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kanun lâyihası. (1/1167) 

3. — Memurin maaşatı hakkında kanun lâ
yihası. (1/1168) 

4. — Memurin Muavenet Sandığı kanunu 
lâyihası. (1/1169) 

Tezkereler 
1. — Kabotaj Kanununun 4 ncü madde

sinin tadili hakkındaki Ikıanun lâyihasının ia-
desiine dair Başvekâlet tezkeresi. 

2. — Eylül - Teşrinievvel 1926 ve Kânu
nuevvel 1926, Şubat 1927 aylarıma ait rapor-
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ların takdim edildiğine dair Divanı Muhase
bat Riyaseti tezkeresi. 

Mazbatalar 
1. — Mücadelei MiMiiyeye iştikak etmeyen 

memurin hakkındaki kanunun tefsirine daiir 
3/915 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Da
hiliye ve Adliye Encümenleri mazbataları. 

. 2. — Çorum Mebusu Ziya ve Aydın Me
busu Mûtat beylerin, Mühendislik ve Mimarlık 
hakkında 2/647 numaralı teklifi kanunîsinin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En-
cümenii mazbatası. 

3. — Kayseri Mebusu Haılüt Beyim, mah
subu umumî kanununun bazı mevaddım mu-
addiıl 27 - Kânunisanii - 1926 tarihi kanu
nun liMnot maddesi f ıkrai afadresi hükmünün 
ıbir sene müddette temdidi hakkında 2/646 
numaralı teklifi kanunîsinin: şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 
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Sayfa 
Takrirkr 4 

1. — Trajbzon Mebusu Abdullah Beyin, 
İstida Encümeni tarafından Trabzonlu Ömer-
başzade Celâl Efendi hakkında ittihaz edilen 
kararın Heyeti Umumi yede tetkilk ve müza
keresine dair takriri. 4 

3, — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 4 
1. — Büyük Mİfet Meclisi Dadilî Ni

zamnamesi hakkında Nizamnamei Dahilî 
Encümeni teklif ve mazbatası. 4:7 

2. — Floksera Kanununun bazı maddele
rinin tadili hakkında 1/908 numaralı kanun 
lâyihası ve Ziraat ve Adliye encümenleri 
mazbataları, 7:114 

3. — Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi
nin makam tahsisatına müteallik 14 Mart 
1341 tarihli kanunun birinci maddesinin ta
diline dair Muvazenei Maliye Encümeninin 
teklif ve mazbatası. i4 

4. — Ankara'da inşıası tekarrür eden Mü-
dafaai Milliye Vekâleti ve Erkânı Hanbiyei 
Umumiye Riyaseti ve Sunufu Muhtelife Mü
fettişlikleri ıhmaları için liıki milyon liraya 
kadar teabhüdat icrası hakkında 1/1083 nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. <14:ıli6 

5. — Hakkı rükûba malik zabitan ve me
murini askeriyeye zatî binek hayvanı muba
yaası için avans itası hakkında 1/1085 numa-

Sayfa 
raıh kanun lâyihası ve Muvazeneli Maliye 
Encümeni Mazbatası. )li6:'18 

6. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, hariçten getirilecek Glüten mamulâtın-
dan alınacak Gümrük resmi hakkında (2/633 
numaralı teklifi kanunîsi ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. !19':2Q 

7. — Memleketimize ithal olunan sunî çi-
vitlerin Gümrük Tarif ei Umumiyesinin 576 
ncı ve 581 nci numaralarından hangisine tat
biki lâzım geleceğinin tefsiri hakkında 2/870 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Kavanin ve 
Muvazene! Maliye Encümenleri mazbatala
rı. 20:122 

8. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun kuv-
vei kazaiiyeye mütedair olan 4 ncü faslının 
elli dördüncü ve yüz üçüncü maddeleri mün
derecatına nazaran, Aşar Nizamnamesinin 
hini mer'iyetindefci şekli hükümet itibariyle 
mevzu kuyudün mevaddı esasiyei kanuniye 
ahkâmına göre verilen hükümlerde kabiliyeti 
tatbikiyesıi olup olmadığının tefsiri hakkında 
3/558 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ka
nunu Esasî, Adliye ve Kavanini Maliye en
cümenleri mazbataları. 20:2)8 

9. — Beynelmilel yataklı vagonlar şirke
tine ait yemekli ve yataklı vagonların Güm
rük resmlinden muafiyetine dair olan kanu
na tezyil edilecek mevad hakkında 1/1146 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. '28:3Q 
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BjRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakeıat; Saat: 14,20 

REİS VEKİLİ : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zogıddak), Talat (Bey (Çankırı) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 
Altmış Birinci İçtima 

30 Nisan 1927 Cumartesi 
Birinci Celse 

İsmet ıBeyün Riyasetieriınde akdedilerek zaptı sa-
bılk hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait ol
dukları mahallere havale olundu. 

•Bir zatın istiklâl Madalyası Şeridimin kırmızıya 
tahvilinle ve diğer bir zaıtmda İstiklâli Madalyasıiyle 
taltifine, Mülga Meclisi Mebusandan müdevver 19 

kıt'a kanun lâyihasının Hükümete tevdiine ve hak
larında tayini muameleye mahal olmayan muhtelif 
mesalie müteallik mazbatalar okunarak kabul edildi. 

Müteakiben Meclis Dahilî Nizamnamesinin mü
zakeresine geçilerek 59 madde müzakere ve kabul 
ve 2 madde Encümene iade olunduktan sonra Pa
zartesi günü içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

RBİS — Zaptı salbık hulâsası hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası ay
nen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARÎDE 

/. — Adliye Vekaletinin 1926 Bütçesinde müna
kale icrasına dair kanun lâyihası. (1/1166) 

REİS — Muvazenjâi Maliye Eıncümertiine hava?© 
edimliişttAr. 

2. — Gümrük Komisyoncuları hakkında kanun 
lâyihası. (1/1167) 

ıREİS — Ticaret ve KavaıriM Mailliıye encümente-
ınine havafe ediyoruz. 

3. —'• Memurin maaşatı hakkında kanun lâyihası. 
(1/1168) 

REİS — Dâhilliiiye, Kjavaniın ve M'uvazenei Mıafö1-
ye encümfâniüeritne havallje ıddiyoıtuz. 

4. — Memurin Muavenet Sandığı kanun lâyihası. 
(1/1169) 

REİS — DahtiiÜiıye, Kaivaınikı ve Muvazeneli Mali
ye encümienSariinıe havaflle leldâyortuz. 

Tezkereler 
/. — Kabotaj Kanununun 4 ncü maddesinin ta

dili hakkındaki kanun lâyihasının iadesine dair Baş
vekâlet tezkeresi. 

REİS — Var, okunacak. 
Büyük MliMet Meclisi Riyaseti CeMlesine 

Ticaret Vekâleti Celilesmden yazılan 24 Nisan 
1927 tarih ve 55/2365 numaralı tezkerede Kabotaj 

Kanununun 4 ncü maddlesbnin tadili hakikrnda 
24 Mart 1927 tarih ve 4913 numaralı tezkere ile tak
dim edilmiş olan kanun lâyihasının istirdadına lü
zum gösterilmiştir. 

Mevzubahis lâyihanın iadesi için muktezi mua
melenin ifa buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REÎS — Alelusul iade edilecektir. 

2. — Eylül - Teşrinievvel 1926 ve Kânunuevvel 
1926, Şubat 1927 aylarına ait raporların takdim edil
diğine dair Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi. 

.REİS — Divana Mıutasöbalt Emcümenıine afliıyo-
ımız. 

Mazbatalar 
1. — Mücadelei Müliyeye iştirak etmeyen me

murin hakkındaki kanunun tefsirine dair 3/915 nu
maralı Başvekâlet tezkesi ve Dahiliye ve Adliye en
cümenleri mazbataları. 

REÎS — Ruanamieye alıyoruz. 

