 

Mehmet Ata 
Aza 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Madde 2. — Mükelefiiyeti Askeriye Kanununun 
110 ncu maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur : 

Kur'a keşide olunmuş veya 109 ncu madde mu
cibince bilâkura asker olmuş bir mükellef (Hizmeti 
tamme veya maksure) arkadaşlarının hini şevkinde 
vuku bulan davet üzerine gelmez ve bu da 64 ncü 
maddedeki sarahat veçhile bir mazereti kanumiyeye 
müstenit olmadığı İdare Heyetince tasdik edilmiş bu
lunursa veya esnayı şevkinde misafirhaneden veya 
yoldan firarı tebeyyün ederse hini derdest veya de
haletlerinde arkadaşlarının bidayeti şevkinden itiba
ren geçen eyyama nazaran 106 ncı maddedeki ah
kâm veçhile hizmeti cezaiyeleri tayin ve başkaca hiz
meti fnüveleri ifa ettirilmek üzere keza ahz-ı asker 
şubelerince künyelerine şerh verilerek sevkolumırlar. 

REÎS — Efendim, Encümen Meclisi idare tabi
rini idare heyetine kalbetmliştir. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, bu münasebetle arz edeyim 
ki, şimdi İsmet Beyefendi ikaz ettiler. Meclisi idare 
tabiri Ahz-ı Asker Kanununun muhtelif yerlerinde 
geçmektedir. Bunun tadili münasebetiyle biz bir em
ri mahsusla tamum ederiz. Esbabı mucibe olarak 
Meclise arz etmiş bulunuyorum. Meclisi idareye mev
du olan vazaifi badema idare heyetleri ifa edecektir 
deriz. Mazbata bu suretle geçsin diye maruzatta bu
lundum. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. Birinci 
maddedeki (Meclisi idare) tabirleri de (İdare heyeti) 
diye tashih edilecektir. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmı 106 ve 110 
ncu madde veçhile istihdam olunmak üzere halen 
silâh altında bulunanlara da şamildir. 

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

Madde 4. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

Madde 5. — Bu kanunun ahkâmını icraya Mü
dafaa! Milliye Vekili memurdur. 

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

Bu kanunun müstaceliyetle müzakeresi tekarrür 
etmiştir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, müsaade bu-
yuruhırsa bu kanunda heyeti idarelere taalluk eden 
vazifeler de vardır. Binaenaleyh maddenin «Bu ka
nunun icrasına Müdafaa! Milliye ve Dahiliye vekil
leri memurdur» tarzında olması lâzımdır. 

REİS — Beşinci madde kabul edildi efendim. Ka
nunun heyeti umumiiyesini kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. ) 

Ruznamemizin 2, 3, 4, 5, 6 ncı maddelerindeki 
lâyihaların müzakeresi için lüzumu kadar zaman geç
memiştir. 

Ruznamenin yedinci maddesine geçiyoruz : 

2. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu mucibin
ce azil ve nasıpları vilâyata mevdu maliye memurla
rından bazılarının doğrudan doğruya Vekâletçe ta
yinleri hakkında (2/867) numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim, Encümenden gelen maddeler 
okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Vilâyat memurini maliyesinin sureti tayinleri hak-

' kındaki kanunun Encümenimize havale buyurulan 
birinci maddesi verilen takrir nazarı itibara alınarak 
berveçhiâti tadil olunmakla Heyeti Celileye arz olu
nur. 

Madde 1. — Vilâyat memurini maliyesinden vari
dat ve muhasebat ve tahakkuk şube müdürleri ile 
muhasebe mümeyyiz ve başkâtipleri ve kaza malmü-
dürleri, defterdar veya muhasebecilerin intihabı ve 
valilerin tasvip ve inhası ile ve işbu memurlardan 
Iedelicap re'sen tayin edilecekler valinin mütalaası 
alındıktan sonra vekil tarafından tayin olunur. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde 

Muhalifim esbabını Heyeti 
Celileye arz edeceğim. 

Ebu Bekir Hazhn 

Kâtip 
İzmir 
Kâmil 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münür 

Aza 
Niğde 

Mehmet Ata 
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Aza Aza 
Kayseri- Tekirdağ 

Ahmet Hilmi Faik 

EBU BEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Malumu 
âlileridir ki v i laya t kanunu memleketimizde ilk defa 
yapılmış bir kanundur. Asırlardan beri devam eden, 
merkezin kahir idaresine karşı yapılmış bir kanundur. 
Valilerin yani mahallî memurların salâhiyeti, mezu
niyeti, vazifesi, tevsi ediliyordu. Şimdi bu yapılan 
muamelelerle bu mezuniyetler almıyor, yani kanunun 
ruhu gidiyor, hiç bir şey kalmıyor, gayesi mahvolu
yor. Fazla olarak Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda da
hi, vilâyetlerin tevsii mezuniyet ve tefriki vazaif esa
sı üzerine idare olunacağı tasrih ediliyor. Binaenaleyh 
bu, o kanunada muhalif, Heyeti Celilenin takdirine 
arz ediyorum. 

REİS — Efendim, bunun müzarekesine tekaddüm 
bir takrir vardır, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 91 nci maddesi vilâ

yetler idaresinin tevsii mezuniyet ve tefriki vazaif esa
sına müstenit olduğunu sarahaten gösteriyor. Halbu
ki bilcümle memurini sıhhiyenin, polis komiser ve 
muavinlerinin ve baz» memurini maliyenin muallimle
rin tayin ve azil hakkı ayrı ayrı kavanin Ue valiler
den selp ve ref edilmiştir. Şu vaziyeti hukukiye mu
vacehesinde idareten vilâyatta tevsii mezuniyet ve 
tefriki vazaif esası tabiatiyle merfu olduğundan işbu 
şekli idarenin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 91 nci 
maddesiyle kabili telif olup olmadığını tayin ve tes
pit etmek üzere takriri acizanemin Teşkilâtı Esasiye 
Encümenine tevdiini ve buradan sadir olacak karara 
kadar mevzuu müzakere olan memurini maliyenin 
azil ve nasbi kanunu müzakeresinin tehirini arz ve 
teklif ederim. 

Ardahan 
Tahsin 

REİS — Efendim, maddeyi reyinize arz etmezden 
evvel, bu madde ile müteakip mevadın teşkilâtı Esa
siye Kanunu ile kabili telif olup olmadığım Teşkilâtı 
Esasiye Encümeni tetkik etsin, ondan sonra bu kanu
nun müzakeresine devam edelim diye bir teklif var
dır. Teşkilâtı Esasiye Encümeninin de mütalaası alın
sın diyorlar. 

İHSAN HAMtT BEY (Ergani) — Efendim, He
yeti Cehle pekâla büiyorlarki bendeniz şahsen bu ka
nunun esasen aleyhdan idim. Tahsin Beyefendinin 
takrirleri vardır. Fakat diğerleri çıktıktan sonra bu

nun muallakta kalması hiç bir şey ifade etmez. Zaten 
esas kabul edilmiştir. Binaenaleyh buda reye konur, 
b'Jâhara teşkilâtı Esasiye Encümeni neye karar verir
se ona göre hareket edilir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar ben
deniz de hemen hemen İhsan Hamit Beyin söyledik
lerinin aynını söyleyecektim. Bu kanunun Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa muhalif olduğuna karar verdik. 
O zaman Maarif, Sıhhiye Kanunu, Dahiliye Kanunu 
ne olacak? Heyeti umumiyesine, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa muhaliftir diye bir sünger süreceğiz. (Han
deler) Onun için bu kanunun müzakeresine devam 
edelim ve Tahsin Beyefendinin çok büyük olan takri
rini, umum kanunlar için Teşkilâtı Esasiye meselesi 
olarak mevkii müzakereye koyalım. Yalnız bu kanu
nun müzakeresini tevkif ederseniz nasıl olur? Asıl 
Teşkilâtı Esasiyeye muhalif olanları geçenlerde kabul 
ettikte bunda nasıl tereddüt olabilir? Onun için ben 
diyorum ki Tahsin Beyin takririni, geçen ve geçmek
te olan umum kanunlar hakkında nazarı dikkate ala
lım. 

REİS — Efendim; Tahsin Beyin teklifinin resen 
nazarı mütalaaya alınmasına imkân yoktur. Ancak 
bu kanunun veyahut bu müzakere ettiğimiz maddenin 
Teşkilâtı Esasiye Encümenince tetkiki noktai nazarın
dan o encümene gidebilir. Fakat bundan evvel kabul 
edilmiş olan kanunların Teşkilâtı Esasiye Encümenin
ce tetkiki hususu zannederim ki reye konulamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Malumu 
âliniz Teşkilâtı Esasiye Kanununun 103 ncü maddesi 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiç bir maddesi hiç bir 
sebep ve bahane ile ihmal veya tadil olunamaz, hiç bir 
kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi olamaz ve 
bir arkadaşımız, Teşkilâtı Esasiye Kanununun ihmal 
edildiğinden bahsediyor. Binaenaleyh takriri reye vaz* 
etmek lâzım gelir. 

".* 
REİS — O halde takriri reye koyarız. Encümen 

tetkik edip bir mazbata yapsın getirsin. 
RAGIP BEY (Zonguldak) — Bu kanun hükümet

ten gelmiştir. Hükümetin malumatdar olması lâzım
dır. 

REİS — Kanunu müzakere etmiyoruz. Kanuna 
tekaddüm eden bir usul meselesini müzakere ediyo
ruz. 

İSMET BEY (Çorum) — Bu kanunla valilerin se-
lâhiyetlerinden bir kısmını alıyoruz. Bundan evvelki 
kanunlarda birer kısmım almışlardır. Onlar müzakere 
ve kabul edilmiştir. Mevzubahis olan kanun, İdarei 
Umumiyei Vilâyet kanuniyle valilere verilen selâhi-
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yetlerden bir kısmını alıyor. O kanunların müzakere 
ve kabulü sırasında, Teşkilâtı Esasiye Kanununun tev
sii mezumyet mefhumuna muhalif midir, değil midir 
diye Heyeti Celilede bir fikir ve tereddüt husule gel
memiştir. Meclisin ekseriyetince onlar kabul edilmiş
tir. Bittabi bütün kararlar ekseriyetin karandır. Şu 
halde bugün aynı mezuniyetin, aynı salâhiyetin bir 
kısmını alan bir kanun aynı mefhum ile tehalüf eder 
mi, etmez mi diye düşünmek ve takrir vermek Teş
kilâtı Esasiye Encümenine havalesini istemek ve et
mek, evvelki kararla bugünkü kararlar arasında doğ
rudan doğruya bir tenakus teşkil eder. Bunun için 
eğer valiler salâhiyetlerinin kısım kısım alınması, vi
lâyetlerin idaresi noktai nazarından tevsii mezuniyet 
mefhumunun tenakus endişesini meydana getiriyorsa 
böyle mütenakıs kanunları hükümetin düşünüp bura
ya getirmemesi lâzım gelirdi. Hükümet mademki bu
na getirmiştir. Teşkilâtı Esasiye Encümeni doğrudan 
doğruya tevsii mezuniyet mefhumunu yeniden düşü
nerek hükümete, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nu yeniden yaparak getirmesini teklif etsin. Hükümet 
yeni bir lâyiha getirsin. Böyle mütenakısı karar ver
mek Heyeti Celilenin aklı selimine muvafık değildir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Ma
lumu âlinrz Heyeti Celile hiç bir kayıtla mukayyet de
ğildir. Yalnız Teşkilâtı Esasiye kaydı dahilinde mu
kayyettir. Onun hilâfına herhangi bir karar, muva
fık! usul ve kanun olamaz. Esasen kabul edilen ka
nunlar pek sarih olarak tevsii mezuniyet aleyhine bir 
karardır. Hiç bir zaman kanun mahiyetini iktisap 
edemez. Ne vakit o kanun sülüsanı ekseriyetle Mec
lisin karanna iktiran etmişse o vakit Teşkilâtı Esasi
ye tadil edilmiş olur ve o zaman kanun olabilir. Çık
mış olan kanunların bir kanun mahiyetini haiz olma
dığını yine Teşkilâtı Esasiyenin sarahati gösterir. 
Onun için takrir doğrudur ve o takrir mevzubahis 
edilerek ona göre karar ittihaz edilmesi icap eder. Bi
naenaleyh evvelce kabul edilen kararların bir kıymeti 
yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, bendeniz mese
lede hiç bir vakit bir tenakus görmem. Malumu âlile
ri herhangi bir kanunun kabul edilmesi, bilâhare ona 
kıyasen bütün kanunları aynı ruhda yapmak demek 
değildir. O vakit o faraziyeyi kabul edince hiç bir ka
nunu tadil etmemek icap ederdi veyahutta bütün ka
nunları herhangi bir ruh derecesinde yapmak icap 
ederdi. Bu, batıldır zannediyorum. Şimdi mevzuba
his olan mesele, vakıa evvelce kabul edilmiş olan ba
zı kanunlarda da aynı suretle mevzubahis olması lâ

zım iken nasılsa ortaya atılmamış bir meseledir. Ta-
biatiyle müzakere edilmekte olan lâyihanın mugayiri 
kanun olduğuna dair bir teklifin her halükârda o ka
nundan evvel neticeye iktiran etmesi lâzımdır. Yani 
teklif Heyeti Âliyece ve Teşkilâtı Esasiye Encümenin
ce de muvafık surette tefsir edilecek olursa taalluku 
olan bu kanunun tabiatiyle halledilmesi icap eder ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun mefhumuna göre tadil 
edilmesi icap eder. İddia edildiği gibi işbu kanun Teş
kilâtı Esasiye Kanununun ruhuna, mefhumuna gayrı 
muvafık görülürse bendenizin itikadımca - ve huku
ken de öyle olması lâzımdır zannediyorum * keen-
lemyekün addedilmesi muktazidir. Çünkü Teşkilâtı 
Esasiyenin hiç bir maddesine muhalif ahkâmı havi ol
maması icap eder. 

