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BİRİNCİ CELSE 

Bcd i Müzakerat: Saat : 00,00 

REİS : Hasan Bey 

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

REİS — Efendim, celse açılmıştır. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

Yirmi Birinci İçtima 

3 Kânunusani 1926 Pazartesi 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın riyasetleriyle kuşat edilerek zap
tı sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

Divanımuhasebat rüesa ve azasının mercii muha
kemesinin tayinine, dokuz kıta evrak hakkında tayi
ni muameleye mahal olmadığına ve Sivas'tan Trab
zon'a nakledilmiş olan Polis Mektebinin nakil mua
melesinin tasdikine mütedair mazbatalar okunarak 
kabul edildi. 

Müteakiben ruznameye geçilerek Belediye reisle
rinin avukatlık etmeleri caiz olup olmadığı hakkın
da Dahiliye Encümeni mazbatası müzakere ve Er-

Azayı Kiram Muamelâtı 
/. — Sivas ve Urfa Mebusluklarına intihap olu

nan Şemsettin ve Refet Beylerin mazbataları. 
REİS — Üçüncü Şubeye ve İkinci Şubeye havale 

ediyoruz. 
2. — Şebinkarahisar Mebusluğuna intihap edilen 

Ali Rıza Bey hakkında Dördüncü* Şube mazbatası. 
REİS — Okunacaktır . 

Riyaseti Celileye -
Şebinkarahisar Mebusluğuna intihap edilen Ali 

Rıza Beye ait olup şubemize havale buyurulan in
tihap mazbatası tetkik olunduı İntihabın usulüne 
ve İntihabı Mebusan Kanununa tevfikan icra edildi
ği bittetkik anlaşılmış olmakla tasdiki Heyeti Umu-
miyeye arz olunur. 

3 . 1 . 1926 
Dördüncü Şube Reisi Kâtip namına 

Gümüşhane Denizli 
Hasan Fehmi Haydar Rüştü 

gani Mebusu İhsan Hamit Beyin takriri veçhile ka
bul edildi. 

Türkiye Cumhuriyet ile Arjantin Cumhuriyeti 
beyninde akdolunan muhadenet muahedenamesinin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihası müzakere, mad
deleri kabul ve heyeti umumiyesi tayini esami ile 
reye konuldu. 

Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırılmayan 
mektum kimselerin cezadan aflarına mütedair ka
nunun birinci ve ikinci maddelerinin tefsiri hakkın
daki Dahiliye Encümeni mazbatası müzakere ve ka
bul edildikten ve tayini esami ile reye konulan ka
nunda nisap olmadığı tebliğ olunduktan sonra perşem
be günü içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir mütalaa var 
mı efendim? (Hayır sesleri). Zaptı sabık hülâsası ka
bul edilmiştir. 

REİS — Dördüncü Şube mazbatasını kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Ali 
Rıza Beyin mebusluğu kabul edilmiştir. 

3. — Manisa Mebusluğuna intihap edilen Nafiz 
Bey hakkında Dördüncü Şube mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Manisa Mebusluğuna intihap edilen Erzurum 

Belediye Reisi sabıkı Nafiz Beye ait olup Şubemize 
havale buyurulan intihap mazbatası tetkik olundu. 
İntihabın usulüne ve İntihabı Mebusan Kanununa 
tevfikan icra edildiği bittetkik anlaşılmış olmakla 
tasdiki Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Dördüncü Şube Reisi Kâtip namına 
Gümüşhane Denizli 

Hasan Fehmi Haydar Rüştü 

REİS — Dördüncü Şube Mazbatasını kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 

2. — EVRAKI VARİDE 
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Nafiz Beyin Mebusluğu kabul edilmiştir. Nafiz 
Bey burada mevcut olmadığı için tahlifi celse atiye-
ye talik ediyoruz., 

4. — Şebinkarahisar Mebusu Ali Rıza Beyin 
tahlifi. 

(Şebinkarahisar Mebusluğuna intihabı kabul edi
len Ali Rıza Beyin tahlifi icra edildi). 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Geçen de 
karar verilmişti. Şarkikarahisardır. Şebinkarahisar 
değil. 

Lâyihalar 
/. — Emrazı Sariye ve İstilaiye Nizamnamesine 

bir madde tezyili hakkında kanun lâyihası. (1/1034) 
REİS — Sıhhiye ve Adliye Encümenlerine hava

le ediyoruz. 
2. — Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının is

tikrazlarına Maliye Vekilinin kefalet etmesi hakkında 
kanun lâyihası. (111032) 

REİS — Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

3. — Devlet Demiryolları İstimlâk Kanununun in
şa olunacak limanlar hakkında da tatbikine dair ka
nun lâyihası. (1/1033) 

REİS — Nafia, Dahiliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

4. — Mücadelei Milliyeye İştirak Etmiyen Memu
rin Hakkında Kanuna bir madde tezyiline dair ka
nun lâyihası. (1/1031) 

REİS — Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun (B) 

fıkrasının tefsiri hakkında (3/491) numaralı Başve
kâlet 'tezkeresi ve tefsire lüzum olmadığına dair Ti
caret Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının teşkilini 

mutazammın 19 nisan 1341 tarihli kanunun yedinci 
maddesinde muharrer evrak ve senedatın muafiye
tine mütedair olan (B) fıkrasının tefsiri hakkında Baş
vekâletten mevrut 4 Teşrinisani 1341 tarih ve (6/5232) 
numaralı tezkere encümenimize havale edilmekle tet
kik olundu. 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası Hakkında 
Kanunun yedinci maddesinin (B) fıkrasında aynen 
(Bankanın ihraç edeceği her nevi tahvilât ve banka 
ile devairi resmiye beyninde cereyan edecek muame

lâta müteallik evrak, senedat ve ilânat damga resmin
den ve sair rüsumu tekâlifden muaftır.) denilmekte
dir. Fıkrai mezkûrenin ihtiva ettiği muafiyet dört 
kısımdan ibaret ve 1 tahvilât 2 devairi resmiye ile olan 
evrak, 3 (Mümzisi olduğu alelumum) senedat, 4 ilâ-
nattır. İşbu dört kısmın ifadesi arasındaki vavı, atı-
fa ve virgüller imtiyazı hükmünün tevhidini mu
tazammın olup senedatın ve ilânatın devairi resmi-
yeye kasrına imkân yoktur. Esasen devletin alâka
dar olduğu diğer müessesatı maliye dahi aynı imti
yazı haiz ve hususu mezkûr fıkranın sarahat mana
sında da zahir olduğundan ayrıca tefsire lüzum ol
madığı karargir olduğundan berayı tasdik takdim kı
lındı. JV.J 

Ticaret Encümeni Reisi 
namına 
Denizli 

Haydar Rüştü 
Kâtip 

Şarkikarahisar 
İsmail 
Aza 

Aksaray 
Besim Atalay 

Aza 
Denizli 

Haydar Rüştü 

Mazbata Muharr 

Aza 
Eskişehir 

Mehmet Emin 
Aza 
Bolu 

Mehmet Vasfi 
Aza 

Kütahya 
Cevdet 

REİS — Encümenin mazbatasını reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey 
Sanayi ve Maadin Bankasının bütçesi Muvazenede 
tetkik ediliyor. Binaenaleyh Muvazene Encümenine 
gitmesi lâzımdır. 

REİS — Bankanın teşkiline ait olan kanunun bir 
fıkrasının tefsirine aittir. Vaziyeti maliyesiyle alâka
dar bir ciheti yoktur. Şu kısım şöyle midir, değil mi
dir diye soruyorlar., 

SÜLEYMAN«sSIRRI BEY (Bozok) — Bendeniz 
maruzatta bulunuyorum,. Makamı Riyasetine Heyeti 
Celileye arz etmek mecburiyet vardır. Makamı Riya
set rey izhar edemez. 

REİS — Takrir verirseniz reye korum. Başka 
çaresi yoktur. Mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

2. — Urfa Mebusu Refet Beyin, sporcuların şi
mendifer ve vapurlarda üçte bir ücrete tabi tutulma
sı hakkında. (2/616) numaralı teklifi kanunisinin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 
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REİS — Nafıa, Ticaret ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine havale ediyoruz. 

3. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rüfe-
kasının, eski pulların Tayyare Cemiyetine devri hak
kında (21608) numaralı teklifi kanunisinin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Posta, Telgraf, Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye Encümenlerine havale ediyoruz. 

4. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rü-
fekasının, bilumum muameleli evrak üzerine Tayyare 
Cemiyeti fişleri ilsak olunması hakkında (21609) nu
maralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REÎS — Adliye, Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine havale ediyoruz. 

5. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rüfe-
kasının, hariçten tedarik olunan sinema filmlerinin 

s. Türkiye dahiline celp ve ithali hakkının Tayyare Ce
miyetine verilmesi hakkında (2/611) numaralı teklifi 
kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

RElS — Ticaret, Adliye, Kavanini, Maliye ve 
Muvazenei Maliye Encümenlerine havale ediyoruz. 

6. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rüfe-
kasının, kıymetleri refedilerek mevkii tedavülden kal
dırılan kıymetli evrakla Tütün İnhisar ve Rüsumat 
İdarelerine, mahakimi sulhiye ve hukukiyeye ve ev
lenme muamelâtına ait evrak, defatir ve cüzdanların 
satılması hakkının Tayyare Cemiyetine verilmesi hak
kında (2j612) numaralı teklifi kanunisinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Adliye, Kavanini, Maliye ve Muvaze
nei Maliye Ecümenlerine havale ediyoruz. 

7. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, tesviyei deyn 
eden aşar mültezimlerinden reddi ferağ harcı alın
maması hakkında (21617) numaralı teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encüme
ni mazbatası. 

REÎS — Kavanini, Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

8. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
(Yılbaşı) unvanlı (2/619) numaralı teklifi kanunisi
nin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REÎS — Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

9. — Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin, (Ağaç 
dikme) unvanlı (2/620) nunîaralı teklifi kanunisinin 
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şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Dahiliye ve Ziraat Encünjenlerine havale 
ediyoruz. j 

10. — Kocaeli Mebusu Saffet ve Kastamonu Me
busu Ali Nazmı Beylerin, Memurin Kanununun kırk 
yedinci maddesine bir fıkra tezyili hakkında (2/613) 
numaralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REÎS — Dahiliye Encümenine hayale ediyoruz. 

11. — Kütahya Mebusu Nuri Bey\ve rüfekasının; 
Manisa, Kasaba ve Alaşehir kazalarındaki emvali 
metruke bağlarından dolu sebebiyle hasara uğrayan
lara ait bedeli icar bakiyesinin affına mütedair ka
nuna bir madde tezyili hakkında (2/618) numaralı 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyihai Encümeni mazbatası. 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havjde 
ediyoruz. 

12. — Muş Mebusu îlyas Sami Bey ve rüfekası
nın, Tetkiki Hesabat Encümeni Reis ve azalarına 
hakkı huzur verilmesi hakkında (2/610) numaralı 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Takrirler 
1. — Bolu Mebusu Vasfi Beyin, \bilistirak tasar

ruf edilen arazii emiriye ve mevkufe ile müsakka
fat ve müstagallâtı vakfiyede şuyuun izalesi hakkın
daki kanuna bazı mevad tezyiline mütedair olup Zi
raat Encümeninde bulunan teklifi kanunisinin iade 
edilmesine dair takriri. 

REÎS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Biliştirak tasarruf edilen arazii em|riye ve mevku

fe ile müsakkafat ve mürtagallâtı va|kfiyede şuyuun 
izalesi hakkındaki 1 Kânunuevvel 1329 tarihli kanu
na bazı mevad tezyili hakkında olup Ziraat Encü
meninde bulunan teklifimi geri almama müsaadei 
Riyasetpenahilerini rica ederim efencjım, 

Bolu 
Mehmet Vasfi 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Arazii emi
riye yoktur. Artık daima arazii emiriye tabirini kul-
lanmıyalım. Arazii milliye diyelim. 

TUNALI HÎLMÎ BEY (Zonguldak) — Arazii 
milliye deyinceye kadar (Millet toprakları) densin. 
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REİS — Efendim, sahibi teklif, teklifinin iadesi
ni talep ediyor. Lâyiha Encümeninden çıkmış oldu
ğu için reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Mumuaileyhe teklifi iade edilecektir. 

Rey İstihsali 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhu

riyeti beyninde akdolunan muhadenet muahedename-

1. — Rize Mebusu Esat Beyin, Hopa'da Kara ve 
Kara Ali oğullarının Hazineye teberru eyledikten ar
saların kendilerine iadesi hakkında. (2/564) numaralı 
teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. (1) 

REÎS — İkinci müzakeresi zamanı gelmiştir. 

Hopa'da Rüsumat İdaresi İnşaası İçin Teberrua Olu
nan Arsaların İadesine Dair Kanun 

Birinci Madde — Hopa'da Kara Hasan ve Kara 
Ali oğulları tarafından Hazineye teberru olunan iki 
kıta arsanın sahibi evvellerine reddi ferağ suretiyle 
iadesine ve satılmış ise bedellerinin 1926 maliye büt
çesinin doksan üçüncü masarifi melhuze faslından 
sahibi evvellerine tesviyesine Maliye Vekili mezun
dur. 

REİS — Tadilname yoktur. Birinci maddeyi ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz edece
ğim. (Tayini esami ister sesleri) Efendim, teberru 
edilmiş bir arsadır. Hibe ve teberrudan rücu ediliyor. 
Sahibine iade edilecektir. Zannederimki tayini esa
miye mahal yoktur. (Yoktur sesleri) 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi yirminci içtima zaptında-
dır. 
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sinin tasdiki hakkındaki kanunun ikinci defa reye 
vazı. 

REİS — Efendim; bu kanunun ikinci defa reye 
arzı icap ediyor. Azayı kiram reylerini istimal bu
yursunlar. 

Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 

Müzakere edilecek mevaddın ikinci maddesine ge
çiyoruz: 

2. — Resmi Damga Kanunun dokuzuncu madde
sinin yüz onuncu fıkrasının tadili hakkında. (1/996) 
numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Birinci müzakere tarihi 30 Kânunuevvel 
olduğuna göre müddeti hitam bulmuştur. Binaenaleyh 
ikinci müzakeresine başlıyoruz. 

6 Şubat 1321 Tarihli Resmi Damga Kanununa 
Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — Sinema, dansig, bar ve sirk bi
letlerine dahi 6 Şubat 1321 tarihli Resmi Damga Kanu
nunun dokuzuncu maddesinin yüz on üçüncü fıkra
sında muharrer olan tiyatro, konser, balo biletleri 
derecesinde Damga ve Hazine pulu ilsak olunur. 