2. — Çorum Mebusu Ziya ve Aydın Mebusu Mi-
tat beylerin Mühendislik ve Mimarlık hakkında 
2/647 numaralı teklifi kanunîsinin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Nafıa 'Eecülmlertiınıe hıalvale ediyoruz. 
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3. —Kayseri Mebusu Hahit Beyin Mahsubu Umu
mî Kanununun bazı mevaddını muaddil 27 Kânuni-
sani 1926 tarihli Kanunun ikinci maddesi fıkrai ahi-
resi hükmünün bir sene müddetle temdidi hakkında 
2/646 numaralı teklifi kanunîsinin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

IREİS — Kavaınfo ve MuMaızanai Maılye encıümıen-
ülöriinıe havale «diyoruz. 

Takrirler 
/ . — Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, İstida En

cümeni tarafından Trabzonlu Omerbaszade Celâl 
Efendi hakkında ittihaz edilen kararın Heyeti Umu-
miyede tetkik ve müzakeresine dair takriri. 

REÎS — Okunacak. 

Riyasleti Celileye 
tstiıda Encümenlinin 20 Mart 1927 tarihli, 173 nu

maralı 17 müfredat cetvelinde Trabzonlu Ömerlbaş-
zade Celâl Efendi hakkında ittihaz buyurduğu kara
rım atide muharrer esbalba 'binaen Heyeti Umumu ye
de tetkik ve müzakere buyurultmasını arz ve 'teklif 
(eylerim. 

1. — tem olunan tahkikat neticesinde Muharebe 
sebebiyle meskensiz kaldığı anlaşılan müstenidin 
ikametine 340 senesi Kânunuevvelinde Ermenilerden 
metruk ibir hane tahsis edilmiştir. 

2. — 13 Mart 1927 tarihli Kanun «Muharebede 
Meskenleri harap olanların ikametine tahsis edilen 
hanelerin istirdat olupmayıp takarrür ettirilecek be
delin Borçlanma Kanunu mucibince istiyfa olunaca
ğını» mutlak ve kat'î olarak amirdir. 

/ . —• Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesi 
hakkında, Nizamnamei Dahilî Encümeni teklif ve 
mazbatası. 

REİS — Efendim, Encümenin mütalâası var mı
dır? 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim,, Encümene ia
de olunmuş bir madde vardır. Onu tadilen takdim 
ettik; bu maddenin kabulünden sonra bazı tashihati
miz vardır. Onları arz edeceğiz. 

Riyaseti Celileye 
Encümene iade olunan 221 ndi madde şu şekilde 

tespit edilmekle kaıbulü Heyeti Gelileye teklif olunur. 
Meclis inikatlarının devamı müddetıince Samıile-

riin kendiler'ine tahsis olunan mahallerde başı açık 
oturmaları ve sükût etmeleri mecburîdir. 

3. — Maliye Vekâletinin «^Muharebede Mesken
leri harap olanların» fıkrası düveli meşagile tarafın
dan yol açmak bahanesiyle hadmedilen hanelere şa
mil değildir. Gibi bir hüküm vaz etmesi doğru değil
dir. Mıaksadı kanunî muharöbe sebebiyle meskensiz 
kalanlara mesken tedariktir. Rus Trabzona yol aç
mak için gelmemiştir. 

4. —• Tahrip ve Hedimi kelimelerinde lügaten de 
fark yoktur. 

5. — Muamelede istimlâk dahi mevzubahis ola
maz. Trabzon denüzden, karadan ibiaman düşmanın 
hücumuna maruz kalmış; düşmanın ve Ermeni çete
lerin şehre girdikleri halde yapacakları muameleyi 
biçare ahali tamamen bildiği için bir fert kalmamak 
üzere ihtiyarı hjiçretle ve ıbin mihnet ve mıeşak ille da
hillere iltica etmişlerdir. Şu halde ne istimlâk mua
melesi ve ne de hu hususta para verildiği varidi hatır 
olmak ihtimali bile yoktur. , 

Hulâsa : Müstedi Celâl Efendi hakkında bidaye-
ten yapılan muamele ve mesken tahsisi muvafıkı ka
nundur. İstirdadı üibJetine gidilmesıi esbabı varit de
ğildir. Tashih olunarak meskenin iadesi; Bu mümkün 
olmadığı halde yeniden Ermeni emlâkinden bir mes
ken tahsisi muvafıkı kanun ve nısfettir. Karar ittihaz 
buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Trabzon 
Abdullah 

REİS — Efendim, tensip buyurursanız ruzname-
ye alır, müzakere ederiz. 

Ruznameye alınmasını kabul edenler el kaldırsın, 
kabul etmeyenler el kaldırsın. Ruznameye alınmıştır. 

Efendim, müzakere edilecek mevadda geçiyoruz. 

Samilerden tasvip veya ademli tasvibi mutazam-
mın kavlen veya fiilen bir harekette bulunanlar ora
nın inzibatını muhafazaya memur olanlar tarafından 
derhal dışarıya çıkarılır. 

Heyeti Umumiye Müzakerelerini ihlâl edenler ica
bında hemen salahiiyettar mercie teslim olunurlar. 

Reis Mazibata Muharriri 
Edirne Gelibolu 
FaJik Celâl Nuri 

Kâtip Aza 
Mersin Tokat 

Emin 
Aza Aza' 

Kastamonu Siverek 
Hasan Fehmi Halil 

4 — 
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REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) 

Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsıın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kaıbul 
edilmiştir, 

FAİK BEY (Edirne)'— Efendim, bazı tertip ha
taları ile tashih hataları vardır. Onları arz edeceğim. 
Nizamnamemin ıkabul buyruılan 13 ncü maddesine 
merbut 'bir cetvel vardır efendim. İntihap mazbatala
rının sureti; bunda kazaların miktarı altı gösterilmiş
tir. Halbuki tahkikatımıza nazaran 14 kazalı vilâyet
ler vardır. Onun için bu kaza hanelerinin 14'e -iblağı 
lâzım gelecektir. Sonra mazbatanın. altındaki şerha
da (hepimiz huzurunda) kelimelerinden sonra (tet
kik ve) kelimeleri ilâve olunacaktır. 

Sonra efendim; yukarıda sernamede (Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 11 ve 12 noi maddelerine) tabiri 
vardır. Ondan sonra «ve intihap kanunu ile müzey-
yelâtına» ilâve olunacaktır. Lütfen kalbulünü teklif 
ediyorum. 

REİS — Efendim, Encümenin arz ettiği tashihat 
hakkında mütaalâ var mı? (Hayır sesferi) Bu tashıibat 
kajbul edilmiştir.; 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Encümenin başka btir mıütaalâsı var mıdır? 

FAİK BEY (Edirne) — Sonra efendim; «101» 
noi maddenin ikinci fıkrasında (Diıvan Kâtiplerinin 
Mühürleriyle ve Mühür mumu ile filhâl mühürlene
rek...) delki tekerrürün izalesi için şu şekle ifrağ edi
lecek : (Divan Kâtipleri tarafından filhâl mumla 
mühürlenerek) denecektir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Muvafık 
sesler1!) Tashih ediyoruz. 

FAİK ıBEY (Edirne) — 103 ncü maddede «Mu-
hasebei katiye kanununa» tabiri vardır. Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 101 noi maddesinde «Hesabı katî 
kanunu» diye yazılmıştır. Bunu da ona göre tashih et
memiz lâzım gelecektir. Yani efendim (Muhaseibei 
katiye kanunu) yerine (Hesabı katî kanunu) denecek
tir. 

REİS — Mütaalâ var mı efendim?. (Hayır sesle
ri) Bu suretle tashih ©diyoruz. 

FAİK BEY (Edirne) — Sonra efendim, 108 nci 
maddede reis (ilân..) eder yerine (tebliğ) ederler de
nilecek. 

REİS — Mütaalâ var mı efendim?. {Hayır sesle
ri) Efendim, ıbu suretle tashih ediyoruz. 

FAİK BEY (Edirne) — Sonra efendim; 128 ve 
131 nci, 133 ncü maddelerdeki (Bütçe Kanunu) ye

nine Teşkilâtı Esasiye Kanununa tevakuf etmek için 
(Muvazenei Umumiye Kanunu) denecektir. 

