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İS Kânunusani 1927 Cumartesi 

MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
2. — SUALLER 
1. — Şarkikarahisar Mebusu İsmail Be

yin tstanbul Liman İşleri İnhisar Şirketi İda
resi hakkında ne gibi tedabir ittihaz olunduğu
na dair Ticaret Vekâletinden sual takriri. 

3. — EVRAKI VARİDE 
Azayı Kiram Muamelâtı 

1. — Urfa Mebusluğuna intihap edilen Re-
iet Bey hakkında İkinci Şube mazbatası. 

2. — Urfa Mebusu Refet Beyin tahlifi. 
3. — Sivas Mebusluğuna intihap edilen 

Şemsettin Bey hakkında Üçüncü Şube maz
batası. 

Lâyihalar 
1. — Bahriye mütehassıs zalbiıtaınıina verile

cek zamaim hakkında kanun lâyihası. 
2. — Tahtelbahirlerde istihdam olunacak 

zabitan, gedikli zabitan ve namzetleriyle ef
rada verilecek zamaim ve tazminat hakkında 
kanun lâyihası. 

3. — Telgraf ve Telefon Kanununun 33 
ncü maddesinin tadili hakkında kanun lâ
yihası. 

Sayfa 
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Sayfa 
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis

tan Cumhuriyeti arasında akit ve imza! olunan 
itilâfname ile müzeyyelâtının tasdiki hakkın
da kanun lâyihası. 305 

Teklifler 340 
1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 20 nci 
maddesine bir fıkra tezyili hakkında i teklifi 
kanunisL 305 

2. — Canik Mebusu Cavit Paşanı^, Umu
ru Belediyeye ait ahkâmı cezaiyeye mütedair 
kanuna bir madde tezyili hakkında teklifi ka
nunisi. 305 

3. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık 
Beyin, lüzumu olan müesseselere milli emlâk
ten irtifak hakkı verilmesine dair tekljfi kanu
nisi. 305 

Tezkereler 305 
1. — Bilâ müddet mezuniyet verilen efra

dı askeriyeden müecceliyeti askeriye vergisi 
alınamayacağının tefsiri hakkındaki tezkerenin 
iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 305 

2. —Tütün tdarei Muvakkatesi ve Siga
ra Kâğıdı İnhisarına Mütedair Kanunun 14 
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Sayfa 
ve 17 nci maddelerinin tadili hakkındaki ka
nun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tez
keresi. 305 

3. — Isparta'lı emir oğlu Osman Efendi
nin memnu haklarının iadesine dair Başvekâ
let tezkeresi. 305 

4. — Ebniye Kanununun tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi. 305 

5. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 
ncü maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. 305 

6. — Askeri Tekaüt ve îstifa Kanununun 
20 Haziran 1326 tarihli maddei muaddelesinin 
birinci fıkrasını muaddeil kanunun tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi. 305 

7y — Müsakkafat Kanunundan sonra ve
rilen ve bundan sonra verilecek olan imtiyaz
ların şartname ve mukavelenameleriyle as
habı imtiyazın müsakkafat vergisinden muaf 
tutulmaları caiz olup, olamayacağının tayin 
ve tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. 305 

8. — Muvazenei Umumiye ve Hususiye 
bütçelerinden maaş alan memurinin tahsisatı 
fevkalâdelerinden kazanç vergisi kat olunup 
olunamayacağının tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. 

Mazbatalar 305 
1. — Mülâzım îshak Efendinin katedilen 

nispeti askeriyesinin iadesi hakkında istida 
Encümeni mazbatası. 305:306 

2. — Posta Kanununun bazı maddeleri
nin tadili hakkında (1/744) numaralı Ka
nun lâyihası ve hükümete tevdiine dair Pos
ta ve Telgraf Encümeni mazbatası. 306 

3.; — Telsiz telgraf ve telsiz telefon hak
kında mülga Meclisi Mebusandan müdevver 
iki kıta kanun lâyihasiyle Ordu Mebusu Re-
Cai Beyin (2/191) numaralı teklifi kanunisi
nin hükümete tevdiine dair Posta ve Telgraf 
Encümeni mazbatası. 306 

4. — Teşviki sanayi hakkında mülga Meç
lisi Mebusandan müdevver iki kıta kararname 
ile sabık Ardahan Mebusu. Server Beyin, 
maden ocakları ihracatına mütedair (2/615) 
numaralı teklifi kanunisinin hükümete tevdiine 
dair Ticaret Encümeni mazbatası. 306:307 

5. — Avukatlık Kanununun bazı mevad-
dını muaddil 6 Kânunusani 1926 tarihli ka-

Sayfa 
nunun yedinci maddesinin tefsiri hakkında İs
tida Encümeni mazbatası ve tefsire mahal 
olmadığına dair Adliye Encümeni mazbata
sı, 307 

6. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Be
yin, Umumu Belediyeye ait ahkâmı cezai
ye hakkındaki Kanunun altıncı maddesinin 
tadiline dair (2/600) numaralı teklifi kanunisi 
ve Dahiliye ve Adliye Encümenleri mazbata
ları. 307 

7. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin, bilumum Cinayet mahkemeleri nezdin-
de (Jüri) teşkili hakkında (2/251) numara
lı teklifi kanunisi ve tayini muameleye mahal 
olmadığına dair Adliye Encümeni mazbatası. 307 

8. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Be
yin, çocukların umumi sinema mahallerine 
gitmelerinin meni hakkında (2/601), numa
ralı teklifi kanunisi ve Dahiliye ve Adliye 
Encümenleri mazbataları. 307 

9. — Kavanin ve nizamatın, usulü neşir 
ve ilânı hakkındaki 18 Mayıs 1327 tarihli ka
nun ile icra vekilleri heyetinin 29 Temmuz 
1339 tarihli kararnamesi mümkünttelif görül
mediğinden tefsiri hakkında (3/351) numaralı 
Divanımuhabat Riyaseti tezkeresi ve tefsire 
mahal olmadığına dair Adliye Encümeni 
mazbatası 307:308 

10. — Rize Mebusu Ali Beyin, İstiklâl 
Mahkemelerinde istihdam edilen Adliye me
murlarının Hükkâm Kanununa nazaran vazi
yeti hukukiye ve kanuniyelerinin tespiti hak
kında (4/499) numaralı takriri ve Adliye En
cümeni mazbatası. 308 

11. — Kayseri Mebusu Zeki Beyin, Usulü 
Muhakemei Hukikiye Kanununun 67 nci 
maddesine bir madde tezyili hakkında 
(2/536) numaralı teklifi kanunisi ve tayini 
muameleye mahal olmadığına dair Adliye 
Encümeni mazbatası. 308 

12. — Mebdei mebusiyetin tespiti hakkın
da (3/844) numaralı Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi ve Kanunu Esas1! Encü
meni mazbatası. 308 

13. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 44 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında (4/211) numaralı 
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Sayfa 
takriri ve müzakeresine imkân olmadığına 
dair Kanunu Esasi Encümeni mazbatası. 308:309 

14. — Hizmeti maksureye tabi olarak va-
zifei askeriyesini bilifa terhis edilmiş olan 
Mehmet Süreyya Efendinin müterakim maa-
şatı hakkında İstida ve Kavanini Maliye En
cümenleri mazbataları. -309 

15. — Kefalet Nizamnamesinin birinci 
maddesinin tefsiri hakkında (3/528) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve tefsire imkân 
olmadığına dair Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası. 309 

16. — Tahsili Emval Kanununun bazı fık
ralarının tadiline ve. beşinci maddesine bir fık
ra ilâvesi hakkında (1/1028) numaralı kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni maz
batası. 309 

17. — Şehremanetleriyle belediyelere ait 
müraselâtın Posta Kanununun 30 ncu madde
sine nazaran, ücretten muafiyeti iktiza edip et-. 
meyeceğinin tefsiri hakkında (3/759) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Posta ve Telgraf 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata
ları. 309:310 

18. — İstiklâl muharebatı malûllerine 
mükâfatı nakdiye itasına mütedair Kanun ah
kâmından istifadeleri iktiza eyliyen zabıtan 
ve efrat hakkındaki 11 nci defterin takdim 
edildiğine dair (3/837) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 310 

19. — Sıtma Mücadele Kanununun 15 
nci maddesindeki (mücadelenin istilzam eyle
diği bilumum masarif) tabirinin her nevi mas

raf meyanınında vukubulan otomobil mas
raflarına da şamil olup olmadığının) tefsiri 
hakkında (3/820) numaralı Başvekalet tez
keresi ve tefsire mahal olmadığına foh Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. | 

20. — Sıhhiye Vekâletinin 1926 sejnesi büt
çesinde münakale icrası hakkında (1/1026) 
numarah kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası.; 

21. — Maarif Vekâletinin 1926 s4nesi büt
çesinde münakale icrası hakkında I (1/1035) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası. 

22. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 
20 nci maddesine bir fıkra tezyili hakkında 
(2/621) numaralı teklifi kanunisinin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha ÇncümenT 
mazbatası. 

Sayfa 

310 

311 

311 

311! 

311* 4. — MÜZAKERE EDİLEN tyEVAD 
1. — Maktu Vergi Kanununun bajzı mevad-

dının tadili hakkında (1/1001) numaralı ka
nun lâyihası ve Kavanin ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 311:314 

2. — İstiklâl Madalyası Kanununun bi
rinci maddesini muaddil kanunun ikinci 
maddesinin tefsiri hakkında (3/830) jnuamaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai pilliye En
cümeni mazbatası. 314:316 

3. — Afyonkarahisar Mebusu Musa Kâ
zım Beyin, İstiklâl Madalyası Kanununun tef
siri hakkında (4/515) numaralı takrjri ve Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatası. I 316:318 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat: 14,27 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kâzını Bey (Giresun) 

RElS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

RElS — Zaptı Sabık hulâsası okunacaktır. 
Yirmi Üçüncü İçtima 

8 Kânunusani 1927 Cumartesi 
Birinci Celse 

Hasan Beyin riyasetlerinde inikat ederek zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

Memurini Mülkiyenin Tekaüdüne Mütedair Ka
nunun ikinci maddesine ve mülga Meclisi Mebusan-

dan müdevver iki kıta kaarrnameye müteallik maz
batalar okunarak kabul edildi. 