REİS — Birinci maddeyi reyinize arz ediyorum... 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — 6 Şubat 1321 tarihli Resmi Dam
ga Kanununun yirmi yedinci maddesinin sekizinci 
fıkrası hükmü birinci madde hakkında dahi caridir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

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

(1) Birinci Müzakeresi yirminci içtima zaptında-
dır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Bu kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arz edeceğim. Müzakere edilecek mevaddın 
üçüncü maddesine geçiyoruz. 

3. — Divanımuhasebatın Kavanini mevcudenin 
tefsirini doğrudan doğruya talep ve Meclise arz etme
sine salâhiyeti olup olmadığının tayini hakkında. 
(3/372) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Kanunu Esa
si Encümeni mazbatası. 

REİS — Vardır, okunacaktır: 

Divanımuhasebatın Kavanini Mevcudenin Tefsirini 
Doğrudan Doğruya Talep ve Meclise Arz Etmesine 
Salâhiyeti Olup Olmadığının Tayini Hakkında. 
(3/372) Numaralı Başvekâlet Tezkeresi ve Kanunu 

Esasi Encümeni Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
6 

4 . 2 . 1341 

590 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ziraat Vekâleti Celilesince tesis olunan Darülis-
tihzarın bazı şuabatı fenniyesi için istimlâk takarrür 
eden binanın takdiri kıymeti ile mubayaası caiz olup 
olamayacağının tayini maksadiyle Divanımuhasebat-
ca İstimlâk Kararnamesinin tefsirine lüzum gösteril
mesi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 13.1.1341 ta
rihli içtimaında müttehaz karar üzerine tanzim olu
nan kararname sureti leffen takdim edilmiştir. Mez
kûr kararnamede tasrih edildiği veçhile Heyeti Veki
le, kavanini mevcudenin tefsirini talep hususunda Di
vanımuhasebatın salâhittar olmadığına kani bulundu
ğundan, keyfiyeti Meclisi Âliye arza karar vermiştir. 
Filhakika kanun teklif etmek hakkını haiz olmayan 
bir makamın, kavanini mevcudenin tefsirini doğru
dan doğruya talep ve Meclisi âliye arz etmesi esasa-
tı mevcude ile gayri kabili telif görülmüş olmakla 
keyfiyetin Meclisi Âlide bilmüzakere bir karara rap-
tını ve neticesinin işarına müsaade Duyurulmasını ri
ca ederim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Karar numarası 

1394 

Kararname Suretidir 
Divanımuhasebat Riyaseti âliyesin'den mevrut 5 

Kânunusani 1341 tarih ve (76/1) numaralı tezkerede, 
beş bin lira kıymeti mukaddereli Yunus Nadi Beye 
ait binanın Ziraat Vekâleti Celilesi tarafından pazar
lıkla mubayaası hakkında tcra Vekilleri Heyetince 
müttehaz 2.12.1340 tarihli kararnamenin Divan He
yeti Umumiyesinde ledelkırae, mezkûr hanenin, ve
kâleti müşarünileyhaya ait Darülistihzarın bazı şua
batı fenniyesi için istimal olunacağına göre menafii 
umumiyeye müteallik istimlâk mahiyetinde bulunma
sına ve 17 nisan 1330 tarihli muaddel istimlâk Kanu
nunun birinci maddesinde «Müceddeden sokak ve 
meydan ve pazar yerleri ve iskele kuşat ve tesis ve
ya tevsii ve memleket bahçeleri ve mesireler ve suyol
ları tanzimi ve nehir ve cetvellerin •seyrisefaine kabil 
ve tuyanı hail surete getirilmesi ve liman ve dok 
ve demir şose yolları ve çeşme ve yangın havuzları 
ve hastahane ve darülaceze ve darüljeytam ve kışla 
ve hükümet konağı ve hapishane ve tarafı devletten 
ve cemaat canibinden umumî mektepler tesis ve hıf-
zıssıhhat ve defi mazarratı beldeye ait bilcümle in
şaat ve ameliyat ile menafii, umuma şamil hususatı 
saire için bittakdir bedeli misil verilerek ashabından 
ebniyeli ve ebniyesiz arazi ve çiftlikât mubayaasına 
menafii umumiye için istimlâk ıtlak olunur.» diye 
muharrer olmasına mebni kanunu mezkûr ahkâmına 
tevfikan istimlâki lâzım geleceğinin tezekkür eyledi
ği bildirilmiş ve şu kadar ki Eskişehir'de Dördüncü 
Kolordu karargâhı ittihaz olunmak üzere ciheti aske
riyece müzayede suretiyle iştira edilen Ermeni kulü
bü bedelini muhtevi ita emri münasebetiyle heyeti 
mezkûrede cereyan eyleyen müzakere neticesinde Di
vanımuhasebatın mütalaai mesrudesine mukabil Mü-
dafaai Milliye Vekâleti Celilesince tsljimlâk Kararna
mesinin, sırf arazi ve çiftlikâta ait olnfıak üzere telâk
ki ve o suretle deruhtei mesuliyet edilmiş ve mesele 
Divanı mezkûrece de muhilli içtihat addolunarak ita 
emri vize edilmiş olduğundan yedi vahidin tahtı ta
sarrufunda bulunmasına mebni pazarlık suretiyle ve 
kıymeti mukadderesiyle mubayaası takarrür eden Yu
nus Nadi Beyin mezkûr hanesi için dahi Ziraat Ve-
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kâletince bu suretle deruhte! mesuliyet edilmesi ha
linde olbabdaki ita emrinin vizesi kabil olacağı ve 
mahaza hükümetçe her hangi bir gayri menkulün 
mubayaası lüzumu takdirinde bunun biyyihal İstim
lâk Kararnamesi mucibince mi alınacağı yoksa asha
bı emlâkin ademi rızaları halinde mezkûr kararna
me mebihittatbik olup rızalarının vücudu takdirinde 
pazarlıkla dahi mubayaa caiz olup olmayacağı sure
ti umumiyede muhtacı tefsir görüldüğünden keyfiye
tin Meclisi Âli Riyaseti Celilesinden batezkere istif
sar edildiği ifade kılınmıştır. 

Keyfiyet İcra Vekilleri Heyetinin 13.1.1341 tarihli 
içtimaında ledelmüzakere, istimlâk muamelesi sahibi 
mülkün ademü rızası faalünide mebihititaltbilk olup îsıtiilmı-
lâk Kanunu dahilinde ifa olunacak muameleye sahibi 
mülk için hakkı itiraz temin olunması da bu mak
sada müJbteni bulunmasına nazaran bir heyelt mari
fetiyle fiyat takdir edilmiş ve takdir olunan fiyata 
sahibi mülk razı bulunmuş olduğu halde mebhusuanh 
mubayaada ayrıca istimlâk muamelesinin tatbikine 
lüzum kalmayacağı bedihi görülmüş ve kanunların 
tefsirini talep etmek hakkına Divanımuhasebatın sa-
lâhiyettar olmadığına kani olan Heyeti Vekile Diva
nımuhasebatın bu husustaki tarzı hareket ve müracaa
tı üzerine, muhassalai kanaatini Meclisi Âliye arza 
ve mevzubahis muamele hakkındaki noktai nazarını 
da divanı müşarünileyhaya iblağa karar vermiştir. 

1 3 . 1 . 1341 

Kanunu Esasî Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Divanımuhasebatın mevcut kanunlarda tefsir lü
zumuna kani olduğu zaman bunu doğrudan doğruya 
Meclisi Âliye arza salâhiyeti olup olmadığının bir 
karara raptı talebiyle gelip Heyeti Umumiyece Encü
menimize havale olunan Başvekâlet tezkeresi müza
kere olundu: 

Divanımuhasebat, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
«1Ö0» ncü maddesi hükmünce Büyük Millet Mecli
sine merbuttur. Her sene müteaddit raporlarının Ri
yaset tarafından Heyeti Umumiyeye arzı müteamil-
dir. Malî murakabe vazifesini ifa sırasında bir ka
nunun hükmünü mübhem bulduğu takdirde vazıı ka
nunun maksadını merbut olduğu müesseseden istifsar 
etmesi ve Riyasetin tevdii suretiyle bu istifsara, Heyeti 
Umumiyece ve Divanımuhasebata mütenazıran te
şekkül eden Divanımuhasebat Encümenince ıttıla ha
sıl edilmesi de pek tabiî olur. Ve Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun «15» nci maddesi mucibince Meclis aza
sına ve tcra Vekilleri Heyetine münhasır olan ka

nun teklif etmek hakkı olup tefsir talebinde bulun-
malk kanun teklif etaıefoten bittabi farklı olduğuna 
göre Teşkilâtı Esasiyeye de münafi olmaz. 

Bu esbap ve mütalaata binaen encümenimiz Di
vanımuhasebatın lüzumunda bir kanunun tefsirini Mec
lis riyasetinden talep etmek hakkına malik olduğuna 
karar vermiştir. Keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 

Kanunu Esasi Encümeni 
Reisi namına 

Antalya 
Rasih 
Kâtip 
Rize 
Ali 
Aza 
Aza 

Antalya 
Rasih 

Mazbalta Muharriri 
Giresun 

Hakkı Tarık 
Aza 

Zonguldak 
Tunalı Hilmii 

Aza 
Aza 

Denizli 
Haydar Rüştü 

- HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim; 
kr:ıun tJklif etmekle, kanun tefsirini teklif etmek ara
sında Kanunu Esası Encümeni çok fark vardır diyor. 
Kanun teklif etmek, Büyük Millet Meclisi azasına 
Vvi İcra Vekilleri Heyelan© alidir Fakat kanun tefsirini 
diğer müesisesalt da teklif edebilir diyor. Bendeniz bu 
kânaata itşirak etmiyorum. Kanun tef si fiyle kanun tek
lif etmek arasındaki farklar, salâhiyettin derecesini, ma-
ihvyeitün'i değişlt'irecte'k kadar vasi ve şümullü değildir. 
Kanun teklif etmek, Heyeti Teşriiyenin kıskançlıkla 
üzerinde ısrar edeceği en esaslı salâhiyetlerinden biri
dir. Kanun teklif eltmek icraı emir vermek gibi değil
dir. Kanun teklif etmek, Türkiye'de mütemekkin 15 
milyon halk bu emrime muti olsun, bu emrimin tahtı 
fcjuirin'd'e kalsın demektir. Vaktiyle Şurayıdevlet tefsir 
yaptığı zamanlarda, tefsiri mevcut kanunların ahka
mını vuzuh ile ifade edecek bir şekilde <bir 
şekle sokmaktır gibi telakki edilirdi. Fakalt bu
gün böyle değildir. Bugün tefsir yapan Meclisi 
Âlinizdir. Yani kanunun aslını, esasını vazeden Mec
lisi Âlinizdir. İcabında o tefsiri teVsian dahi karar alsa 
msri ve muteber olur. Çünlkü vazıı kanun, kendisidir. 
Tefsir ile 'tadil arasında fafk, tadil: İntişarından son-
r?. mevkii i meriyete vaz edilir. Tefsir ise makabline de 
şamil olur. Aradaki bariz fafk budur. İşin aslı daha 
esaslı noktası kanunların icrasına mesul makamat me
murdur. Bazan İcra Vekilleri Heyeti memur olur, 
bazan da alâkadar olan vekiller memur olur. Her 
h?ngi bir kanunun icrasından mesul olan İcra Vekil-

268 — 



İ : 22 6 . 1 . 1927 C : 1 

leri Heyeti veya alâkadar vekil, o kanunun bir mad
desini tefsire lüzum görmüyor. Tefsir talep etmiyor. 
Çünkü onun icra mesuliyeti 'doğrudan doğruya He
yeti Celilenize karşı mesul olan makama aittir. Falkat 
Divanı muhasebat, bunu senün anladığın gibi anla
mıyorum, ille tefsir ettireceğim derse, mesuliy&l: ne
rede kalır? Mesul makam, tefsir ihtiyacını görmez
ken hakkı teklifi olmayan bir makamın, mesuliyeti 
olmayan Divanı muhasebatın; Heyeti Vekilinin me
suliyetime tecavüz ederek her halde ben bu maddeyi 
tefsir ettireceğim diye talep ve ısrarda bulunması, 
mesuliyet esasını kökünden sarsmazını? Bendeniz ev
velâ hükümeıtJten soruyorum: Noktai nazarları nedir? 
Divanı muhasebatın tefsir talep edebilmesini kendi 
mesuliyeti ile 'kabili 'telif görüyormu? Hükümet bunu 
burada açıkça söylesin, Ondan sonra reyimi izhar 
ederim. 

REİS — Efendim; Hasan Fehmi Bey hükümet
ten sual soruyor. Maliye Vekili Beymi cevap vere
cek? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Hükümet, bu husustaki kanaatlini 
müracaatı esnasında zikretmlişltlir. Son satırlar şun
lardır: 

«Keyfiyet İcra Vekilleri Heyetlinin 13 . 1 . 1341 
tarihli içtimaırada ledeimüzakere; istimlâk muamelesi, 
sahibi mülk için hakkı itiraz temin olunması da bu 
istimlâk Kanunu dahilinde ifa olunacak muameleye 
sahibi mülk üçüm hakkı itiraz temin olunması da bu 
maksada mebnli bulunmasına nazaran bir heyet ma
rifetiyle fiyatı itakdir edilmiş ve 'takdir olunan fiyata 
sahibi mülk razı bulunmuş olduğu halde mebhu'cu-
anh mu'bayada ayrıca istimlâk muamelesinin tatbikine 
lüzum kalmıyacağı bedihi görülmüş ve kanunların tef-
si'rüni talep eltmek hakkına Divanı muhasebatın salâ-
hiyottar olmadığını kani olan Heyeti Vekile Divanı 
muhasebatın 'bu husustaki tarzı hareket ve müracaatı 
üzerine muhassalal kanaatini Meclisi Âliye arza ve 
mevzu muamele hakkındaki noktai nazarını da Di
vanı müşarünileyhaya liblağa karar vermiiştir». 

Demin muhterem arkadaşımız burada izah eder
ken mesuliyet noktasına temas ettiler: Divanı muha
sebat vize etmez. Burada raporıyla zikreder, Heyeti 
CeMle Vekilini mesul kılar. Fakat ben böyle anlama-
yorurn. Bu suretle muamele yapmayacaksın diye 
muamelâtı icraiyeyi tevkife selâhiyetü olmaması lâ
zım gelir. 

TUN ALT HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim 
sual: 

REİS — Efendim, sualinizi sırası gelince sorar
sınız. 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ NAMINA RA 
SİH BEY (Antalya) — Muhterem arkadaşlar; Mec
lisi Âliniz namına bu meseleyi tetkik eden encüme
niniz yani Kanunu Esasi Encümeni Divanı muha
sebatın kanunları tefsir ettirmek hakkına malik ol
duğuna kanaat hasıl etmiştir. Çünkü Divanımuha-
sebat, malumu âliniz, Meclisi Âlinin doğrudan 
doğruya fiilen kontrol a imkân bulmadığı işleri kendli 
hesabına ve kendi namına tetkik ve kontrol ettirdiği 
bir dairedir ve Meclisi Âliye mer'but'ıur. Meclisi Âli
ye merbut olan bir dairenin tatbik etmekte olduğu 
kanunların bir maddesindeki sui tefehhümü izale içlin 
tefsire sevk etmesinden ve o meclislin Reisi vasıta
sıyla Meclise müracaat etmesinden zannederim ki, 
daha tabili bir hak tasavvur oolunamaz. 