REİS — Bu tashihi de yazıyoruz efendim. 
Riyaseti Celıileye 

192 nci maddenin 2 nci fıkrasına atideki cümle
nin ilâvesini teklif ederim. 

«Ve Reisicumhuru, Meclisin Reisini ve Meclis ve 
Heyeti Hükümeti tehdit ve tahkir etmek» 

Denizli 
Haydar Rüştü 

REİS — Efendim, Encümen 'bu takriri kabul edi
yor. Bu suretle kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

FAİK BEY (Edirne) — Sonra efendim, 196 nci 
madde de (Celse) yerine (İnikat) denecektir. 

REİS — Mütaalâ var mı efendim? (Hayır sesle
ri) ıBu surette tashih ediyoruz. 

FAİK BEY (Edirne) — Sonra efendim; 220 nci 
madde de (Heyeti Umumiye Salonu ile Encümen 
odalarına ve Divanhanelerine) ifadesindeki (ve Divan
hanelerine) kelimesi tay olunacaktır. 

REİS — Mütaalâ var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Bu suretle tashih ediyoruz. 

FAİK BEY (Edirne) — Sonra efendim; 222 nci 
mıadedeki tertip şöyle olacaktır. 

1.—Kâtibi Umumîlik; 
2. — Kâtilbi Umumîliğe mer'but... ilâh, denecek

tir. ' 
REİS — Mütaalâ var mı efendim? (Hayır sesle-

1 ri) Bu surette tashih ediyoruz. 
FAİK BEY (Edirne) — 223 ncü maddede «'Bir» 

kelimesi tekarrür ettiğinden şu suretle ıslah edilecek: 

Reis vekillerinden, Kâtiplerden ve İdare Amirle
rinden birer zat bulunur. 

REİS — Mütaalâ var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Bu suretle tashih ediyoruz. 

FAİK BEY (Edirne) — Sonra efendim, madde 
numaraları bozulmuştur. Onları da ıslah etmek için 
Heyeti Celileden selâhiyet istiyoruz. 

REİS — Efendim, madde numaraları hakkında 
Encümene salahiyet veriliyor mu? (Tabiî sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Faik Be
yefendi, 232 nci maddenin sonuna bir fıkra ilâve edi
lecektir. 

FAİK BEY (Edirne) — Evet efendim, 232 nci 
maddenin son fıkrası olan her değişiklikte mefbus, 
keyfiyeti tercümei haline hemen Ikaydlettirir cümlesi
nin sonuna ve devre sonunda musaddak bir sureti 
mebusa verilir cümlesi ilâve olunacaktır. 
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REİS — Bu suretle kabul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın. Kajbul edilmiştir. 

Efendim, tarihi meriyet hakkındaki maddeyi de 
Encümene vertmiştik. Encümen maddeyi getirmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Dahilî Nizamnamenin (Mer'iyetin başlangıcı) ser-

nameli 239 ncu maddesi Encümenimiize iade olunmak
la ariz, amik müzakere edildi. 

Mütaalâ ettiğimiz Hukulkî Müdevvenata nazaran 
Meclislerin Dahilî Nizamınamelteri ancak bir karar 
mahiyetimde olduğundan 'bunlar kabulü anından iti
baren mıer'iyüllicra olmak kavaidi umumiye icaibatın-
damdiır. Bu kaide o derece .katidir ki hilâfına içtihat
ta bulunan bir müellif yoktur. Binaenaleyh Encüme
nimiz de maddenin olduğu gibi kabulünü heyeti ce-
lleye arz ve teklif eder. 

Şu kadar ki Arzuhal Encümenine şimdikinden faz
la beş, Divanı Muhasebat Encümenine on, Meclis 
Hesaplarının Tetkiki Encümenine beş, Kütüphane En
cümenine ıbir, Bütçe Encümenine beş, Dahiliye En
cümenine on, Adliye Encümenine de beş aza intiha
bı lâzım olduğu gibi on mebustan mürekkep bir Bah
riye Encümeni teşkili yeni kabul edilen madde muk-
tezasından kezaik kabul edilen maddeye nazaran Di
van Kâtiplerinin adedi de altıdan dörde tenzil edil
mek icabediyor. Bu bapta Heyeti Celitece bir karar 
ittihazı arz ve teklif olunur, 

Reis Mazbata Muharriri 
Edirne Gelibolu 
Faik Celâl Nuri 
KâKip Aza 
Mersin Tokat 

Emlin 
Aza Aza 

Kastamonu Siverek 
Hasam Fehmi Halil 

FAİK BEY (Edirnıe) — Efendim, bu yeni nizam
name mucibince, mazbatamızda da arz ettiğimiz 
veçhile, bu intihabın icrası lâzım gelecektir. Fakat 
bendenizin kanaati şahsıiyeme göre gerek kâtiplerin, 
gerek encümenlerin (intihabı vesaire bunlar hem eski 
nizamnamede ve hem yeni mizamamede birer sene 

Bir kısmı da Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince 
ıbir sene içim intihap olunur. Bu intihabat icra olun
muştur. Binaenaleyh şimdi yeniden imtihabata ma
hal görülemez. Binaenaleyh gelecek teşrinisanide im-
tihabatı cedıidede nazarı dikkate alınmak üzere mad
denin kabulünü teklif ediyorum. Bu şartla, 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Encümen
lerle kâtiplerim mi efendim? 

FAİK BEY (Edirne) — Evet, Encümen ve kâtip
lerin. Esasen intihabat olmuştur ve sene de henüz bit
memiştir. Bendeniz onun için bu suretle kabul edil
mesini rica (ediyorum. 

REİS —239 ncu maddeyi okuyoruz : 
Mer'iyetin Başlangıcı 

Madde 239. — Bu Nizamname /kabulünden iti
baren mer'idlir, 

REİS — Efendim, maddeyi reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın., Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Demim 
Faik Beyefendi, intihap cet velinde kazamın adedi al
tı sütun gösterilmiştir. Tahkik ettik, on dört kazalı 
vilâyetler vardır. Sütun 14 olsun dediler. Fakat ile
ride bu 14 kazalı vilâyetlerle iki kaza daha ilâve edil-
meik ihtimali vardır. Onum içim kaza sütunu 14 ten 
daha fazla çizilsin. 

FAİK BEY (Edirne) — MuvafUk. 
REİS — O suretle tashih ediyoruz efendim. 

Bu Nizamnamenin İcrası 
Madde 240. — Bu Nizamname Türkiye Büyük 

Millet Meclisi tarafından icra olunur. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın, kabul etme

yenler el kaldırsın, kalbul edilmiştir. 
FAİK BEY (Edirne) — Muvakkat madde vardır 

efendim, teklifim kabul olunduktan sonra onlara 
mahal kalmıyor, Tayyını teklif ediyoruz. 

Riyaseltü CeMeye 
Atideki maddenin Meclis Nizamnamesine mu

vakkat madde olarak iiiavesimi arz ve teklif eylerim 
efendim. 

Antalya 
Rasih 

Muvakkat Madde — Bu nizamnamenin kabu
lümden sonra azasının adedi eksik olan Encümenle
re İkinci devrenin diördüncü içtimaında yeni aza in-
tilhap edilmeyeceği gibi teşkili nizamname icabatın-
dan olan Bahriye Encümenine de ancak üçüncü 
devrede aza intihap edilecektir. İkinci devrenin1 dör
düncü içtiimaında kâtiplerin adedi eksiltilmeyecek -
tir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Kabul et
tiğimiz tekliften ibarettir (Kabul sösleri). 

REİS — Bu teki fi reye arz edeceğim. Kabul edi
lirse lâyihadaki muvakkat madde yerine bunu koya
cağız. Reye arz ediyorum efendim. Kabul edenler el 
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kaldırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Daihilî Nizamnamenin Heyeti Umumiyesini reye 
arz e/diyorum. Heyeti Umumiyesini kalbul edenler el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Reis Bey
efendi yeni nizamnameyi de eskisi gibi Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu ile birlikte tabı etsinler.. 