Resmi Damga Kanununa müzeyyel kanun ikin
ci defa tayini esami ile reye vazolundu.; 

Müteakiben Memurin Kanununun 47 nci madde
sine bir fıkra tezyili hakkında ki teklifi kanuni mü
zakere ve encümene tevdi ve tayini esami ile reye 
konulan kanunun kabul edildiği tebliğ olunduktan 
sonra Cumartesi günü içtima edilmek üzere celse ta
til olundu? 

li — SUALLER 

/ . — Şarkikarahisar Mebusu İsmail Beyin, İstan
bul Liman İşleri İnhisar Şirketi İdaresi hakkında ne 
gibi tedabir ittihaz olunduğuna dair şifahî sual tak
riri. 

RElS — Ticaret Vekâletine havale edilmiştir. 

Efendim, zaptı sabık hulâsası hakkında bir müta
laa var mı? (Hayır sesleri.) Zaptı sabık hulâsasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Zaptı sabık hulâsası kabul edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Azayı Kiram Muamelâtı 
l,y — Ur fa Mebusluğuna intihap edilen Refet Bey 

hakkında İkinci Şube mazbatası. 
REÎS — Mazbata okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Urfa Mebusluğuna intihap edilen Refet Beyin maz-

batai intihabiyesi şubemizce tetkik edilerek usul ve 
kanuna muvafık görülmüş olmakla Heyeti Umumiye-
ye arz olunur. 

Reis Namına Kâtip Namına 
Beyazıt Ardahan 
Şefik Talât 

REİS — Efendim, mazbatayı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.;. Kabul edilmiştir. 

2. — Urfa Mebusu Refet Beyin tahlifi.-
(Urfa Mebusu Refet Beyin tahlifi icra edilmiştir.) 

3. — Sivas Mebusluğuna intihap edilen Şemsettin 
Bey hakkında Üçüncü Şube mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Sivas Mebusluğuna intihap olunan Şemsettin Be

yin mazbatai intihabiyesi şubemizce tetkik olundu. İn
tihabın usulüne ve İntihabı Mebusan Kanununa tev
fikan icra edildiği anlaşılmış olmakla Heyeti Umumi-
yeye arz olunur efendim. 

Üçüncü Şube 
Reisi Namına Kâtip Namına 
Kastamonu ' Şevket 
Ali Nazmi 

REİS — Ittılaınıza arz olunmuştur. 
Lâyihalar 

/. — Bahriye mütehassıs zabıtanına verilecek za-
maim hakkında kanun lâyihası. (1/1036) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale edilmiştir. 

— 304 
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2. — Tahtelbahirlerde istihdam olunacak zabitan, 
gedikli zabitan ve namzetler ile efrada verilecek za-
maim ve tazminat hakkında kanun lâyihası. (1/1037) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

3. — Telgraf ve Telefon Kanununun 33 ncu mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihası. (1/1023) 

REİS — Posta ve Telgraf Encümenine havale edil
miştir. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cum
huriyeti arasında akit ve imza olunan itilâfname ile 
müezzeyelâtının tasdiki hakkında kanun lâyihası. 
(1/1039) 

REtS - - Hariciye Encümenine havale ediyoruz. 
Teklifler 

1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Ve
raset ve intikal Vergisi Kanununun 20 nci maddesine 
bir fıkra tezyili hakkında teklifi kanunisi. (2621) 

REtS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Canik Mebusu Cavit Paşanın, Umuru beledi

yeye ait ahkâmı cezaiyeye mütedair Kanuna bir mad
de tezyili hakkında teklifi kanunisi. (2/622) 

REtS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
3. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, lüzum 

olan müesseselere milli emlâkten irtifak hakkı verilme
sine dair teklifi kanunisi. (2/623) 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
Tezkereler 

1. — Bilâ müddet mezuniyet verilen efradı aske
riyeden mücelliyeti askeriye vergisi alınıp, alınmayaca
ğının tefsiri hakkındaki tezkerenin iadesine dair Baş
vekâlet tezkeresi. (3/849) 

REtS — Tezkere okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Maliye Vekâleti celilesinden yazılan 5 Kânunusa
ni 1927 tarih ve 317/6 numaralı tezkerede, bilâ müd
det mezun bırakılan efradın mücelliyeti askeriye ver
gisinin devamı istiyfası lâzım gelip gelmeyeceğinin tef
siri hakkındaki 20 Kânunusani 1339 tarih ve (6/615) 
numaralı tezkerenin istirdadına lüzum gösterilmiştir. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
buyurulmasını rica eylerim eefndim. 

Başvekil 
îsmet 

REtS — Hükümetin talebine binaen iade ediyo
ruz. 

2. — Tütün îdarei Muvakkatesi ve Sigara Kâğı
dı İnhisarına Mütedair Kanunun 14 ve 17 nci mad
delerinin tadili hakkındaki kanun lâyihasının iadesi
ne dair Başvekâlet tezkeresi. (3/850) 

REÎS — »Tezkere okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Maliye Vekâleti celilesinden yazılan 1 Kânunusa
ni 1927 tarih ve 46/1 numaralı tezkerede Tütün Îda
rei Muvakkatesi ve Sigara Kâğıdı İnhisarı hakkındaki 
21 Şubat 1341 tarih ve 558 numaralı Kanunun 14 ve 
15 nci maddelerinin tadili hakkında 11 Mayıs 1926 
tarih ve 6/2125 numaralı tezkere ile takdim edilmiş 
olan kanun lâyihasının istirdadına lüzum gösterilmiş
tir. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin inhasına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

REÎS — Efendim, hükümetin talebine binaen ia
de ediyoruz. 

3. — İsparta'lı Emir oğlu Osman Efendinin mem-
nu haklarının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/851) 

REÎS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
4. — Ebniye Kanununun tefsiri hakkında Başvekâ

let tezkeresi. (3/852) 
REÎS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 
5. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü madde

sinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/853) 
REİS — Kânunu Esasi Encümenine havale ediyo

ruz. 
6. — Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Ha

ziran 1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fıkra
sını muaddil kanunun tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi .(8/854) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale edi
yoruz. 

7. — Müsakkafat Kanunundan sonra verilen ve 
bundan sonra verilecek olan imtiyazların şartname 
ve mukavelenameleriyle ashabı imtiyazın müsakka
fat vergisinden muaf tutulmaları caiz olup, olamı-
yacağtntn tayin ve tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/855) 

REİS — Kaıvanlin ve Mıuvaaenıeti Maliye Encümen 
Herime havale edlmliışitiır. 

5.ı — Muvazenei Umumiye ve hususiye bütçele
rinden maaş alan memurinin tahsisatı fevkalâdelerin
den kazanç vergisi katolunup olunamayacağının tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3^856) 

REİS — Ravamin ve ımıuvazıeınıeli Maliye JEttataer* 
İlenine havaüe ediyoruz. 

Mazbatalar 
7,ı — Mülâzım İshak Efendinin katedilen nisbeti 

askeriyesinin iadesi hakkında istida Encümeni maz
batası. 

305 
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REÎS — Müdafaaii Milliyle Encümenine havai© 
ödliyoaız. 

2. — Posta Kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkında (1/744) numaralı kanun lâyihası ve hükü
mete tevdiine dair Posta ve Telgraf Encümeni maz
batası 

R E İ S — Miazbatayı okutuyorum. 

(Rıiyaısetli OeJlİlJeya 
Posta Kaoulriunıun bazı mıaddeleriinlin tadili hak

kında lâyiha! flcaınuınliye mütalaa ve Posta Telgraf 
MüdlM Umumisi hıuzuıiylie müzakere «dildi. 

Tarihli tevdiine nazaran hayli zaman mürur eyllie-
ımıiş ve bu müddet zarfında vaki tecaırip ve ihltliya-
cata göne tadil ve ilâvesi İktiza edecek bazı ahkâ
mın mevcudiyeti teemmül edilimliş olmaısMiıa binaen 
yerüdan 'tetkiki zımnında iışlbu fâyihai kaınuniyenin 
Posta Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umıumfcyesıiıne 
üadesi kıanargîr oldu, 

Posta ve Telgraf Encümeni 
Reüsıı 

Oebedülberelklelt Mazbata Muharriri 
Avnli • Bolu 
Kâltip Aza 

Çorum Aritvin 
Ismalü Kemal Milimi 

Aza Azla 
,Gkıes,uın Sivas 

A ! Şevket iZiiyai 
,Azai 

Amasya 
Nıaıfiz 

REİS — Mazbatayı kabul edenler lütfen el, kal
dırsın... Kabul etlmliyanlller lütfen el fcaldııraın... Kabul 
»erdlilirrtiışitüir̂  

3. — Telsiz Telgraf ve Telsiz Telefon hakkında 
mülga Meclisi Mebusandan müdevver iki kıta kanun 
lâyıhasiyle Ordu Mebusu Recai Beyin 2/191 numara
lı teklifi kanunisinin hükümete tevdiine dair Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata, okunacaktır. 

Riyaseti öelliflieye 
JMıütalliaa ve tetiklik ©dillen işbu telsiz telgraf ve 

Telsiz Telefona alit Teklfii Kanunî ile mülga Mecli
si Mebusandan müdevver iki kılta kanun lâyihasında 
ımesltûr bazı ahkâmım Telgraf v® Telefon Kanununda 

..esasen mevcut nıkata ve diğer beynelmilel kabul edil
miş ve miemillefcıette merli bufanimuış olıan ahkâmla mu
ayyen olduğu göibii akSıamı saiıresiniın de bahrî ve aske
rî huısoısalta temas dilmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Kariben inikat edecek beynelmilel Telsiz Konferıan-
sıında bu husustaki son taırakkiyat ve tecarilbe göre ah
kâmı cedide kabulü memuıl ve memleketlimizin de 
işbu ahkâma mümkün oldukça ittibaı muvafık bulıun-
duğunja mebnli bu hususta bir kanun lâyihasının mez
kûr konferanstan sonra ihzara hakkında işbu teküüfi 
kanuninin Poslta Telıgraf ve Tdllefon Müdüriyeti Uimu-
mliyasline tevdii kaırargir oldu. 
Poslta ve Telıgraf Encümeni > 

Relisi 
Cebelibereket Mazbata Muharriri 

Avni (Bolllu 
•Kâtip Aza 
Çorum; ıGirasuıt 

İsmail Kemal Ali Şevket 
Aza Aza 
iSivas Amasya 
ıZiya Nafiz 
Aza Aza 

Arftviin 
Hilmi 

REÎS — Mazbatayı kabul edan/lıetr lütfen el kal
dırsın... Kabul etmiyanler lütfen 'el ka'lldıırsiin... Maz
bata kabul edilmiştir. 