Eğer zuhulen yapılmış ise bile, kabul edilmiş ise 
bile, Teşkilâtı Esasiyenin diğer bir maddesi bu mu
halefeti men ve ref ediyor. Binaenaleyh kabul edilen 
kanunun merfu olması lâzım gelir. Keenlemyekün ad
dedilmesi lâzım gelir. Çünkü, o vakit mesele basit bir 
şekilde Teşkilâtı Esasiyeyi tadil meselesidir. Halbuki 
Teşkilâtı Esasiyenin tadili için verilecek takririn sü
lüsanı ârâ ite miimzi bulunması lazımdır ve sülüsanı 
ekseriyetle karar verilmesi icap eder. Onun için teklif 
gayet varittir. Kanunla beraber bu takriri Teşkilâtı 
Esasiye Encümenine tevdi etmeli ve orada karara ik
tiran ettikten sonra buraya gelip mevzuu müzakere 
olmalıdır. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendiler; 
esas mesele bu maddenin yani, valilerden bu salâhi
yetin alınmasının tevsii mezuniyet esasını ihlâl edip 
etmemesi meselesidir. Eğer ihlâl ederse dedikleri doğ
rudur, Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhaliftir, o su
retle hareket etmelidir. Yok eğer tevsii mezuniyet 
mefhumuyle vekâlet tarafından teklif olunan bu mad
de hali ihtilâfda değilse, o vakit Teşkilâtı Esasiye En
cümenine gitmesine lüzum yoktur ve tevsii mezuniyet 

s esası ihlâl edilmemiş demektir. 
Efendiler, malumu âlinizdJr ki bir zamanlar mem

lekette merkeziyet ve ademî merkeziyet kavgaları 
•vardı. Ademî merkeziyetin ifade ettiği mana tama
men başka bir şeydir. Bu kavga bizim memlekette 
olduğu gibi, vaktiyle Fransa'da da olmuştur. Üçün
cü Napolyon zamanında, Üçüncü Napolyon Hükü-
ımeti bu işin içinden çıkmak için (Dekontraksiyon) di
ye bir formül buldu ve bunun içinden çıktı. Yani hü
kümetin, kuvvei icraıyenin bir elinden aldığını diğer 
lel'ne verdi ve efkârı umumiyeyi bu suretle iğfal etti. 
1Bugün Maliye Vekili diyor ki; filan hakkı, memurun 
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intihap ve tayini hakkım bana veriniz. Biz diyoruz 
ki, efendi sen burada tevsii menuyit esasını, mefhu
munu ihlâl ediyorsun. Yani Dahiliye Vekilinin senin 
arkadaşın olan ve aynı kuvvei icraiyeyi haiz bulunan 
Dahiliye Vekiline tabi ve onun emrine tamamen itaat 
eden bir adam alırsak tayin salâhiyetini sana verir
sek, tevsii mezuniyet mefhumunu tamamen ihlâl et
miş oluruz. 

Efendiler; burada oyundan başka bir şey yoktur. 
Bu sırf bir oyundur. Tevsii mezuniyet demek, ademi 
merkeziyet demek, vilâyet idarelerinin mezuniyetinin, 
hukukunun, salâhiyetinin, tevsii demektir. Eğer kuv
ve! icraiye idarei belediyeler ve vilâyat teşkilâtının 
hai zolduğu salâhiyetlerden birisini talep etmiş olsa 
idi, o vakit bunun teşkilâtı esasiye kanununa muhalif 
olduğu tahakkuk ederse, elbette kabul edilmemesi lâ
zım gelirdi. Halbuki, bugün ne isteniyor? Maliye Ve
kili yani, kuvvei icraiyenin bir cüzü size geliyor di-
yorki : Benim arkadaşım olan ve kuvvei icraiyenin 
diğer bir cüzü bulunan Dahiliye Vekiline merbut ve 
muti bîr memura verilmiş olan azil, nasıp ve tayin sa
lâhiyeti ki, tamamen kuvvei icraiyenandir. Hükümetin, 
kuvvei icraiyenin bir cüzü olan Dahiliye Vekâletinin^ 
muti bir memuru bulunan bir zata verilmiş olan sa
lâhiyeti, kuvvei icraiyenin huzurumuzda mesuliyetini 
haiz olan bir şahsa yani Maliye Vekâletine verilme
sini istiyoruz. Hangi esas üzerine, hangi şey üzerine 
bunun böyle yapılmasının Teşkilâtı Esasiyeye muha
lif olduğu iddia edilir? Acaba hükümet vilâyat teşki
lâtında vilâyat meclislerine, belediye meclislerine ve
rilmiş olan bir hakkı mı talep ediyor? (Gürültüler) 
lütfediniz, rica ederim meseleyi gürültü ile yapmaya
lım. Ben zatı âlinizi kemali dikkatle dinledim ve on
dan sonra buraya geldim. Rica ederim, sizde kemali 
dikkatle dinleyiniz. Mesele tahakkuk eder Ve zati âli
nizin nazariyesi daha muvafık olursa elbette kabul 
edeceğiz. 

Şimdi tevsii mezuniyet demek, bu manada yani 
buradan ifa edilen manada Dahiliye Vekiline verilen 
bir hakkın, bir salâhiyetin Maliye Vekilinden deriğ 
ve kıskanılması demektir. Bu doğru değildir hakikat
te Maliye Vekili diyoriti; bu memur benim işimle meş
guldür; benim daireme ait bir işle meşguldür. Benim 
bu memurumun azil ve tayin muamelesini, salâhiyeti
ni neden Dahiliye Vekiline tabi bir memura veriyor
sunuz, neden bu hakkı benden deriğ ediyorsunuz? 
Bunda mantıkda vardır. Esas da vardır. 

Eğer buna karşı Maliye Vekili demiş olsa idi : 
Filan dairei belediyenin, filan vilâyet meclisinin sa-
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lâhiyefi bana verilsin. O zaman hepimizin isyan et
memiz beca olurdu. Halbuki istediği bu değildir, is
tediği, aynı kuvvei icraiyenin bir kısmına verilmiş 
olan salâhiyeti kendi bu hususta daha salâhiyetdar 
olmak itibariyle kendisinin istimal etmesinden itiba-
rettir. Binaenaleyh bir tevsii mezuniyet meselesi yok
tur. Eski kanunlar = maarife ve diğer şuabatı idare
ye ait kanunlar - nasıl kabul edilmiş ise ve o zaman 
nasd tereddüdü mucip olmamış ise bugün de bu tek
lifi kabul edebiliriz. Ve Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
hiç bir muhalefet yoktur. İşte mesele böyledir efen
dim. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim, Teşkilâtı Esa^ 
siye Kanunu malumu âlinizdir ki, ümm-ül kavanindir. 
O kanunda bir madde bir çok teşkilât, bir çok ter
tibat iktiva eder. Meselâ bugün Teşkilâtı Esasiye Ka
nununuzda Şûrayıdevlet teşkilâtı vardır. Bugüne ka
dar teşekkül etdi mi? Hayır! Fakat kanunları ayrıca 
yapılıyor, tanzim olunuyor, Meclisi Âlinize gelecek, 
intihabat yapılacak, olacak... Şimdi; Tahsin Bey ar
kadaşımızın beyan buyurduktan veçhile vilâyetlerin 
umuru tevsii mezuniyet ve taksimi vazaif usuliyle 
idare olunur, bu doğrudur. Fakat Meclisi Âlinin bu 
kanunu çütardıktan sonra bugüne kadar vilâyetlerin 
tevsii mezuniyet meselesi için bir müzakere, bir mü
nakaşa, bir teklifi kanunî oldu mu? Hayır madde ye
rinde duruyor. 

Şimdi, idarei salatanın •» o da kararname şeklin
dedir » çıkarmış olduğu bir İdarei Vilâyat Kararna
mesi vardır. Yirmi sene evvel çıkmış olan o kanun 
birtakım vazaifi valilere vermiştir. Bugün Meclisi 
Âliniz o kararname ile mukayyet misiniz? Kararna
mede bir çok sakametler vardır. Tabiîdir ki idarei vi
lâyat tanzim olunur, tevsii mezuniyet kanunları çı
karsa o vakit tanzim edersiniz. Valilere ne vermek 
lâzımdır, merkeze ne kalmak icap eder? Onları o va
kit tanzim edersiniz. Binaenaleyh idarei sakıtanın ka
rarnamesini dustur-üi-amel ittihaz etmeniz caiz değil
dir. Meselâ doksanıncı maddede ne diyor : Vilâyet
ten şehirler ve kasabalar ve köyler şahsiyeti hükmi-
yeyi haizdir. Oldu mu? Olmadı. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Doksan bi
rinci maddeyi de oku!.. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Müsaade buyurun, ve
rilen takrirde Meclisi Âliniz Teşkilâtı Esasiye Kanu
nuna muhalif olarak kanunlar çıkarmış deniyor. Ben
deniz bu sözü reddederim ve Meclisi Âlinizi tenzih 
ederim. Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiye Kanununu na-
sılki Meclisi Âliniz çıkarmıştır, o kanunun hilâfına 
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bir kanun çıkarmaz. Binaenaleyh yapılan teklifler ve 
verilen kararlar muvafıktır ve bu teklif de aynı şekil
dedir. Teşkilâtı Esasiye encümenine gitmesine lüzum 
yoktur. Maddenin müzakeresini teklif ederim. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Esası müzake
re ediyorsak söz istiyorum. 

REİS — Esas hakkında değil, usul hakkındadır 
efendim, buyurun Abdullah Azmi Bey!.. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efen
dim! arkadaşımız tarafından verilen takrir hakkında 
söylenecek söz tabiî usul hakkında olmak lâzım ge-
lir. 

Arkadaşımız bu meselenin Kanunu Esasi Encü
menine tevdiini teklif ediyor. Bu bir tekliftir. Bu tek
lifi ya Kanunu Esası Encümeni kabul eder veya Mec
lis, Kanunu Esasi Encümenine gönderir. 

Mecülsln, Kanunu Esasi Encümenine gönderilie-
bilmesi için başlı başına bir mevzuu olan bu takriri 
ruznameye alarak müzakere etmek lâzımdır. Bugün 
bir karara iktiran ettirilemez. Çünkü bunun Kanu
nu Esa;>i Encümenine gidip gitmemesi hakkında, le
binde söz söylemek lâzımdır. O sözler söylendlikteen 
sonra Meclis karar verirse Kanunu Esasi Encümeni
ne gider, yoksa bugün bunun esası hakkında ne söz 
söylemek doğrudur, ne de karara iktiran ettirmek 
doğrudur. Bir defa ruznameye alınarak söz söylen
mesi lâzımdır. 