REİS — Müzakere edilecek mevaddın ikinci 
maddesine geçiyoruz. 

2. — Floksera Kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkında 1/908 numaralı Kanun lâyihası ve Zi
raat ve Adliye Encümenleri Mazbataları. 

REİS — Okuüaeatır. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
7 Kanunuevvel 1327 tarihli Filoksera Kanununun 

bazı maddelerinin tadili hakkında Ziraat Vekâletin
ce tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 3 Mart 
1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı taisvip olunan kaniun lâyihası ile esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyrulmasım rica eylerim efendim. 

•Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

Esbabı Mucibe 
Birinci Madde — 7 Kânunuevvel 1327 tarihli 

Floksera Kanununun birinci maddesi mucibince yaş 
ve kuru asma kütüğü ve 'kökü ve çuibuğu ile yapra
ğının ve yaş ve kuru üzüm ve koruktan maada kâf-
fei aksamının ve bağlarda müstamel herk ve sepet 
ve küfe ve bunların sargı ve bağlarının ve Floksera 
ve yumurtası ve sürfesinin ve her ne şekilde olursa 
olsun nebatî ve adî güibre ve toprağın Türkiye'nin 
Flokserasız malhallerinıe ithali ve dahilde Flokseralı 
mahallerden Flokserasız mahallere nakli külliyen 
men edilmiş ve nebatat ve ağaç fidanı ve dal ve bu
daklarının ve asmadan başka ağaçların aşı kalemleri
nin ve yaş sebze ve meyve ve her nevi yaş mahsu
lâtı arziye ve yaş ve kuru ot ve limonluk ve soba
larda ve çiçek bahçelerinde yetişen köklü çiçek ve 
fidan ve çiçek soğanlarının ve arpacık soğanı ile pa
tates ve müstamel el arabası ve bağ ve bahçelerde 
müstamel sair her neyi arabalar ve müstamel alât ve 
edevatın bazı şerait dairesinde mahreç şahadetname
si ile Türkiye'ye ithal Ve dahilinde Flokseralı mahal
lerden flokserasız mahallere nakillerine cevaz veril
miştir. 

Bundan 14 sene evvel 'bu kanun yapılırken; te-
rakkiyatı fenniyei Ziraiye ve bu meyanda mücadele 
sistemleri o derece tekemmül etmemiş olduğundan 
vazıı kanun filokseranın memleket dahilinde dairei 
hasarını tahdit etmek ve bu haşerenin tevessül ve in
tişarına mani olmak gayesiyle asma kütüğü ve çu
buğunun hariçten memlekete ithalini ve dahilde flok
seralı mahallerden flokserasız mahallere nâklinin su
reti kat'üyede meni esasını kabul eylemiştir. O za
mana göre bir zarureti fenniye olan bu tedbir mü
cadele usullerinin ve bu meyanda ( Dezenfeksiyonı) 
meselesinin terakk'iyatı hazırası karşısında pek ma
nasız ve hatta mahzurlu .'bir mahiyet iktisap eyle
mektedir. Çünkü, ibügün flokseralı bir mahakte yeti
şen ve floksera haşeresini hamil bulunan asma çu
buklarının tathiratı fenniyeye tabi tutulmak suretiy
le hastalıktan tamamen salim ve tehlikesiz bir hale 
ifrağı pek mümkündür. 

Bundan kırk sene evvel Fransa'dan memleketimize 
sirayet eden floksera haşeresi o zamana göre ittihaz 
olunan tedabir ve tekayyüdata rağmen daireli siraye
tini tevsi eylemiştir. Bugün garbî Anadolu bile İstan
bul ve Trakya vilâyatında mevcut bağlar flokseraya 
musaptır ki buralarda Ziraat Vekâletince vücud geti
rilen Amerika asma fidanlıklarında yetiştirilen Ame
rika çubukları meccanen bağcılara tevzi olunmakta 
ve bu sayede harap bağların tecdit ve ihyasına çalı
şılmaktadır. Asma çubuklarının flokseralı mahalden 
flokserasız mahallere nakli hakkındakli memnuiyetli^ 
kanunliye, bu haşerenin tahripkâr tesiratmdan henüz 
masun bulunan diğer vilayetlerimizdeki bağların te
min ve idamei siyanetine matuf Amerika çubuğu ih
tiyacının tehvinini pek müşkül bir safhaya ilga eyle
miştir, 

Çünkü bu kaydı kanunîye ittibaen memleketin her 
tarafında Amerika asma fidanlıkları vücuda getiril
mesi icabeylemektedir. Halbuki Ziraat Vekâleti büt
çesinin ıstitaıaJtsizliği ve memurini fenniyenin nedreti 
böyle bir tesisatı fenniyenin imkânı icrasını tamamen 
ref edecek avamüdendir. 

Flokseranın dairei sirayeti haricindeki mahallerde 
bağ tesis edecek zevat, bağlarını bu muzır haşereye 
karşı vikaye maksadiyle Amerika çubuğu ile tesis ve 
floksera mıntakalarından Amerikan çubuğu celbet-
mek mecburiyetindedirler. Halbuki bağcıların bu mü
him ihtiyacı, flokseralı mahallerden flokserasız ma
hallere asma çutouku naklinin men'i hakkındaki kaydı 
kanunî ile karşılaşmakta ve bu ihtiyaç bizzarure hi
lafı kanun bir şekilde ve kaçakçılıkla tehvin olunmak-
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tadır kii ne rüsumat, ne şimendiferler idaresi ve ne de 
adetleri pek mahdut olan ziraat memurları şu halin 
tamamen önüne geçmek kudretini haizdirler. 

'Binaenaleyh kanunun istihdaf eylediği gaye tama
men makus 'bir surette tecelli etmektedir. Burada en 
Ibüyfülk saik ide Ûökısıeraüı mahallerden flldkısıerasıız ma
hallere asma çubuğu nakliyatının sureti mütlakada 
men edilmiş olmasıdır. Şurası da hassaten şayanı arz
dır ki turu'ku muvasalanın ve vesaiti nakliyenin emri 
muhakkaktır. Sevahilde ve hutuitu hadidiye güzergâ
hında bulunan vilâyetlerimizde fldkseranın mevcudi
yeti ve Şark vilâyetlerimizde bu haşerenin henüz ser-
zedei zuhur olmaması bunu bariz bir surette ispat ey
lemektedir. fşite bu mülâhazata binaen Ziraat Vekâ
letinin fldksera mücadelesinde takip ettiği nokta i na
zar fldkseranın men'i sirayeti hakkında tedabir itti
hazından ziyade bağları süratle Amerika çubuğu ile 
tecdît etmek ve bu sayede fldkseraya mukavim bir 
hale ifrağ eylemektir. Ancak mevcut bağların Ame
rika çubuğu ile tecdidi ve yeniden yapılacak bağların 
da yine bu çubuklarla vücuda getirilmesi uzunca bir 
zamana muhtaç olduğundan bu müddet zarfında flok
seranın men'i sirayetini teminin mevad ve mahsulâtı 
nebatîye nakliyatının tekayyüdata tabi tutulması za
rurîdir. Şu kadar var ki bu tekayyüdatın bir esası 
fennîye bir şekli makule ircaı lâzımdır. Binaenaleyh, 
asam çubuklarının memurini zirain tarafından tat
hiratı fenniyeye tabi tutulup şahadetname verilmek 
şartı ile nakilleri esasını k^bul etmek en makul ve 
fennî bir tarzı harekettir. 