Meclisi Âlinin Divanı Riyaseti vardır. Divanı Ri-
yase: de bir maddenin tefsirimi talep edecek olursa 
Heyeti Vekiliye müracaat edip de tefsir talebi ora
danım gelecektir? 

Efendiler; Meclisi Âli namına kontrol ifa eden 
ve Meclisi Âliye merbut olan 'bir daire k'anunlarıinı 
tefsir ettirirken nasıl olurda merbut olmadığı bir 
dalire vasıtasıyle Size müracaat eder. Hasan Fehmi 
Bey biraderimiz pek iyi hatırlarsınız: ki Divanımu-
hasebatın meciisemi merbut olması yok'sa Maliye 
Vekâletinemi merbut kalması için bir münakaşamız 
olmuştur. Zannederim ki bugünkü nliza da Meclisi 
Âliyemi merbut kalması yoksa Maliye Vekâletinemi 
merbut bulunması esasından doğmuş bir nizadır. Di-
vanımuhasebatın Meclisi Âliye merbut ve Meclisi Âli 
namına kontrol yapan bir müessese olmasına binaen, 
Meclis Riyaseti vasıtasıyla tefsiri .Meclisten talep 
etmeye hakkı vardır ve bunun böyle olması bizim 
Teşkilâtı Esasiyemiz icabıdır kanaatindeyim. Hasan 
Fuhmi Bey biraderimiz kanun tadil eltmek hakkıyle 
tefsir etmek hakkı arasında fark bulunuyor imiş gibi 
iptidaen buna itiraz eder göründü. Sonra yine kendi
leri de teslim buyurarak hakikaten ikisinin arasında 
bariz farklar bulunduğunu teşrih ettikleri için o nok
taya cevap vermeyeceğim çünkü kendileri bininci fık
ra ile ikinci fıkra arasında encümeni tamamen tas
dik etmişlerdir. Onun için Heydtii Celilenizden rica 
ederiz. Mevcut teşkilâtımızla, mevcut kanunlarımızla 
Divanımuhasebata verdiğimiz vaziyet, Divanı muha
sebatın gördüğü vazife itibariyle Divanımuhasefoat 
ile Meclis riyaseti vasıtasıyla bu hakka malik olması 
lâzım gelir kanaatindeyiz. 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; Hasan Beyle 
Vekil Bey Divanımuhasebatın Meclisi Âliden Riyaset 
vasıtasiyle tefsir 'talebine hakkı olmadığını dermayan 
d: tiler. Bittabi bu fikir elde bulunan Teşkilâtı Esasi
ye Kanununa istinat etmek lâzımdır. Teşkilâtı Esa
siye Kanununda kanun teklifi var; tefsirin kimin ta
rafından yapılacağına dair kayıt var; fakat 'tefsir ta
kibinin memnuiyetine dair bir fıkra yok. Bu nere
den çıktı? Binaenaleyh kanunî şekilde tetkik edersek 
bu mütalaaların gayrı varit olduğu tezahür eder. 
Hasan Fehmi Beyin mahzur olarak dermeyan ettiği 
bir iki mütalaa var; onları da tetkik etmek lâzımdır. 
Bu da 15 milyon 'kişiyi emrine tabi edecek. Türkiye 
Cumhuriyeti, Cumhuriyet dedikten sonra hiç bir fert 
yoktur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Teklif!.. 
VEHBİ BEY (Devamla) — Teklif Meclisi Âliden 

geçecek ve Meclisi Âli kabul edecek o halde o zatın 
emir ve nehyi değildir. O kâğıt hangi daireden veril
mişse onun ne emridir ne de nehyidir. Meclisi Âli 
mıillteti temsil etmesi itibariyle teklifi kabul etmiş ve 
milletin arzusu, milletin fikri olmuştur. Binaenaleyh 
bu varit değildir. Kezalik en mühim mahzur ki zi
hinlere ilişmesi lâzım gelir ve hakikaten bir çok zi
hinleri de 'tağşiş eltmeğe müstait bir fikirdir, icra me
selesi... Hakikaten çok mühim bir mesele, meselâ ve
kili mesulü diyecekki ben Meclisi Âliye karşı mesu
liyet deruhte ettim. Şu işi göreceğim, Divanı Muha
sebat hayır diyecek. Bundaki mana şudur. Bu nota 
ile tefsir talep etmek noktasını karıştırmakta hata 
vardır. İcra meselesini temin edebiliriz. Eğer elde bu
lunan Divanımuhasebat Kanunu bunu temin etmi
yorsa onu ıslah edebiliriz. Vekili mesul kendi mesu
liyeti tahtında o işi icra eder. Fakat o işi, icra etmesi 
Di'vanımuhasebatın Meclisi Âli'den tefsir talep etme
sine mani değildir. Bu noktayı da tefrik etmek iâzım-
dır. Meselâ efendiler; birisine bu işi benim namıma 
görüveriniz diyorsunuz. O da görürken bir kanunun 
manasında (tereddüt ediyor. Acaba ben bu kanunu 
yanlışını anlıyorum, bir kere müekkilime sorayım di
yor. Şimdi bu başka kapılardan dolaşıpta öyie gide
cek ve karşı karşıya geldiği, murakabe ettiği daire
ye diyecek ki sen soruver. Bu mantıkini? Bendeniz 
bu işde mantıksızlık görüyorum. Binaenaleyh Kanu-
nuesalsî encümeni gayet güzel tetkik etmiştir. Mazba
tanın aynen kabulünü teklif ederiirn. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu)' — Efendim, bendeniz de 
gerek Rasih Beyin ve gerek Vdhbi Beyin mutalarıma 
iştirakten sonra diyorum ki; Divanırnuhasebaü Heye
ti Çeliklerinin namına icrayı hükmeder bir mahkemei 

hesabiyedir. Binaenaleyh mahkemeler şu veya bu ve
kâletin şu veya'bu dairenin tesiri altında kalamaz. 

Ondan sonra talebim şudur : Divanımuhasebat 
Encümeniınde aza bulunduğum için bu meselenin bir 
kere de Divanımuhasebat Encümenine verilmesi ve 
orada da tetkik edilmesi muvafık olur kanaatinde
yim. (Hayır sesleri). 

REİS — Hilmi Bey sualinizi sorabilirsiniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
arkadaşlar mükemmel surette izah ettiler, binaenaleyh 
sualime hacdt kalmamıştır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
tekrar söz alan Rasih 'Beyefendi arkadaşım sebebiyet 
verdi kendilerine teşekkür ederim. 

Divanı Mühaisdbatın Malîye Vekâletine merbut 
olması için Mecliste bir müzakere cereyan ettiğiini ve 
bendenizin de o fikri müdafaa ettiiğimi hiç hat ırlatan-
yoruıru 

RASİH BEY (Antalya) — Mecliste olmadi. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Mecliste Di
vanla Hükümet arasında tahaddüs eden lihıtilâfatı hal 
liçin belki bazı müzakereler cereyan etti. Fakat Mali
ye Vekâletine merhutiyeti hakkında 'bir keliime telaf
fuz ettiğimi bilmiyorum. Çünkü Divanı Muhaseba
tın Maliye Vekâletine raptedilmes'irui söyleyecek ka
dar zannederim ki bu arkadaşınız safdlil değUldir. Di
vanı Muhasebat Meclise merbut olmadığı zamanlar
da dahi man'en Meclislere merbut idi. O zaman Reisli
ni Meclisi Vükelâ tayin ve nasbederdi. Reis de aza
larını tayin ederdi. Es'kli şeklil bundan ibarettir. O za
man da yine Maliye Vekâletiyle bir münasebet ve ir
tibatı yoktu. Bu sözü bana atfettikleri içim 'bunu tas
hih zımnında söz almaya mecbur kaldım. 

Efendim Divanı Muhasebat Meclis namına sar
fiyat üzerinde bütçe noktali nazarından murakabede 
bulunan bir heyettir. Bu heyet her üç ayda bir He
yeti Celiılenıize rapor verir. Bu raporda gördüğü bil
cümle noksanları kaydeder, ayrıca da senelik raporu
nu yapar. Heyeti Celleniz bu raporu encümeni mah
susundan geçtikten sonra burada müzakere ve müna
kaşa öder ve bazen Divanı Muhasebatın ve bazen de 
iihtiilâfı çıkaran vekâletlerin nolktai nazan üzerine 
karar verir. Binaenaleyh kanunların tarzı telaktoMn-
de, DJvanımulhasdbat veya Vdkâletlterin tarzı telakki
lerinin hangisinin doğru olduğunu Heyeti Oelilemıiz 
her üç ayda bir gelen raporlar üzerine birer birer mü
zakere eder ve kabul edersimiz. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — O başka meseledir. 
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HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Vehbi Bey 
arkadaşımızın söylediği, yanıi murakabe yapan bu he
yet bir müşküle duçar olursa Meclisten sormasın Ve
kâletten sorsun. Bu fikir mereden^çıktı? Den anlamıyo
rum. Meclisten sormasın, üç aylık ve senelik rapor
larını Meclise göndermesin diye klim söyledi? Bina
enaleyh mantıksızlık benim sözümde değil, bu şekil 
tevildedir. O raporlar üzerinle hangi tarafın görüşü 
kanunun metnine ve vazıı kanunun maksadına mu
vafıktır noktasını tetkik eden Heyeti Oelilenizdir, ve 
'karar veren de Heyeti CellilenüZdir. Fakat tefsir mese
lesi başka bir mevzudur. Salâhiyeti teşriiyesi olmayan 
sıfatı mebüsiyeti olmayan - açık söylüyorum efendi
ler - herhangi bir zata kanun teklifi hakkım vermek 
doğru değildir. İcabında - bazı memleketlerde olduğu 
glilbi - Malhkemeıi Temyize de veridiz, ona nliçin 
vermiyorsunuz? (öyle şey yok sesleri.) 

Efendim; tefsir ile tadil farklıdır. Madem ki Teş
kilâtı Esasiye menetmemiştir, binaenaleyh 'bunu ya
pabilirler deniyor. 

'Efendiler; Teşkilâtı Esasliye Kanunu münakkah 
bir kanundur. Teşkilâtı Esasiye Kanun teklifi hak
kında Büyük Millet Meclisi azası yapar deyince tef
sir hakkı onundur demektir. (Yok sesleri) İstida Encü
menleri nasıldır? İstida Encümenime gelen (istidalar 
tefsir mahiyetinde telakki olunuyor. Şjimdli Rasih Be
yin mütalaalarından bendeniz 'böyle anladım. «Beye
fendi benim mevcut kanuna göre şu hakkım terviç 
edilmedi» diye bir istida ile arzı şikâyet etmekle fu
tan kanunun maddesini Hükümet böyle anlıyor. Fa
kat ben böyle anlıyorum, bunu tefsir edin demek ara
sında ne kadar bariz Ibir fark vardır. Tefsir talebi ile 
istiidayı birleştlifmek ve 'birinli diğerine delil ittihaz 
etmek btlmemki hangi mantığa sığar? 

Divanı Riyaset tefsir isteyemez mi? Efendim, Di
vanı Riyaset mebuslardan teşekkül etmiş blir heyet
tir. Meclise taalluk eden ve doğrudan doğruya Mec
lisin idarei dahiliyesine taalluk eden hususatta Divanı 
Riyaset tefsir isteyebilir. 

' Efendim, Divanı Riyaset divan halinde toplanır
da Kanunu Medeninin fıilian maddesinin tefsiri için 
Heyeti Celileye bir maızbalta gönderir mi? Evet bir 
mebus sıfatiyle gönderir. Yalnız böyle bir heyet 
olarak gönderebilir mi? Evet şahsan bir mebustur 
gönderir, çünkü mebus sıfatı vardır demek, münferi
den Dîvanımuhasebatın hakkı tefsiri vardır. Bütün ka
nunlar üzerinde istediği noktada tefsir isteyebillir, 
vekâleti aidesi buna lüzum görmüyor, kanunun ifade
sini vazıh görüyorsa hayır ille senin anladığın gibi 

anlamıyacağım, benim anladığım gibi tefsir çıkıaca-
ya kadar veyahut bu tefsir reddedilinceye kadar ben 
senin 'bu mu ameleni "tehir ederim demek doğru değil
dik 

Binaenaleyh Divanmuhasebat her n£ kadar Mec
listen müntehap olursa olsun, Meclisitjen müntehap 
olması hiç bir vakit Heyeti Teşriiyenin! bir cüzü, şe
kil ve maihiyetlini ifade edemez. Tefsir hakkını verdi
ğiniz gün, açık söylüyorum, zımnen Heyeti Teşriiye-
n;n bir cüzü olduğunu kabul ediyorsunuz demektir. 
(Hayır sesleri) Sıfatı teşriiyesi olmıyanl heyette teklif 
hakkı olamaz. Teklif hakkı olmayan heyette, ahkâm 
vazı hakkı olamaz, teklif hakkı olmayan heyette tef-
ât talebi hakkı olamaz. 

Efendim, diğer bir noktaya daha iliştiler; Meclise 
müracaat etmesinler de diğer vekâletlere mi etsinler? 
Hayır bu, kimsenin- hatırından geçmedli yine Meclise 
müracaat edecektir. Fakat rapor yazaûak tenkitnarne 
olarak Heyeti OeliDenize gelecek, tefsir ıtalebi şeklinde 
golmiyecek. Bendenizin müdafaa ettiğim öoktaii nazar 
ile, encümenin müdafaa ettiği noktai pazar arasında 
yalnız bu fark vardır. Bendeniz diyorum ki tenkitna
rne şeklinde gelecektir, Heyeti OeDitenÜz görecektir. 
Eğer o madde muhtacı tefsir i'se o vakit resen tefsi
rinizi yaparsınız. Encümen diyor ki hayır tefsir şeklin
de hakkı teklifi vardır. Bendeniz buna muarızım. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Mahal! tefsir diyor . 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hayır 
terikitnamedir, (tefsir değildir. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendin^, bendeniz Ha
san Beyefendinin evvelki izahlarım dinlemedim. Fa
kat bu defa büyük bir telâşla müdafaa ettikleri nok
tai nazarda maalesef kanun teklif etmek hakkı ile tef
sir talep etmek hakkını bir birlerine karıştırıyorlar. 
Yani tefsir eden heyet tefsir talep edebijhr dediler. Böy
le bir kaidei esasiye yoktur. Mevzubahis olan şey 
bir esas meselesidir. Kanunların ifadelini muhıllü içtii-
hat bulan herkes tefsir edebilir mi, edemez mi? Bizim 
Nizamnamei Dahilimizde böyle bir jsarahat yoktur. 
Kanunu Esası de bu sarahati haiz değildir. Yaptığı
mız kanunların metninde ihtilâf eden ve muhilli içti
hat gören insanlar bunun tefsirini talep etmeyeceikler 
mi, bunda ne mahzur vardır? 