4. — Teşviki sanayi hakkında mülga Meclisi Me
busandan müdevver iki kıta kararname ile sabık Ar
dahan Mebusu Server Beyin, Maden ocakları ihra
catına mütedair (2/615) numaralı teklifi kanunisinin 
hükümete tevdiine dair Ticaret Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır.; 

iRiyasetıi Ceillıeye 
Mülga Meclisi Mebusandan müdevver (1/324) ve 

1/325) numaralı Teşviki sanayi kararnamesiyle ka-
narnaımei mezkûrun altıncı maddesini ımuaddil diğer 
'biır kararnamemin ve Ardahan Mebusu sabıkı Seırven 
Beyin mıaden ocakları hakkındaki teklifli fcanıunisiınıirc 
Ticaret Vekâleti tarafından yenliden ihzar olunan 
TeşvM sanayi ve maadlin kanunlaıriıylJe alâkası oüldsu-
ğu anlıaşıllimış ve işbu lâyihaHiarm vekâıllete iadesi dıe 
Vekil Bey tarafımdan talep edilmiş Olduğundan (mez
kûr kararnameler ille teklifi kanuninin müzakeresine 
lüzum olmadığıma ve barmuciM talep vekâleti aliıde-
sline tevdiine karar verimlisjtiır. 

Ticaret Encümeni Relisi Mazbata Muharrlkû 
jnamına 
iDemizllî 

Haydar Rüşttü 
Kâtip Aza 

Şarkikıarahisar Kütahya 
-ismalffl Cevdet 
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Aza Aza 
,'BoItu Aksaray 

Mehmet Vaısıfi (Beşlim Ataliay 
REİS — Efendim, mazbatayı kabul ©denliler lüiıtfien 

el kaldırsın... Kabul etrnliyeıier el kaldiırsıın,.. Kabul 

5.: — Avukatlık Kanununun bazı mevaddını mu-
addil 6 kânunusani 1926 tarihli kanunun yedinci mad
desinin tefsiri hakkında İstida Encümeni mazbatası 
ve tefsire mahal olmadığına dair Adliye Encümeni 
mazbatası. 

REljS — Mazbata okuınadalkltır. 

(Riyaseti CeMeye 
Tütün İdareli Inbisariiye umumi hukukiye müdür 

muaVimli Abdülhak Kemal Bayliın umuru hukukiye 
ımiüdür mpaVinlliğinıdekii bir sene hizmetinin avukattlkk 
(için ımulkltazli ıM senle (miüTâizemıet müddetine mahsup 
lödilip, -ediıllamliyecegi hakkında bir 'karar uitft'ihazı aıstür-
bamıını rrnufhttıefvti ve Mıalkamı Riyasetten nıuhavvel fe-
tidasli ve buınia aıiıt kanunun tef sM ricasına daliır İstida 
Encümeni mazbatası mütalllaâ ve ıteltlklilk olundu, 

Avukatlık Kanununum bazı mevaddıtnı muaddil 
708 nornarailıı ve 6 Kânunusani 1926 tarihi kanunun 
yedinci tnnaddesiinıe Umumu Hukukiye Müdür Muavin
leri mıezıkûf olmadığı ve hanıgi faizmetHerfiın mıülâızemet 
müddetine mabsup edieceği sarahaten zikredilmiş bu-' 
lundluğu öihıeltlle tefslire mahal dtaadığına 'karar verilı-
mişıtür. Heyeti Umuımiiyeye arz olunur. 10 . 1 . 1927 

Adflıiye Encümeni Rıeiilsii Mazbata Muharriri 
Saruhaın Kastamonu 

(Mustafa Fevzâ Ali Nazimi 
Kâtip Aza 
Yozgait Antalya 

Ahmet Halmidli Ahmet Safkli 
Aza Aza 

Karası Kastamonu; 
jOsman Niyazı {Hasam Fehmi 

REİS — Mazbatayı (kabul edenler lütfen el kal^ 
dinsin... Kabul etmliyen|er el kaldırsın.., Kabul, edi
lmiştir. 

6. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Umu
ru belediyeye ait ahkâmı cezaiyeye hakkındaki kanu
nun altıncı maddesinin tadiline dair (2/600) numara
lı teklifi kanunisi ve Dahiliye ve Adliye Encümenleri 
mazbataları. 

,REİS — Ruznıamıeıye alıyoruz^ 
7. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, Bilu

mum cinayet Mahkemeleri nezdinde (Jüri) teşkili hak
kında (2/151) numaralı teklifi kanunisi ve tayini mua-
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meleye mahal olmadığına dair Adliye Encümeni maz-1 

batasu 
REİS — Mazbatayı okuyoruz. j 

Riyaset OeHeye 
lOinıayet Mahkemeleri nezdânıde jüjli teşkili hak-

kında Dersim Mebusu Ferİldum Fiıkrtf Beytin tekİfli 
Ikanuntiısli encümeninizde Adiliye Vekili; Mahmutt Esat 
Beyefenıdiınlin hıuzuıriyfle mültallıaa ve tetiklik 'kimdi: 

Yemi Ceza sistemimizde bu usulün^kabulü bugün
kü şeraiti hayatiye ve içttiimaiyemizdle kabili telif olup 
olmadığı uzun tetkkat ve tahklikatl'a meydanla çıkaca-
ğınldan Usulü iMuhakematı Cezaiye Kanunumda bu 
meseleye müteallik olarak ileride vuljtua edebilecek-
teklliflerin müzakeresinde teernttnül edilmek üzere 
mezkûr itelkifd kanunî hakkında şimdilik tayini mua
meleye mahal 'olmadığı takarrür etti1. Heyeti umu-
rniyenıin nazarı jtasvübine arz olunur. 

Adlîye Encümeni! 
Reisi ^ Mazbatja Muharriri 

Samban Kastamonu 
Mustafa Fevzi Ali Nazmli 

Kâtip Aza 
Yozgat Antalya 

Ahmet Hamdi Ahmet Sakil1 

Aza Aza 
Kastamonu Kastamonu 

Hasan Fehmi Ali Nazrnft 
Karesi 

Osman Niyazi 

REİS — Mazbatayı kabul edenler el kaldırsın../ 
Kabul etmiiyenier el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

8. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin, ço-> 
cukların umumi sinema mahallerine gitmelerinin: 
men'i hakkında (2/601) numaralı teklifi kanunisi ve 
Dahiliye ve Adliye Encümenleri mazbataları* 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

9. — Kavanin ve Nizamatın, usulü neşir ve ilanı 
hakkındaki 18 Mayıs 327 tarihli Kanun ile İcra Ve> 
killeri Heyetinin 29 temmuz 1339 tarihli kararname* 
si mümkünüttelif görülemediğinden {tefsiri hakkında 
(3/351) numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezkere
si ve tefsire mahal olmadığına dair Adliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — 'Mazbata okunacaktır, 
Riyaseti Celıit!eye 

Kavanin ve nizamatın usulü neşlirive lilam hakkın
daki H8 mayıs 1327 tarihi kanun life Heyeti Vekile-
ndm 29 temmuz 1340 tarihli fearamaijnesi mümkünüt
telif görülemediğinden tefsiri hakkımda Divanırnuha^ 



1 : 24 15 . 1 . 1927 C : 1 

şefaat Riyaseltlindem mevrut (3/351) numaralı tezkere 
eneümeniiimlizce mütalaa ve tetkik olundu. 

Mesele, harcırah ve yevmiyelerden yüzde kırk 
tenzili halkkınidalkli ahkâm iile aile harcırahları hakkın
daki kuyudün ref'ine dair ıolan kanun ceriideıi resmi
ye 'ile 26 Nisan 1340 tarihinde neşredildiği halde 
İcra Vekilleri Heyetinin 29 temmuz 1340 tarihli ka-
ırarnamesliıyle 23 nisan 1340 tarihinde tatbike 'başlan-
ıdığı ve İki suretle mezkûr kararname ile kıavaninin 
usulü neşir ve ilâm hakkındaki kanunun dördüncü 
maddesi arasında mübayenet görüldüğünden keyfiye-
!tün haline mütedairdir., 

KaVanlinlin Usulü Nleş'ir.Ve İlânı Hakkındaki Ka
nunun dördüncü maddesinde derununda zamıan tayin 
ve tasrih edıimfiş olan her kanun muayyen zamanın
da ve zaman tayin edilmemiş olan kıanunlıann dahli 
cerildei ıresmi'ye ile neşir ve alanından 'altmış gün son
ra mer'ıi ve mutdber olacağı tasrih edilmesine naza
ran mevzubahis alan kanun 26 nisan 1340 tarihinde 
neşredildiği anlaşıldığından 23 nlisan 1340 tarihinden 
(itibaren tatbiik edilmesi sarahati kanuniyeye mugayir 
olduğu cihetle, sarahat karşısında tefsire mahal olma
dığına kanar verilmiştir. Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 9.1.1927 

Adliye Encümeni 
Relisi Mazbata Muharriri 

Sarulhan Antalya 
Mustafa Fevzi Ahmet Saki 

Kâtip Aza " 
Yozgat Antalya 

Ahmet Hamdi Ahmet Saki 
Aza Aza 

Saruhan Ktaresi 
Kemal Osman Niyazi 

Aza Aza 

REİS — Efendim, mazbatayı kabul edenler lütfen 
el Ikallidırsın... Kabul etmiyenler lütfen et kaldırsın... 
Kalbul edilmiştir, 

10. — Rize Mebusu Ali Beyin, İstiklâl Mahkeme
lerinde istihdam edilen Adliye Memurlarının Hük-
kâm Kanununa nazaran vaziyeti hukukiye ve kanu-
niyelerinin tespiti hakkında (4/499) numaralı takriri 
ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
/ / . — Kayseri Mebusu Zeki Beyin, Usulü Mu-

hakemei Hukukiye Kanununun 67 nci maddesine bir 
madde tezyili hakkında (2/526 numaralı teklifi kanu
nisi ve tayini muameleye mahal olmadığına dair Ad
liye Encümeni mazbatasu 

REİS — IMazIbaıta okunacaktır. 
Riyaseti Cellileye 

Kayseri Mebusu Zekıi Beyin, Usulü Muhakeme! 
Hukukiye Kanununun 61 nci mıaddesıine bir madde 
tezyiline dair (2/536) numaralı teklifli kanunisi encü-
mönimıizce mütalaa ve tetkik kılındı. 