Kanunun birinci maddesi mucibince flokserah S 
mahallerden flokserasız mahallere mahreç şehadet
namesiyle nakli müoaz olan nebatat ve ağaç fidanı ve 
dal ve budakları ve aşı kademleri, köklü çiçek ve çi
çek soğanlarının da yine bu esası fennîye tebaan mah
reç şehadetnamesiyle değil tathiratı fenniyeye tabi tu
tulup sıhhat şehadetnamesi verilmek suretiyle dahili 
memlekette fldkseralı mahallerden flokserasız mahal
lere nakli icabetmektedir. Mevaddı mezkûrenin bu j 
suretle tathiratı fenniyeye tabi tutulması üzerlerinde 
bulunması muhtemel olan sair haşaratın da imha ve ' 
itlafını mucip olacaktır ki bunun da ayrıca fevait ve I 
muhassenatı müstağnii arz ve izahtır. Ancak Liman 
ve Hudut Gümrüklerinde birer «Tathiratı Fenniye » 
istasyonu» vücuda getirilmesine vekâletçe teşebbüs j 
edilmiş ise de bunların temini bir hayli zamana mü
tevakkıf bulunduğundan ve vesaiti iptfidaiye ile yapı- j 
lacak tathiratı fenniyenin mutlak gayri muvafık ve 
müteassir olacağı tabiî bulunduğundan memaliki ec- ! 

nebiye mevaredatı nebatiyesinin kemafissabık sıhhat 
şehadetnamesiyle ve memurini ziraiye tarafından biâ-
muayene flokserayı hâmil bulunmadığı tebeyyün ey
lemek şartiyle memlekete ithali esası kabul edilmiş ve 
maddei kanuniye işbu esasata göre tadil olunmuş-
tur. Bundan başka fldksera ve yumurtası ve sürfesiyie 
adî ve nebatî gübre ithal ve nakli hakkındaki mem-
nuiyeti kanuniye ipka edilmiş ve yaş sebze ve meyve 
ve her nevi yaş mahsulâtı arziye ile yaş ve kuru ot 
ve arpacık soğanını, patates gibi mevaddın da sıhhat 
şehadetnamesiyle memlekete ithali ve dahilde flokse
rah mahallerden flokserasız mahallere nakili esası ka
bul edilmiştir, 

Üçüncü madde — Bu maddede (Memaliki Osma
niye) tabiri (Türkiye'nin) şeklinde tashih ve maddei 
mezkûrenin tahmil eylediği vazaifi ifa ile mükellef 
memurin de teşkilâtı hazıraya göre tadil olunmuştur. 

Beşinci madde — Bu maddenin ihtiyaten kal edi
lecek bağ ve bahçeler ashabına verilecek tazminat 
ve kal olunacak bağ mahallerine üç sene tekrar bağ 
gars edilmemesi hakkındaki fıkaratı ilga edilerek bun
ların yerine «bu kabil bağ ve bahçe ashabına bir 
gûna tazminat verilemez» ibaresi ikame edilmiştir. 

Filhal ihtiyaten kal edilecek bağlar, kal edilme
diği takdirde aynı sene veya diğer seneler zarfında 
o bağ ve bahçeye de fldkseranın sirayet ederek ora
ları da mahv eyleyeceği şüphesizdir. Flökseraya mu
sap olduğundan dolayı kal edilen bir bağ mahalli ne 
derece tekayyütle tathiratı fenniyeye tabi tutulursa 
tutulsun orada fldksera haşeresinin temamiyle imha 
edilememesi ihtimali bulunmakla beraber haşerei 
rnezkûreden bir kısmının daha evvel civar bağlara 
sirayeti ihtimali de her an mevcut bulunduğundan ve 
bu gibi tedabir ile flokseranın cezrî bir suretle önünü 
almak da gayri mümkün olduğundan kal edilmiş bir 
flokserah bağ mahalline üç sene bağ gars edilmemesi 
muvafıkı fen görülmemiş ve zaten flokseranın zuhur 
ettiği mahallerde bağları Amerika asma çubuğu ile 
yeniden ve süratle tecdit ve ihya zarurî görüldüğün
den fıkrai mezkûrenin temamiyle tayyı cihetine gidil
memiştir. Bundan maada şimdiye kadar tesis olunan 
ve derdesti tesis bulunan fidanlıklarıtmızfda yetiştiri
len Amerika asma çubukları meccanen bağlara ihti
yaçları nispetinde tevzi edilmek suretiyle teşvikat ve 
tergibatı lâzımada bulunulduğundan bu kabil bağ as
habına ayrıca da tazminat itası Devlet Bütçesine faz
la bir bar teşkil edeceği tabiîdir. 

On birinci madde — Memleketimizdeki bağcılar 
Amerika asma çubuğunun fevait ve muhassenatmı 
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itilen çubufcbuta tecdit ve ihya etmekte bulunmuş ol
duğundan bunları ayrıca mükâfat ve madalyalarla 
teşvike hacet kalmamış ve buna binaen on birinci 
madde ahkâm» temamen ilga edilmiştir. 

On ikinci madde — "Bu maddede (Memaliki Os
maniye tabiri «Türkiye'nin») şeklinde tebdil ve me-
vaddı memnua, kanunun birinci maddei muaddele-
süne göre tadil' ve beş ve iki buçuk lira olarak alına
cak cezayı nakdiler gayri kâfi görüldüğünden elli ve 
yirmi beş liraya iblâğ olunmuştur, 

On üçüncü madde — Bu maddeden, imam, papaz 
kayıtları ref ve heyeti âitiyariye kaydı ikame edilmek 
sure&yfte tadilât yapılmıştır. 

On dördüncü madde — Indelmuayene flokseralı 
olduğu tebeyyün eden bağlarla yirmi metre cevanibi 
erbaasmdaki bağ ve bahçeler beşinci maddei muad
dele ahkâmına tevfikan kM ve imha edlip bunların 
astatbma *-ir gûna tazminat âta edümeyece^inden bu 
maddenin buna müteallik ve beşinci madde ahkâmı
na münafi olan aksamı tay olunmuş ve ancak bağ sa-
hüpferfyfe müstecirler<initı bağlarma arız olan hasta
lıkları tetkik ettirmek üzere mahalli hükümetlerine 
müracaattUarmı temin zımnında ihbarı keyfiyet etme
yenlerden yitimi beş lira cezayı nakdî alınmak sure
tiyle bu kabil eşhası bu hususta müteyakkız bulun
maya ve her hangi küçük bir arızayı hükümeti ma-
halliyeye ihbar etmeye rnetibur kılınmıştır ki bu ta
dilât hem beşinci madde ahkâmının temamii tatbiki
ne temin edecek bir kuvvei müeyyede olacak ve hem 
de bağlara arız olup birçok zarar ve ziyan ika eden 
ve bozan da bağların mahvü indirasını mucip olan 
diğer hastalıklarla haşerattm da hükümeti mahalliye-
ce vakit ve zamamtyle haber alınarak ona göre teda-
birİ lâzimeye tevessül edilmiş ve haşaratın önü alın
mış olacaktır. 

Memleketimizin en mühim menabii servetinden 
madut olan bağcılığın terakki ve intişafıoı teminen 
filoksera kanunun bazı mevaddına müteallik işbu tta-
dilâtın süratle tetkik ve kabulünü arz ve teklif eyle
rim. 
Türkiye Büyük Millet Mect&ı 

Ziraat Encümeni 3.5.1926 
Adet 

29 Karar 
Ziraat Encümeni Mazbatası 

Siyaseti CeMeye 
Floksera Kanununun bazı mevaddınm tadili hak

kındaki Üyihai kanuniye. Encümenimizce Ziraat Ve
kâleti Mücadele Müdiri dahi hazır olduğu halde mü
zakere ve tetkik kılındı. 