REİS — Müzakere edıîlımekte olan kanunun he
yeti umumiyesi değil, maddesidir. Müzakere edilen 
herhangi bir maddenin encümene tevdiini, müzake
resi esnasında herhangi azadan biri teklif edebilir. 
O reye konulur. O madde ya encümene gider ve
yahut girmez. Bazı kanunlar vardır ki Meclisi Âliye 
gelmiştir ve on defada encümenlere iade olunmuş
tur. Bu da bir maddedir. Ve bu maddenin Teşkilâtçı 
EsasCye Encümenine olduğu gibi Maliye ve Dâhiliye 
encümenlerine de tevdii teklif olunabilir ve bu da 
reye konulur. Kanunun heyeti umumiyesinlin encü
mene verilmesi artık mevzubahis olamaz. Çünkü 
heyeti umumiyesi hakkında müzakere bitmiştir ve 
maddelerdi e geçilmiştir. Şimdi reye konacak, mese
le budur. Bu maddenin Teşkilâtı Encümene gütmesi 
teklif olunuyor. Meclisi Âlıi gitsin derse yalnız o mad
deyi göndeririz, gitmesin derse o maddeyi reye ko
yarız. Encümene gitsin derse yalnız o maddeyi Encü
mene göndeririz. Arteık kanunun müzakeresine de
vam olunamaz (Doğru sesleri). 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ar
kadaşlar; mevzubahis olan maddenin Teşkilâtı Esa

siye Encümeninle gönderi Emesi teklif ediliyor. Estba-
bı mucibe olarak da bu maddenin muhteviyatının 
Teşkilâtı Esasiyeye muvafık olup olmadığını tetkik 
ed.îmesi dermeyan ediliyor. Mesele, lâletteyin her
hangi bir maddenin şu veya bu esbabı mucibe ilıa 
şu veya bu encümene gitmesinden ibaret değildir. 
Yani acaba yapmakta olduğumuz bu kanunun şu 
maddesi Teşkilâtı Esasiyeye muvafıkmıdır, nıuga-
yirmidir? Meselesinde bir tereddüt hâsıl olduğu iz
har edilmiştir. Ve bu tereddüdün izalesi için encü
menden rey alınacaktır. Halbuki müzakere esnasın
da bazı arkadaşların söylemelerinden şu netice çık
tı. Buna mümasil iki kanun ekseriyetimizin tutmak
ta olduğu Hükümetimiz tarafından bize sevkedil-
miş ve lâyiha olarak gelmiş ve bizim de ekseriyeti
miz tarafından kabul edilmiştir. Eğer bu madde
min mahiyetinde Teşkilâtı Esasiye Kanununa mu
halif olduğu gibi bir tereddüt hâsıl olmuşsa evvelki 
kanunlar hakkında da bu tereddüt hâsıi olmuş ol
duğu kendiliğinden tezahür eder. 

RASİH BEY (Antalya) — Mevzubahis olan bir 
maddedir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — Di
ğer taraf t can eğer Teşkilâeh Esasiye Encümeni bu 
ma;!den!n Teşkilâtı Esasiyeye mugayir olduğu hak
kında bir rapor getirirse vaziyet ne olacaktır? Vazi-
yeet şu o'açaktır ki, Halk fırkasının tutmakta oldu
ğu Hükümet Teşkilâtı Esasiyeye mugayir üç kanun 
getirmiştir ve onların ikisini... 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Zühulen. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — Zü-
huüen olamaz, İkisini Halk fırkasının ekseriyeti ka
bul etmişör. Bunda Teşkilâtı Esasiye Kanununa mu
halif olduğu neticesti çıkacaktır. O halde ekseriye
timizin Hükümete karşı olduğu şu vaziyet neyi ifa
de edecektir? (Gürültüler) Neden böyle dalgalanıyor? 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Çok dalgalı 
söylediniz de. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — Hü
kümete karşı benim anlayışım yalnız (Lan) vaziyeti 
olmayacak Teşkilâtı Esasiyeye mugayir kanunlar 
geçtirmesi itibariyle daha fazla bir şey olacaktır. Bu 
îiöktai nazarandan bendeniz meseleyi nazik görüyo
rum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Beyefen
di, aksi de naziktir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (eDvamla) — 
Hükümetin bu hususta bizi tenvir etmesini ve yanlış 
bir yola sapmaktan içtinap etmemizi rica ediyorum. 
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REİS — Efendim, maddenin Teşkilâtı Esasiye En
cümenine tevdi edilip edilmemesini reyinize vazedi
yorum. 

Tevdiini kabul edenler... Kaibul etmeyenler... En
cümene tevdii kaibul edilmedi. Şimdi madde bir kere 
daha okunsun. 

Vîîâyat memurini maliyesinden bazılarının su-
rel'i tayinleri hakkında kanun 

Mailde 1. — Vilâyat memurini maliyesinden va
ridat ve muhasebe ve tahakkuk şube müdürleri iîe 
muhasebe mümeyyiz ve başkâtipleri ve kaza marnıü-
dürleri, defterdar veya muhasebecilerin intihabı ve 
valilerin tasvip ve 'inhası ile ve işbu memurlardan te-
delicap resen tayin edilecekler valinin mütalâası 
alındıktan sonra vekil tarafından tayin ohınur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kaibul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İdarei Umumiye; Vilâyat Kanunu 
muvakkatinin onuncu maddesinin işbu maddeye 
muhalif olan ahkâmı mefsuhtur. 

REİS — Efendim, söz isteyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kaibul olunmuştur. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunun icrasına Dâhiliye ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, kanununun müstaceliyetle müzakeresi 
hakkında karar yoktur. Onun için ikinci defa müza
kere edilecektir. 

Efendim, tayini esami ile reye vazettiğimiz lâyi
haya henüz reylerini vermeyenler lütfen reylerini 
versinler. I 

Efendim, ruznamenin diğer maddelerine geçiyo
ruz: 

3. — Kayseri Maarif Müdürü iken hakkında tat
bik edilen tekaüt muamelesinin re fine ve tekaüde 
şevki tarihinden itibaren mazul addedilmesine dair 
Çankırı Mebusu Rifat Beyin istidası ve İstida Encü
meni mazbatası (1) 

REİS — Okunacakefar. 
(Mazbata ve İstida Okundu) 
REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul olunmuştur. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

4. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin; 
'Ankara şehrinde 1924 senesinden mukaddem inşa 
edilmiş olan müsakkafattan her sene tahakkuk eden 
vergilerinin bir misli derecesinde ayrıca belediye 
vergisi tahakkuk ettirilmesi hakkında (41353) numa
ralı takriri ve Muvazenei Maliye ve Dâhiliye Encü
menleri mazbataları (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
varmı? 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim; malûmuâi-
leri Cihan Harbinden sonra her yerde az ve çok ge
çinme buhranı olmuştur. Bilhassa merkezi hükümet
lerde bu buhran daha çok hissedilmişti. Bu merkez
lerden birisi de kendi merkezcimiz olan Ankara'dır. 
Ankara, bir vilâyet merkezi iken bir devlet merkezi 
oldu, binaenaleyh vilâyet merkezine nispeten vazi
yeti, belki on, onbeş misli tevessül etmüş ve o kabili
yeti olmamıştır. Şu halde burada mevcut olan nüfu
sum dört beş misli bulunması mecburiyeti, zarureti 
hâsıl oldu. Bu mecburiyet ve zaruret karşısında pek 
mahsus olarak memleketin maişetinde oldukça bir 
fark vardır. Merkezi Hükümette iezayüt eden nüfu
sun yüzde altmışını, yüzde yetmişini bilhassa memu
rin teşkil eder. Memurinin vaziyetleri ise her halde 
geçinme buhranı fazla olan yerlerde kendilerine daha 
hafif şerait hazırlamayı icap ettirir. Onun için teklif 
edilen lâyiha, Ankara'nın merkez olması hasebiyle 
geçen ve bu seneye nispetle mütemadiyen tezayüt 
eden esasa nazaran yine az çok bir farkı tevlit ede
cek bir lâyihadır. Bu sebepten Iây'hanın reddini tek
lif ediyorum. 

İHSAN BEY (Ankara) — Bendeniz, bu kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında söz söylemeden evvel 
bir nokta hakkında nazarı dikkatinizi celp edeceğim. 
Kanunun ismi yoktur. Şehremanetine meblâğ ikrazı 
hakkındaki kanunun müzakeresi esnasında bir tak
rir verihnüşti. O takrirde buraya madde halinde tes
pit edilerek Encümenden geliyor. Bu kanun, ne ka
nunudur? İsmi yoktur. Binaenaleyh isim yerildikten 
sonra Meclise gelmesi icap ettiğinden evvelemirde 
Encümene iadesini? teklif ediyorum ve bir takrir tak
dim ediyorum; 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Esas mesele hakkındamı? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kanunun 

aleyhinde söyleyeceğim. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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REİS — Efendim, kanunun reddi teklif oSunu- I 
yor. O teklifler kabul olunmazsa ondan sonra söy
lersiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
zaten Encümende de muhalif kaçınıştık. Noktai na
zarımızı izah etmek icap eder. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, Hasan Feh
mi Beyefendinin teklifleri, nevicat bir vergidir ve 
dünyada bir emsaline, numunesine tesadüf edilece- I 
ğ'ni zannetmem. Çünkü: AklıseMnı böyle bir şehüre I 
ayrıca vergi teklif edilmesini ifade etmez. Billmiyo- I 
ram... Vergiler, umumî anahatlardan tespit edilir. 
Meclisten çıkar ve umumî olur. Böyle bir şeyede mah
sus, yalnız Ankara'ya mahsus, bir vergî teklif edildi
ğine zannetmiyorumki dünyada emsaline tesadüf edil-
m"ş ve edilecek olsun. Ankara'yı düşündüğümüz va
kit Ankara şehri diye düşünürsek her türlü teklif ya- I 
pıîabilir. Fakat Ankara şehri: Türkiye mileitinin be- I 
kasını temin eden anasırı ve icap eden esbabı havi bir I 
Türkiye şehridir. I 

Ankaralıların istifadesi meselesine gelince : Ben-
denliz, yerli ankarahların böyle zannedildiği kadar I 
Ankara'da Hükümeti merkeziyenin teessüsünden do
layı fazîaca istifade ettiğine kaani değiMm. Çünkü: I 
Burada istimlâk hududu dâhiline giren ve hepimizin I 
malûmu oüan birçok araziyi - ki bunlar sulu arazi I 
idi, yerliler bundan vaktiyle pek istifade ederlerdi -
Bugün yüzde bir kıymeti ile istimlâk ettik. Eğer yer
lilere mutlaka az çok, bir mükellefiyet tahmil etmek 
lâzım ise en mühim arazilerini yüzde bir, belki binde I 
bir kıymet ile elîerindem almakla onlara bu mükelle
fiyeti tahmil ettik. I 

Şimdi teklif edilen bu kanunun, yine zenginlere 
şümullü yoktur. Zenginler evlerini yıkmış cadde ke
narlarıma yapmışlardır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Avukatlık etme! Zenginlere şümulü var. I 

EMÎN BEY (Devamla) — Bilâkis fıkkaraya şü-
mu'ü var. Bu fıkara şimdiye kadar evine bir çivi ça-
kamamış, bir direk dikememiştir. Bundan sonra da 
belki daha elli sene Şehremanetinin süprüMü araba
ları evlerine varmayacak, kapılarının önüne, sokak
larına kaMırım yapılmayacak, elektrik tesisatı ya
pılmayacak oîfen Kamamönü, Hisar gibi yerlerim sük-
kânı oîan fakir halk bu vergiyi verecektir. Binaen-. 
aîeyh, böyle bir tekîif, bitaem nasıl adaleti ifade 
eder?... Bendenizin asıl korktuğun mesele... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Zenginlere sirayetidir. j 
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EMİN BEY (Devamla) — Benim asıl korktuğum 
mesele, memleketin muhtacı imar okluğu bir sırada 
bu istikrarsızlığın memleketin imarına mani olması
dır. Nitekim bu devredeki mebuslar böyle eski mü
sakkafata birer misli vergi zammederlerse üçüncü 
devre mebusları da - ikinci devrede ev yaptıran me
busların müsakkafatına beş misüi zam yapacaklardır. 
(Handeler) Ortada bir mantıksızlık vardır. İkinci man
tıksızlık da onu takip edecektir. Memleket muhtacı 
imardır. Almanya öyle bir hale geSmişki imar edile
cek hiçbir yer kalmamış. Aldığı icar kadar vergi tarh 
etmiş. Bendenizde buna razıyım, fakat memleket ma
mur olsun. Ondan sonra gayet kolaydır. Onu istedi
ğin kadar devlet hesabına zaptedıer, oturursun. Fa
kat o zamana kadar böyle şuursuz, hesapsız, muva
zenesiz kanunlarla biz iş yaparsak, kimse on parasını 
memleketin imarına sarfetmez. Heyeti muhteremele-
rJnden istirham ederûm, bu kanunu reddetsin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu teklifi yapan Hasan Fehmi Beyefendiden bende
miz Encümende sordum. 1336 senesinden evvel diye 
teklif ediyorsunuz, sonra yapılanlara niçin teşmil et
miyorsunuz dedim. , 