Mezkûr teklif gıyaben cereyan eden muhakemede 
«ıMüdd'eli talibi tahlif olursa nıüddeialeyh ıbifcelp tah
lif olunur» şeklindedir. Bu teklif mevzuatı kanunıiye-
miizin ruhuna ve Adlı sistemimize tevafuk etmedi
ğinden tayinli muameleye mahal olmadığına karar ve-
rilmliştir. Heyelti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Relisi Mazibata Muharriri 

Saruhan Yozgat 
Mustafa Fevzi Ahmet Hamdi 

Yozgat Aza 
Ahmet Hamdi Ahmet Saki 

Aza Aza 
Karası Kastamonu 

Oismian Niyazi Ali Nazmli 

REİS — Mazbatayı kalbul edenler lütfen el kaldır
sın... Klalbul etmiyenler el kaldırsın,.. Kabul edilmiştir. 

12. — Mebdei mebusiyetin tespiti hakkında (3/845) 
numaralı Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi ve 
Kanunu Esası Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
13. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, Teş

kilâtı Esasiye Kanununun 44 ncü maddesinin tefsiri 
hakkında (4/211) numaralı takriri ve müzakeresine 
imkân olmadığına dair Kanunu Esası Encümeni maz
batası. 

REİS — Mazibata okunacaktır. 

Riyaseti Celüeye 
îcra Vekilleri Heyetinde münferit tebeddüller vu

kuunda Meclisçe ne suretle muamele yapılacağı Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzda meskûtünanh bulundu
ğumdan, 'bu muamielenlin ahkâmı umumliyeden istiıniba-
tiyle tefsiri lüzumuna dair Dersim Mebusu Feridun 
Fikri Bey tarafından verilen takrir encümenimizde 
müzakere olundu. 

Filvaki Teşkilâtı Esasiye Kanununda Vekiller He
yeti umumıiyesinin Reisicumhur tasdikiyle Meclise 
arz, Meclis müotemi değilse arz keyfiyetinin Mecls 
î tiimaania italik olunacağı ve hükümetin hattı hareket 
ve siyasî noktalı nazarını bir hafta zarfında Meclise 
bildirerek itimat talep edeceği musaırrah ve münferit 
tebeddüller vukuunda yapılacak muamele hususunda 
sâkittir. Ancak bu muameleyi sair hükümlerden is-
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•tinbalt suretiyle dahi tasf ir ©tmelk Teşkilâtı Bsasıyeye 
yeni bir hüküta, yemi bir madde ilâve etmek olaca
ğından 'Encümenimiz Meclis azayı muktebesinin 
lâialkal >bk sülüsü tarafımdan imzalanmamış olan ıbu 
takrir ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 102 nci maıd-
ıdesinddfli memnuiyet muvacehesinde müzakerenin 
aankâasız olduğuna 'karar vermiştir. Keyfiyet arz (Olu
nur. 9.1.1927 
Kanunu Esasi Encümeni 

ıRiefisi Namına Mazlbaıta Muharriri 
Antalya Giresun 
ıRasih Hakkı Tarık 
Kâtip Aza 
Rize İstanbul 
•Afi 
Aza Aza 

Denizli Zonguldak 
Haydar Rüştü . Tunalı Hilmi 

REİS — Mazbatayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın... IRalbui etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil-
ımişitir. 

14. — Hizmeti maksureye tabi olarak vazifeL as
keriyesini bilifa terhis edilmiş olan Mehmet Süreyya 
Efendinin müterakim maaşatı hakkında istida ve Ka-
vanini Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
15. — Kefalet Nizamnamesinin birinci maddesi

nin tefsiri hakkında (3/428) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve tefsire imkân olmadığına dair Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata ctanacakta\ 

Riyaseti Gelileye 
2İ(? Kânunuevvel 1295 tarihi Kefalet Nizamname

sinin (birinci maddesine madaran memur eczacıların 
ıda 'kefalet draie etmeleri icap edip etaıiyeceğinin tef
siri Sılhhi^^VelMIetiniin iiş'arı üzerine Başvekâletten 
mevrut 31 kânunuevvel 1341 tarih ve 21539/4587 nu
maralı tezkerede talep edilmiş ve Heyetti Umurnıiıye-
den encümenimize havale buıyuruknuş olmakla mer
butu Sıhhiye Vekâletinin tezkeresiyle birlikte mütalaa 
ve tetiklik olundu. 

Sıhhıîye Vekâkltidiın 'tezkeresinde, eczacılardan 
kuvve! maLiyieleri müsait ezanların memuriyetten zi
yade eczathane küşadı suretiyle serbest çahşm'ayı ter
cih eylemekte olmaları hasebiyle memuriyet îkalbul 
eden eczacılardan kafafektalep edildiği takdirde 'ge
rek Jdarei umumiye ve gerek idarei hususiye ve be
lediye ve şehremanetleri müessesaitı sıhhiyesine ec
zacı bulmak imlkânı münısıelip oMuğundan bahsolun-

düktan sonra etiıbbaya tatbik edilmekte olan Hizme
ti' Medbure Kanununun dişçi ve eczac#ara da (fceşmâ1-
liyle memlletoetlin her tarafında dliışçiı ve eczacılara 
olan ihtiyacın izalesi içtin yakında bir iljâyihai kanuni
ye verilmesi mutasavver olduğu ve mutasavver lâyi-
hanın kanuniyeti temin edildiği tafcd&rdte hizmeti mıec-
buresini ifa eitmek üzere bir vazflM j^smiıyeye tayin 
edilecek mıemur eczacılardan kefalet aranması talep 
olunan hizmetle ıtezat ıteşjkil edeceği 'beyan ve ifade 
olunmaktadır.! 

Filhakika eitilbba hakkındaki hizmeti mecbure bİC 
kanunla eczacılara da tteşmil edilecek t olursa bir ta
raftan eczacıları mecburî hizmete davte* ederken, di
ğer taraftan kendilerinden kefalet iradisini talep et-* 
melk garip bir manzara teşkil edtecekıtltr. Fakat 'böyle 
'bir 'kanun ka'bul edilirken hizmeti miedbureye davet 
edilen eczacılar kefalet iraesinden müstesnadır mealin
de ilâve edilecek 'bir madde ile vukua gelecek gara
betin izalesi mümkün görülmüştür. Binaenaleyh miri
ye ait zehair ve her neyi eşyayı kabul ve hıfzı ve sar
fa memur olanların kefaletle mükelefiyeteri mevzu
bahis Kefalet Nizamnamesinin 'birtipcd maddesinde 
tasrih edilmiş olmakla şu sarahat karşısında! herhan
gi tbir esbap ve mütalaaya müstenit olursa olsun, eş
yayı müMyeye vaziyet 'ile hıfiz ve sarfina memur olan 
eczacıların kefaletten istisnasına ve bu yolda bir tef
sire imkânı kanunî görülememiştir. Keyfiyet Heyeti 
Ulmtumliiyeye arz olunur. 12,1.1927 

Kavaıniinıi Maliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

ıBayezÜt Ankara1 

Şefik ihsan 
Kâltip Aza 

Diyaırbekir Konya 
(Mustafa 

Aza Aza 
Ordu Kırklareli 

Hamdii İŞevket 
REİÎS — Efendim, mazbatayı kabiıl edenler lütfen 

el kaldırsın... Kabul etmdıyenler el kaldırsın... Ka'bul 
edillmişitür. 

16. — Tahsili Emval Kanununun bazı fıkralarının 
tadiline ve beşinci maddesine bir fıkm ilâvesi hakkın
da (1/1028) numaralı kanun lâyihası ye Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
17. — Sehremanetleriyle belediyelere ait mürase-

lâtın Posta Kanununun 30 ncu maddesine nazaran, 
ücretten muafiyeti iktiza edip etmeyeceğinin tefsiri 
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hakkında (3/759) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Posta ve Telgraf ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
18. >— İstiklâl muharebatı malûllerine mükâfatı 

nakdiye itasına mütedair kanun ahkâmından istifade
leri iktiza eyliyen zabitan ve efrat hakkındaki 11 nci 
defterin takdim edildiğine dair (3/837) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

19. — Sıtma Mücadele Kanununun 15 nci mad
desindeki (Mücadelenin istilzam eylediği bilumum 
masarif) tabirinin her nevi masraf meyanında vuku 
bulan otomobil masraflarına da şâmil olup olma
dığının tefsiri hakkında (3/820) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve tefsire mahal olmadığına dair Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası. 

RBİS — Mazbata okunacaktır. 

Riyaseti Gelileye 
ıSi'fcmıa M'ücadele Kanununun 15 nci maddesinde 

(muharrer (Mücadelenlin istilzamı eylediği bilumum 
masarif) tabirinin hıer nevi masraf meyanında vuku 
bulan otomobil masraflarıma da şârniil olup dllmadı-
dığının ıtefsliren 'bir karara raptı hakkımda olup, He-
yeitti Utauımiiiyenfîn 28.12.1926 tarihli içtiınaımlda encü
menimize havale buyurulan Başvekâlet tezkeresi mer
butu Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti -tez
keresi suretiyle birlikte VielM1 Doktor Refik Deıy ha
zır olduğu hailde tetkik ve müzakere odundu. 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiiye Vekâleti tezfce-
resiiindle saltana mücadelesi! otomdbillerimde İstimal edil
mek üzere mubayaa olunan el i itenekle benzin hak
kında sıltlma mücadelesi faslından tanzim kılıman ve 
vize için PJvanımulhasebata sevkolunan ita emırtinün 
D»i!vanıtmühasebatım 1340 senesi eylül, teşrinievvel, 
teşrlinisani aylarına ait raporun 128 nci fıkrası hakkın
da (Dtiivamrnuhasöbat Encümeninin Heyetli Umumiiye-
oe tasvip olunan kararına münafli olduğundan bahis
le vize edimiyerek reddolumduğu ve Sııtma Mücadele 
Riyasetleri emrinde bulundurulan otomobiller şahısa 
mıalhsus binek otomobili mahiyetimde olmayıp, mü
cadelenin istilzam eylediği sürat ve faaliyeti temin 
ötmek ve eîibba ve memurini sıhhiyenin vakti zama-
niyle köylere kadar yefiiseihilimıes'inli mümkün1 kılmak 
ve her (mücadele mıntıkasının 'bazen birkaç vilâyet 
sahasına şamil mücadele dairesinde dalıma elzem olan 
murakabeyi (ifa eddbilmek üzere hazır 'bulundurulan 
vesaitli nakliyeden başka (bir şey olmadığı cihetle, Sıt-