RASİH BEY (Antalya) — Müracaat kapılarını 
kapayacak mısın? 

İSMET BEY (Devamla) — Bakınız bu esas mese
le bizde öteden beri müteaimil ve mevcuttur. Şûrayı
devlet tefsir hakkını haizdi. Fakat bütün halk tefsir 
talep eder. İdari davalar ne demektiıt? İdarî davalar, 
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'kanunların tatbiki meselesindekıi (içtihattan mütevellit 
davalardır. Binaenaleyh kanunların tatbikinden mü
tevellit içtihadat arasında tekalüf olursa efrat bunun 
hallini istida ile Şûrayıdevleitten talep eder. Binaena
leyh Şûrayıdevlet tefsir ile ya onun veya öbürüsünün 
leh ve aleyhinde karar verebilir. Halkın; yaptığımız 
kanunların, anlayamadığı noktalarını sorabilmesi 
'kendisine verilmiş 'bir salâhiyettir. Bu şayanı müna
kaşa değildir. Kanun teklif etmek mebuslarla Hü
kümete mahsustur, doğrudur. Fakat Divanımühase
bat 'kanun teklif etmek hakkını talep ediyor mu? Ya
ni Meclise merbütıi yetinden ve münasebetinden dola
yı ben bu hakkı isterim diye bir şey söylüyor mu? 
Böyle jbir şey yoktur. Kanunların tatbikatını muraka
be 'ödemken kendisinin içtihadına uymayan şeyi kaided 
umumiye olarak hallettıirmek istiyor. Yoksa o kaidei 
ümumiyen'in dahilinde birçok mesail vardır ki rapor
larla buraya geliyor. Hususî meseleleri Meclis rapor 
üzerine halletmektedir. Fakat hususî meseleler daimî 
surece böyle tevali etmeli midir? Yoksa böyle kaüdlei 
'külliye sekilinde tavzih edilmeli mi? Kaidei umumiye 
şeklinde tavzih edilmeli ki o esas dairesinde Divanı-
muhasebat vazifesini yapsın. Mesele gayet basittir. 
Divanımühasebat Meclise merbuttur. Binaenaleyh 
Meclis Riyasetiyle muhabere edier. Muhilli içtihat 
bulduğu kanunları Meclis Riyaseti vasıtasİyle tavzif 
edin diyerek bir tezkere yazamaz mı? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Muhilli tefsirdlir diyor, 
talep etmiyor. 

İSMET BEY (Çorum) — Rica öderim. Şekil hu
susunu münakaşaya mahal yoktur. Binaenaleyh tef
sir talep etmek bilumum efradın hakkı olacaktır. Ye
ni bir nizamname yaptığımız zaman bunu kabul ede
ceğiz. Bunu münakaşaya lüzum yoktur. (Doğru ses
leri.) 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrirler 
vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hukuku 
Esasiye Müderrisleri söz aılmayacaM'arSa bana da söz 
vertîn̂  

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Divanımühasebat, Büyük Mil

let Meclisi namına ifayı vazife etmekte olduğundan 
tereddüt ettiği maddei kanuniyenin tefsirimi doğrudan 
doğruya talep etmesi gayet tabii bir halk olduğundan 
Kanunu Esasî Encümeni mazbatasının neye vazım 
teklif ederim. 

Çorum 
ismail Kemal 

Riyaseti Celileye 
Müzckere kâfidir. Encümen mazbatasının reye ko

nulmasını teklif ederim. 
Denizli Denizli 
Yusuf Haydar Rüştü 

Riyaseti Celileye 
Divanımuhasebatın tefsir talebi hakkındaki maz

batanın fikrai hükmiye'sinin berveçM âti olmasını arz 
vo talep edebim. 

«,D'iVanımu!hasebat kendisinin alâkadar olduğu ka-
vaninin tefsiri hususunda Meclise müracaa'te salâhi-
yettardır.» 

Çanakkale Mebusu 
Şükrü 

REİS — Hükümetin noktai nazarının reye vazını 
talep eden bir takrir vardır, onu okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, Diyanımühaseibaitın (Kanunlar

da tefsür talebinde bulunacağım) diye Hükümetin ic
ra vazife ve salahiyetline müdahale etmesli ve mua
melâtı tevkif etmesi Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
mugayirdir. Binaenaleyh Hükümetin noktaıi nazarı
nın reye vazını teklif eylerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bendeniz ki
fayet aleyhinde söyleyeceğim : İşte Recep Zühtü 
Beyin şu takriri, müzakerenin kâfıi olmadığına en gü
zel bir misaldir. Hükümetin icraatı durmamalıdır. 
Meclisi Âliye karşı, millete karşı mesuliyet deruhte 
eden vekil ben bu işi böyle anlıyorum dedü mi o iş 
durur. Fakat Divanımühasebat da tefsir ettirmekten 
geri kalmaz, tefsir talep edebilir. Bu iklinci bir mesele
dir. İşte bu ikinci noktanın hali için bu mesele tek
rar encümene gitmelidir. Eğer gitmeye hacet yoksa 
Divanımühasebat tefsir talep edebilir şeklinde kabul 
olunur. Dİvanımühasebatın talebi icrayı durdurmaz 
diye kanunda bir kayıt bulunması lâzımdır. (Tabiî 
durmaz sesleri.) Müsaade buyurun; gerçi elimizdeki 
Usulü Mubasebei Umumiye Kanununun 13 ncü mad
desinde böyle bir fıkra var. VdkiK mesul deruhtei 
mesuliyet etti mi vize yapabilir ve muamele durmaz. 
Bu cihat Meclisi Âlice tefsir edildikten sonra bu şe
kildeki nokta kabul edilebilir. Bü nokta anlaşılmalıdır. 
Eğer bu nokta anlaşılmadan alelıtlak kabul edilirse 
yeniden Meclise tefsir suretinde gelecektir ve yine 
tefsir edilecektir. (Anlaşılmadı sesleri) Bendeniz hulâ-
saıtan arz edeceğim : Divanıimuhasebat Mecl'i'sli Âli va
sıtasİyle tefsir talebinde bulunabilir. Fakat bu tefsir 
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talebinde bulunması usulü Muihasebei Umumıiye 
Kanunu mucibince vekili mesulünün deruhte] mesu
liyet ederek icraya geçmesine mani değildir. Meclisi 
Âlıi bu şekli kabul ediyor. O hailde Hükümetin nok
ta! nazarı yoktur. Yalnız, Hasan Beyin iddia ettiği 
bir noktai nazarla encümenin iddia ettiği 'bir noktai 
nazar vardır. Bir de anlaşılmayan şu noktayı da arz 
edeyim ki tefsir talep etmek yeni bir hüküm vazet
mek değildir. Evvelden beni mevcut bir hüküm var-

Kanun ya noksan tatbik ediliyor veyahut bazısı 
tatbik ediyor, bazısı tatbik etmiyor. Şunu tefsir edi
niz tavazzuh etsin, her kes böyle tatbik etsin diyor. 
Tefsir talep edildikten ve yayıldıktan sonra makabli
ne de şamil olur. Yoksa kanun makabline şamil ol
maz. Onun için tefsir denince yeni bir hüküm vazet
mek değildir. Mevcut 'hükmü tavzih etmektir. (Tabiî 
sesleri) Bu suretle kabulünü teklif ediyorum. 

REİS — Efendim; (kifayeti müzakereyi reyinize 
arz ediyorum. Müzakerenin kifayetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Mevcut beş takririn dört tanesi aynı mealdedir. 
Dördü de Kanunu Esası Encümeninin noktai nazarı 
doğrudur. Reye Vazını teklif ediyorlar. Bir takrir var 
ki, Recep Zühtü Beyin takriridir. Hükümetin noktai 
nazarının reye vazını teklif ediyor. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, bendenizin tak
ririni ufak tadil mahiyetindedir. 

(Biga Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar okundu.) 
(Gayet talbiî sesleri.) 
İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi burada 

bir mesele vardır. Hükümetin noktai nazarı olmaz. 
Tefsir Meclisin noktai nazarıdır, izahıdır. Bir şekli 
tadil teklif ediyorsa o başkadır. 

R'EtS — Hükümetin noktai nazarı tabirinden mak
sadı, Hükümetin Divanımuhasebatın tefsir talebi hak
kını 'haiz olmadığı hakkındaki noktai nazarıdır. 

Şükrü Bey, Divanımuhasebatın alâkadar olduğu 
kavanin diye bir kayıt konsun diyorlar. Bendeniz 
zannediyorum ki böyle bir teklife mahal yoktur. Ka
nunların her hangi 'biri hakkında hakkı tefsiri haiz 
olan bir merciin, bütün kavanin hakkında da hakkı 
olabilir, bir mani olamaz. Hakkın cinsine taalluku var
dır. Cüzüne olamaz. Şu halde noktai nazarınız diğer
lerine İltihak etmiş oluyor. 

Recep Zühtü Beyin takririni evvelâ reyinize arz 
edeceğim. Çünkü tadil mahiyetindedir. Yani Divanı
muhasebatın tefsir talebi hakkını haiz olmamasını ih

tiva ediyor. Bu takriri kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir . 

O halde diğer takrirler Kanunu Esasî Encümeni 
mazbatasının reye vazınt talep ediyor. Reyi âlinize 
vazediyorum. 

Kanunu Esasî Encümeninin mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Mazbata kabul edilmiştir efendim. 

Ruznamenin dördüncü maddesindeki kanunun 
müzakeresine geçiyoruz : 

4. — Maktu Vergi Kanununun bazı mevaadinin 
tadili hakkında (1 /1001) numaralı Kanun lâyihası ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. 

Maktu Vergi Kanununun bazı mevaddınııı tadili hak
kında (1/1(MM) numaralı Kanun lâıyihası ve 'KavaınM 
Maî'ye ve Muvazenei Malîye Eneümıenlerı Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 13 Teşrinisani 1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet Lef 

6/4266 2 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Maktu Vergiye mütedair 8 Şubat 1926 tarih ve 

733 numaralı Kanunun bazı mevaddının tadili hakkın
da Maliye Vekâletince tanzim edilen ve tcra Vekil
leri Heyetinin 3 Teşrinisani 1926 tarihli içtimaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâ-
yihasıyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Geçen devrei içtimaiye zarfında 'bilâvasıta vergi

lerimiz meya'nına ilâve olunan Maktu Vergi hakkın
daki Kanunun usulü mükellefiyet hakkında tesis et
tiği ahkâm, verginin matrahı olan Arazi, Müsakka
fat ve Kazanç vergilerinin kuyudu maliyemizde arz 
ettiği eşkâle göre pdk müşkülâtla tatbik edilebilmekte 
ve istilzam ettiği muamelât hem vergi hâsılatının İa
şe y derecesinde kalmasını ve hem de mükellefîn tara
fından en müziç bir usulü mükellefiyet ihdasını mu
cip olmaktadır. 
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Filhakika kanunun birinci ve ikiinci maddesi ah
kâmına göre bir kimse memlekettin muhifeif yerlerin
de mutasarrıf olduğu arazi, emlâkten dolayı oradaki 
mal dairelerine bir senede ne kadar Arazi, Musafcka-
fait Vergisi vermekte ise aynı sene zarfında bu vergi
lerin miktarı mütehakkıkını bir beyannameye derç 
ederek ikamet ettiği mahal mal dairesine bildirmeye 
mecbur bulunmakta'dır. Buna mukabil her mal daire-
sıi de mıntıkasında ikamet eden yerli ve yabancı ne ka
dar mükellef varsa bunların mahalli aharda ne mik
tar bilâvasıta vergi verdiklerini bilmek mecburiyetin
dedir. OiVeçhİle kli mükellefimin verdiği beyanname
nin sıhhatini tetkik edebilsin Halbuki her hangi bir 
mal dairesinde ikamet eden bilâvasıta vergi mükelle-
fînıinıin hepsinin ahar mahallerde mutasarrıf oldukları 
Arazı ve Müsakkafatın Vergiyi senevisini biMkleri-
ni iddia ve dermeyan etmek pek kabil değildir. Ve
raset ve imtikaıl tarikiyle tasarruf olunan öyle emlâk 
vardır ki mükellef namına 'bu emlâkin vergisi her se
ne mabaillinde adamları, akrabası vasıtasıiyle fediye 
olunduğu halde mükellefin bundan haberi bile olmaz 
bilâkis bütün mükellefinin tediye ettikleri bilâvasıta 
vergilerin bllkuvve kendilerince malum olması hak
kındaki bir iddia bir lâhza 'içlin kabul olunsa bile mez
kûr kanun mucibince ellyevm teessüs etmiş bulunan 
usulü mükellefiyet her gün kontrol ve kuvveü teyidıi-
ye'den mahrumdur. Çünkü bir mal dairesi kabul et
tiği beyannamelerin sıhhatini tahkik edebilmek için 
kendisine beyanname veren mükellefimin ahar mahal
lerde ne kadar emlâke ve araziye tasarruf ettiğini 

kayden bilmesi lâzımdır. Halbuki bilâvasıta vergi 
kayıtlarımızın şekline göre bir mükellefin uhdesinde
ki bilâvasıta vergi matrahları ikamet ettiği mahal: mal 
dairelerinin defteriride temerküz ermiş değildir. Bin-
netice maktu Vergide her türlü murakabe ve kuvveî 
teyidi ye den mahrum bulunmaktadır. 

Mükellefinin 'muhtelif mahallerde tediye eylediği 
Emlâk ve Arazi vergileriyle o mükellefin kazancı 
miktarına karine olan Kazanç Vergisini cem ve te
merküz ettirmek suretiyle maktu vergi tarhında ha
sıl olan işbu müşkilât hasabıiylfe vergiyi yine maktuİ-
yet esası dahilinde cereyan etmek üzere ayrı ayrı tarh-
efcmek daha münasip görülmüş ve bu maksatla tanzim 
kılınan lâyiha rapten takdim kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavamıini Maliye Encümeni 21.il 1.1926 

9 Karar Numarası 
1/1001 kayıt numarası 

Kaıvantini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyasetti Gelileye 

Maktu vergiye mütedair 9 Şubat 1926 tarih ve 
733 numaralı Kanunun bazı mevaddının tadili hak
kında Maliye Vekâletince tanzim edilen kanun la-
yihasliyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti 13 Teşrinisani 1926 tarih ve (6/4266) numaralı 
Başvekâletin tezkeresiyle Meclisi Âliye takdim olu
nup Encümı&mımize havale buıyurulmakl'a Varidat 
Müdüri Umuımiisi Kâmil Beyin huzuriyle mütalaa ve 
tef klik olundu. 