Hükümet esbabı mucibösiinde mevzubahis olan 
mevaddm tadilinin yegâne sailki olarak gerek hariçten 
ithal edilecek ve gerekse dahi'i'i memlekdiiüe flokserak 
yerlerden flokserasız mahallere vuku bulacak bir ir-
saJâtta tadil edilen mevaddm filokserayı nakil korku-
'su ile tam manasiylie memnulyet ifade etmesini ve 
halbuki efyevm terakkiyatı fenniye dolayı'siyle de* 
zenfeksiiyon usullerinin tekâmülü yüzünden işbu kor
kunun zail olduğu ve esas itibariyle işbu mömnuiyetin 
elyevm zaruret hasebiyle tatbik edilememekte bulun
duğunu göstermekte ise de, hali hazırda hariçten vu-
kubulacak ithalâtı muayene ve hini hacette ta'iihiratı 
fenniyeye tabi tutacak bir teşkilâta malik olmayan 
dairei aideshıin dahil memlekette ve pek müteaddit 
vasıtalarla vuku bulacak müraselâtı muayene vs on
lara sıhhat şehadethamesi itası gibi pek karışık işleri 
taıbiatiyle ve bihakkın tanzüm edemeyeceği ve bilâkis . 
flokseralı addedilen bir mahalden flokserasız zanno-
lunan bir yere gönderilecek bir saksı çiçeğin gidebil
mesi için ya o saksıyı ziraat memuru nemdin© veya o 
saksı için ziraat memurunun arzu edilen mahalle gel
mesi ve esasen de her taraifta ziraat mâmuru bulun-, 
maıması ve bergün vagonlarea İstanbul ve İzmir gibi 
havaliden İç Anadolu'ya şevk olunan meyve ve sebze 
ve eşcari müsmire ve gayri mûsmireniin muayene ve 
hini hacette tamiratı fennıiyesinin icralsı gibi tatbiki 
mümkün olamayacak muamelâta taibi ve bu suretle 
hem Dicaret ve hem de ziraatın sektedar ve dolayıisiyle 
fayda yerine bilakis zarar tevlit edeceğini ve esasen 
şimdiye kadar gûnagûn vasıtalarla flok'Seraisız addo
lunan mıntıkalara sebze, meyve ve haltta köklü ve 
topraklı fidan ve ağaçların sevk ve binaenaleyh flok-
seranrn o gibi yerlerle ağl'dbi ihtimal sirayet ve intişar 
ettirilmiş olduğunu düşünen encümenimiz yaînız ha
riçten gelecek olan asma ve envai ile nebatiatı muh
telife hakkında başka hastalıkların dahi sirayetine 
mani olmak üzere tekayyüdat icrasına ve dahili mem
lekette ise serbestli tamın itasına karar vermiş ve ona 
göre birinci ve ikinci maddeler tadilen tanaim edil
miştir. 

Bağ mahsulü varidatı devletin bir kısmı mühim-
mini teşkil eylemekte ve herhangi bir suretle harap 
odan bağların tecdlden ihyası ise bir emri aisîr oklu
ğundan herhalde bu gibileri teşvik ve tergip sadedinde 
bazı memleketlerde olduğu gibi tecdit edilen beher 
kütüğe bir miktar meblağ mükâfat itadan ziyade arazi 
vergisi muafiyetinin bu gibi yerlere iki sene daha tez-
yiden beş seneya iblağına ve şimdiye kadar kanunun 
temamen ademi tatbiki veya kaçakçılık vukuu dola-
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layi'siyle vasati ve Şarkî Anadolu'da Anlkarip; öo'k'se-
ranin serzede zuhur olacağı miülâhazaisiyle lüzum 
görülen mıntıkalarda Amerika asma fidanlığı ihdası 
hakkında ayrıca ahkâm vaz'ına zaruret hâsıl olmuş, 
üçüncü ve beşinci ve altıncı maddeler ise encümeni-
mizce tdkarrür eden birinci ve ikinci maddeler icaJbatı 
olarak tay edilmiştir. Heyeti Celileye berayı tasvip 
arz edilmek üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Reis Mazbata Mıiıaaırıiiri 
Zonguldak Mardin 

(Halil İAllli Rıza 
Kıâtiip lAıza' 

Edim© 
Faik! 

Aza! Aza 
llzimiiır [Çorum 

Mustafa Rahlmıi Mustafa Lıütfi 

Türkiye 
(Büyük Mûtat Mıecfei . 17 . 4 . 1927 

Adlıiıya Encümeni 
Adet 

57 Kararı nuimaıialsı 
Adliye EncüMenıi IMlaızjbatası 

(Floksena kanunun bazı maddelerinlin tadili hak-
ıkıınıda Başvekâletten giden 1/90(8 numaralı İcanuın 
lâyihası ve Ziraat Encümeni Mazbatası, Enoülmenji-
ımize havale buyırfmıuş ctaıakıla tetkik ve mütalaa 
edildi. 

Kamın layihasının teklifine saik olan esibalbı mu
cibe Enaümenıirflizce de muısdp gömülerek; Ziraat Bnı-
oimenıince tespit olunan mıaddeler üzerinde mıüızake-
ırata geçiımliş 1, 2, 3, 4, 5 inci maddeler aynen k a t a ! 
(olunımuşıtur. 

Altıncı maddenin (x) kabiliyeti ıtatibâtküyeisıi ve 
(x) Adliye Encümenince tayı olunan Ziraat Encıüıme-> 
ininin altıncı maddesi,} 

iBir bağın sahibi veya idaresine memur şahıs ba
ğımın her ne illetden olursa olsun hasitalianmıış oldu
ğunu yanii komşu bağlara nazlanan renginde sarılık,, 
kütüğünde kuvvetsizlik ve faidei ameliyesi görüleme-
Idüği gibd, maddede tasrih edilen ahval filoksera bani-
öiode dahi görülebileceğinden mezkûr madde tay ve 
mevaddı mıütebaküyesi ayınm kıalbul edıidımü(şıtiir. He
yeti Uımuımiyeye arz olunur. 
Adliye Encüimıehl Reisi Mazbata ıMııharriri 

Mustafa Fevzi Bey müls- |Bozulk| '(Mebusu 
veddasini imza etmiş ve Hamıdü (Beydir 

yazımın binıi imzasında 
'bulunmamıştır. 

(Klâltilp 
IBozök 

Alhmeit Hamdıi 
Aza • 

IKasitamıonu 
AHİ Nazmi 

Aiza 
(Kemal 

Aza 

Aza 
Hasıanı Fehmi 

Aza 
Yusuf Kemal 

Mahsulünde ıbereketslizlik bulunduğunu gömüpite 
zinaat mıüıdliır veya memurlarına halher vermemiş bu
lunur ve memurini mezkûre tarafından hini muaye
nede flokserah, olduğu arJaşıhrsıa bu nevi eşjhasdan 
(yirmi beşer lira cezayı nakdî alınır. 

iHüıkumötin Teklifli 
Kanun 

IMaldde 1, |(Eski konunun birinci maddesini mu-
addildir) Flolklsera ve yumurttası ve surfesi ve her ne 
şekilde olursa olsun nebatî ve adî gülbıre ve toprak 
neredeni gelirse gelsin Türkiye'nin Filoksera olmayan' 
mahallerine ithali ve bu misillu eşyanın dahilde filok
sera olan mahallerden oılmayan mahallere nalkli kül
liyen memnudur. Yaş ve kuru asma kütlüğü ve kökü 
(ve çubuğu ve yajprağı velhâsıl yalş ve kuru ülzülm ve 
koruktan maada kâffei alklsamı ve bağlarda müstamel 
herk ve sepet ve küfe ve bunların sargı ve bağları ve 
köklü ve topraklı nebatat ve ağaç fidanları ve dal ve 
budakları ve yaprakları ve aşı kalemleri ve limonluk 
ve sobalarda ve çiçek bahçelerinde yetişen köklü çi
çek ve fidan ve çiçek sloganları mizaimnamiei mah
susunda münderiç şeraite göre sıhhat şehadetnaimesini 
haiz olmak ve memurini ziraiye tarafından bilmuaiye-
ne flokserayı hamil bulunmadığı tdbeyyün eylemek 
şaftı ile hükümetçe tayin olunacak liman ve hudut 
gümrüklerinden Türkiye'ye ilthallime müsaade edilir. 
Bu kabil mevaddın, ziraat memurları tarafından tat-
hiratı fenniyeye talbi tutulduklarına dair sıhhat şaha
detnamesini haliz, dllmıak şarltu ile Tülr*kliye'rıiin 
râolkseraıh mahalieriınden flidkserasız mahalleriine 
nalkli caizd!k% Yaş sıdbze ive meyve ve - her 
nevi yaş mahsulâtı arziye ve yaş ve kuru ot ve arpa-
cılk soğanı ve patates ve müstamel el arabası ve bağ 
ve bahçelerde müstamel sair her nevi arabalar ve 
müstamel alât ve edevat nizamname] mahsusunda 
mühderiiç şerait dairesinde ve sıhhat şehadetnamıe-
siyla Türkiye'ye ithal ve dahili memialikte flokseralı 
malhalden flokserasız mahalle nalkloılunaibıilir. Hu
bubat ve bakliyat vesair kuru mahsulât ve saman ve 
her nevi kuru meyve ve kuru- sebze ve çekirdek ve 
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kesilmiş çiçek ve tababette müstamel kuru çiçek vıe 
yaprak ve kura kök ve ekle mahsus kuru soğan ve 
kuru ağaç kabukta; ve haltap ile her nevi tohumla-' 
rm topalaktan kamilen arî bulunması şartiyle Tür-
(küye'ye iıthiaıE ve dıahilde bir mahalliden diğerine nakli 
müoazdır. 