ııııa M'ücaJdele Kanununun 15 noi maddesindeki «Mü-
caldelenlin istilzam 'eylediği bilumum masarif) tabiri
nin otomobil masraflarına da şamil olması Hazım ge-
leoeği zemin'inlde bastı mütalaat olunmuş Ve bu bap
ta Viekıil Beyden alınan izahattan da mücadeleye me
mur ettilbbaya otomobille keşfiiıgüzarları esnasında ay
rıca harcırah verilkruedıiği aMaşııknışItır. 13 Mayıs 1926 
'tarlihli ve 839 numaralı Sıtma Mücadele Kanunumun 
15 noi madesinde sıtma mücadelesinin istilzam eyle
diği blumum masarifin Sıtma (mjücadelesli tahsisatı 
faslı mahsusundan tesviye olunacağı mezkûr olup, 
mücadelenin istilzam eylddiği sürat ve faaliyetim te
mini için mücadele heyetleri emirlerinde bulundurul
ması lâzım gelen otomobiller 5le masarifinim dahi 
miazlkûr maddede münlderiç bilumum masarif kaydı
nın dairei şümulünde bulunacağı encümeniımlizce na
zarı dikkate alınarak vekâletin mütalaası veçhile mü
cadele teşkilâtı emrinde kullanılan otomobiller ma-
sariıfiimin mücadele tahsisatmdian tediyesi muvafık ola
cağının ve ıbu bapta yeniden bir kararı tefsiırî itti
hazına mahal görülemediğinin Heyeti Celileye iarzına 
karar verilmiştir. 12 Kânunusani 1927 

Muvazendi1 Maliye Encümeni 
Reisi 

Çatalca 
Şakir 

Kâltlip 
Konya 
Fuat 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

iBozok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Kütahya 
•Faik 

Mazbata Muharriri 

Aza 
Maraş 

Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
îzmıir 

Ahmet Münür 

» Aza 
îstamibuî 

Tevfik Kâmil 
Aza 

Diyarbeklk 
Şeref 
&Ba 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Mithat Bey 

Hini limzada^ 'bulunmadı. 
REİS — Mıazbatayı kabul edenler lütfen el kal

dırsın... Kalbul ettmliyemler lütfen el kaldırsın... Kabul 
'edlilimiiştürj 
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20. — Sıhhiye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde 
münakale icrası hakkında (1/1026) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınacaktır. 
21. — Maarif Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde 

münakale icrası hakkında (1/1035) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınacaktır. 

4. ~ MÜZAKERE 

1. — Maktu Vergi Kanununun bazı mevaddının 
tadili hakkında (1/1001) numaralı kanun lâyihası ve 
Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazba
taları. (1) 

REİS — Kanunun heyeti uimumliyesi Ihaikkınlda söz 
listeyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
Ikalbul edemDer lütfen el ıkaldırsım... Kalbul etmıiyenler 
lütfen el 'kaldırsın... Kalbul olunimluştur. 

Maktu Vergi Makamına Kaim Olmak Üzere Müsak
kafat, Arazi ve Kazanç Vergilerine Maktu Zam 

Namiyle Yüzde Beş İlâvesine Dair Kanun 
Birinci Madde — 1927 sendi malyes'i iptidasından 

'itibaren Muvazenei Umuımiıyeye daihil müsakkafat, 
arazi ve kazanç vergilerimden her ıbirioe tahakkuk 
rnlMarfları üzeninden mıaktu zaım mamiyle yüzde beş 
iilâve ©dür. 

REİS — Birimci madde balklkıında söz isteyen var 
mı «fendim? 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Geçen 
müzalfcerede 'bir talkrir vardı efendim. 

REİS — Bu maddeye ait mi? (Evet sesleri) 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Bundan 
dolayı kalmıştırH 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Encümen
den izahat istemiştik. 

REİS — Efendim, geçen celsede kanunun heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere cereyan ederken bazı 
takrirler verilmiş ve aynı zamanda encümenden iza
hat istenmesine talîk edilmiştir. Heyeti umumiyesi 
hakkında müzakere kâfi görülerek maddelere geçil
miştir. Encümen lütfen izahat versin: 

MUVAZENEÎ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, yeniden huzuru 
âlilerine takdim edilmiş olan maktu zam kanuniyle 
hükümet, geçen sene kabul buyurulmuş olan maktu 
vergi esasım daha ziyade kolaylıkla mükellefler hak-

(1) Evveliyatı 22 nci içtima zaptındadır. 

22. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Ve
raset ve İntikal Vergisi Kanununun 20 nci maddesine 
bir fıkra tezyili hakkında (2/621) numaralı teklifi ka
nunisinin sayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası. 

REİS — Kavanlin ve Muvazenei Maliye Bncümıen-
lenide 'havale ediyoruz. 

Müzakere edilecek mevaldda geçiyoruz. 

EDİLEN MEVAD 

kında kabili tatbik bir şekle ifrağ etmeyi kasdetmiş-
tir. Geçen seneki Maktu Vergi Kanununda, malumu 
âlileri olduğu üzere, kazanç, arazi ve müsakkafat 
vergilerinin mecmuu nazarı itibare alınarak bu mik
tar üzerinden ve dereceye tabi olmak şartiyle maktu 
vergi tarhı dördüncü madde ahkâmiyle kabul buyu-
rulmuştu. 

Dördüncü madde takip edilen derecede müterak
ki bir şekilde değildi, müterakki prensip takip etmi
yordu. Bu sene tatbikatta maruz kalınan müşkülât 
Maliye Vekâletinin nazarı dikkatini celp ederek, 
Meclisi Âliye, Maktu Vergi Kanununun altıncı mad
desiyle mükelleflere tahmil edilen beyanname itası 
mecburiyetinin ilgası ve esası teşkil eden arazi mü
sakkafat ve kazanç vergilerinin her biri üzerinden 
tahakkuku anî akabinde Maktu Vergi Kanununun 
dördüncü maddesi esasına müstehit maktu vergi nis
petlerinin de birlikte tahakkuk ettirilerek ilâvesi mü
saadesine dair bu lâyihai kanuniye getirilmiştir. En
cümen tetkikatını yaptığı sırada nispetleri biraz da
ha azaltmakla beraber gerek mükelleflere ve gerek 
Hazineye kolaylık teşkil edecek bir tarzı düşünmekte 
fayda gördü. Bugün Heyeti Celileye takdim etmiş ol
duğumuz şekli bu esasa müsteniden kabul etti. 

Bundan evvel heyeti umumiyesi hakkında müza
kere cereyan ettiği zaman serdi mütalaat eden muh
terem Mebuslardan bazıları devlet namına küsuratı 
munzamma alınmayacağı yolunda bir takım mülâha
zatta bulunmuşlardı. Kendilerine bu münasebetle arz-
etmek isterim ki, devlet namına küsuratı munzamma 
alınması bugünkü tatbikatı maliyede reddedilmiş bir 
sistem değildir. Bir çok memleketlerde devlet namı
na küsuratı munzamma istiyfası usulü tatbik olun
maktadır. Binaenaleyh encümeninizin bu şekli kabul 
ederken büsbütün malı usullerden uzaklaşmış olma
dığım bu münasebetle Heyeti Celilenize arz etmeyi 
vazifeden addederim., 

Maddede gösterilen '% 5 miktarına gelince: Bu 
miktar yine Heyeti Umumiye müzakeresi esnasında 
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mevzubahis olduğu vech üzere, üç vergimizin yekû
nu yirmi dört buçuk milyon lira tuttuğuna nazaran 
yirmi dört buçuk milyon liranın yüzde beşini hesap 
edecek olursak bir milyon iki yüz elli bin, bir mil
yon üç yüz bin lira raddesinde bir şey olması icap 
eder. 

Elyevm maktu verginin tahakkuk miktarına dair 
toplanılmış olan malumata nazaran maktu verginin 
tahakkuku 2 6ÖO OOO liralık bir yekûna vasıl ola
cağı görülmektedir. îki milyon altı yüz bin liraya 
karşı yüzde beş miktarında teklif edilmiş olan mak
tu zam nispeti ı% 50 bir tenakus izhar eder. Bu, bit
tabi mükelleflerin mazhar oldukları suhuleti göstere
cek bir delildir, 

Bu vergilerin esası üzerinden, tahakkuk miktar
ları üzerinden yapılacak >% 5 zamma bazı muhte
rem hatipler itiraz buyurmuşlardır. Vergilerin bir kıs
mında doğrudan doğruya Hazineye ait olmayan kü
suratın dahi nazarı dikkate alınacağı mevzubahis edil
mişti. Maddenin metninde - okuyorum - «... vergile
rinden her birine tahakkuk miktarları üzerinden» de
mişiz. Tahakkuk miktarı - Tabiî arazi vergisinde - ol
mak üzere tezyidi kabul edilmiş olan misillerinde na
zarı itibare alınması suretiyle, yekûnu kastedilmiş
tir. 

Fakat yapacağı tesir yüzde biri bile bulmayan bu 
miktar vergilerin yekûnuna nispet edildiği takdirde, 
esasta kabul edilmiş olan tahfifi nihayet yüzde ya
rım kadar değiştirmiş olacafı gibi bir netice anla-
laşılır. Zannediyorumki, iki milyon altı yüz bin lira
lık vergiyi mükelleflerin lehinde tahfif ederken evet 
(1 300 000) liraya tenzil ederken ara yerde kalacak 
olan böyle ufak bir farkı gerek mükelleflerin ve ge
rek Hazinenin lehine temin edeceği kolaylıklarla be
raber Meclisi Âli fazla bulacaktır. Encümeniniz bu 
kararla huzuru âlinizde birinci maddede arz edilen 
şekli kabul etmeyi muvafık görmüştür. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, müsakkafat 
ve arazi vergilerinden belediyelerin ve idarei hususi-
yelerin de bir hakkı vardır. Şimdi yapılacak bu yüzde 
beş zam, mecmuuna zammedileceğine göre bu daire
lere de bu zamdan hisse verilecek midir? 

SAKİR BEY (Çatalca) -— Muvazenei umumiye-
ye dahil olan müsakkafat, arazi ve kazanç vergile
rinin tahakkuku üzerinden yüzde beş hesap edilecek
tir. Binenaleyh idarei hususiyelerle belediyelerin ta
hakkukları hariçtir, 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Yani onlar almayacak 
mıdır? 

I SAKİR BEY (Çatalca) — Onlar ayrıdır. Bu zam 
I onlara şamil değildir./ 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Encümen 
I reisi muhtereminin kısmen Heyeti Umumiye müzake-
I resi esnasında, arz ettiğim mütalaaya cevap olarak 
I temas ettiği noktalan müsaadeleriyle bir daha tavzih 
I edeceğim. Evvelen dedilerki, devlet namına vergilere 
I kesri munzam yapılmaz deniliyor, halbuki bu bir çok 
I memleketlerde mevcuttur ve bizde dahi bütçe usulü 
I mevki meriyete geldiği zamandan itibaren bu usul 
I tatbik edildiği gibi, tatbik edilmeden evvel de Tür-
I kiye'de bu usul mevcut idi. Müsaadenizle şunu arz 
I edeyimki: Kesri munzam devlet ihtiyacı için, devlet 
I bütçesinde yapılmaz demedim/ Kesri munzamlar bir 
I hizmeti hususiye için asıldır dedim. Devlet bütçesin-
I de yapılacak kesri munzamlar, o senenin bütçe açı-
I gına bir çare olmak üzere lizaruretin yapılır. 
I Yoksa daimî surette kesri munzam usulü tatbik 
I edilmez, eğer mütehammil ise vergilerin aslına ilâve 
I olunur dedim, yine bu noktai nazarımda sabitim. 