Mezkûr kanun lâyihasının 2 ve 3 ncü maddeleri 
aynen kabul, yalınız birinci maddede (namına) keli
mesi hazfedilerek diğer aksamı kabul edilmiş olmak
la barmucibi haval'e Muvazene! Maliye Encümenime 
tevdiine karar verildi. 
Kavanı'di Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Beyazıt " Ankara 
Şefik İhsan 
Kâtip Aza 

Diyarbekir B'ozok 
Süleyman Sırrı 

Aza Aza 
Muş Kütahya 

flyas Sami M. Ragıp 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazeneli Maliye Encümeni 

26 karar numarası 
1/1001 kayıt numarası 

Muvazenei Maliiiye Bncümenti Mazbatası 
Riyaselti Geülieıye 

Maktu Vergi Kanunun bazı mevaıddımım taldliM hak
kında »olup Heyetli Uimiumiyenin 15.111.1926 tarihli iç-
timaında Kaıvanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale buyurulam kanun lâyihası KavariM Ma
liye Bncümenlinin mazbaitasiiylle birilikte Encümeniimi-
ze tevdi kılınmakla Maliye Vekili Mustafa Albduliha-
lilk Beyin huzuriyle tetiklik ve müzakene olumdu. 
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Lâyihai Kanumiyeye merbut esbabı muciıbede mü
kellefin memleketin muhtelif yerlerinde mutasarrıf 
olduğu arazi ve emlâktan dolayı oradaki «mal daire
lerine bür senede ne kadar arazi, musakkafat vergisi 
vermekte ise aynı sene zarfında bu vemgi'leılin miktarı 
mütehakkıkınt bir 'beyannameye derç ederek ikamet 
ettiği Mail dairesiime bildirmeye meöbur bulunduğu 
ve Mal dairesi de kendi mıntıkasında ikamet eden 
yerli ve yalbancı ne kadar mükellef varsa buruların 
mabaiıi aharda ne miktar 'bilvasıta vergü verdiklerim' 
bilmesi ve mükellefin verdiği beyannamenin sıhha
tini tetiklik mecburiyetinde olduğu halbuki ımlükelle-
finin hepsinin ahar mahallerde mutasarrıf oldukları 
arazi ve >müsakkıafaıtın senelik vergim miktarlarınla itam 
bir surette vakıf olamadıklarından ve mahallî Mal 
dairelerince de 'mükelleflerim ahar mahallerde ne ka
dar emlâk ve araziye tasarruf ettikleri maluım olrna-
dığınldan, verlilen beyannamelerin sıhhati meşkûk 
kalmakta ve icap eden murakaibeniin bihakkın ifa 
kılınamadığından bu sebeple miakituliyet esası dahilin
de Mal daiirelenince kazanç, arazi ve müsakkafat ver-
giîerti tahakkuk ettirdikleri her mükellef namına Mak
tu Vergi Kanununun dördüncü maddesinde muhar
rer nislbete tevfikan ayrı ayrı vergi tarhının daha mü-
nastiıp olacağı maiksiadiyle işibu lâyihai kanuniyenin 
teklif kılındığı dermeyan kılınmaktadır. 

8 Şu'balt 1926 tarihli 'Maktu Vergi Kanununun tat
bikatımda halkın müşkülâta duçar olduğu görüldü
ğünden s'alıifüzziik'ir kanunda mükelleflinıin sene zar
fında nerelerde ne miktar vergi talhakkuk eMiriidiği-
ni mübeyyim ikametgâhlarının bulunduğu mahal Ma
liye dairesine beyanname verilmesine dair olan mec-
(buriyetin 'ilgası muvafık olacağına dair Maliye Veki
lli Deyin mütalaalarınla agâh olan encümenimiz ttetkü-
kat ve müzakeraitı neticesinde verginin derecat üze
rine tarhımdan ise resmim matrahı olan arazi müsak
kafat ve kazanç vergilerinden heribirîme yüzde beş 
kesri munzam (ilâvesiyle sabit ve muayyen bir şekilde 
tarhını sühuM itibariyle daha faydalı görmüş ve ta
dilâtın esasa taalluku cibetiyle 8 şubat 1926 tarihli 
Maktu Vergi Kanununun 1 haziran 1926 tarihinden 
itibaren ilgasını da zarurî addeylemişitir. Ancak mak
tu vergi bakayasının devamı tahsili tabüî 'görüldüğün
den muaddel üçüncü madde ilâve edilmiştir. Namla
rına cezaen ilki kat vergi tahakkuk ettirilmiş olanla
rın beyamnaime vermekteki müşkülâtım tahakkukuna 
mebnü cezadan afları muvafıkı muadelet görüldüğün
den dördüncü madde ıderç edilmiş ve bervechi maruz 
esasait dahilinde yenliden tanzim kılınan lâyihai kanu-

n.'yenin Heyeti Celiieye takdimine karar verilmiştir. 
J Kânunuevvel 1926 

Reis 
Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

İsparta 
Mülkerrem 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
. Aza 

Gümüşhane 
Haşlan Fehmi 

Esasına muvafık, vergi 
musibetine muhalifim 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Alii Cenani 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münür 
Aza 

Bpzok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

8 Şubat 1926 tarih ve 733 numaralı Kanunu Muaddil 
Kanun 

Madde 1. — 8 şubat 1926 tarih ve 733 numaralı 
Kanunun beşıinoi maddesi bervechi zîr tadıil olun
muştur. 

«Mal daireletfi namına kazanç, arazi ve müsakka
fat vergisi tahakkuk ettirdikleri her mıülkellef namına 
döridüncü maddede muharrer nispete tevfikan maktu 
v:iig:yfi tahakkuk ettirirler.» 

Madde 2. 
mülgadır. 

Madde 3. 
memurdur. 

Mezkûr kanunun altıncı maddesi 

Bu kanunun icrasına: Maliye Vekili 

Başivekil 
İsmet 

Müdafaaıi Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç Beyefendi 

Bulunamadı 

3 Teşrinisani 1926 
Adiye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahniye Vekili 

thsan 
Hariciye Vekili 

Tevfik Rüştü Beyefendi 
İmzada bulunmadı 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
Ziraat Vekil 
Mehmet Sabri 
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Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vdkiiılii İçtimaiye Vekili 

Mustafa Rahmi Doktor Refik 

Ravaninii Maliye Encümenin Tadili 
Madde 1. — -8 Şubat 1926 (tarih ve 733 numaralı 

IRanunun foeşılnci maddesi berveçhi zîr tadil olun
muştur. 

'«Mal daireleri kazanç, arazi ve müsakkafat ver
gisi tahakkuk dttirdikleri her ımlülkellef namına dör
düncü maddede muharrer nispete tevfikan maktu 
vergiyi tahakkuk ettirirler.» 

Muvazeneli Maliye Encümeninin Tadili 

Maktu vergi makamına kaim olmak üzere mü
sakkafat, arazi ve kazanç vergilerine maktu zam 

namiyle yüzde beş ilâvesine dair kanun 

Birinci Madde — 1927 senesi maliyesi iptidasın
dan ^ibaren Muvazeneli umumlyeye dahil müsakka
fat, arazi ve kazanç vergilerinden her birine tahak
kuk miktarları üzerinden maikitu zam naımiyle yüzde 
'beş ilâve edilir. 

.ikinci Madde — 8 Şubat 1926 tarihli Maktu Ver
gi Kanunu 1 Haziran 1927 tarihinden (itibaren mül
gadır. 

Üçüncü Madde — Maktu Vergi Kanununun za
manı mbriyeltinde tahakkuk ettirilip tahsil edileme
miş olan maktu vergi 'bakayasının tahsiline devam 
olunur. 

Dördüncü Madde — Maktu Vergi Kanununun al
tıncı maddesi mucibince namlarıma cezaen ilki kat 
verigi tahakkuk ettirilmiş, olan mükellefinden ancak 
bir kat ımakfcu vergi alınır. 

Beşiinei Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu-
tefoe;ıdk. 

Akıncı Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
MaKye Vefcili meımjurdur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz İsteyen varımı? ('Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul et-
miiyenlier el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 
Malktu Vergi Malkamına Kaim Olmak Üzere Mü
sakkafat, Arazi ve Kazanç Vergilerine Malktu Zam 

Namiyle Yüzde Beş İlâvesine Dair Kanun 
Birindi Madde — 1927 semai maliyesi iptidasın

dan iitifoaren Muvazenet umumlyeye dahil müsakka
fat, arazi ve kazanç vergilerinden her (birine tahak
kuk miktarları üzerinden maktu zam namlyle yüzde 
beş ilâve edilir. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, Maktu Vergi 
Ka'nunu geçen sene kabul edilmiş fok vergiyi ihtiva 
ediyordu. Bu kanun evvelce şahsî vergi kanunu ola
rak igelmişti. ıBilâhara maktu vergi halline kondu. Yani 
mükellef, 'bilumum vergilerin mecmuundan muayyen 
nispetler dahilinde ımaktuen 'bir verigi verecektir. Fa
kat her mükellef ikametgâhı daimdsindie bulurnamaz. 
Başka yerde bulunur ve başka yerde bazı mükellefi
yetler alır. (Bunsun heyeti mecmuasını ikametgâhı dai
misinde (bulunan Mal memuru bilemezdi ve tamamen 
tahakkuk ettiremezdi. Bunun ü'çin mükellefin (bir be
yanname vermesi esası kıabul edilmiştir. Bu beyanna-
msyli vermek meselesinde nasılki Mal memuru müş
külâta düşmüş ise o da her sene mıenşeleninıden, ter 
sene tahavvül idden mükellefiyeterden miktarını ala-
ralk (beyanname vermelk imkânını bulamadı. Birçok 
vermek isteyenler dahi veremediler. Yanıi foeyannaıme 
vorm'esi meselesıi ide verginin tahakkuku kadar müş
kül bir şey oldu. Bundan dolayı hükümet beyanna
me meselesini mükellefin ihtiyarınla bırakmıştır. Şekli 
tadilde ıgörüyomz ki Muvazeniei Maliye Encümeni 
bunu Maikitu Zam Kanunu diye yanıi bir kesri mun
zam haline koyuyor. Bu vergi, daimî vergi esaslarına, 
devlet vergisi esaslarına pek de uymayan fok şekildir. 
Çünkü Devletin daimî vergi esasları mütamıadıiıyen 
devam eder. Tadil (edilmedikçe devalm 'eder. Tahak
kukunda suhulet olur. Şu matrahtan şu, hu matrah
tan bu alınır, şundan Ibu kadar alınacaktır. Binaen
aleyh kesri munzamların vergi olanak tarhı bahusus 
hidemata yahut bütçe zaruretlerine istinat eder. Kes
ri munzam, vıilâydtlerin ihtiyacı için varidat olarak, 
vergi esası olarak kalbul edilebilir. Yahult bir sene, 
iki seneye imlaksıur olmak üzere (bütçe açığı kaipatı-
lır, bu cihetler içim kesri munzam kalbul edilmiştir. 
Meselâ bu senei maliyenin nihayetime kadar şu ka
dar kesri munzam alınacaktır ve bütçe kapatılacak
tır dıiıye Muvazene Kanununa bir madlde konabilir. 
Hakikaten memleketim büyük ihtiyacı karşısında bu 
ihtiyacı tatmin etmek içim büyük bir hüsnüniyetle ha-
rdkeit eden hükümet yinıe halktan fedakârMc talep 
ederek (büyük varidat kanunlarını (teklif etti ve kıa
bul ettik. Onların taltibikalt itibariyle ufak tefek nok
sanları vardır. Buraya gelip tashih edilecektir. Yani 
memleketin ihtiyacımı bütçenin tevazününü temin liçhı 
daha varidat kanunu 'yapılacaksa her bJalltdte daimî ver
gi esaslarımı ihtiva eder fok kanun -yapmak lâzım ge
lir. Bunun ımlanası yiok. Tahakkuku işkâl eder bir 
kanundur. Devldt için kesri munzam olamaz, mevcut 
vergilerin yüzde nispetlerini arturmak surertüyle bu mak
sat (temin edilir. Böyle her vergi için fok kesri mun-
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zata yalpacaksak, yani devlet vergisini artırmak içim 
dlaimî esas. 'olarak kesri munzam vergisi yapacaksak 
bu doğru 'bir şey değildik*. Hükümetin teklifi çok 
doğru idi. Beyannameyi de verebil en mükellef vere
cektir. Vermiyenler için zaten hülasalarda tahakkuk 
©den vergilerimden yüzde nispetimde maktu vergi ta
hakkuk ettirilecektir. Beyanmamie vermeyen mülkellef 
zarar göreüelktür. Çünkü mükellefin bir kaç mahalde 
vergisi .olursa beyanname vermediği halde 'bundan 
mutazarrır olur. Binaenaleyh, bu zarar kendisinin be-
yanmame vermıes'i içiin bir müeyyide idi. Binaenaleyh, 
hükümetin teklifli maktu vergi kanunu diye kabul et
liğimiz şekle uygunidu ve iyi bir 'tadil ükii-. Muvazene 
Encümenimin bunu kesri munzam haline koyması ve 
'burnu daima bir vergi esası olarak kabul etmesi doğru 
değildir, 

REtS — Başka mütalaa varımı? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — Mu-
vazemai Maliye Encümeni izahat versin, itiraz edildi. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK BEY (Çan
kırı) — Teklifimizin sebebi doğrudan doğruya be-
yaınnıamıeden mütevellittir. Mükellef beyanname ver
mek imkânı bulamadı. Hükümet de doğrudan doğ
ruya a tahakkuk ettiremedi. Cezalar oldu. Ağır bir 
oeza hilaline inkilâp etti. Bunu hafiflemidürmıek içiin 'bu 
teklifi arz öttük. Muvazenei Maliye Encümeninde mü
zakere edilirken dr-.ha 'basit bir usul bulmak imkânı 
olduğu zannedildi ve o kanaata varıldı. Denildi ki 
böyle makltu alacağımıza hepsinin üzerinden kli ara
zi', müsakkafat ve kazanç vergileridir - hepsinin üze
rimden 'bir nispet dairesinde alırsak hem halk için 
hafif olur, hem tahakkuk itibariyle daha sehil olur 
denildi. Bu mülâhazaya istinaden Muvazenei Maliye 
Encümeni bu teklifi yaptı. Bendeniz de bunu kabul 
ettim, ©ir hesap yaptık. Hakikaten hakil içiin daha 
sehidir. Burada edki kanunumuzda beş yüz kuruşa 
kadar yarım lira veriyor. Demek ki iki lira vergi ve
ren yarım lira verecek liken burada iki lira veren on 
kuruş verecek. İkinci dereceyi alıyorum. 501 kuruttan 
1500 kuruşa kadar bir lira 'verecektir. Altı yüz kuruş 
verecek otuz kuruş verecektir. Halbuki eski kanunda 
bir lira veriyordu. Üçüncü derecede : 1'50'1'den 2500 
kuruşa kadar vergi verenden seksen kuruş alınacaktır. 
Eski kanunda iki lira alınıyordu. Şu halde mükellef
lerin Jdhıine Mır menfaat vardır. Onun için Muvazenei 
(Mıaliye Encümeni ıbunu tercih etrnişitir. Tahakkuku 
suhulet itibariyle vergileri hükümet daha çabuk ala
cağından hükümet ne ^alacağım daha çalbuk öğren
diği içimdir ki tendeniz de hükümet namına muvaffa-

kat ettim. Muvazenei Maliye Encümenimin moktai na-
zan da 'buldur. 