Dedilerki: 1336'dan evvel yapılan mebani bugün 
bedeli inşası kadar bir icarla veriliyor. Taıbiatiyle 
bir fazlalık var. Bu ise sahibinin bir külfet ve zah
meti inzimam etmeksizin hâsıl olmuştur. Bundan 
belediye istifade etmelidirler. Pekiyi yenisine gelin
ce: Hayat pahalı, usta pahalı, malzeme pahalıdır. 
İyi ama on bin liraya yaptırıyor. On beş bün liraya 
icara veriyor. Bunun pahalısı nerede kaldı. Adalet 
ise hepsini birden tetkik etmeyi icap ettirir. Benrîe-
müz Şehremanetinden tahkik ettim, maalesef bula-
madım. Aynen okuyacaktım, Rüsumu Belediye Ka
nununun birinci maddesinde belediye hududu dâ
hilinde bulunan müsakkafat vergilerinin rubu be
lediyeye aittir. Deniliyor. Bu kanuna göre Şehrema
neti Ankara'dan on sekiz bin İtfa alıyor. Bu, tahrir
den evvel. Bugün tahriri müsakkafat, yapılmıştır. 
Müsakkafat vergisini üç yüz bin lira tahmin ediyor-
îav. Bunun rulbbu yetmiş beş bin lira eder. İşte Ha
san Beyefendinin istedikleri varidat çıkmıştır. On 
sekiz bin liradan yetmiş bin liraya çıkan bir vari
dat, belediye için mühim bir varidattır. Bunu ka
bul ettiğiniz takdirde bile acaba Ankara hazineye 
muavenetten vareste kaîacakmı? Kalmayacak. Ne
ticede mesken buhranı olacak, birtakım az maaşlı 
fukara memurinin oturdukları evlerin icarları ar
tacaktır. Bunda yine memurlar mutazarrır olacaklar
dır. 
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Sonra» 1336'dan evvel yapılmış olan birtakım ev
lerde bazı fukara bir göz odasına çekilmiş, öteki gö
zünü icara vererek oradan maişetini temin edip vak
tini geçiriyor. Binaenaleyh bu, muvafıkı adalet değil
dir. Bendeniz reddini teklif ediyorum. 

REİS — Evvelâ kifayet takririni reye koyacağını. 

Riyaseti Ceiiieye 
Müzakere kafidir, maddelere geçilmesini teklif ede

rim. 
Adana 
Zamir 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müzakerenin ade
mi kifayeti hakkında söyleyeceğim. 

REİS — Buyurunuz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bu ka-
nunnun müzakeresi iyice olmamıştır. Onun için bir 
parça daha tamiki müzakerat lâzımdır. Ne şekilde 
olduğunu tetkik edersek görürsünüzki kanun büsbü
tün çığlından çıkmıştır. Bir parça tetkik edelim: 
Teklifi kanunide evvelce Ankara'da inşa olunmuş 
evler için bir vergiden muafiyet kanunu çıkardı idik. 
O vergiden muafiyet kanunu nazarı dikkate alına
rak bir kanun teklif olunmuştur. Sonra Muvazene! 
Maliye Encümeni tamik ederek ta 1336'daki tarihi ya
ni bizim nefinuziot taallûk ettiği tarihten sonraki
leri muaf tutuyor. O da hakikaten yerlilere karşı 
bir şey oluyor. Yani bir 1336'dan sonra Ankara'ya 
geldik. O vakitten sonra bizim de ittenfaattar oldu
ğumuz bir vaziyette teklif olunmasın meselesi çıkı-
yorki; nazik bir meseledir. Sonra, hakikaten bazı 
arsaların boş durmaması icap ediyor. Binaenaleyh 
bunları ağır bir vergiye tabi tutarak biran evvel yap-
tırıbnalaruu temin etmelidir. Çok rica ederim arka
daşlar! Ankara şehrinin vüsati, şehir hududu o ka
dar büyümüştür ki; bütün arsaların üzerine bina ya
pılamaz. Binaenaleyh onların üzerinde bir mun
zam vergi korsak şey olur. Yani geçenlerde ben had-
dizatmde teklifi * kanuninin lehinde söylerken şim
di aleyhinde söylemek mecburiyetindeyim. 

Sonra, Dâhiliye Encümeni de başka bir şey yap
tı, şerefiye alınan yerlerden vergi alınmaz diyor. Bir 
arkadaşımızın dedüği gibi izbe yerlerden, zaten kıy
meti olmayan yerlerden mi alacağız? Esasen şerefi
ye nedir? Haddi azam! olarak ruhundan fazlasını 
alacak demektir. Onun için yine büyük bir tesir 
yapmaz. Onun için kanunlar tevali ediyor ve her 
encümenden geçtikçe daha bizim kabul edemeyece
ğimiz bir şekle geliyor. Bir Arkadaşımız diyorki ; 

«Ankara için nev-icat bir kanun yapıyoruz.» bunu 
bugün yapmıyoruz ki.. Cebri istimlâki -emval hak
kımda Ankara için nev icat bir kanun yaptı idik. 

Onun için bu mesele hakkında cereyan eden mü-
. zakere kâfi değildir. Kanun da birçok safahata uğ
ramıştır. Binaenaleyh kanunun bugünkü i şekilde mü
zakeresi doğru değildir. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler el 
kaldırsın... Kâfi görmeyenler el kaldırsın... Müzake
re kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Ceiiieye 
Lâyihanın reddini arz ve teklif eylerim. 

Antalya 
Rasfh 

Riyaseti Ceiiieye 
Esbabı mucfbesinJ kürsüden arz ettim. Kanun An

kara'da mesken buhranını tevlitten başka bir gaye te
min etmeyeceğinden reddini teklif ederini. 

Yozgat 
Süleyman Sim 

Riyaseti Ceiiieye 
Bu kanuna İsim vazedâkntemıiştir. Kanunun ismi 

ve sernamesi tertip edilmek üzere Encümene iadesi
ni ara ve tejîh'f eylerim. 

Ankara 
İhsan 

İHSAN BEY (Ankara) — Bendenizde iştirak edi
yor ve takririmi geri alıyorum efendim. 

REİS — İki takrir kanun tekBfinin reddini tek
lif ediyorlar. Reddi kabul edenler el kakursm... Ka
bul etmeyenler el akklırsın... Kanunun reddi kabul 
edilmiştir (Alkışlar). Ruznamenin diğer maddelerine 
geçiyoruz efendim: 

5. — Vebai bakan hastalığının meni intişarını te
min için her cins sığır hayvanatı île ham derilerin, 
hastalığın hükümferma olduğu zamanlarda, meni it
hali hakkında (1/756) numaralı Kanun lâyihası ve Dâ
hiliye ve Ziraat Encümenleri mazbataları (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler el 
kaldıranı... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanununun beşinci mad
desiyle 26 Kânunuevvel 1341 tarih ve 668 numaralı 
muadilinin amncı maddesinin tadiline ; dan* Kanun 

Madde 1. — Komşu memleketlerden herhangi bi
risinde sâri hayvan hastalıklarının vücudu aıuaşıl-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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dikta memleketlerden vasıta» sirayet olaibifiecek hay
vanat ve mavadı hayvasiiyenfo TiMUye'yfe ithal mü-
nas-ip müddetle ınenedilmiştir. 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ AL! RIZA »EY (Mardlm) — Efendim; burada 
bir tertip hatası vardır. «Komşu memleketlerden her
hangi birisinde sâri hayvan hastalıklarının vücudu an
laşıldıkta» (O memleketlerden) denilmesi lâzım ge
lirken «o» konmamıştır. İlâve edilecektir. Ve niha
yetinde «.... İthali münasip müddette menedilr» su
retinde maddenin tashihi lâzımdır. Encümen namına 
tashihini rica ederim. 

REİS — Maddeyi bu tashih veçhile reyinize arz 
edliyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaîdırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Emrazı şantiyeden telef olan hayva
nat derilerini yüzenler, iaşelerini veya enkazım güıa-
dükferi mahaiiierden çıkaranlar veya satanlar veya bi
lerek satın alanlar; 

Emrazı sariyeden bittahsis vetbai bakar! cemrei 
bakteridi, cenmd araziye hastalıklarından musap olan 
hayvanatın lulıum ve enkaz ve cülui ve sairesini bile
rek saklayanlar veyahut satan veya satsa atanlar; 

Memurini fenniyenin tasviyesiyle Hükümet tara
fından icrası emredilen tedabiri fenniyenin tatbik ve 
icrasına mümanaat eyleyen ve mezbahalardan gayri 
mahallerde hayvanat kesenler, işba- kanun aMcâmına 
tabi emrazı sariyeden biriyle malüMyeti veyahut si
rayete mâruz ve bulaşık olduğunu bildiği hayvanatı 
memlekete ithal eyleyenler bir aydan öç aya kadfen* 
hapis veya beş Türk lirasından yirmi Türk lirasına 
kadar cezayı nakdi ile tecziye edilmekle beraber » 
mahalde zuhuruna sebebiyet verdikleri sari hasta
lığın defi için Hükümetin sarfeylediği bilcümle ma-
sarifat ve ücüratla tazminat yekûnunu cezaen itaya 
veya ahkâmı umumiye veçhile o nispette hapse mah
kûm olurlar. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMİ 
BEY (Kastamıoınu) — Paşanı; bu maddenin lütfen Ad
liye Encümenine tevdiini rica ediyorum. 

REİS — Efendim, ikinci maddenin Adliye En
cümenine tevdiini isliyorlar. İkinci maddenin Adliye 
Encümenine tevdiini kabul edenler el kaklasın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. O hat 
de ikînci madde encümenden gelmedikçe diğer mad
deler hakkında karar alamayacağız. 

Tayini esami ile reye vazedilen kanun hakkın
da ârâ istihsali hitanı bulnuıştur. 

I 6. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Hükümet namı-
j na vukubulan Müzayede, Münakaşa ve İhalât Kaııu-
ı nunun altıncı maddesine bir fıkra tezyil edilmesine 
I dair (3/520) numaralı teklifi kanunisi ve Kav ahini 
i Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata-
I lan (1) 
I REİS — Efendim, bugünkü ruznamemizde müs-
[ taceliyet müzakeresi kabul edilen Bolu Mebusu Şük-
I rü Beyin teklifi kanunisinin müzakeresine başlıyoruz. 
I REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
I yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler el kal-
I dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edii-
I mistir. 

1 22 Nisan 1341 tarik ve 661 numaralı Müzayede ve 
E Münakaşa ve Nihalât Kanununa müzeyyel Kanun 
E Birinci madde — Müddeti iki seneye kadar olan 
i oı man ihajâtında teminatı muvakkate akçesi bir se-
I ncEik bedeli muayyenin yüzde yedi buçuğu ve iki se-
I neden beş seneye kadar olan ihalâtta yüzde on beşi 
1 ve beş senelikten fazla ihalâtta yüzde ellisi olarak 
I alınır. BadeMhale müddeti kanun iyesi zarfında te-
| ıminati katiye bu mekadirin iki misline iblâğ olunur. 
I REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsıın... Ka-
I bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
I İkinci madde — Gerek, müzayedei aleniye ve ge-
I rek kapalı zarf usulüyle yapılan eşcarı kaime müza-
I yedeHerinin hitamında komisyonu mahsuslarınca 
1 haildi itidal kararı ita olunduktan sonra emri ihale-
I feri Ziraat Vekâletinden badelistizan icra olunur. 
I Tarihi istizandan itibaren ihalenin tasdiki bir ayı 
1 tecavüz eylediği takdirde mahallî komisyonu ihalei 
j katiyeye seJâhiyettardır. 
I REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
fi bu l e tmeyenler e l kaldırsın. . . K a b u l edilmiştir. 
1 Ü ç ü n c ü m a d d e — Baladaki mevad a h k â m ı n a 
I riayet etmeyen müteahhitler haklarında kanunun şe
fi kizinci maddesi ahkâmı tatbik olunur. 

| REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
fi bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edHteiştir. 
I Dördüncü Madde — İşbu Kanun neşri taribin-
fi den muteberdir. 
i REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka-
I bul etmeyenler el kaktasın,.. Kabul edilmiştir. 
S Beşinci madde. — İşbu Kanunun ahkâmını icra-
I ya Ziraat Vekili memurdur. 
1 REİS — Maddeyi kabul edestee el kaldırsın... Ka-
I bul etmeyenler el kaldırsın... Kahul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna mezbuttur. 
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Efendim, kanunun müstaceliyetle müzakeresi ka
bul edffinîşfî. Kanunun heyetT umunriyesmî reyinize 
arz ed*$orenı» Kaimi «deaSer el kaldırsm... Kabul et
meyenler el kaldırsm... Kanunum heyeti umumiye» 
kabul ediîmiştir. 