(Madde 2. :(Bski kanunun üçüncü maddesini mu-
additdir.) Birinci madde mucibince Türkiye'nin 
ffiljoiklstartaısjjz. mahallerine ithali memnu olan eşya. o 
ımlisillu mahallere valsıl olduğu veya bazı şeraitle it
hali oaliız bütanları eşya ışeraliti mezkuneyi faaliz bu
lunmadığı veyahut Devletçe bu gibi eşyanın duhulü 
için taihısfits ve ilân edilecek iskele ve hudut Gümrük-
Ilerinıin gayra mahallere göfcüııüıldüğü halde Giimrüik 
Idarekaü tarafından Zkıaıat Fen memurlarına bil'ih-
bar üç gün zarfımda bunlar marifetiyle muayene 
edilerek üöseriınıde JMdsara veya yumurtası görüiüır-
•se mezkûr eşya hangi gürnırüğe gellmişıse o gülmırüğüın1 

en büyük mıemuriıyle mahalli ziraat müdür veya 
memurundan ve mıecfai idare aizaisınıdaın bir zat'tam 
mıüaıeklkıep bir heyet huzurunda eşyayı mez|kûre ifa-
ıraık olunur ve ıbu muaımele eşya nakilinin huzurun-* 
da omum muvafakati; ile icra olunursa ondan muva
fakatini hlalvi mıümızı bir varaka alınıp gıyabında ve
ya ademi muvafakattim halVi mülmızi bir varaka alı
nıp gıyabında veya ademi muvafakati ile icra 
Ikiilıındığı veyahut tmührü lotaaidığı ve irniza 
«Ittaıek bilmediği halde heyeti mezkûre tarafından 
Iblir mazbata tahrir ve temlhiiır olunarak evrakı müs-
pilte makamında ziraat memuru nezdinde hıfz edi
lir. Ve eşyayı mezkûre üzerinde floksera veya yu
murtası göıiülmiedliığli taıkjdirde rmeVtılidıine iadesi lâ
zımı gelip niiızaımaııamedie muıhıarrer olduğu üzere te-
mjinaita bilnapt tarihli vusulümden on gün hitamına 
kadar geldiği mahalle iade oluniraak üzere yola çıka
rılmadığı veyahut Jthaili mıücaz eşyadan oluplta muay -
yen olan îslkele ve Hudut Gümrüklednin gayrıisına 
gelerek iıthali içini tayin kılınan tskele ve Hudut 
Gümrüfclerıinden birline nalkli icaibaden o miisillu eşya 
yine on gün zarfında nalklleidillmediği takdirde heyeti 
mezkûre marifetiyle iıhrak ve ayını muamele icra olu
nur., 

Madde 3. ((Eski kanunun beşinci maddesinli mu-
addidir) Flökseranıın müstevli halline geldiği hükü
metçe malum veyahut bundan böyle müstevli haline 
gelip hükümetçe tahtı tasdiıfca alınarak Harita üze
rinde hududu tayin ve işaret olunacak olanı mahal
ler mlüstesna olmak üzere yalnız <işbu kanunun neşri 
tarihline kadar ftoksera ile bulaşmamış olan havali-' 
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den birinde illeti mezkûre zuhur ederse zuhur ettiği 
veyahut lekeleri görüldüğü mahallerin asmaları ve eş-
cari zliraat veklâlietıinin tenlsilbi üzerine tamamen kal 
ve Jhrak olunacağı gilbi ihtiyaten bu kal olunan ma<-> 
hallerin etrafı erbaasında yirmi metre mesafe dahi-
lıinde kâıin bağ ve bahçeler dahi kal ve ihrak ve tat-
fairatı fenniiyeli lâzımla iara olunur ve bu kabil bağ 
ve bahçe ashabına hir gûna tazminat verilemez. 

Madde 4. ı(IEski kanunun onlbiriınci maddesini 
muaddeldir) 7 Kânunuevvel 13(27 tarihli floksera 
kanununun on birinci maıddesi ahkamı müigıadır. 

Madde 5. — Gerek memaliki Eıcnebiyeden ve ge-
tfek ıdaMlen fllbiksera loilduğu resmen ilân olunan ma--
halerden, Türkiye'nin floksera olmayan mahallerine 
birindi maddede muharrer, mevaddı memnuayı ithal 
edenlerden eli ve keza iş bu kanun mucibince ithali 
bazı kuyut ve şuruta talbi bulunan eşyayı hilafı mem-
nûiyet ve mugayiri şurut ithal edenlerden yirmi 
'beş lira cezayı nakdi ve bir sene zarfında işbu fiili 
tekrar eylleyenıler hakkında iki kat cezayı nakdî ile 
IberaJber ıbir aydan üç aya kadar hapis cezası hük-
molunur,. Cezayı nakdiyi vermeğe muktedir ol'ma-
yanlıar! kanunu mahsusu ahıkjâmına tevfikan haps edi-ı 
lirler. Alınacak cezlayı nakdinin nısfı o miısıillu 
ifcaçak eşyayı haber verenlere ita ve nısfı diğeri ve 
muhlbür yoksa temamı mahallî mal sandıklarına, tes-
illim olunur. Bu misllu eişyanın ademi dikkatle hilafı 
memnıuliyet ve mugayiıriı şurUt ithaline müsaade eden 
Gülmrütk Memurlar* hakkında lâzım gelen mücazat 
tertip edilir. 

Madde 6. — (Eski Kanunun 13 üncü mıaddesini 
muadidildir.) İthali memnu olan veyahut ithali ku
yut ve şuruta talbi tutulan eşyanın bir mahalle ha-
ifliyyen iıthal olunduğu haiber alındıkta şehir ve kasa
balar derununde ise ziraat fen memuru ve meclisi 
idareden bir zat ile mahallenin muhtarları ve kani-
yelende ise ziraat fen memuru ile heyetti ihtiyariye eş
yayı mezikûrenin nalklolunduğu mahalle giderek bun
lar karz olunacak eşyadan olupta karz edilmiş ise he
men Ifcal ive henüz karz edilmediği veyahut karz oluna
cak; eşyadan olmadığı halde zabt olunduktan sonra 
(ihralk, ve imha olunur. Ve bunların nâkilleri maddei 
ısaibılfca muoilbincıe mlülcazaıt olunur. 

Madde 7, l(IBski kanunun on dördüncü maddesi
ni muaddildir.) Bir bağın sahibi veya idaresine me
mur şahıs bağının her ne Hetiten olurisa olsun haista-
lanmış olduğunu yani civarındaki bağlara nispetle 
nenginide bıozıukluk ve ikütüğünde kuvvetsizllik ve 
malhsulünde bereketsizlik olduğunu görüpte hükümet-
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çe muayene edilinceye kadar hülkıüimıefce ihbarı key
fiyet ataamıiş bulunur ve indelmuayene floksera ol
duğu anlaşılırsa bu kabil eşhastan yiirmıi beş lira ce
zayı nakdî alhz olunur. 

iMadde 8. — Bu kanun neşri tarihinden mu!te-ı 
ıberdlir, 

(Madde 9. —Bu kamunun icrasına Ziraat, Adliye, 
Dahıiıli'ye Vekilleri mıemurldur1. 3 Mart 1927 

Başvekâlet Vekilli 
Doktor Refik 

Müdaifaai Milliye Vekâleti 
Vökiii 

i 'M, ıCeımıLl' 
Maliye Vdkıili 
Haisıan Hıülsnıü 

Hariciye Vdkil 
Doktor Tlavıfiıki Reşltü 

Nafıa Vdkili 
ıBehiç 

Ticaret Vekili 
lAM Oenıaınıi! 