İSMET BEY (Çorum) — Vekil | Beyefendimin 
izahatı mevcut verginin sureti tahakkuk ve tahsili 
hakkındaki suhulete tevafuk etmekledir. Maktu 
verginin tatbikinde daha ziyade elastffljdiyeti vardır. 
Bu 'ise daha birçok efradı ihtiva etmekledir, Bumdan 
dolayı izahatı vakıa doğrudur fakat mevcut matrah
ların nispetini artırmak sureliyle Devlet vergisi yap
mak usulü dururken böyel kesri mumigamaırla vergi
leri taaddüt ettirmekte sebep var mij, yok mu ve 
bu esasa muvafık mıdırlar? Evvelâ Maliye Vekâleti 
bu vergimin ilgasını teklif etoamfiştir.; Buma ademi 
ihtiyaç beyan etmiyor, bunu arz ederimi 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA A J B D Ü L H A L İ K 
BEY (Çankırı) — Bu vergi yine baJkJİ kalacak, yal
nız bu vergi için encümenlin tdkllifini vekâlet daha 
suhuletli buldu ve bunu kabul etti. Bu vergimin 
sehil bir surette tahsili lâzım gelmektedir. Mesele 
bundan ibarettir. Bu şekil gerek encümence ve ge
rek hükümetimizce halk için daha suhuleti görüldü 
ve kabul edildi. Mıamafih, arkadaşlar encümenim 
izahatını talep ediyorlar. Encümen izahat verir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendimi, kazanç ver
gisine zam mı yapılıyor? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA AJBDÜLHALtK 
BEY — Efendim, maktu vergi, ka&amç, arazi ve 
müsakkafat vergilerimin mecmuundan alınıyor. Yani 
bu üç ver'giden şu kadar kuruş verem şu kadar ku
ruş verir deniyordu. Şimdi şu kadar ljuruş vergi ve
ren yüzde şu kadar kuruş verecektir (demiyor. Eski 
kanunda dahildir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, bendeniz, lâyihanın şekli geçen sene kalbuli 
edilen kanundaki tahakkuk külfetimi I bertaraf ettiği 
için esasıma muvafıkım. Yalnız nispet ve usulü ta
hakkuk hakkında bazı kaydı ihtirazinj vardır. Hat
ta mazbatada da o suretle muhaMet^ni kaydettiğim 
için söz almaya mecbur oldum. Mük l̂lefimim beyan
name vermesi ve muhtelif mahallerdeki vergilerini 
tevhit ederek 'kendi vergisinin tahaikkukunu ifade ede-; 
cek surette beyanname vermesi azfm bir külfetli 
mucip idi. Bu verginin % 5 mispetj'nde cezasına 
katlanarak beyannamesinli vermeyen bir çok mükel
lefin mevcuttur ki bu kamumun ikinci maddesi o ce
zalan bertaraf etmiş oluyor. İlk teklif şahsî vergi 
idi. Derhatır buyurulur ki o zaman (memleketimiz
de matrahı olmayan bir tarîk mükellefiyeti bir de 
matrahı olmayan tedrisatı ibtfidaiye vergisi mevcuttu 
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ki o da doğrudan doğruya insanlar üzerine matrahı 
olmayan bîr vergidir. Üçüncü olarak da bu geldiği 
içim nihayet ıburaıa da bir matrah aranmak lâzım gel
di. Kazanç, müsakkafat ve arazi vergileri buna 
(matrah ittihaz edildi. Fakat bunun tatbikimden bir 
çok mahzurlar ve müşkülât görüldüğü için bu tadil 
ıtakİfi Heyeti Ceilenize gelmliş bulunuyor. Bende
nizin asıl temas edeceğim mesele, yüzde beşler me-
jsdiesidir. Malümuâlimlz bu üç vergiden ikisıinim ta-
hakkükiyle Haızinei maliyeye alit miktarlar arasında 
mühim farklar vardır. Meselâ arazi vergisinin ta
hakkuku başkadır. Devlet bütçesinde murakfcam 
olan dokuz buçuk milyon başkadır. Çünkü o do
kuz buçuk milyon rakamı beş mlisilden hasıl olan 
rakamdır. Halbuki arazi vergisinin aslı sekiz misil
dir. İki mMl idarei mahaiiyelere aittir. Bir rniistil 
dte Ziraat Bankasına aittir. Bu lâyihada verginin 
tahakkuku aslisi üzerine kesri munzam ilâve edilir, 
Müsakkafat vergislinin yüzde yirmi beşi belediyeler
le üdarei mahalliyelere aittik. % 75'şil ancak hükü-
mfâtindir. Bumda da yeni bu kesri munzam tahak
kuku aslî üzerinden alınmış oluyor. Binaenaleyh 
'bütçede murakkalm olan hu üç kalem varidatın ye
kûnu ki bu »enekli bütçede yirmi dört buçuk mil
yon liralık varidat değil, onun haricinde kalan otuz, 
nine maktu vergi tarh edilmiş oluyor. Bunun ha-
ırisıindle kalan idarei mahalliye ve Ziraat Bankasına 
ak olan misiller üzerinde dahi bu kesri munzam zam
mediliyor. Fakat zammedilen bu miktar Maliyeye 
ait olmuş oluyor. Binaenaleyh hakikî rakam bu yir
mi dört buçuk milyondan hasıl olan bir buçuk mil
yon iralık varidat değil, onun haricinde kalan otuz, 
otuz ilki buçuk milyon lira üzerine br kesri munzam 
zammedilmiş oluyor. Bundan hasıl olacak varidat 
bendenizin tahminime göre bir milyon sekiz yüz bin 
lira ite azamî liki milyon arasında bir rakamıdır. Hal
buki bu sene M:aliye Vekâletinin Heyetli Çelmenize 
takdim ettiği muvazene kanununda bu vergi (500) 
fain lira olarak murakkamdir. Vakıa geçen sene 
bu verginin tahakkuku eylülde başlayacaktı. Böyle 
az bir zamanda bu vergi tahakkuk edemezdi ve ne
ticeyi de alamazdı. Beşyüz ıhirn lira, tahminî ola
rak konmuştu. Belki beşıyüz bindi ve belki de bir 
ıbuçuk milyondu, senei haliıye muvazenesinde beş
yüz bin olunca zaten bu sene hütçesindie Maliye Ve
kâleti bunu o beşyüz bin üzerine bağlamıştır. Bu
nun için ilkii milyon liralık bir membaı varidat iste
mesi doğru değildir. Eğer bu da'ilmî bir vergi mem
baı olsaydı iki milyon değil, oniki milyon da tutsa 
- Çünkü bir vergi mernbaıdır - bütçede muhammen 

olan mfiktaırın birkaç misli olmasiyle bunu terk et
mek lâzım gelmezdi. Fakat İsmet Beyefendinin 
izah ettiklerıi gilbi bu, nihayet döne dolaşa bir kes
ri munzam haline muınfcalp oluyor. 

Kesri munzam iise 'bir hizmeti hususiye içim tarh 
olunmak lâzımdır. Nihayet, kesri munzamlar bir 
zaruret olarak o senenin açığını kapamak için tarh 
olunabilir. Halbuki bu vergi hakkında Vekil Beye
fendinin noktali nazarları hiçte böyle değildir. Dai
mî bir vergi olarak telakki ediyorlar. O hade bu 
vergi kesri munzamdan çıkıyor, eğer aslı müsaitse 
aslına ilâve etmek lâzımdır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Mü
saitse?... 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Evet, o 
halde ne netice hasıl oluyor? Bu verginin aslı arazi, 
müsakkafat ve kazançtır, bunlar aslının tezyidine 
veya kesri munzamın zammına müsait midir ve 
bundan hasıl olan rakam bütçede müraklkam olan 
raıkikamm dört misline baliğ oluyor. Yanıi nfepet 
meselesinde bendenfiz bit taibiilik görmüyorum. Bi
naenaleyh tensip buyurursanız hu lâyihayı Maliye 
Encümeninden tekrar tevdi edelim. Hükümetin arzu 
ettiği para alınsın. Fakat bu nispetler üzerimde bil
hassa verginin aslına mı zammedeceğiz? -Ki aslına 
zammetmek daha doğrudur. Çünkü daimî hailde 
kakyor - eğer kesri munzam halinde kalacaksa o 
vakit nispetler arasında bir münasebet aramak lâ
zımdır. Bütçede bu raikkam olan rakamla bu raık-
kaımın ifade ettiği iki milyon -ki yüzde dört nisıbe-
tindekli tezayüdü de nazarı dikkate almak lâzım ge
lir - ve nihayet Hazineye ait olmayan hisseler üze
rindeki kesri munzamı da, zammederek Hazineye 
alınması da prensip itibariyle doğru bir yol olmasa 
gerekir. Bu pürüzleri ıslah etmek için Maliye En
cümenime Heyeti Celülieniz tarafından iade edüılme-
sünde, şahsım namına bir fayda mülâhaza ederim. 
Takdir Heyeti Celileye aittir. Lâyihanın nispet me
selesine muhalifim, (İşıtlirak ederiz sesleri). 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİT 
BEY (Çankırı) — Lâyihanın tekrar Muvazene En
cümenine gitmesine hiç bir itirazım yoktur. Yalnız 
bütçedeki beşıyüz blin liralık esas üzerine bir nispet 
dairesinde zam meselesine gelince, benden'iz o vakit 
hükümet namına eski teklifimi vazederim. Kava-
nimıi Maliye Encümenimin tadili ne ise onu maalmem
nuniye kâlbul ederim. Muvazenei Maliye Encüme
ni bunu daha sahil olduğu için teklif etmiştir. Fakat 
nispet değişirse ve bugün aldığım şeyden daha az 
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olursa o vakit KavanAni Maliye Encümeninin tek
liflini arz eteneye mecburum. Yine herkes yeniden 
bir heyanname vermesin, hükümet tahakkuk ettir
sin, o parayı alsın ve (kolaylık olsun. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendin, 
geçen sene yapmış olduğumuz Maktu Vergi Kanu
nunun müsakkafat, arazi, kazanç vergilerinin üçü 
bMteştirilerek şimdi arz edeceğim bir nispet daare-
slinde vergi alınması esıası kabul edilmiştir. Onun 
için eylül nihayetine kadar bu üç vergi ile mükel
lef olan her şahıs hükümete bir beyanname verecek
ti. Şayet hükümete eylül nihayetine kadar beyan
name vermezse hükümetçe tahakkuk ettirilecek ver
gi iki kat olarak alınacaktır. Sonra beyannamesin
de zikrettiği vergi miktarını noksan gösterir veya
hut matahlarımı ketmıederse tabiî ceza görecekti. 
Mükellef hükümetin tarh ettiği vergiye itiraz ede
bilecekti ve bu da birtakım merasime tabi olacaktı. 
Hepimiz biliyoruz ki beyanname verdik. Verdiği
miz beyannamelerde burada olan şeylerimizin be
yannamesini verdik. Onların miktarını zikrettik ve 
memleiketimiiZdakilere gelince, bilmiyoruz dedik. 
Bundan bir fayda doğmadığını gören hükümet bunu 
daha sehil bir şekle sokmak için ş'krıdi elimizdeki 
teklifi getirdi. Beyannameyi kaldırdı. Fajkat şah
sım namına arz ediyorum. Muvazenei Maliye En
cümeni namına söylemiyorum - Beyannameyi vak
it/inde verememek ve muhteviyatında gerek kasten ve 
gerek hataen bir zühul vukuunda bir cezaya maruz 
kalmayı ve ifrazatı ve birtakım merasimi düşüne-
irek bunu daha salim bir şekle koyalım dedi ve bir 
(kere düşündü vergiye esas, müsakkafat, arazi, ka
zanç nispetine gelince; bir liradan beş liraya kadar 
müsakkafat, arazi, kazanç vergisi verenlerden 
yarım lira ve beş liradan ortbeş liraya kadar bir lira, 
onbeş liradan yirmibeş liraya kadar iki, ve niha
yet yetmiş beş liradan yüz liraya kadar beş, ondan 
sonra her yüz uranın yirmi beş lirasında bir lira 
zam esasımı kanun kabul etmişti. Şimd ise bu esasa 
göre hükümet bir kere müsakkafat için şu arz etti
ğim nispet dairesinde bir muamele yapacak, ondan 
sonra onu bırakacak, araziyi alacak, kazanç alacak, 
yine bu mütevaâ nispet dairesinde teklif cetvelleri 
yapılacak, fuzulî birçok masraflar ihtiyar edecek, 
mamurlar istihdam edecek.. Şimdi encümen bunu 
daha cezrî düşünerek dedi ki: Beyannameyi kaldıra
lım ve şu üç verginin yekûnundan yüzde beş mak-
tuan bir vergi alınsın ve hükümet de halk "da mas
raftan, külfetten azade kalsın diye şu teklifi kabul 
etti. Heyeti Oelileniize arz etti. 

1927 C : 1 

REİS — Encümen mazbata, muihairiri Bey yok
tur. Encümen namına söız söyleyecek encümıen azan 
smdan kimse var rnı? (Haya: sesleri) 

Efendim, Muvazene! Mıalye Encümenimden sual
ler vardır. Encümen namına cevap verecek zat ol
madığı için bu maddenin müzakeresinin tehiri ka
naatimce muvafıktır. Tensip edersemSz bunu gele* 
cek içtimaa koyalım. (Muvafık sesleri) O halde âi~ 
ğer maddenin müzakeresine geçeceğiz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
de buyurmuşunuz? Bendeniz bu lâyihanın esasının 
değil nispetlerin bir daha tetkik edilmesi için encü
mene iadesini teklif ettim. Heyeti Cellile tensip bu-
yurursa oraya gönderilir, tensip buyurmazsa tehir 
edilir. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Müsaade bu
yurursanız usul hakkında söz istiyorum!. 