Efendim; Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresini» 
1926 senesi bütçe kanunu hakkındaki netice! ârâyt 
arz edeceğim: 

Kanuna 140 zat rey vermiştir. İkinci defa reye 
1 konduğu fçm muamele tamamdır. 139 kabul, 2 ret 

vardır. Binaenaleyh kanun 138 rey ile kabul edilmiş
tir. 

FfrBftint razaanaesuıade müzakere edecek bir şey 
kalmadı. Çarşamba gpoü saat on dörtte içtima etmek 
üzere celseye niba^et n»qponım. 

Hitan* miirriıarat Saat : 15,50 

. . • • 

— 6İ — 
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Karadeniz Tahlisiye 

ADANA: 
İsmail Safa fi. 
Zjalmik! B, 

AFYON KARAHİSAR 
izızöt U M B. 
Ruşen Eşröf fi. 

AKSARAY 
'Bestüm Ataflay fi. 

AMASYA 
Affl Rıza B. 
Esat (B. 
Na/fiiz B. 

ANKARA 
Ali ıPualt Paşa 
İhsan fi. 
SaMr fi, 

ANTALYA 
Haisam Sıltfcı IB. 
Raıslih fi. 

ARDAHAN 
Taihsıin B. 

ARTVİN 
Hılmü B. 

AYDIN 
•Mıithat B, 
Talhsin B, 

BAYEZto 
Şeflik B. 

BÎGA 
M e t a e t B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevaıt Abbas B. 
Dr. Emlin Oömal B. 
Mıöhmiöt Vasfli fi. 
Şüfcrtü Bey 

BOZOK 
SaMh B< 
Süleyman Sırrı fi. 

İdaresinin 1926 Senesi Bütçe Kanununun İkinci Defa Reye Yazı Neticesi 

• 
Aza adedi : \ 
Reye iştirak edenler : 1 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler : 

Î&7 
L4Q 
138 

2 
0 

147 

(Kabul edenler) 

BURDUR 
Hüseyin Bâklt B. 

BURSA 
Mustafa Fehmü fi. 
Necati B. 
Refet fi. 

CANİK 
Cavıit Paışa 
Süteyırrianı Necsmıi fi. 

CEBELİBEREKET 
Avnıi 'Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Tafta* fi. 
Ziya B, 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet tB. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Otr. Kâzılm fi. 
Mtazihatr Müfit IB. 

DÎYARREKİR 
Feyzi fi. 
İbrahim Tâli fi. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mıuıstafai B. 
Nacli fi. 
Süflaytman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmiit fi. 

ERTUĞRUL 
Ahtaet İffet fi. 
Dr. Fikrdt B. 
Hafllll B. 

ERZURUM 
Câzıim B. 
Raliıf B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Afodıuiah Azimli B. 

GAZİANTEP 
Şahin İB. 

GENÇ . 
Muhittin (B. 

GİRESUN 
Şövtfcet B. 

HAKKÂRİ 
Nazimii B. 

İSPARTA 
İbrahim fi. 

İÇEL 
Etoiri B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğliu Yusuf fi. 
A l Rıza B. 
Dr- Hakka Şimaldi Paışa 
Dr. Reflik B. 
Edip Servöt ıB. 
Hıaımdö fi. 
Hüseyin Rauf fi. 
'İhsan' 'Paşa 

İZMİR 
K â m l fi. 
;Mümlir fi. 

KARESİ 
Hulusi B. 
'Osrnaö Niyazii B. 

KARS 
AğaıoPu Ahımıett B. 

KASTAMONU 
•AHİ Nazsmi B, 
Hasam Fefomii B. 

«Kanun Kabul Edilmiştir.) 

Mehmet Fuat B. 
i NteomeıtttSjn B. 

KAYSERİ 
Atomöt Hümd fi. 
'DP, H a l t fi. 
ZeM B. 

KIRKLARELİ 
'Dr, Fuat fi. 
Şâvfloöt fi, 

KOCAELİ 
İbnaJhliim B, 
flbraihiiırn: Sürlöyya B. 
Saffet fi, 

KONYA 

Puıalt.By 
Musa Kâzım B< 

'Mıuisltalfa, B< 
Naliım Hazım B. 
Refıilk B. 
TdVflk Pi'krdt B. 

KÜTAHYA 
Cövldöt B. 
Rağıp fi, 
Rtecep B, 
Rıza B. 

MALATYA 
Bddlkt B. 
Drs Hİmli fi. 

«MARAŞ 
AlbdlüirialdliK B. 
Miİhat B< 

MARDİN 
Abdüflganâ fi. 
Abdtülnezzatk B. 
Alli Rıza IB. 

MERSİN 
Nuıyaızi B< 

64 — 
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»1733 
'Esat B< 
Pulat B-., 

SARUHAN 
Dr. Salim B, 

SÜRT 
Hail HuM B. 

İSlNOP 
Recep Zmm B, 

SİVAS 
Dr, Ömer Şevki B. 

His Tımgutt B. 

[Reddec 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Reddedenler] 

ERGANİ MERSİN 
İhsan B. Beşlim B. 

MÜS 
tHyas Sama B 
Rıza B, 

NİĞDE 
Ata B« 
Ebulbett? Hâzıım B. 
Gaip B. 

ORDU 
Falilk B* 
Hamidi B. 
ismail B> 

ADANA 
Kemal B, »(M,) 
AFYON KARAMİSAR 

Ali B. (Afciana tsltütk. 
'Mah. Reisi) 
KâmÜ B. (M.) 
Musa Kâzılm B. (M.) 
Sadak B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehlbi iB. (M.) 
Neşet B. 

ANKARA 
Al B, 
Gazli 'Mustafa Kemal 
Paşa ^RdısÜouimhıur) 
HilBmü B, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
iMumalt B< 

ARDAHAN 
Tallât &< 

AYDIN 
Dr, Mazfhar B. (M.) 
Dr. Reşit Gaib B. 
(Anlkara İstik. Mah. Â.) 

BAYEZtD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samlı Rıifat B. 

[Reye tştirak 

BİTLİS 
MuhlMta Nâmli B. 

BOLU 
Faih Rıffcı B. 

BOZOKİ 
Ahmet Hamdi B. 
A^nii B. (ıŞartk Istük. 
Matı, Â.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. <M.)' 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Oalman Nuri B. (M.) 

(CANİK 
Talât Avnıi B. (M.) 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Aibdütoaiik B. 

ÇATALCA 
Şakiır B. 

ÇORUM 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
(Anıklara 3(stiik. Mah. 
M, Ü.) 
Yusuf B. (M.) 

.1926 C : 1 

Muatnüaee B. 
Rasim B< 
Ziyaettftn B. 

SİVEREK 
Hail Fahri©.. 
Kadri Ahmet B, 
Mahmuıt B, 

ŞARKİ KARAOİSAR 
Aİ Sumrii; B. 

TRABZON 
AMulahB, 
Ahmet Muhitan B, 

Etmeyenter] 

I DERSİM 
Ahmet Şüforü B. 
Feridun Bikri ıB. 

DİYARBEKİR 
Oayit B. 
Şeref B. 
Züllfi B. 

EDİRNE 
Caler Tayyar Paşa (M.) 
Hüseyin Rıflkı B. (M.) 

I ELÂZİZ 
MruhMtin B. '(M.) 

ERGANİ 
Kazam Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
İbrahim B. 
Raslim B. (M.) 

ERZİNCAN' 
Abdülhak B. (M.) 
Sabit B. (M.) 

ERZURUM 
Halet B. 
iMünir Hüsrev B. 
Ziyaettiin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin İB. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzli B. (M.) 
Ali Cenanî B. (V.) 

Hasan B, 
Raihımi B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 

Hafldu B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 

RaJgıp B. 
Yusuf Ziya B. 

Ferit B. <M.) 
Kü/iiç A l B. (Anlk. Isıtilk. 
Mah. Â.) 

GELİBOLU 
Celâl Nud B. 

GÎRESUN 
Hâoim Muhitin B. 
<Şar,k İstifle. Mah. Reisi) 
Hakiki Tarifle B. (M.) 
Kâzım B. 
Taihiir B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehirnii B. 
Zekfi B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (1. A.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. (M.) 
Mülkerırem B. 

İÇEL 
Dr. TevflflC B, 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Behüç İB. (V.) 
'Hamdullah Suphi B. (M,) 
Ismai Canıbukit B. (M.) 
Kazam Kaırabdkiır Paşa 
Reflet Paşa 
Tevfiik Kâmfil B. 
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(İZMİR 
Dr. Tevflilk: Rüştıü B. ı(V.) 
Mahmut Osaıd B. (V.) 
Muıstıafai Necalti B. (V.) 
Mustafa Rıafhtmıi B. 
Oamıanzadia Haımıdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahimlet Süreyya iB. 
(Şartk HaMSkı. Malı. M. Ü.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
fKâzaım Paşa (Rıefe) 
Mehlmiöt Cavtilt B. 
'Mehmet Vetobli B. 

KARS 
Ömer. B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
KallIİ B. <ıM.) 
Veffied Çellebii B. 

KAYSERİ 
Sabit B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Alili Rıza B. (M.) 
Lûtfii Müfit B. 
(Şaırik fotük. Malh. A.) 
Yafaya Galip B. (M.) 

1 : 83 5 . 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

(KONYA 
Beldir B. (M.) 
Eyüp Saboü B, 
Kâzüm (Hüsnü ©. (M.) 
Muştala Feyzıi B. (M.) 

KOZAN 
AÜö Safoüp B. 
(Şairle İstifle. tMâh, Â.) 
Ali Şaıdü B. (M.) 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nurti B. 

MALATYA 
İsmet Paşa ı(Bajştveklİl) 
Maihlmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Metaelt B. 
Tahsin B. {Şaırtk Istük. 
Malh. A.) 

MARDİN 
Nedip B. (M)," 
Yaıkup Kadri B. 

• < «m 

. 1926 C : 1 

I MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şülkırii Kaya B. 
Yunus Najdi B. 

.MUŞ 
Osman Kadıti B. (M.) 

NİĞDE 
H a » B. 

ORDU 
HalH Sıitflcı B. (M.) 
ReoaÜ B. 

RİZE 
Ali B. (Anikara 'laik. 
Malh. A.) 
Elkrem B. 

| Hasaın OaivÜt B^ 
I ,SARUHAN 

Albidin B. 
•EHhıem B. 
Ktemıal B.' 
Mehtafet iSaıbrü B. (V.) 
Mustafa Fevzli B. <M.) 
Yaşar B. 

•SİİRT 
Mafolmlut ıB, 

' SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kmıal B. 

(SİVAS 
Rafatmıi B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
tsmal B. (M.) 
Mdımelti Bmliri IB. 

TEKİRDAĞ 
Cemıil B. <V.) 
Faik B. 

TOKAD 
Bekıir Samli IB. 
Emlin B. 
KâımiM B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ndhizalde Haimidi B, 
Süleyman Sırın (B. <(M.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Mi B. 
Saffet B. (M.) 
Yahya Kemali B. (M.) 

VAN 
Mfünlip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Hali B. (M.) 
Tunailıı Hlrrti B. 
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Sıra numarası : 130 

İSTANBUL MEBUSU ALİ RIZA BEYİN 1341 MUVAZENEl UMUMİYE KANUNUNUN 20 NCİ MAD
DESİNİN TEFSİRİNE DAİR (4/342) NUMARALI TAKRİRİ VE MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 20 

nci maddesinin son fıkrasında tuz ile devlet inhisarı
na tabi diğer mevaddan ve ipek kozasından duhuliye 
resmi alınmayacağı mezkûr olmasına rağmen, elyevm 
tahtı inhisarara alman şeker ve gazdan duhuliye res
mi alınmakta ve bu suretle hayat pahalılığı artmak
tadır. 