I Miktara, verginin nispetine gelince; lâyihanın bu 
I şekline bendeniz taraftarım. Beyanname usulü gibi, 
I 'külfetli bir usulü mükelleflerin üzerinden kaldırmak, 
I dolaşık bir takım hesaplara girmekten ise' bu şekil mu

vafıktır. Mademki bir zaruret vardır, bütçedeki mas-
I raf yekûnunu karşılamak zarureti vardır, maktu ver

gi olduğuna göre bu lâyiha ile doğrudan doğruya bu 
vergiler üzerine % 5 zam halini alıyor. Binaenaleyh 
maktu vergi şekil ve şemailinden tamamen çıkıyor. 
Bu vergi bütçedeki masraf karşılığı vergilerin daimi 
varidatını karşılayıncaya kadar bu vergiyi almak za-

I rureti vardır. Fakat bunu vergiyi asliye zammetmek, 
kesri munzam yapmaktan daha faydalı olabilirdi. 
Nispetin üzerindeki itirazatımı tekrar tavzih edeyim. 
Encümen Reisi Beyefendinin de buyurdukları veçhile, 

I Muvazenei umumiyede mürakkam olan yirmi dört 
buçuk milyon liradır. Fakat lâyihai kanuniye tahak
kuku aslî üzerinedir. Arazi vergisinin beş mislinden 
alınan dokuz buçuk milyon lira devlet hissesi, tahak
kuku aslisi üzerinden olduğundan ve yalnız o yüzden 
yirmi dört buçuk milyon lira otuz milyonu geçer. 
Müsakkafat vergilerinde, arazi vergilerinde, idarei 
hususiye ve belediye hisselerini de hesap edersek 
Beyefendimin buyurdukları gibi, bir milyon iki yüz 
bin lira değil, iki milyon liradır. Bunu bilerek reyi
mizi veririz veya tadil ederiz. Hakikatte maddenin 
ifadesine göre tahakkuku asliye yapılacak % 5 zam
dan hâsıl olacak miktar iki milyon liradır. Geçen se-

j neki lâyihada 2 - 2,5 milyon lira kadar varidat temin 
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ettiğini beyan buyurdular. Bendeniz bundan malu-
mattar değilim. Yalnız bildiğim bir şey varsa 1927 
bütçesiyle hükümetin Meclisi Âlinize teklif ettiği 
maktu vergi rakkamı 4,5 milyondur. Evet, maktu 
vergi geçen senenin son aylarında tatbike başlandığı 
için, hükümet hakikî bir netice alamazdı. O rakkam, 
haikate yaklaşan bir rakkam olamazdı. 

Takriben beş yüz bin lira koydu. Fakat madem
ki 1927 senesinin Muvazenei umumiyetinde beş yüz 
bin rakkamivle varidat sütununda bu vergi ahzı mev
ki eyliyor, masrafta da böyledir, çünkü bütçemiz 
rriütevazindir. Binaenaleyh bunu yüzde yüz paradan 
alsak, bir buçuk milyon getirir. Bütçede mürak'kam 
olan beş yüz bin lirayı da bir misli daha fazlasiyle 
tahtı emniyete almış oluruz. Yüzde beş kuruş nispe
tinde gelen rakkam iki milyondur. Eğer Maliye Ve
kâleti mübrem bir masraf görüyorsa, Meclisi Âlini
ze bir buçuk milyon lira bir masraf teklif etmiş ola
caktır. Yani bu lâyihanın temin edeceği vergi iki mil
yondur. Bendeniz bunu mütalaa olarak değil, bütçe
deki rakkamların nispetine göre arz ediyorum. Bu
yurdukları gibi, eğer maddenin Hazineyi maliyeye aât 
olan kısmından alınsaydı, iki milyon beş yüz bin kü
sur lira tutardı. Fakat mademki tahakkuku asliden 
alınacaktır, kesri munzamın hepsi Hazinai maliyeye 
ait olacaktır. Bu lâyihanın temin edeceği vergi iki 
milyon liradır. Bu tahsil nispeti, tahakkuk nispeti ta
biî daha fazladır. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendi! Geçen sene 
devletin bütçesine bütün milletin iştirak ederek yar
dım etmesi için kafa vergisi unvaniyle bir şekil düşü
nülmüştü. Bu ismin soğukluğundan dolayı şahsî ve 
masebakından maktu vergi namım aldı ki, maalesef 
çıkmaz bir yola sapıldı. Fakat bu sene bu ıslâh edil
mek istenmiş, çok şayanı teşekkür bir şeydir. Fakat 
orta'da muvazene kaybolmuş, bütün milletin iştiraki 
yerine milletin yüzde yirmisi dahil olmuş, yüzde sek
seni hariç kalmıştır. Burada üç sınıf vergilerimiz nok
san mıdır ki bu zam kabul edilecek mahiyette bulun
sun? Müsakkafat, kazanç, arazi vergileri hafif midir 
ki, böyle bir zamma tahammülü var mıdır ki biraz 
daha zam konsun. Sonra milletin bir kısmı devlete az 
vergi ile mi mükellef ki, diğer kısmı ayrılarak bunlar 
bu vergiyi vermekle mükellef tutulmasın? Bendeniz-
ce nispet, esas üzerinde adalet yoktur. 

Bir kerre müsakkafat vergisi, verdiğimiz şekil üze
rine memlekette inşaatı ve memleketin imarını dur
duracak vaziyettedir. Bu şekil üzerinde gidilirse mem
lekette hiç bir erbabı sermaye ve teşebbüs böyle in

şaat ve mebani için para sarf etmeyecektir. Bir do 
ortada arazi vergisi kalıyor. Belki arazi vergisi kabili 
tahammüldür. Fakat dünya kurulalı, Türküye meyda
na geleli öşür vermekten ocağı sönmüş olan millet 
beş sene nefes alacaktır. Yani her manajsiyle tetkik 
edersek bu verginin son şekli eski muvazenesizliği, 
eski şekli bertaraf edememiştir, bu da başjka bir mu
vazenesizlik ve adaletsizlik gstermektedii". Binaen
aleyh esas bütün milletin heyeti umumiyetini devlet 
bütçesine yardıma davet idi ve kafa vergjisi namiyle 
idi. Böyle kafaların yüzde yirmisi mükellef olsun da 
yüzde sekseni mükellef olmasın şeklinde değildi. Ben
deniz bu verginin temin ettiği varidat ne, ise, bütün 
milletin alâkadar olacağı her kısım vergi de nispeti 
adile ne ise onu geçmemek üzere encümende münasip 
bir şekil tespitini ve bu kanunun reddini! talep ede
rim. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Efendim, Hasan Beyefendi esas itibariyle ver
ginin kesri munzam olarak tarhı aleyhimde bulunu
yor. Kesri munzamların muayyen bir maksat için vi
lâyet ve belediye hisseleri gibi tarh olunduğundan ve 
bu şeklin prensibe muvafık olmadığındatjı bahsettik
ten sonra bu. verginin kesri munzam olarak tarhında 
zaruret vardır dediler. Prensip veyahut esjas itibariyle 
buna iştirak etmekle beraber mademki kjendileri ka
bul ediyorlar, geçen sene şahsî vergi olarak kabul 
edilen bu verginin aldığı şekil, tatbikte müşkülâtı mu
cip olduğundan, bu sene kesri munzam suretiyle tev
zi ötmek kanaatına encümeniniz iştirak etti. Hasan 
Fehmi Beyefendi de buna iştirak ettiler, yalnız nis
petlere itiraz buyuruyorlar. Zannederim, asıl itiraz
larının sebebi geçen sene son zamanlarda jkesbi kanu-
niyet eden maktu verginin beş yüz bin liri olarak ko
nulmasından ileri geliyor. Halbuki buniın tatbikatı 
(2 600 000) liraya çıkmıştır. Encümen de!nispeti ara
dığımız zaman müsakkafat, arazi, kazanç vergileri-
niin umumu üzerinde !% 5 olarak bir kesri munzam 
korsaik, 1 225; 000 liralık bir varidat haşıl olur de
dik. Haian Beyefendi diiğer bir cihete itiraz ettiler, 
dediler ki : Belediye, idarei hususiye, Ziraat Bankası 
hisseleriyle bunlardan basil olacak farktan bu vergi
nin miktarı iki mliTyon kadar çıkar. Bizi onu hesap 
ediyoruz (225 000) lira üzeriine {285 00Q) lira daha 
bir fark hâsıl oluyor. Demekki yekûn (1 500 000) 
liraya çıkıyor. % 5'in İlâvesiyle azamî ilınacak hâ
sılat (1 500 000)'dir Geçen sene 2 600 0Ö0 lira ola
rak tahakkuk etmiş olan vergi nihayet nihayet bu se
me '% 5 ile beraber 1 500 000 lira olacaktır. Demek-

— 313 — 
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ki geçen seneki varüdaittah bir milyon lira az olacak- ı 
tır. Encümeniniz bundan aşağı bir miktarın konul- | 
masını ta'biî muvafık göremez. Çünkü bütçede bir te- \ 
vazun meydana geftiirmök emelindedir. Hükümet bu ı 
kadar gayret eltmûş'tir Heyeti Celilenizin fıikri de irat 
ve masraf arasında bir tevazün uisule getirmektir. I 
Binaenaleyh biz bu nispeti fazla görmüyoruz. Heyeti 
Celilenizden bu, % 5'in muhafazasını rica ederiz. I 

Emin Beyefendi başka bir noktadan itiraz ettiler. 
Maktu verginin esası kafa vergisi veya şahsî vergi I 
olarak tasavvur olunmuş iken, neticeten umum mil
lete şamil olması lâzım gelen bu verginin milletin 
beşte binine inhisar ettirildiğini iddia ettiler. 