Efendim, encümenin ekseriyetini 'dinlemıeden bu 
iadeye mahal yoktur ve encümenin ekseriyetinin bu 
nokta haikkında fikrini almadan göndermek doğru 
değildir. Hasan Bey noktai nazarım müdafaa ettiler. 
Encümen de burada fikrini izah etsin, ondan sonra 
giderse gitsin. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, takririm reye konsun, Heyeti Cejlile nasıl ten
sip ederse öyle olur. 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanundaki nispetlerin yeniden tetkiki için 

maddenin encümene iadesini arz ve teklif eylerim. 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 

REİS — Efendim; encümen burada yok, nispet 
meselesi müzakere edilmemiştir. Bu takriri reye ko
yamam. Bir karar almış olmamak üzere mesele te
hir edilmiştir. Hasan Fehmi "Beyin takriri nispet me
selesinin hallidir. Halbuki encümen namına müda
faa edecek zat burada yoktur. Tehir etmek zannede
rim daha doğrudur. (Doğrudur sesleri). En salim bir 
yol budur. Tensip buyurulursa bunu tehir edelim. 
Muvazenei Maliye Encümeni namına bunu müdafaa 
edecek zat buraya geldiği vakit tekrar müzakere ede
riz. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) —. En
cümenden rica ederiz ki: Bir buçuk milyon liralık 
bir vergiyi ihtiva eden bir kanuna biz rızamızı ve
receğimiz zaman hiç olmazsa bir adam bulundur
sun, 

REİS — Efendim mazeretine binaen bulunmayan 
bÜka 
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Ruznamenin son maddesine geçiyoruz. 
5. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Ha

ziran 1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fık
rasını muaddil kanuna bir madde tezyili hakkında 
(1/997) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milli
ye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

Sıra numarası : 41 

Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Haziran 1326 
Tarihli Maddei Muaddelesinin Bininci Fıkrasın* Mu
addil Kanuna Bir Madde Tezyiîi Hakkında (1/997) 
Numaralı Kanun Lâyihası ve Müdafaai Milliye ve 

Muvazene] Maliye Encümenleri Mazbataları. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 

10 Teşrinievvel 1926 

3881! 

Büyük Millet Meclisli Riyasetine 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Haziran 

1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fıkrasını 
muaddil 8 Mart 1926 tarihli ve 777 numaralı »kanu
nun birinci maddesine zeylen Müdafaai Milliye Ve
kâletince tanzim edilen ve icra Vekilleri Heyetinin 
26 Eylül 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esbabı 
mudibe mazbatasının musaddak sureti takdim olun
muştur. 

Müktezasınıın ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasımı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
11 Ağustos 1325 tarihli Tekaüt ve istifa Kanu

nunun 13 üncü maddesinde, bilcümle erkân, ümera, 
zabitan ve mensubini askeriyenin tekaüde istihkak. 
müddeti yirmi sene olarak vaz edilmiş iken 20 Hazi
ran 1326 tarihli maddei muaddile ile bu müddet er
kân için «ıotuz»', ümera ve zabitan için yirmi beş se
neye 'iblağ.-ve 8 Mart 1926 tarih ve 777 numaralı ka
nun ile de fiilen hizmet ile takyit edilmiştir. 1327 se
nesinden beri yekdiğerini takip eden muharebelere 
iştirak ile bir çok müşkülâtı iktiham etmiş olan er
kânı askeriyeden tekaüt talep ve arzusunda bulunan
larını otuz seneyi fiilen ikmale mecbur tutulmaları 
muvafık görülememekte olup esasen tekaüt müddeti

nin fiilen lükmali hakkında geçen sene yapılan kanun, 
bir çok genç zabitanın son senelerin hadisatı hasebiy
le aldıkları fazıla miktarda muharebe zamlariyle or
dudan çekilmelerine mümanaat maksadiyle tedvin 
kılınmış bulunduğundan, hizmeti fiiliyesii 25 seneye 
baliğ olan erkânı askeriyeden muharebe ve bilâdı 
harre zıamaimiy'le mecmuu hizmetleri otuz seneye ba
liğ olmuş olanların tekaüt hakkında vaki olan talep 
ve arzularının isafı için bunların da fiili hizmeiti mec-
burelerinıin diğerleri gibi yirmi beş sene addedilmesi 
münasip görülerek bu bapda bir lâyihai kanuniye 
müsveddesi kaleme alınmıştır. 

Türkiye 
Büyük MİMeıt Meclisi 27 . 11 . 1926 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet 

3 

Müdafaai Mitliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Geçen sene, yalnız zabitan için tekaüde istihkak 
müddeti, kıdemüer dahil olmamak üzere 25 sene, Li
va ve Livadan yukarı rübbede bulunanlar üç in de 30 
sene hizmeti fiiliye olarak kabul edilmişti. 

Şimdi Başvekâlet, erkân için otuz senenin fiilen 
olan kısmının yirmi beş seneye tenzili ile beş sene
nin kıdemlerle itmamını teklif ediyor. 

Encümen, umumî müsavatı temin için her hangi 
rütbede olursa olsun 25 sene hizmeti filen ikmal 
edenlerin hakkı tekaüde nail olmalarını muvafık gör
dü. Ve buna ait kavanin'i (1) tevhiden, m'etfbult lâ
yihai kanuniyeyi teklif ediyor. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ekrem 

Kâtip Aza 
ibrahim Kadri Ahmet 

Aza Aza 
Recai Muhittin Nami 

Madde 1. —Asker î Tekaüt ve istifa Kanununun 
20 Haziran tarihli miaddei muaddeilesinin birinci fık
rasında mevzubahis olan müddetin hesabında, fiilen 
ıhizmet nazarı dikkate alınır. (2) 

(1) Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Ha
ziran 1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fık
rasını muaddil kanun. 

(2) Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 25 
cemaziyelahır 1328, 20 Haziran 1326 tarihli fıkrai 
muaddelesi : 
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Madde 2. — Memurin ve mensubini askeriyenin 
tekaüt hesaplarında dahi şu esas 25 sene olarak na
zarı dikkate alınır. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — Bu kanunun ahkâmım icraya Müda
faa! Milliye, Bahriye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 

Tekaüde iiıstihkak müddeti zaibitan ve ümera için 
yirmi beş ve erkân için otuz senedir. 

Türkiye 
Büyük Milat Meclisi 

Muvazene! Maliye Encümeni 
37 numarası 

1/997 fcayııt numarası 

Müvazenei Maliye Encümenıi Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Haziran 
1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fıkrasını 
muaddil 8 Mart 1926 tarihli ve 777 numaralı kanu
na bir madde tezyili hakkında olup Heyeti Umumi-
yenlin 3 . 1 1 . 1926 tarihli içtimaında Müdafaai Mil
liye ve Müvazenei Maliye Encümıenîerine havale bu
yurulara kanun lâyihası Müdafaai Milliye Encümeni
nin mazbatasiyle birlikte Encümenimize tevdi kılın-
maıfcîa Maliye Vekilli Abdülhalik' Bey ve Müdafaai 
Milliye Vekili namına Müsteşar Muavini Aşır Paşa 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olun
du, 

11 Ağustos 1325 Tarihli Tekaüt ve İstifa Kanu
nunun 13 üncü maddesini taıdil eyleyen 20 Haziran 
1326 tarihli kanun ile erkânı aısikerliyenin tekaüt müd
deti otuz ve ümera ve zabitanın tekaüt müddeti de 
yirmi beş sene olarak kabul edilmiş ve 8 Mart 1926 
tarihli 777 numaralı kanun ile de genç zabitanın or
dudan ' infikaklerine mani olarak üzere muharebe 
zamlarının nazarı litibare alınmiayarak fiilen yirmi 
beş sene hizmet etmiş olmaları tasrih edilmişti. 

İşbu lâyihai kanuniye ile teklüf edilen ahkâmın 
erkânı askeriyenin 1127 senesinden beri muharebe
lere iştirak ile bir çok müşkülâtı iktiham eylemele
rinden doliayı tekaüt tialebinde bulundukları takdirde 
beş senesi muharebe ve buladı harre zamaıimi ilâve 
olunmak suretiyle ımütebeki yirmi beş senenin filen 
hizmetti askeriyede geçmesi esasınla müstenit olduğu 
anüaşıteatoadır. Müdafaai Milliye Encümeninin er
kân, ümera ve zabıtamdan her hangi rütbe olursa ol
sun yirmi beş sene hizmeti fiilen ikmal edenlerin 
hakkı tekaüde nail aknatarı dairesindeki tadilâtı en-

cümenimizce muvafık görüimeyerek Jbiükümetin tek
lifi veçhile erkânı askeriyenin tekaüde istihkak müd
deti olan otuz senenin yirmi beş senesi fiilen ve mü
tebaki beş senesi bilâdı harre ve mohjarebe zamaimi 
varsa onunla ikmal otamak suretiyle kabul edilmek 
şayanı tercih görülmüş ve ılâyihai kıaışuıniyenBn şekle 
ait bazı tasbrh&t deaasiyle ona, göıe tadil edaâerek He
yeti Umumiyeye takdimine karar verilmiştir. 

27 Kânunuevvel 1926 
Reis 

Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Kütahya 
Faik 

Mazbalta: Muharriri 
Gaziantep 
Ali! Cenahi 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Çorum 
Ziya Bey 

Hini imzada "bulunmadı 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunumun 20 Haziran 

1326 tarihli maddei muaddelesinin [birinci fıkrasını 
muaddil 8 Mart 1926 tarihli ve 777!numaralı kanu
nun birinci maddesine zeyil. 

Madde 1. — 11 Ağustos 1325 TteriMi Tekaüt ve 
İstifa Kanununun birinci maddesindeki esas dahilin
de hesap edilmek üzere Uva ve daha yüksek rütbeli 
zabıtan için tekaüde istihkam müddfcti olan otuz se
çenin yirmi beş senesi, daha dun rştbedeki zabıtan 
hakkında olduğu gibi, fiilen ve mütebaki beş seaesi 
bilâdı harre ve muharebe zamaimi (varsa onunla ik
mal olunur. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir, 

Madde 3. — Bu kanuncm ahkâmmı icraya Mü
dafaai Miüiye, Bahriye, Dahiliye 'vej Maliye Vekflleri 
memurdur. 26 Eylül 1926 

Başvekil 
lanet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye -Vekâleti Vekii 
Doktor Refik 

Adliye Vekâleti Vekili 
Recep 

Bajhriye Veköi 
İhsan 

Haficiye "Vekili 
Doktqr Tevfik Rüştü 
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Maliye Vekâleti Vekili 
ismet 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Mustafa Necati 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

MÜDAFAA! MİLLIYE ENCÜMENÎN TADİLÎ 
Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 13 ncü Madde
sinin 20 Haziran 1326 Tarihli Fıkrai Muaddelesini 

Muaddil Kanun 
Madde 1. — Askeri Tekaüt ve istifa Kanununun 

13 ncü maddesinin fıkrai ulâsı bervechiâti tadil 
edilmiştir : 

Madde 2. — Tekaüde istihkak müddeti zabitan 
ve ümera ve erkân ve memurin ve mensubini aske
riye için alesseviye yirmi beş sene hizmeti fiiliye-
den ibarettir. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — Askeri Tekaüt ve istifa Kanunun 
20 Haziran 1326 tarihli maddei muaddilesinin birin
ci fıkrasını muaddil 8 Mart 1926 tarihli ve 777 numa
ralı kanun mülgadır. 

Madde 5. — Bu kanunun ahkâmını icraya Müda-
faai Milliye, Bahriye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİNİN TADlLl 
11 Ağustos 1325 Tarihli Askeri Tekaüt ve istifa Ka
nunun On Üçüncü Maddesinin Müddeti Tekaüde Mü
teallik 20 Haziran 1326 Tarihli Fıkrai Muaddelesi ile 
8 Mart 1926 Tarihli Kanunun Birinci Maddesini Mu

addil Kanun 
Birinci Madde — 11 Ağustos 1325 tarihli Askeri 

Tekaüt ve istifa Kanununun on üçüncü maddesinin 
müddeti tekaüde müteallik fıkrasını muaddil 20 Ha
ziran 1326 tarihli kanunun birinci fıkrası ile bu fık
raya müzeyyel 8 Mart 1926 tarihli ve 777 numaralı 
kanunun birinci maddesi yerine maddei âtiye ikame 
olunmuştur : 

«Tekaüde istihkak müddeti liva ve livadan yüksek 
rütbeli zabitan için otuz, dun rübbeli zabitan için 
yirmi beş sene olup bu müddetlerin hesabında fiilen 
hizmet esastır. Ancak liva ve livadan yüksek rütbeli 
zabitan için yirmi beş sene fiilen hizmetten sonra 
mütebaki beş sene bilâdı harre ve muharebe zamai-
miyle ikmal edilebilir.» 

ikinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye, Bahriye, Dahiliye ve Maliye Vekil
leri memurdur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında bir 
mütalaa var mı? (Hayır sesleri.) Vekil Beyefendi; he
yeti umumiyesi hakkında bir noktainazarınız var mı
dır? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİL! RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; geçen sene çıkan bir kanun 
mucibince Türkiye mukadderatının son on, on iki sje-
nesi mütemadi harplerle geçtiği için her harp senesi
nin iki sene mecburi tekaüt müddetine mahsubu için 
zarureti kanuniye hâsıl oldu ve bir çok genç anasır 
bu on iki senelik müddette tekaüde şevki hakkını ik-
tisap etmiş bulunduğu için vazu kanun bu tekaüt 
müddetlerinin iki misli hesap edilmesinden orduyu terk 
etmeleri hakkını düşündüğü zaman genç anasırın or
duyu terk etmek imkânını temin etmeyi düşünmemiş
tir^ Bu harp zamanı hazar zamanına nisbetle fazla 
vücut yorgunluğunu mucip olduğu için tekaüt maaş
ları hesabında iki misli hesap edilmek suretiyle harbe 
iştirak edenlerin naili refah olmasını düşünmüştür. 
Halbuki arz ettiğim gibi genç unsura daha genç yaşın
da iken bilhassa sahibi ihtisas oldukları bir zamanda 
orduyu terk edip hariçte iş aramak imkânını vermiş 
olduk. Bu mahzuru refetmek için geçen sene teklif 
edilen bir kanunda, yirmi beş sene müddeti tekaü-
diyesinin fiilen hizmetle meşrut olması Meclisi Ali
ce kabul edilmişti. Fakat bu meyanda her nasılsa bir 
zühul olmuş, ya vekâletin zühulü yahut encümende 
beraber çalışırken müşterek zuhulümüzdür, 30 sene 
müddeti tekaüdü olan erkânın -eski kanun mucibince 
erkân, yeni tabirimizde hepsi zabitan olmuştur- liva 
rütbesinden daha yüksek rütbedeki zevatın fiilen hiz
metleri 30 sene olsun diye demin arz ettiğim yirmi 
25 senelik müddet, umumiyet meyanında o da kabul 
edilmiştir. Halbuki bu kanunu teklif etmekle istihdaf 
edilen maksat bunu icap ettirmiyordu. Yani küçük rüt
bedeki zabitan, genç anasır, 25 senenin on iki, 13 
senesini muharebede geçirmesinden dolayı 25 sene ad
dedilmekte olduğu, hakikatta; 10-12 sene hizmet ede
rek ordudan çıkmak maksadını takip ediyor. 