Mezkûr maddei kanuniyedeki sarahata nazaran 
alelumum devlet inhisarında bulunan mevaddan du
huliye resmi alınmayacağına göre bu cihetin tefsirine 
müsaade Duyurulmasını arz ve rica ederim efendim. 

21 Mart 1926 
İstanbul Mebusu 

Ali Rıza 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Numarası 

185 

Esas numarası 
4 

342 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

1341 Muvazenei Umumiye Kanununun yirminci 
maddesinin tefsirine dair İstanbul Mebusu Ali Rıza 
Bey tarafından verilip 3 Mart 1926 tarihinde Heyeti 
Umumiyece encümenimize havale buyurulan takrir 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri Beyler hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Takrirde 1341 Muvazenei Umumiye Kanununun 
20 nci maddesinde tuzdan ve devlet inhisarına tabi 
diğer mevaddan duhuliye resmi alınmayacağı mezkûr 
olmasına rağmen elyevm devlet inhisarına tabi bulu
nan şeker ve petrolden duhuliye resmi alınmakta ol
duğu ifade ve maddei mezkûrenin lüzumu tefsiri der-
meyan kılınmaktadır. Dahiliye Vekili Bey her ne ka
dar 1341 Muvazenei Uumumiye Kanununun 20 nci 

maddesi hükmünün inhisara tabi fakat dahili mem
lekette füruhtu hükümetin murakabası altında bulu
nan mevada ait olup şeker, petrol gibi satışı serbest 
mevadm bu meyanda bulunamayacağı mütalaasında 
bulunmuşlarsa da tatbik edilen inhisar şekli ittbariy-
ye tuz ile şeker ve petrol inhisarları aynı mahiyette 
olduktan gibi maddenin sarahati de mevadı mezkûre-
yi duhuliyeden muaf tutmak hususunda hükümde 
tevhit etmiş bulunduğundan encümenünizce tefsire 
mahal olmayıp şeker ve petrolden de tuz gibi devlet 
inhisarına tabi mevaddan olmak itibariyle duhuliye 
resmi alınmaması lâzım geleceği bittezekkür keyfiye
tin Heyeti Celileye arzına verilmiştir. 

1 Nisan 1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

İsparta 
Mükerrem Bey 

hini imzada bulunmadı 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü Bey 
hini imzada bulunmadı 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

İzmir 
Aluriet Münir 

Aza 
İstanbul 
AH Rıza 

Aza 
Gaziantep 

tefsiri mahal olduğa 
fikrindeyim 

Ahmet Renizi 
Aza 

Maraş 
Mitat 

Yirminci Madde — Maadin ocaklanyle bilumum 
müessesatı sınaiyenin tesisatına ve işletilmesine ait 
levazımdan ve tuz ile devlet inhisarına tabi diğer me
vaddan ve ipek kozasından duhuliye resmi alınmaz. 



Sıra Numarası : 126 

KAYSERİ MAARİF MÜDÜRÜ İKEN HAKKINDA TATBİK EDİLEN TEKAÜT MUAMELESİNİN 
REFİNE VE TEKAÜDE ŞEVKİ TARİHİNDEN İTİBAREN MAZUL ADDEDİLMESİNE DAİR ÇANKI-
RI MEBUSU RIFAT BEYlN İSTİDASI VE (5/402) NUMARALI ISTlDA ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İstida Encümeni 

Adet 
239 Karar 

28 Mart 1926 

İstida Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Çankırı Mebusu Rifat Bey tarafından Riyaseti Ce-
Iileye takdim edilip encümenimize muhavvel istida 
1337 senesinde mevcut maarif müdürlerinden kırkı
nın ilgası vesilesiyle Ve 20 Haziran 1326 tarihli kanuna te-
fikan tekaüde sevkedilmiş ise de kendisi kanunu mez-
gûrda münderiç esbaptan biri ve binnetice muame
le! vakıa haksız olduğundan bahsederek tashihi ta
lep edilmiş ve ledel-istiîâm Maarif Vekâleti cefilesin-
den mevrut 20 Mart 1926 tarih sicili memurin mü-
diriyeti 30/1921 numaralı tezkerede 1337 senesinde 
Muvazenei Maliye Encümenince altmış maarif mü
dürlüğünün yirmiye tenzili münasebetiyle bir kısım 
maarif müdürlerinin tekaüde şevki meyajunda müs-
tedi Rıfat Beyin de tekaüt edildiği ve fakat bu mua
melenin haksızlığına binaen bilâhara bunlardan hep
sinin tavzif olunup yalnız Rifat Beyin mağdur kal
dığı işar buyrulmuş ve tarzı işar muamele* vakıanın 
kanuna muhalif ve müstedinin mağduriyetini müstel-
ZİIÎÎ olduğunu müeyyit görülmüş olmakla hakkında 
tatbik edilen tekaüt muamelesinin refi ve tekaüde 
şevki tarihinden itibaren mazul addi suretiyle mağdu
riyetinin ref ve izalesi encümenimizce münasip gö
rülmüş olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Konya 
Eyüp Sabrı 

Kâtip Namına Aza 
Konya Tekfurdağı 

Eyüp Sabri M. Faik 
Aza Aza 

Konya Hakkâri 
Tevf ik Fikret Nazmi 

Türkiye Büyük MiMet Meclisi Riyaseti Celilesine 

On senesini maarif müdürlüğü olmak üzere yirmi 
bir sene fasılasız maarif memuriyetlerinde bulundum. 
Memuriyetim esnasında birçok takdirnamelerle tal
tif olundum. 1338 senesi Kayseri Maarif Müdürü bu
lunduğu sırada Muvazenei Maliye Encümenince ta
sarruf maksadiyle devair kadrolarında bazı tenkihat 
icra kılınmış ve bu meyanda kırk maarif müdüriyeti 
de ilga edilmiş idi. Maarif Vekâleti Celilesinin sure
tini rapten takdim eylediğim 25 Haziran 1337 tarihli 
telgrafnamesiyle kırk maarif müdürlüğünün Muva
zenei Maliye Encümenince lağvına karar verildiğin
den dolayı maddei münferideye tevfikan tekaüde şev
kimde istirar hâsıl olduğu tebliğ olunmuştur. Maddei 
münferide hükmü müddet hizmetleri yirmi seneye 
baliğ olup da devamı hizmetlerinden istifade oluna
mayacağı tahakkuk edenlere aittir. Halbuki bana ya
pılan tebliğ teîgrafnamesiinde (meslekî maarifte ifa 
ettiğim hidemattan çok müteşekkir bulunulduğu, uzun 
bir müddet daha vukuf ve tecrübemden istifade ar
zusu taşınıldığı halde kırk maarif müdürlüğünden 
lağvından dolayı maddei münferideye tevfikan te
kaüde şevkimde istirar hâsı] olduğu) makamı vekâ
letten resmen bildirilmiştir. Muvazenei Maliye En
cümenince kırk maarif müdürlüğünün lağvı bu mad
deye tevfikan tekaüdümü icap ettirmezdi. Belki açık
ta kalarak bir müddet mazuliyet maaşı alır ve mün
hal vukuunda muadil bir memuriyete tayinim icra 
edilirdi. Benimle beraber aynı maddeye tevfikan te
kaüt edilen Ankara, Konya ve Sivas Maarif müdür
leri de pek az bir müddet sonra tekrar vazifeye davet 
edilmişlerdir. Mebusluğa intihap olunmasa idim şim
diye kadar şüphesiz vekâleti celilece benim de teka
üdüm refedilirdi. Hakkımda yapılan muamele mad
dei münferide ile tezadı tam teşkil etmekte ve külli
yen gadrimi mucip olmaktadır. Tarihi tekaüdümden 
itibaren tekaüdümün, refiyle mağduriyetten vikayet 
esbabımn istikmal buyurulmasını arz ve istirham ey
lerim efendim.. 
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Sıra Numarası : 127 

GÜMÜŞHANE MEBUSU HASAN FEHMİ BEYİN, ANKARA ŞEHRİNDE (1924) SENESİNDEN MU
KADDEM İNŞAA EDİLMİŞ OLAN MÜSAKKAFATTAN HfiR SENE TAHAKKUK EDEN VERGİLE
RİNİN BtR MtSL! DERECESİNDE AYRICA BEİJEDİYE VERGİSİ TAHAKKUK ETTİRİLMESİ 

HAKKINDA (4/353) NUMARALI TAKRİRİ VE MUVAZENE! MAIİYE VE DAHİLİYE 
iENCÜMENIJERt MAZBATALARI 

Riyaseti CeÜleye 
Atide muharrer maddenin dördüncü madde olarak 

kanuna ilâvesini arz ve tekHf eyterJm. 
Gümüşhane Mebusu 

Hasan Fehmi 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 27 . 3 . 1926 
Dahiliye Encümeni 

81 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celiieye 

Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmü Bey tarafın
dan Ankara şehrinde 1924 senesinden mukaddem in
şa edilmiş olan müsakkafattan her sene tahakkuk eden 
vergilerinin bir misli derecesinde ayrıca Belediye ver
gisi tahakkuk ettirilmesine dair verilen takrir evvel
emirde Muvazenei Maliye Encümenline havale edile
rek tanzim olunan maddei kanunîye Heyeti Celüe-
nin karariyîe Ençümenimiize tevdi Duyurulmakla tetkik 
ve müzakere olundu. 

Ankara şehri Türküye Cumhuriyetinin merkezli bu
lunmakla işbu şehri bir an evvel lâyık olduğu derecede 
ümran ve terakkiye mazhar kılmak hem siyasî ve 
hem maddî bir çok menafiü cami bulunduğu cihetle 
hükümeti cumhuriyemizce bu bapta maruf olan hime-
matı bergüzideye zamîmeten Ankara şehri sükkânının 
Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti merkezi 'bulunması 
itibariyle İktisap eyledikleri menafiden bir kısmı di
zisiyle yine kendi istifadelerini tezyit edecek olan Şeh-
remanetinin bu baptaki mesaisine maddeten iştirak 
eylemeleri pek zarurî görülmüş olmakla sahibi takri
rin bu baptaki mütalâası esas itibariyle kabul edil
miştir. 

Yalnız Muvazenei Maliye Encümeninin tanzim 
eylediği maddei kanunjyede inşaatın tesrii iîe arsa
ların müddeti medlde boş kalmaması mütalâasiyle 
1929 senedine kadar üzerinde bina inşa edilmeksizin 
kalan arsaların da vergi île mükellefiyeti dermeyan 
olunmuşsa da bu arsa sahipleri şiddeti ihtiyaç ve bü
yük menafi karşısında imkân ve vakit buldukça arsa
larında hane inşa eylemekte bulunduklarından ve bi

naenaleyh bu hakikata karşı ayrıca halkı tergip ve teş
vik için bir müeyyide vazı muvafıkı nefs-ül-emr gö
rülemediğinden Encümenimiz arsaîann da belediye 
vergisiyle mükellefiyetine taraftar olamamış ve esba
bı marazaya binaen maddei kanunlîye tadîlen ber-
veçbiâti kabul edilerek Heyeti Ceiileye arz ve takdim 

Mazbata Muharriri 
izmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Muhalifim 

Dahiliye 'Encümeni Reisi 
Nİğde 

Mebmet Ata 
Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 

Belediye Vergi ve Resmileri Kanununun birinci 
maddesi mucibince müsakkafat vergisinin rub'u bele
diyelere ait ve bu miktar şimdiye kadar on beş bin 
lira kadar İken son tahriri müsakkafat üzerine yetmiş 
beş bin liraya kadar çıktığı salâhiyettar makamın ifa
desiyle müspettir. Hal böyle iken sırf memlekette mes
ken buhranını tevlit ve alelhusus müstecirlerî ızrara 
maksur kılacak olan işbu teklif kanaatimce muvafıkı 
mudelet değildik. 