Efendiler! Geçen sene maktu vergi olarak Heyeti 
Celilenizin kalbul ettiği şekil, Ibu vergiye bir matrah i 
tayin etti. Bu matrahta, müsakkafat, kazanç, arazi 
vergilerinin mükelleflerimin mükellefiyeti nispetinde 
'bir kaç kısma ayrılarak tarh edildi. Demek 'bu, geçen 
sene kabul edilmiş bir esastır. Buna başka türlü bir I 
matrah 'koymak imkânı yoktur. Müsakkafat, arazi, 
kazanç vergilerfindeo muaf olacak bir adam tasavvur 
ediniz, ona bir vergi tahmil etmek esasen adaletsizlik 
olur. Zannediyorumki, hu vergilerin hepsinde bir ta- j 
kırn karışıklıklar vardır. Bilhassa müsakkafat ve ara- I 
zi vergilerinde. I 

Efendiler! Geçen sene tahsisat kaibul ettiniz, Mali- I 
ye Vekâleti memleketin her tarafında tahrir yapıyor. 
Eğer memleketin arazisi, müsakkafatı bihakkın tayin I 
olunursa bu verginlin miktarı pek çok artacaktır. Ne- I 
ticede gerek konulmuş olan nispetlerim altı misline, I 
arazi de sekiz mlisline çıkarılması, gerek üzerine ko- I 
nulan kesri munzamların hepsi kalkacaktır. Binaena- I 
leyh 'bütçede bir açık husule getirmemek için bizza-
rure 'bu yüzde beşi kalbul etmek medburiye'tsndeyiz. I 
Heyeti Celilenizden bunu rica ederiz. I 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Eski, yani 
şimdi m'er'ii olan kanun mucibince tahakkuk miktarı
nın ne kadar olmak ihtimali vardır? 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — 1 500 OOO'dir. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Demekki 
bütçeye konan budur. Gelecek seneki bütçe için bu 
verginin 1 500 000 lira olarak konulması Muvazene 
Encümenince mutasavver demektir. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Öyledir efen
dim. I 

ı REİS — Başka mütalaa yoktur kabul edenler 
j el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul1 

| edilmiştir. 
i İkinci Madde — 8 Şu'bat 1926 tarihli Matbu Ver

gi Kanunu 1 Haziran 1927 tarihinden itibaren mül
gadır. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır-
I sın... Kabul efcmiyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiş

tir. 

I Üçüncü Madde — Maktu Vergi Kanununun za
manı meriyetinde tahakkuk ettirilip, tahsil edileme
miş olan maktu vergi bakayasının tahsiline devam 

I olunur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Maktu Vergi Kanununun 
I altıncı maddesi mucibince namlarına cezaen iki kaft 
I vergi tahakkuk ettirilmiş olan mükellefinden ancak 

bir kat maktu vergi alınır. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler el1 

kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kaibul 
• edilmiştir. 
I Beşinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
I muteberdir. 

I REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler el ka'l-
I dırsrn... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil-
I mistir. 

Altıncı Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
I Maliye Vekili memurdur. 

I REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil-

I mliştir. 

Kanunun müstaceliyeıtle müzakeresine dair karar 
I yoktur. Binaenaleyh ikinci defa olarak müzakere 

edilecektir. 
Müzakere edilecek mevaddın ikinci ve üçüncü 

maddeleri encümendedir. Dördüncü maddesine geçi-
yoruz< 

2. — İstiklâl Madalyası Kanununun birinci mad
desini muaddel kanunun ikinci maddesinin tefsiri 
hakkında (3/830) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 
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Sıra Numarası : 34 

istiklâl Madalyası Kanununun Birinci Maddesini Mu
addel Kanunun İkinci Maddesinin Tefsiri Hakkında 
(3/830) Numaralı Başvekâlet Tezkeresi ve Müdafaai 

Milliye Encümeni Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyetüi 
Adet: 6/4719 

8 Kânunuevvel 1926 

(Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiüesine 

İstiklâl maidalyasiyle taltif edilmiş olan Emet Ka
zası Müdafaai Hukuk azasından Gedliz'Ui zade Ah
met Efendinin vukuu vefatına metmi hamil okluğu 
madalyanın istiklâl Madalyası Taltifi Kanununu mu-
addil 525 Numaralı Kanununun ikinci maddesine 
tevfikan, en büyük evladına intikal etmesi lâzım ge
lirse de müteveffanın en büyük oğlu Ali Rıza Efen
dinin dahi evvelce kırmızı şeritli madalya ile taltifi 
icra edildiği anlaşıldığından, mezkûr madalyanın di
ğer evlâdı zülkûruna intikalinin kap edeceği Kütah
ya vilâyetinin işarına atfen Dahiliye Vekâleti Cdife-
sinin 29 Teşrinisani 1926 tarih ve îdarei Umumiye 
11605/3184 numaralı tezkeresiyle istifsar edilmekte
dir. 

Bu hususta ifası muktazi muamelenin tayin ve 
işarına müsaade buyurulmasını rica eylerim efen-
d!im, 

Başvekjil 
ismet 

Türkiye 
Büyük MMet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet: 14 

25 . 12 • 1926 

Müdafaai Milliye Encümeni Miazbatası 
Riyasete 

istiklâl Madalyası alan bir zat vefat etmiş, ka
nunu mahsus mucibince madalyası Büyük oğluna in
tikal ediyor. Fakat bu zatta esasen madalya almış 
bulunuyor, madalyası ikileşecek. Şimdi Başvekâlet 
madalyanın müteveffanın ikinci oğluna verilip veril
memesini soruyor. 

Encümen atideki kararı verdi : 

Karar 
istiklâl Madalyasiyle taltif edilmiş bir zatin ve

fatında madalyası, büyük oğlu da madalya almış ise, 
diğer oğlunla intikal eder. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisli N&nıına 
Karahisarısahıip 

Musa Kâzını 
Kâtip 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Aza 
Ertuğru! 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ek|rem 
Aza 

Siverek 
Kadri 

Rasim 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni1 

Adet : 21 

6 . 1 . 1927 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Başvekâlet, istiklâl Madalyası alan bir zatin ve
fat etmesi üzerine büyük oğluna dnıtilkal eden bu ma
dalyanın, büyük oğlunun da evvelce istiklâl Mada!-. 
yası alknış oümasından, diğer oğluna verilip verilme
yeceğini sormuştu. Encümen bu _ hususta maddeyi 
tefsir ederek bir karar verdii ve Heyeti Umumiyeye 
bildirdi. Heyeti Umumiye tefsiri kâfi görmeyerelk bu
nun bir ikamın maddesi şeklinde yazıimasım istedi. 
Bu gibi ihtimalileri de nazarı dikkate alarak atideki 
maJddei kanuniyeyi tespit ettik. 

Reis Namına 
Rize 

Ekrem 

Kâtip 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Aza 
Karahisarisaıhip 

Musa Kâzım 

Aza 
Kadri Ahmet 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 

Aza 
Ordu 
Rjecai 

Aza 
Bolu 

Cevat Abbas 

Aza 
Ahmet Hamdi 

Aza 
Avnıi 
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îstfiklâl Madalyası Kanununun Birinci Maddesini Mu-
addü 525 Numaralı Kanunun İkinci Maddesine Mü-

zeyyel Kamın. 
Madde 1. — 525 numaralı Kanununun ikinci 

maddesine fıkrai atiye tezyii olunmuştur: 
Müteveffanın madalyasının bu madde mucüıbince 

intikal edeceği varisi, İstiklâl Madlalyasiyle taltif olun
muş ise, madalya, bu maddedeki sıra mucibince İs
tiklâl Madalyası olmayan varise intikal eder. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihlinden mute
berdir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 

RBÎS — Efendiim, bu mesele tefsir olarak hükü
metten talep edilmiş, fakat encümence kanun halin
de tanzim edilmiştir. Kanunun müstaceliyetle müza
keresi teklif ediliyor. Müstaceliyeti kabul edenler el 
kaldırsın... Kaibul etmeyenler el kaldırsın... Müstase-
Uyetle müzakeresi kabul edilmiştir. Kanunun heyeti 
umumiyesi hakkında söz isteyen var mû (Hayır ses
leri). Maddelere geçilmesini kabul edenler ©1 kaldır
sın.,. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

İstiklâl Madalyası Kanununun Bininci Maddesinü Mu
addel 4 Kanunuevvel 1340 Tarih ve 525 Numaralı 

Kanunun tkincî Maddesine Müzeyyel Kanun. 

Birinci Madde — 525 Numaralı Kanunun ikinci 
maddesine fıkrai atiye tezyii olunmuştur: 

Müteveffanın madalyasıntn bu madde mucibince 
lintikal edeceği Varisi İstiklâl Madalyasiyle taltif olun
muş ise, madalya, bu maddedeki sıra mucibince İs
tiklâl Madalyası olmayan varise intikal eder. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Varis yerine 
mirasçıya denilmek lâzımdır. 

REİS — O suretle tashih edilmiştir efendim. Mad-
'deytî kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Büyük Millet Meclisi memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el 
flcaldırsm... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Ruznamenin beşinci maddesine geçiyoruz : 
3. — Afyonkarahisar Mebusu Musa Kâzım Be

yin, İstiklâl Madalyası Kanununun tefsiri hakkında 
(4/515) numaralı takriri ve Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Efendim, bu da tefsir olarak teklif edi-
miştir. Fakat encümen kanun lâyihası halinde Heye
ti Umumiyeye göndermiştir. Bir kere okunsun. 

İstiklâl Madalyası Kanununun Birinci Maddesinle Mü-
zeyycl 869 Numaralı Kanunun Üçüncü Maddesine 

Bîr Fıkra İlâvesine Dafr Kanun. 

Madde 1. — 869 Numaralı Kanunun üçüncü 
maddesine fıkrai atliye tezyii edilkniştir: 

Türkiye Birinci Büyük Millet Meclisi azasından 
olup, İstiklâl Madalyası şeritleri yeşil olan zabitiara 
ve mensubini askeriyenin madalya kurdelelerli kırrnı-
zı - yeşile tahvil edilir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir., 

Maddide 3. — Bu kanunun, icrasına Büyük Millet 
Meclisi memurdur. 

REİS — Bir takrir var. 
Riyaseti Celileye 

Bu kanunun müstacelen müzakeresini arz ve tek
lif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REİS — Müstaceliyet kabul edenler el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efen
dim! İstiklâl Madalyasında kırmızı yeşil şerit olmak 
için hem mebus hem de cepheye gidip bizzat müca
deleye iştirak etmliş olmayı kanunun esası kabul et
miştir. 