Binaenaleyh şimdi bu tadil ile istirham ettiğimiz 
nokta; eski tabirle gerek erkân olsun -livadan büyük 
rütbeliler- gerek livadan küçük rütbeliler olsun bun
ların ilk 25 senelik hizmetlerinin fiilen talep edilmesi 
ve 25 seneden yukarısı için, liva rütbesi ve daha yu
karı rütbelilerin son beş senesinin eskisi gibi muhare
be zamaimi ve sair itibari olan zamlarla ikmal edil-
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mesi hakkında bir tasdikden ibarettir. Bu tadil tek
lifimizi Meclise arz ettiğimiz zaman Müdafaai Mil
liye ve Muvazene Encümenlerine havale edilmiş, her 
iki encümenden çıkan maddelerde bazı hususatta mu-
bayenet vardır. Müdafaai Milliye Encümenine her na
sılsa haberdar olup gidemedik, encümen de bizi haber
dar edememiş...'Muvazenei Maliye Encümeninde bu 
mesele hal ve müzakere edileceği zaman Müsteşar mua
vinini göndermiştim. Muavin avdet ettiği zaman hü
kümetin teklifiyle encümen tamamen mutabık kaldı 
diye bendenize haber verdi ve müsterih oldum. Fakat 
mazbatayı okuduğum zaman işi büsbütün esasından 
değiştirecek mahiyette gördük. Muvazenei Maliye En
cümeni elimizdeki matbu nüshada mevcut esbabı mu-
cibesinde diyorki, «Hükümetin teklif veçhile erkânı as
keriyenin tekaüde istihkak müddeti olan otuz senenin 
yirmi beş senesi fiilen ve mütebaki beş senesi bilâdı 
harre ve muharebe zamaimi varsa onunla ikmal olun
mak suretiyle... İla» diyor. 

Yani hükümetin teklifi esasını kabul ettik ve onu 
yazdık diyor. Halbuki maddenin tarzı tahririnde büs
bütün başka manayi haiz ve birinci fıkra ile ikinci 
fıkra arasında tezat teşkil edecek bir edayı ifade 
vardır. 

Encümenin teklif ettiği kanun lâyihasının birinci 
maddesinde; «Tekaüde istihkak müddeti liva ve liva
dan yüksek rütbeli zabitan için otuz, dun rütbeü za-
bitan için yirmi beş sene olup bu müddetlerin hesabın
da fiilen hizmet esastır.» diyor. Demek ki; bu birinci 
fıkra ile geçen sene vazedilen esası bir defa ve tek
rar burada vazediyor. Maddeye devam ediyorum : 
«Ancak liva ve livadan yüksek rütbeli zabitan için 
yirmi beş sene fiilen hizmetten sonra mütebaki beş 
sene bilâdı harre ve muharebe zamaimiyle ikmal 
edilir.» diyor. 

Birinci fıkrada birisi için 25 sene diğerinde ise 
30 sene fiilen hizmet esjastır deyipte altında; liva
dan yukarıları için bu beş sene şu suretle ikmal 
edilir demek her halde iki fıkra beyninde bir tezat 
teşkil eder ki; bir kanun metninde zannederim böyle 
şey olmaz. Binaenaleyh tahrirde bir zühul olmuştur. 
Bendeniz bunu şimdi huzuru âlinize çıkmadan evvel 
Müdafaai Milliye Encümeni arkadaşlariyle görüştüm. 
Orada son okuduğum formülü de görüşerek Müdafaai 
Milliye Encümeninin de iştirakiyle burada mutabık 
kaldık. Demin arz ettiğim fıkranın baş tarafını tekrar 
okuyacağım: «Tekaüde istihkak müddeti liva ve liva

dan yüksek rütbeli zabitan için otuz, dun rütbeli za
bitan için yirmi beş sene olup bu müddetlerin he
sabında» kelimesinden sonra; livadan j küçük rütbeli 
zabitan için fiilen hizmet esastır liva vfc livadan yük
sek rütbeli zabitan için... İla. gidiyor. Müdafaai Mil
liye Encümeni ile bu surete mutabık kaldık. Mamafih 
takrir filan verilmez ve ifadei şifahiy^mle de maru
zatım anlaşılmazsa, Reis Beyefendiden istirham ede
rim, Müdafaai Milliye Encümenine bunu havale et
sin, bir dakikada tespit edip buraya getirelim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bir sual soracağım. Me
selâ kadrosu lavğolunmuş zabitan varj Bunlar açıkta 
kalmış. Bu açıkta kaldıkları müddeti cje hesap ediyor 
musunuz? Yani o müddet tekaüde rriahsup ediliyor 
mu? Açık hizmet açık hizmettir. Yani | iki misli hesap 
meselesinde bu müddet iki misli sayılıyor mu? Açıkta 
bulunduğu müddet fiili hizmet addediliyor mu? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY — 
O kanunu mahsusunda vardır. Tekaüt ve İstifa Ka
nununun 5 nci maddesinde bir misli hizmetin iki mis
li olarak hesap edilmesi hakkındaki ştirut orada izah 
edilmiştir. O kanun mucibince, dahilbe dahili hesap 
ederiz. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Fiilen hizmet meyanın-
da mıdır? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY — 
Ezberden bir şey söyleyemeyeceğim. Esasen buna 
taalluk eden bir mesele değildir zannederim. 

REİS — Efendim, Vekil Beyefenjli, kanunun bi
rinci maddesinin, birinci ve ikinci fıjkraları arasında 
yekdiğerini nakzeder bir tezat olduğunu söylüyorlar. 
Teklif ettikleri maddenin metni de elimizde yoktur. 
Tensip ederseniz encümene iade edelim. Arzu edilen 
şekilde metni madde tespit edilsin. 

MEHMET BEY (Biga) — Efendim, Muvazenei 
Maliye Encümeni mütalaalarını söylesin. 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatasında hükümetin noktai nazarını kabul ettik 
diyor. Diğer taraftan da yazılan maiddede tezat hu
sule geliyor. Bu tezadın telifi için metni maddenin 
encümene iadesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın.. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. (Hangi encümene; sesleri.) Muva
zenei Maliye Encümenine verilmiştirj (Müdafaaya da 
sesleri.) Müdafaai Milliye Encümenime dev her ikisi
ne de birden gidecektir. 
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Efendim, istihsali ârâ neticesini arz edeceğim. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti bey

ninde akdolunan Muhadenet Muahedenamesinin tas
diki hakkındaki kanunda 116 zat reye iştirak etmiş
tir. 116 kabul vardır. Lâyiha ikinci defa reye konul
duğundan 116 rey ile kabul edilmiştir. 

6 Şubat 1321 tarihli Resmi Damga Kanununa 
118 zat iştirak etmiştir. 1 müstenkif, 117 kabul var
dır. Kanun birinci defa reye konmuştur. Ekseriyet 
yoktur. İkinci defa reye konulacaktır. Cumartesi günü 
saat on dörtte içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 16,05 

* • 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Aktolunan Muhadenat Muahedenamesinin Tasdiki 
Hakkındaki Kanunun tkinci Defal Reye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
ismail .Safa B. 
Kemal B. 

Âza adedi : 

Reye iştiralk edenler : 
KaJbul edebiler 

Reddedenler : 

Mü'stenlkifler 

Reye iştirak etmeyeni ev : 
Münhallar : 

287 
116 i 
116 

— 

— 
167 

4 

[Kabul Edenler] 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B, 
Sadık B 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

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

BOZOK 
Ahmet Hamdı B. 

1 Süleyman Sırrı B. 
BURDUR 

Hüseyin Baki B. 
BURSA 

Mustafa Fehmi B. 
CANİK 

Cavit Paşa 
ÇANKIRI 

Mustafa Abdülhalik B. ,. . 
Rifat B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

DENZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Yusut B. 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERTUGRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 

(Raif B. 
ESKİŞEHİR 

Ali Ulvi B. 
GELİBOLU 

Celâl Nuri B. 

— 21 

1 GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Şevket B. 
Tahir B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 1 J O I /YİV l / X 

1 Hüseyin Hüsnü B. 
İÇEL 

Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Edip Servet B. 
İhsan Paşa 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
1 Kâmil B. 

Münir B. 
KARESİ 

Ali Şuuri B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman. Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 

[Hasan Fehmi B. 

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

KIRKLARELİ 
1 Dr. Fuat B. 

S5 — 

i 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Rağıp B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 

i Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B, 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B. ! 
Hamdi B. 
İsmail B. 
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RİZE 
Ekrem B. 

Esat B. 

Fuat B. 

SARUHAN 

Ethem B. 

Kemal B. 

Yaşar B. 

SÜRT 

Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. 

SİVAS 

Muammer B. 

Ziyaettin B, 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 

TRABZON 
• 

Hasarı B. Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

Süleyman Sırrı B. 
URFA 

Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Ttınalı Hilmi B. 

ADANA 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. (İstik. Mah. R.) 
Kâmil B, (M.) 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

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

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. (M.) 
Dr. Reşit Galib B. (İstik. 
Mah. A.) 
Mithat B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. (M.) 
Mehmet Vasfi B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa (M.) 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B, (V.) 

ÇANKIRI 
Talât B. 
Ziya B. (V.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (İst. Mah. 
Müd. U.) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. (M.) 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Fevzi B. 

İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİR'NE 
Faik B. (M.) 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

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

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (İst. Mah. 
Müd. U. Mu.) 

ERZURUM 
Halet B. 
Ziyaettn B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. (İst. Mah. A). 
Şahin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B, 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B-
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (1. A.) 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (İ. A.) 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
(M.) 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B, (V.) 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İst. 
Mah. Müd. U.) 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
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Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (tst. Mah. 
Â.) 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. 
Fuat B. (M.) 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 

Musa Kâzım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B, (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (İst. Mah. 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Abdülrezzak B. 
Yunus Nadi B. (M.) 

R.) 

MERSİN 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M.) 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. (M.) 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. (İst. Mah. Â) 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. (M.) 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Qr. Rıza Nur B. (M.) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (M.) 

Rahmi B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Mahmut B. i 

ŞARKİKARAHİSAR 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (M.) 
Faik B. 

TOKAT 
Bekir Sami İB. 
Emin B. 
Kânfil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M.) 
Şefik B. 

URFA 
Saffet B. (M.) 

VAN 
İbrahim B. (M.) 

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

Elâzıiz 
Erzurum 
Siva's 

[Münhaller] 

1 unfa 

Yekûn 
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6 Şubat 1321ı TarfhU Resmi Damga Kanununa Müzeyyel Kanun Hakkındaki Kanunun Neticei Arası 

!(Nlsap yoktur.) 

i 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 

Aza adedi : 
Re/ye iştirak edenler : 
Kabul edimler : 
Reddedenler : 
M&tenik'ifleij : 
Reye iştirak emmeyenler : 
Mürihaller : 

287 
113 
117 
— 

1 
165 

4 

[Kabul Edenler] 

AFYON KARAHÎSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B.: 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B< 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmİ B. 
îhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B.

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B, 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

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

-

1 BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fenmi B, 

CANİK 
Cavit Paşa 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B, 
Rıfat B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B, 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B< 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B, 

Münir Hüsrev B. 

I ESKİŞEHİR 
i Abdullah Azmi B. 

Ali Ulvi B. 
I Emin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
ŞeVket B. 

1 Tahir B. 
I HAKKÂRİ 

Nazmi B. 

İSPARTA 
| Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Edip Servet B. 
İhsan Paşa 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B, 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Hafit B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B4 

Dr. Hafit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Ragıp B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B« 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 

MALATYA 
Bedir B, 
Dr, Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mehmet B.

MARDİN 
Abdülgani B, 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
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ORDU 
Fa'ifc B, 
Hamdı B. 
İsmaÜl B. 

RİZE 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Ethem B. 

Kemal B. 
Yaşar B. 

SÜRT 
Halil Hulki B. 

SÎNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 

Nebizade Hamdi B. 
Rahmi &; 
Süleyman Sırrı ,B. 

URFA 
Ali B. 

VAJN 
Hakkı B. ! 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 

[Reye iştirak Etmiyenler] 

' ADANA 
Zamir 
AFYON KARAHİSAR 

Ali B. (İst. Mah. R.) 
Kânül B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

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

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. (M.) 
Dr. Reşit Galib B. (İst. 
Mah. A) 
Mithat B. (M.) 

' BEYAZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. (M.) 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa (M.) 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (V.) 

ÇANKTRI 
Talât B, 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Münir B, 
Ziya B. (M.) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (İst. Mah. 
Müd. U.) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. (M.) 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARBEKtR 
Cavit B. 
Feyzi B. , 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. (M.) 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B, 

ERGANİ 
İhsan B, 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B, 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (İst. Mah. 
Müd. V. Mu.) 

ERZURUM 
Halet B, 
Ziyaettin B. (M.) 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Kıhç Ali B. (İst. Mah. A.) 
Şahin B, 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B, 

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

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. Â.) 

İSPARTA 
İbrahim B< 
Mükerrem B, 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (İ| Â.) 
Behiç B. (V.) ! 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B, 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karab^kir Paşa (M.) 
Tevfik Kâmil i B. 

İZMİR 

Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâİ B. 
Mahmut Esad B. (M.) 
Mustafa Necati B. (M.) 
Mustafa Rahpıi B. (M.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(İst. Mah. Müd. V.) 
Haydar Adil Ç. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet CaVi|t B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B, 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. ; 
Mehmet Fuat: B. 
Necmettin M|>lla B. 
Veled Çelebi |B. 
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KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
(İst. Mah. A.) 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA j 
Bekir B. i 
Fuat B. (M.) 
Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (İst. Mah. R.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Nuri B. 

Rağıp B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. (M.) 

MERSİN 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M.) 

NİĞDE 
Ata B, j 

1 Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
i Halit Sıtkı B. (M.) 

Recai B. 

RİZE 
Ali B. (İst. Mah. Â.) 
Ekrem B, 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. (M.) 
Memhet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 

SİİRT 
Mahmut B, 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (^ 
Rahmi B. 
Rasim B. 

Münhaller) 

Elâziiz 1 1 
Erzurum 1 
Sivas f 

Unfa 

Yekûn 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (M.) 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M.) 
Şefik B. 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. (M.) 
Münip B. 

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

\>m<* 
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