Aza Aza 
TekÜrdağı Kayseri 

Süleyman Sırrı Ahmet Hilmi 

FazM kıymetten devlet veya belediye namına ver
gi ve resim alınmasına esas itibariyle taraftar olmakla 
beraber arz ve talep arasındaki nispeti hazırasiyle mü
sakkafata konacak herhangi bir vergi veya resmin der
hal ve belki ma-ziyadeten müstecirlere devredilerek 
onların zaten güç tahammül edebildikleri ıstırabı teş
dit edeceğinden birinci maddeye muhalifim. 

M. Faik 

HASAN FEHMİ BEYİN TEKLİFİ 
Madde 4. — Ankara şehrinde 1924 senesinden 

mukaddem inşa edilmiş olan müsakkafata her sene ta-



hakkuk eden vergilerinin bir misli derecesinde ayrıca 
belediye vergisi tahakkuk ettirilecektir. Bu hüküm beş 
sene müddetle caridir. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Dördüncü Madde — Ankara Şehremaneti hududu 

dahilinde olup 23 Nisan 1336 tarihinden mukaddem 
inşa edilmiş olan müsakkafata 1926 sendi maliyesin
den itibaren beş sene müddetle tahakkuk edecek ver
gilerinin bir misli ve hududu mezkûre dahilinde olup 
1929 senei maliyesi iptidasına kadar üzerinde bina in
şa edilmeksizin kalan arsalara da tarih mezkûreden 
itibaren tahakkuk edecek vergilerinin iki müsîi zam
medilir. 

İşbu zamaim Ankara Şehremanetine aittir ve ema
netçe Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. 
Ancak 26 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi ve Re
simleri Kanununun 39 ncu maddesi mucibince şerefi

yeye tabi tutulmuş olan müsakkafat ve arsalardan bu 
zamaim alınmaz. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİM 

Madde 1. — Ankara Şehremaneti hududu dahilin
de Olup 23 Nisan 1336 tarihinden mukaddem inşa edil
miş olan müsakkafata 1926 senei maliyesinden itiba
ren senevi tahakkuk edecek vergilerinin bir misli zam
medilir. İşbu zam beş sene müddetle devam edip An
kara Şehremanetine aittir. Ancak 26 Şubat 1340 ta
rihli Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 39 ncu 
maddesi mucibince şerefiyeye tabi tutulmuş oton mü
sakkafattan bu zam alınmaz. 

Madde 2. — İşbu Kanun 1926 senei maliyesi ipti
dasından muteberdir. 

Madde 3. — İşbu Kanunun ahkâmım icraya Da
hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur 
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Sıra numarası : 128 

VEBAYI BAKARI HASTALIĞININ MENİ İNTİŞARINI TEMİN İÇİN HER CİNS SIĞIR HAYVANATI 
İLE HAM DERİLERİN, HASTALIĞIN HÜKÜMFERMAĞ OLDUĞU ZAMANLARDA, MENl HAK
KINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/756) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE DAfİlLİYE VE 

ZİRAAT ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 18 Teşrinisani 1341 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 

5447 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cetilesine 
Vebayı bakarı hastalığının meni intişarını temin 

için her cins sığır hayvanatı ile ham derilerin, hasta
lığın hükümfermağ olduğu zamanlarda, meni ithaM 
hakkında Ziraat Vekâleti celilesine tanzim olunan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 11 Teşrinisani 1341 tarihli 
içtimaında tezekkür ve Meclîsi Âliye arzı tasvip edi
len kanun lâyihası ile esbabı mucibeyi havi vekâleti 
ımişariihleyhanm 9 Teşrinisani 1341 tarih ve 27310/31 
numaralı tezkeresinin musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına müsaade buyuruhnasıra rica 
ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Başvekâleti CeMleye 

İkiisaden pek büyük zararları badi Vebayı ba
kan hastalığının memleketimizde zuhuruna başlıca 
sebep hükümatı mücavereden İran, Suriye, Irak ve 
Rusya'nın bu marazla malul bulunmasıdır. Bunların 
bazılarında teşkilâtı baytariyenin hiç bulunmaması ve 
bazılarında pek noksan olması dolayısiyle kâfi de
recede tedabiri fenniye ve indifaiye ittihaz kıhnama-
masından bu memleketlerde Vebayı bakarinin bilâ 
fasıla berdevam ve'hükümferma ohnası işbu mara
zın oralarda mihrakı marazı teşkilini mucip olmak
tadır. İşbu komşu memalikte marazı mezkûr bu su
retle berdevam oldukça ve hudutlardan hayvanatı 
bakariye emran sureti katyet menedilmedikçe mem
leketimizde Vebayı bakarinin kale ve indifaı külli
sini sureti katiyede temin mümkün olamayacağı bit-
tecrübe yakınen tahakkuk etmiş ve bu hususta hükü
met tarafından masruf bütün mesai ile edviye ve me-
baliği azhnenjn semeredar olamayarak heba olup gi
deceği sabit bulunmuştur. Bundan başka memurini 

baytariyenin mütemadiyen Vebaı bakarı mücadele
siyle mecburiyeti tevaggulleri hayvanatı ehliyemizin 
ıslah ve teksirleri emri mühimmiyle iştigallerine va
kit bırakmamaktadır. Bmaenaaleyh Vebayı bakarinin 
memleketimize sirayetinin önü ancak hemhudut hü
kümetler arazisinden hayvanatı bakariye ve ham me-
vadının ithalinin külliyen meniyle atanabileceğinden 
metfufen müstekaddim kanun lâyihasında arz edil
diği veçhile hudutlardan Türkiye Cumhuriyeti arazi
sine her cins kara sığır hayvanatiyle bunların bilcüm
le ham mevadınitt ithalini menetmek hakkı vekâleti 
aciziye verildiği takdirde hangi hükümetlerde hasta
lık varsa ora hayvanatı bakariyesine karşı acizice 
memnuiyet vazolunmak üzere işbu lâyihai kanuniye-
nin müstacelen mevkii meriyete vazı zınnında Mec
lisi Milliye şevkine müsaade buyuruhnası arz olunur 
efendim.. 

9 Teşrinisani 1341 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Türkiye 
Büyük Mîllet Meclisi 10 . 3 . 1926 

Dahiliye Encümeni 
Adet 
66 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileyc 

Vebayı bakarı hastalığının meni intişarım temin 
'içlin her clnis sığır hayvanatı ile ham derilerin, hasta
lığın hükümferma olduğu zamanlarda, hudutlardan 
meni ithali hakkında Ziraat Vekâletince tanzim ve 
Başvekâleti Celileden 18 Teşrinisani 1925 tarih ve 
(6/5447) numaralı tezkere He varit olan lâyihai kanu
niye Encümenimize havale buyuruimakfa tetkik ve 
müzakere olundu. 

Memleketin iktisadî ve ziraî hayatı üzerinde bü
yük zayüat husule getiren vebayı bakan afetinin önü
ne geçmek Zabitai Sıhhiye Kanununun beşinci mad
desiyle emrazı sariyenin münteşir bulunduğu mahal
lerden getirilecek hayvanatı bakariyenln ihyanen du
hulünü temin etmekle kabil olamayacağı bittecrübe 
anlaşıldığı ve hudut haricindeki mevakiden (bulaşık 
olan mahallerin tayin ve tespiti hususu da kabil ola-



madiği ve ine mahalde emrazı sariyenin mündefi ol
duğu haber alındığını müteakip yine aynı mahalde 
veya civarında emrazı sabiye vukuu haber veril
mekte ve bu suretle tedabM müttehazeden. istifade 
edilememekte Ibulunduğu cihetle bu marazı mühlikin 
Türkiye Cumhuriyeti hududu dahilinde cezri surette 
önüne geçebilmek içün hudut haricindeki mahallerin 
sâri hastalıktan tamamen ârü bulunduğuna hükümetçe 
kanaati kâmile hasıl oluncaya kadar hayvanatı ba-
kariyem'n meni ithali lüzum ve vücubu derkâr bulun
muş olmakla İâyihai kanuniye bazı ufak tadilâtla ka
bul edilmekle HeyeJü Celileye arz ve takdim okumr. 
Dahiliye Encümeni Relisi Mazbata Muharriri 

'Niğde 
Mehmet Ata 

Kâtip 
tzmiir 
Kâmil 
Aza 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Ziraat Encümeni 
Adet 

25 Karar 

Aza 
Ahmet 

İzmir 
Ahmet Münir 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Aza 

İbrahim 

29 . 3 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti ıCelîkye 

Komşu memleketlerden sâri hayvan hastalıklarının 
meni sirayetine dâir olup hükümet tarafından tek
lif ve Encümenimize havale buyurulan iâyihai kanu
niye Ziraat Vekili Beyin huzuriyle müzakere ve tet
kik kılındı. 

Derecei lüzumu hükümetin ve Dahiliye Encüme
ninin esbabı mucibesinde bertaMl izah edilen işbu 
İâyihai kamıriîyeye Enciimenimiz esas itibariyle ta
raftar İse de ayrı bir madde kanuriiye halinde olma
yıp befkide Zabıtai Sşhhiyei Hayvaniye Kanunumm 
hükümetin emraza karşı alacağı tedalbM nevima tah
dit ve taksir eyleyen besinci maddesini kısmen tadil ve 
kısmen de lağvetmek sureliyle kabulUnü ve bu veçhile 
herhangi bir teşevviişata meydan verilmemesini daha 
ziyade muvafık görmüştür. Ha4tahk zuhur eden ma
hallerde hayvanatın pek ucuz satılmasından dolayı 
bunları alarak elde edecekleri azim kârları düşünen 
celepler 1341 'de tâdilen kabul bnyurulan Zabıtai Sm-

hiyei Hayvaniye Kanununun altıncı maddesinde zikir 
kılınan cezaları istisgar eylemekte ve işbu cezaları 
kazanacakları paralarla bllâhara telâfi ve ta tim in ede
cekleri mülâhazasiyle hastalıklı yerlerden hiç pahası
na topladıkları sığır hayvanatını pastırma imal edi
len şehirler civarına kaçak suretiyle sevk ve bu yüz
den emrazı sariyeyfi ve bahusus vebal bakariyı pek az 
(bir zaman zarfında uzak mahallere kadar aşılamakta 
ve binaenaleyh hem efradı milleti ve hem de hükü
meti hayîi masraf ve zarar ve ziyana giriftar eyle
mekte oldukları Ziraat Vekili Beyin izahatından an
laşılmış sâri hayvan hastalıklarına uzun senelerden 
beri memleketimizin mruz ve âdeta melce bulunma
sına her türlü tedabire karşı bir türlü önlü alınamayan 
işbu kaçakçılığın pek ziyade dahlü tesiri olduğu ve 
mevcut maddeı cezaiyenin ise vukübulan mumaneate 
ıderecei küayede kuvvei teyıdiye teşklfl eylemediği 
müştekin bulunmuş olmakla mezkûr ma'ddeü cezai
yenin teşdidini münasip gören Encümenimiz muad
del (6) ncı maddenin yenliden tadiline karar vermiştir. 
Meclîsi Âliye berayı tasvip arz edilmek üzere Riyasetti 
Celileye takdim kılındı. 

Reis 
Musa Kâzım 

Aza 
Ediirne 
Faik 
Aza 
tzmiir 
Kâmil 

Mazbata Muharriri 
Mardin 
AH Rıza 
Aza 

Kastamonu 
Mehmet Vasf i 

Aza 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

Hükümetin Teklifi 

Vebayı bakarinin mücavir hükümattan memleketimi
ze sirayet etmemesi için kanun 

Madde 1. — Hudutlardan Türkiye'ye sığır hay
vanatının ve ham bilcümle mevadımn sâri hayvan 
hastalıklarının intişarından dolayı ithalini menetmek 
hakkı Heyeti Vekile karariyle Ziraat Vekâletine ve
rilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun meriyül icradır. 
Madde 3. — İşbu kanunun tatbikine DaMKye ve 

Ziraat Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdaüaat Milliye Vekili 
Recep 

11 Teşrinisani 1341 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 



— 7 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

MaHye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekili 
Cemil 

Ziraat Vekili 
Sabri Bey 

Hini imzada bulunmadı. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 

Ali Cenani Doktor Refik 

Dahiliye Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Hudutlardan Türkiye'ye siğır hay

vanatının ve ham bilcümle mevadmm sâri hayvan 
hastalıklarının intişarından dolayı münasip müddetle 
memlekete ithalini Ziraat Vekâleti tcra CekiUeri He
yeti kararıyla menedebilir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmım icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Ziraat Encümeninin TadiK 
Zabıtai sıhhiyei hayvaniye kanununun beşinci mad
desiyle 26 kânunuevvel 1341 tarihli ve 668 numaralı 
muaddilinin altıncı maddesinin tadiline dair lâyihai 

kanuniye 
Madde 1. — Komşu memleketlerden herhangi bi

risinde sâri hayvan hastalıklarının vücudu anlaşıldık
ta memleketlerden vasıtai sirayet olabilecek hayvanat 

ve mevadı hayvaniyenin Türkiye'ye ithali münasip 
müddetle menedikniştir. 