Şimdi aynı Mecliste hiç cepheye gitmediği halde 
ve gerek asker, gerek sivil yeşil aldığı halde asker ol
duğu için yeşil - kırmızı vermek tercihi bflârnürec-
cabidır ki, hiç bir esbabı tercih olmaksızın Meclisi 
Âliden tercihi bilâmüreccah bir kanunun çıkması 
doğru değildir. Hatta cepheye gidenlerden bir çofc 
arkadaşlarımız bizzat harbe iştirak etmediği Üçin 
kırmızı - yeşil kurdele talep etmekten teeddüp et
mişlerdir. 

Binaenaleyh aynı Meclisin azası okluğu halde as
ker olması kurdeleyi kırmızı - yeşile tahvil etmeğe 
bir sebep teşkil edemez. Eğer kırmızı - yeşil olması 
lazımsa Birlinci Büyük Millet Meclisinin bütün aza-
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sına kırmızı - yeşil kurdeleli madalya vermek lâzım 
gelecektir. 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ EKREM BEY (Rize) — Abduffiah 
Azmi efendi buyurdularki, Birinci Büyük Millet Mec
lisinde bulunan Mebus arkadaşlardan bizzat cepheye 
gidenler ve cephede harbe iştirak edenler kırmızı -
yeşil şeritli madalya almıştır. Nasıl oluyor ki cephe
ye gitmeyenler kırmızı -• yeşil alıyor. Onlara kanun 
yeşil kurdeleli madalya vermiştir. Beyefendinin rnüta-
iaaiları budur. Böyle değil mıi? (Odur, öyledir seslerii) 

Fakat geçen sene bir kanun çıktı ve bu kanunu 
tabi siz çılkardınız. Bu kanunda bütün ordu nıensu-
bini bilaistisna kırmızı şeritli madalya alacaktır ve 
bu ordu zatoitanı içinde beyaz şeritli madalya alanla
rın kurdelesiiı kırmızıya tebdil olunacaktır. İkinci 
maddesinde aynen böyle yazılıdır, okuyorum: 

«İkinci maddede muharrer tarihler zarfında Ana-
doluya geçerek Millî Mücadeleye iştirak etmiş ve 
şimdiye kadıar beyaz şeritli İstiklâl Madalyasıyle tal
tif edilmiş ol'an ordu mensubiniin madalya şeridi kır
mızıya tahvil edii'lir»ı o halde Abdullah Azmıi Bey so
rabilirimi ki, nasıl olur da bir ordunun içinde bir za
bit bizzat cephede harbe iştirak ederek kırmızı ma
dalya alıyor, diğeri cephe gerisinde olduğu halde kur
delesi beyaz diken, kırmızı oluyor. 

Kanun derki : Geride bulunanlara beyaz kurde
leli madalya verilecektir. Halbuki sizin çıkardığınız 
bir kanunla o beyaz şeritler kırmızıya tahvil olun
muştur. Yani ordu için de cephede bulunan bir zabit 
aiteş altında bir tepeyi zaptetmiştıir, bu kırmızı şeri
di alacaktır. Geride menzilde, ahzıasker şubesinde 
çalışan diğer bir Zabit beyaz şeritli madalya alacak
tır. Yani siz sonradan çıkardığınız bir kanunla bu 
beyaz şeridi de kırmızıya tebdil ettiniz. O halde bi
rinci Büyük Millet Meclisinde bulunan zabitler tabü-
dirki kanunun şu maddesine nazaran Mücadelei Mil
liyeye işitirak etmiştir, kıdem almışlardır. Yani ordu 
ile irtibatları baki kaimişitır. O halde tabii ordu dahi
linde bulunan bir zabitin nasıl beyaz kurdelesi kır
mızıya (tebdil olunuyorsa, o Mebus zabitin de almış 
olduğu yeşil madalyada kırmızı yeşile tebdil edilecek
tir. Gayet vazılt ve aşikârdır. Bir itirazınız var mı? 

NAÎM HAZIM BEY (Konya) — Geri hidematın-
da bulunan zaibitan askerî vazifesini ifa etmiştir. Hal
buki Mecliste bulunan zabiltan siyasî vazifesini ifa 
etmiştir. 

EKREM BEY (Rize) — Doğru değildir. Beyefen
di diyorlarki : Orduda 'bulunan zabit askerî vazifesini 

yapıyor, Mecliste bulunan siyasî vazifesini yapıyor. 
Kanun derki; «Mücadelei Milliyeye işitirak eden» 
siyasî olarak da iştirak eder. Askerî olarak da iştirak 
eder. Siyasî veya askerî ne suretle iştirak ederse et
sin, mesele Mücadelei Milliyeye iştirak etmektir. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Eğer cephede 
Mücadelei Milliyeye işitirak etmeyipte Heyeti Celile-
ye iştirak etmişse aynen bir zabitten hiç farkı yok-
tur. 

EKREM BEY (Rize) — Ama, sizin çıkardığınız 
kanunla orduda bulunan bü'tün zabiltan diyorsunuz. 
(Evet ordu kaydı vardır sesleri) 

REİS — Efendim, söz isteyen varsa söz veririz. 
Böyle olursa uzar. 

EKREM BEY (Rize) — O halde evvelâ şuna ce
vap vereyim, şu noktayı izah etmek isterim : 

Mebus zabitler de orduda bulunuyordu. Orduda! 
bulunmak ordu içinde bulunmak demek değildir. 
Meclisteki zabiltler de tıpkı orduda bulunanlar gibi 
terfi eder. İçimizde böyle arkadaşlar vardır. Farkı 
yoktur, orduda demek ordu ile alâkası olmak demek
tir. Yoksa ben size gösiterdbilirimki ordudadır, Avru
pa'da, sefarette siyasî vazife ile meşguldür, yahut si
yasî bir vazife almışltır. Başka tarafa gitmiştir. Şimdi 
bu, kırmızı madalya almayacak mı? Talbiî almıştır. 

TALÂT BEY (Ardalhan) — O başka! 

EKREM BEY (Rize) — Tamamiyle alâka vardır, 
hiç farkı yoktur. Hatta bu Mebus zabitan içerisinde, 
onları yazmağa lüzum görmedim, yani bizzat cephe
ye gitmişte yalnız ateş altında bulunmamış olanlar da 
vardır. Sizin geçen sene çıkardığınız kanunla - Tek
rar ediyorum - cephe gerisinde bulunan Zabitlerin de 
beyaz kurdeleleri kırmızıya tebdil olunmuştur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Erendim, 
ordu mensubininden levazım memurlarının kurdele-1 

leri beyaz iken, kırmızıya tebdil edilmiştir. 
EKREM BEY (Rize) — Bvelt ahzıaskerde, leva

zımda nerede bulunursa bulunsun, beyaz şeritli ma
dalya iken, kırmızıya tebdil (edilmiştir. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Ekrem 
Beyefendi (bir kanundan bahsettiler ki bütün ordu ve 
za'bütanın madalya şeritleri 'beyaz da olsa kırmızıya 
tahvil edilecektir. 

Bu kanunun manası nazarı dikkate alınırsa mak
sat ordu zabıtanı olduğu anlaşılır. Mecliste bulunan 
zaibitan zahittik isıfaltını muhafaza eitmiştir. Meclis 
azasıdır, ordu emrinde değildir. Binaenaleyh sair hu-
susatta diğer aza ile müsavidir. Hiç bir esbabı tercih 
olmadığı halde böyle bir 'imtiyazın kabulünü muva-
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fık görüyorlar mı? Ekrem Beyefendiden bunu sor
mak istiyorum. Bu doğru değildir. Eğer yapılacaksa 
tevhit edilmek lâzımdır ve bütün Meclis azalarına 
kırmızı - yeşil kurdeleli madalya verilmek icap eder. 

EKREM BEY (Rize)' — Reis Paşa! Müsaade 
ederseniz buradan cevap vereyim. Tekrar ediyorum, 
bu mutlaka ordunun içinde olmak demek değildir. 
Ordu zalbitanı vardır ki başka hususî vazife ile mu
vazzaftırlar. Bunların dahi beyaz kurdeleleri olduğu 
halde kırmızıya tahvil edilmiştir. Orduda bulunmak, 
ordu ile alâkası olmak demektir. 

Birinci Büyük Mıillelt Meclisindeki zabitanın ordu 
lile alâkası vardır. Ve hatta askerî vazifeleri de mev
cuttu. 

REİS — Efendim, Abdullah Azmi Bey kanunun 
heyeti umümiyesinin encümene iadesini teklif edi
yor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
bendenizin anladığıma gdre ihtilâf şu tâbirden ileri 
geliyor. Geçen sene bir kanun maddesi kabul edilmiş. 
Anadoluya gelerdk Millî Mücadeleye işlfcirafc etatiş 
ve beyaz şeritli İstiklâl madalyası ile taltif edilmiş 
olan Ordu mensubin'nin beyaz şeridi kırmızıya tah
vil edilir denilmiş. Şimdi Müdâfaali Milliye Encümeni 
namına verilen izahattan anlaşılıyor ki bu, (Milli Mü
cadele) tabiri ordu içinde levazım hizmetinde bulu
nanlara dahi teşmil edilmiştir. Bu noktai nazar eğer 
muhtacı tefsir ise yani (Millî Mücadele) tabiri mut
laka ateş hattında bulunmak yahut bulunmamak gi
bi bir manayı muhtevi olması lâzım mıdır değil mi
dir? İşte bu noktanın tavzihi lâzım geliyorsa, bende-

nizce yalnız bu ndktanın tavzihi için Encümene git
meli ve tavzihten sonra gelmelidir. Çünkü i'httilâf 
bundan neşet ediyor. Millî Mücadele nedir? Millî 
Mücadelenin mahiyeti tayin olunmalı, ondan sonra 
bu mesele hiç bir ihtilâfa hacet kalmaksızın halledil
melidir. 

REİS — Efendim, gerek Abdullah Azmi ve gerek 
Hakkı Tarik beyler kanunun encümene iadesini tek
lif ediyorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Encümene 
iadesi için tahriri teklifleri yoktur. 

RASİH BEY (Antalya) — Reddi lâzım gelir. 
REİS — Ret teklifi yapınız Rasi'h Bey, reye ko

yalım. 
Riyaseti Celilieye 

Kanun teklifinin heyeti umümiyesinin reddini 
teklif eylerim efendim. 

Antalya 
Rasih 

Riyaseti Celileye 
Kanun 'teklifinim encümene iadesini teklif eylerim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

REİS — Efendim, Kanun teklifinin reddini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kanun reddolunmuştur. 

Efendim, bugünkü ruznamemizde müzakere edi
lecek başka mevad kalmamışitır. Pazartesi günü saat 
on dörtte İçtima edilmek üzere celseyi (tatil ediyorum. 
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