Madde 2. — Emrazı sariyeden telef olan hayva
nat derilerini yüzenler, İaşelerim veya enkazım göm
dükleri mahallerden çıkaranlar veya satanlar veya bi
lerek satın alanlar, 

Emrazı sariyeden bitteşbis vebai bakarı, cemrei 
bakteridi, cemrei araziye hastahklarnıdan musap olan 
hayvanatın lühum ve enkaz ve cürat ve sairesim bile
rek saklananlar veyahut salan veya satın alanlar; 

Memurini fenniyenln tavsiyesiyle hükümet tara
fından icrası emredilen tedabiri fenniyenin tatbik ve 
icrasın» nomanat eyleyen ve mezbahalardan gayn ma
hallerde hayvanat kesenler, işba kanun ahkâmına ta
bi emrazı sariyeden biriyle maluliyeti veyahut sirayete 
maraz ve bulaşık okluğunu bildiği hayvanatı memle
kete ithaf eyleyenler bir aydan üç aya kadar hapis 
veya beş Türk lirasından yirmi Türk lirasına kadar 
cezayı nakdî ile tecziye edilmekle beraber o mahalde 
zTîhnrram sebebiyet verdikleri sâri hastalığın defi için 
hükümetin sarfeyledîğî bilcümle masarifat ve ücurat-
ht tazminat yekûnunu cezaen itaya veya ahkâmı umu
miye veçhile o msbette hapse mahkûm olurlar. 

Madde 3. — İşim: kanona muhalif olan mevad ve 
ahkâmı kanuniye mülgadır. 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 5. — İşbu kanun ahkâmının icrasına Ad
liye, DahiHye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 



— 8 — 

Sıra Numarası : 132 

BOLU MEBUSU ŞÜKRÜ BEYİN, HÜKÜMET NAMINA VUKUBULAN MÜZAYEDE VE MÜNAKAŞA 
VE İTHALÂT KANUNUNUN ALTINCI MADDESİNE BİR FIKRA TEZYİL EDİLMESİNE DAİR 
2/520 NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE KAVANİN VE MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI 

Esbabı Mucibe 
Hükümet namına vukubulan müzayede ve müna

kaşa ve ihalâta müteallik olarak mevkii meriyete 
vazolunan 22 Nisan 1341 tarihli ve 661 numaralı Ka
nunun altıncı maddesinde -• münakaşa ve müzayedeye 
iştirak edeceklerden mevzu mevadın bedeli muham
meninin yüzde yedi buçuğu nispetinde teminatı mu
vakkate alınıp işbu teminatı muvakkate iha
lenin icrasını müteakip nihayet on gün zar
fında yüzde on beşten ibaret olan teminatı 
katiye akçesine iblâğ olunacağı tasrih edilmiş olma
sından dolayı ormanlarda vukubulan uzun müddet
li satış ve ihalâttan dahi bedeli ihalesinin mecmuu 
üzerinden teminatı muvakkate ve katiye talep edil
mektedir. Halbuki ormanlardan meselâ beş, altı, se
kiz on sene ve daha ziyade müddetlere ait olmak üze
re imal ve ihracı mukteziyatı fenniyeden olan ve bu 
suretle ihale edilen eşçar hakkında hükümetle müte
ahhit arasına teati edilen mukavelât ahkâmının birinci ve 
ikinci veyahut üçüncü senelerde ademi icrası veya 
icrasının yolsuzluğu ihalenin feshini ve ormanın hü
kümete intikalini icap eden şerati ve taahhüdatı muh
tevi bulunmaktadır. Yani orman satışları sair ihalât 
gibi müdahaleden azade ve katiyül-mefat olmayıp 
birçok esbap dolayısıyle hükümete ihaleyi feshetmek 
ve henüz işlenmesi için zamanı hulul etmemiş aksa
mı tamamen istirdat eylemek hakkım vermektedir. 
İşte bu gibi ahvalde bir müteahhidin yirmi otuz sene 
gibi uzun zamanlara taalluk eden ihalâtı mecmuuna 
bilâ-lüzum mühim miktarda teminat iraesine mecbur 
tutulması haddi zatında muamelâtı maliyesini ve ima
lât ve ihracatım sektedar edeceği aşikârdır. İşbu ka
nunun neşrinden evvel beş bin metre mükabı ve beş 
sene müddetle ve daha ziyade miktar ve müddetlerle 
yapılan ilıalâtın bir seneliğine tesadüf eden miktarı
nın yüzde yirmisi teminat irae ettirilir ve bu teminat 
müteahhidin o sene imalât ve katiyatında ve sair 
taahhüdatmda vuku bulabilecek yolsuz ve kanunsuz 
hareketlerin istilzam ettiği tazminat ve nakdî ceza
lara karşılık tutulur ve böylece bir hal gayri mevcut 
ise teminat mezkûre ikinci ve müteakip senelere ve 
nihayet hitamı mukaveleye kadar devreder giderdi. 

Şimdiki kanun hükmüne göre henüz müddetleri 
hulul etmeyen bütün müddeti mukavele imtidadınca 

ve katiyat yapılmayan miktarlar üzerinden teminat 
hesap edilmesinin gayri kabili iktiham olan ağırlığı 
ormanların ihalesine ve vasi miktarda işletilmesine ve 
binaenaleyh bir kısım tüccaramn iştirak etmesine cid
den mani teşkil etmekte ve bîr kısım nükuduveya bu 
kuvvette milli tahvilâtı ve gayri menkul emvali' bi
lâ-lüzum mevkuf ve âtıl bırakmaktadır. Bu müşkü
lâtı izale ve çok muhtaç olduğumuz kereste mamu-
lât ve istihsalâtım tezyit ve be-tahsis harice ihracım 
temin maksadiyle âtideki maddenin altıncı maddeye 
bir fıkra olmak üzere tezyilini arz ve teklif eylerim. 

26 Kânunuevvel 1341 
Bolu Mebusu 

Şükrü 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
Karar : 41 

31 . 12 . 1341 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti CeMleye 

Bolu Mebusu Şükrü Beyin, hükümet namına vu
ku bulan Müzayede ve Münakaşa ve İhalât Kanunu
nun altıncı maddesine bir fıkra tezyü edilmesine dair 
teklifi kanunisi encümenimizce ledet tetkik esas itiba
riyle şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

Reis 
Konya 

ustafa Feyzi 

Kâtip 
Ali Şuuri 

Aza 
Antalya 
Rasih 

Aza 
Elâziz 

Hüseyin 

Mazbata Muharriri 
Urfa 
Refet 

Aza 

Aza 
Çankırı 

Yusuf Ziya 
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Türkiye Büytik Milkt Meclisi 
Kavgamı Maliye Encümeni 

Adet : 64 
38 . 3 . 1926 

Kavanini Maliye Encümen» Mazbatası 
Riyaseti CeUkye 

Müzayede ve Münakaşa ve bıalât Kanununun al
tıncı maddesinin orman ihalâtında da kabili tatbik 
olabilmesini teminen maddei mezkûrenin tadilim mü-
beyyin Bolu Mebusu Şükrü Beyin teklifi kanunîsi Zi
raat Vekâletinden memuren gönderilen Orman Müdi
ri Umumisi Beyin huzuriyle tetkik ve müzakere olun
du. Teklifi mezkûr kabiliyeti tatbikiye noktai naza
rından daha ziyade tavzih ve sekiz madde olarak ted
vin edilmiş ve bermucibi havale müzakere olunmak 
üzere Muvazenei Maliye Encümenine havalesine ka
rar verilmiştir. 

Kavanini Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Namına Bozok 

Süleyman Sum Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 
Aza 

Ordu 
Hamdi 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Aza 
Amasya 

Ahmet Esat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası : 193 
Esas numarası : 2/250 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Hükümet namına vuku bulan Müzayede ve Mü
nakaşa ve Ihalât Kanununun altıncı maddesine bir 
fıkra tezyili hakkında Bolu Mebusu Şükrü Beyin tek
lifi kanunîsi Kavanini Maliye Encümeninin olbabda-
ki mazbata velâyihai kanuniyesi ile birlikte Orman 
Müdiri Umumisi namına encümene davet edilen zat 
da hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kavanini Maliye Encümeninin tadilâtım muvafık 
gören encümenimiz ihalât müddetleriyle bedeli muay
yenlerde bazı tadilât icrası ve sekiz maddenin beş 
maddeye ircaı suretiyle tanzim kılınan lâyihai kanu-
niyeyi berayı tasdik Heyeti Celileye takdim etmiştir. 

Mm VddB 
Mazbata Muharriri 

Çaiafca 
Şakir 

Aza 
izmir 

Ahmet Münür 

Aza 
İstanbul 
AS Rı*a 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Maraş 
Mithat 

4 Nisan 1926 
Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Ertuğrul 

Fikret Bey 
Hint imzada bulunmadı. 

Aza 
Sivas 

Rahmi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Bokı Mebusu Şükrü Beyin Teklifi 
Hükümet namına vuku bulacak müzayede ve 

nninakasa ve ithalât kanununun altıncı maddesine 
fıkrai atiye tezyil edilmiştir. 

Fıkrai Müzeyyele — Beş bin metre mikâbı ve beş 
sene veya daha ziyade miktar ve müddetlerle ihale 
edilen orman bedellerinin üç seneliğine isabet eden 
miktarı bedelden kabletihale yüzde yedi buçuk temi
natı muvakkate ahz ve badelihale bu miktar yüzde 
on beş teminatı kafiyeye iblağ edilir. Bu müddet zar
fında teminat akçesinden Hazineye irat kaydını müs-
tehcim ahval ve harekât vuku bulursa noksanını mü
teahhit haddi kanunisine iblağa mecbur olup böyle 
bir hal olduğu veçhile teminatı mezkûre ikinci üç 
senelik taahhüde intikal ve bu suretle mukavelenin 
hitamına kadar imtidat eder. 

Kavanini Maliye Encümeninin Tadili 

«22 Nisan 1341 Tarihli ve (661) Numaralı Müzayede 
ve Münakaşa ve Ihalât Kanununa Müzeyyel Mevadı 

Kanuniye» 
Madde 1. — 22 Nisan 1341 tarihli ve (661) nu

maralı Kanuna berveçhiâti mevad tezyil edilmiştir : 
Madde 2. — Müddeti iki seneye kadar olan or

man ihalâtında teminatı muvakkate akçesi bir sene
lik bedeli muayyenin yüzde yedi buçuğudur. Badel
ihale bu miktar yirmi gün zarfında yüzde on beşe ib
lağ edilir. 



Madde 3. — İki senelikten on seneliğe kadar olan 
müddeti ihale için teminatı muvakkate keza bir se
nelik bedelin yüzde yirmi beşidir. Badelihale bu mik
tar yirmi gün zarfında yüzde elliye iblağ edUir. 

Madde 4. — On senelik ve daha fazla müddet 
için teminatı muvakkate bir senelik bedeli muayya-
nenin yüzde yirmi beşinden az ve yüzde ellisinden 
ziyade olmamak üzere Ziraat Vekâletince tayin ve 
şartname ve ilânnamelere derç olunur. Badelihale 
tayin olunan teminatı muvakkate miktarı bir ay on 
gün zarfında iki musline iblâğ edilir. 

Madde 5. — Gerek müzayedei aleniye ve gerek 
kapalı zarf usulüyle yapılan eşçan kaime müzayede

lerinin hitamında komisyonu mahsuslarınca haddi 
'itidal karan Ma olunduktan sonra emri ihaleleri Zi
raat Vekâletinden badelistülzam icra olunur. Tarihi 
istilzamdan itibaren ihalenin tasdiki yirmi günü te
cavüz eylediği takdirde mahallî komisyonu ihalei ka
fiyeye salâhiyettardırlar. 

Madde 6. — Bâlâdaki mevad ahkâmına riayet et
meyen müteahhitler haklarında kanunun sekizinci 
maddesi ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 7. — tşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 8. — tşbu kanunun icrasına Ziraat Vekili 
memurdur. 
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