Adliye Vefldü 
/Malhlmuıt Esalt 
Bahriye Vdkli 

thsan Beydfemdıi 
Ijmziada Ibuluntmıadı 

Dahiliye Vekili 
M. lOemiil 

Maarif VekiıM 
Mustafa Necati 
Ziraat! Vekili 

.Mdhmıdt Salbri 
Sıhhiye ive IMuaıvtenetlı 

îlçifiiımıaliya Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Encümeninin Tadili 

7 Kânunuevveli 13(27 TarilhM Ftakseıra 
Kanununun Baza MıeVadldını Muaddil Kamun 

Madde 1. — Hariçten Türkiye'ye toprak nebati 
ve adî gübre ile bağ ve bahçelere mahsus ve fakat 
müstamal atat ve edevat, herk ve saire ile el ara
balarınıns sepet ve küfelerin ithali külliyen memnu 
olup her nevi köklü ve köksüz, topraklı ve toprak
sız, yapraklı ve yapraksız asma çubuk ve kalemle
riyle ndbatatı muhtelife ve aksamının flokseradan 
arî veya haşerei mezkûre veya yumurta ve sürfesini 
hamil olmadıklarını ve flokseralı mıntıka mahsulü 
bulunmadıklarına dair menşe şehadetnamelerini ve 
mahalli salâhiyettar memurları tarafından ita ve tas
dik kılınmış sıhhat şehadetnamelerini haiz olmak ve 
memurini ziraiye tarafından muayene ve indelhace 
tamiratı fenniyeye tabi tutulmak şartı ile Ziraat Ve
kâletince tayin edilecek Liman ve Hudut gümrükle
rinden Türkiye'ye girmesi caizdir. Mevaddı mebhu-
se tathirati fenniyeye talbi 'tutulmadıkları takdirde 
masarifi ashabından ahz ve tahsil edilir. Hububat, 
'bakliyat vesair kuru mahsulât ve saman ve her nevi 
kuru meyve ve sebze ve çekirdek ve talbalbette müs
tamel kuru mevaddı ndbatiye ve ekle mahsus kuru 
soğan ve kuru ağaç kabukları ve odun ve her nevi 

tohumlar Türkiye'ye serbestçe ithal olunabilirler. 
Madde 2. — Birinci madde hilâfında ithal edi

len asma veya kalemleriyle nebatatı muhtelife sa
hibi tarafından on gün zarfında Türkiye Hududu 
Haricine çıkarılmadığı takdirde mahallin en büyük 
memuru veya onun tevkil edeceği bir zat ile ziraat 
müdür veya memuru veya emraz mütehassısı ve bir 
gümrük memurundan mürekkep üç zattan müteşek
kil komisyon huzurunda za'brt varakası bittanzim 
Ührak olunur. Maddei mezkûre hilâfına kasten ha
reket edenlerden ise ayrıca yirmi beş lira cezayı nak
dî alhz ve bir aydan üç aya kadar da hapis cezası 
ita olunur. Tekerrürü halinde ise ceza taz'if olunur. 
Alınan cezayı nakdînin nısfı muhbirine verilir. 

Madde 3. — Floksera zuhur ettiği veya edeceği 
anlaşılan mıntıkada ziraat vekâletince münasip gö
rülecek vüs'atta Amerika asma fidandığı ihdas olu
nur. 

Madde 4. — Amerika asma çubuklarıyla tecdit 
edilen bağlar beş sene arazi vergisinden muaftırlar. 

Madde 5. — Ziraat Müdür veya memurları mın
tıkaları dahilinde bulunan bağları her daim teftiş 
ve muayeneye mecburdurlar. 

Madde 6. — Bir bağın sahibi veya idaresine me
mur şahıs bağının her ne illetten olursa olsun hasta
lanmış olduğunu yani komşu bağlara nazaran ren
ginde sarılık, kütüğünde kuvvetsizlik ve mahsulünde 
bereketsizlik bulunduğunu görüp de ziraat müdür ve
ya memurlarına haber vermemiş bulunur ve memu
rini mezkûre tarafından hini muayenede flokseralı 
olduğu anlaşılırsa bu nevi eşhasdan yirmi beşer lira 
cezayı nakdî alınır. (Adliye Encümenince tayyı talep 
edilmektedir.) 

Madde 7 . - 7 Kânunuevvel. 1327 tarihli flok
sera kanununun 1, 3, 5, 11, 13, 14 numaralı mevaddı 
mülgadır. 

Madde 8. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 9. — îşbu kanunun ahkâmının icrasına 
Ziraat, Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
varmı? (Hayır sesleri), Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın. Kabul etmeyenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

7. Kanunuevvel. 1327 tarihli Floksera Kanununun 
bazı mevaddını muaddil Kanun 

Madde 1. — Hariçten Türkiye'ye toprak nebati 
ve adi gübre ile bağ ve bahçelere mahsus ve fakat 
müstamel alât ve edavat, herk vesaire ile el arabala-
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rımn sepet ve küfelerin ithali külliyen memnu olup 
her nevi köklü ve köksüz, topraklı ve topraksız, yap
raklı ve yapraksız asma çubuk ve kalemleriyle neba
tatı muhtelife ve aksamının flokseradan ari veya ha-
şerei mezkûre veya yumurta ve sürfesini hamil olma
dıklarına ve flokseralı mıntıka mahsulü bülunmadik-
İaırına dıaıir önemse ışehadetmamderM ve mahalli sa-
lâhiyettar memurları tarafından ita ve tasdik kılın
mış sıhhat şahadetnamelerini haiz olmak ve memurini 
züraıiıye tarafımdan ımıuayıeınie ve iinıdıelhace taitihkaıtı 
fenniyeye talbi tululmalk şaritı ile Ziraat vekâletince 
tayin edilecek Liman ve Hudut Gümrüklerinden 
Türkiye'ye girmesi caizdir. Mevaddı mebhuse tathi-
ratı fenniyeye tabi tutulmadıkları 'takdirde masarifi 
ashalbından ahz ve tahsil edilir. Hububat, bakliyat 
vesair kuru mahsulât ve saman ve her nevi kuru 
meyve ve sebze ve çekirdek ve tababette müstamel 
kuru mevaddı nebatiye ve ekle mahsus kuru soğan 
ve kuru ağaç kabukları ve odun ve her nevi tohum
lar Türkiye'ye serbestçe ithal olunabilirler. 

REİS — Efendim, Madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Kalbul edenler el ıkaldırsın, 
kalbul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci madde hilâfında ithal edilen 
asma veya kalemleriyle nebatatı muhtelife sahibi 
tarafından on gün zarfında Türkiye hududu harici
ne çıkarılmadığı takdirde mahallin en 'büyük memu
ru veya onun tevkil edeceği bir zait ile ziraat mü-
dir veya memuru veya emraz mütehassısı ve bir 
gümrük memurundan mürekkep üç zattan müteşekkil 
komisyon huzurunda zabıt varakası bittanzim ihrak 
olunur. Maddei mezkûre hilâfına kasten hareket 
edenlerden ise ayrıca yirmi beş lira cezayı nakdi ahz 
ve bir aydan üç aya ka'dar da hapis cezası ita olu
nur. Tekerrürü halinde ise ceza taz'if olunur. Alınan 
cezayı nakdinin msfı muhbirine verilir. 

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

Madde 3. — Floksera zuhur ettiği veya edeceği 
anlaşılan mıntıkada Ziraat Vekaletince münasip gö
rülecek vüs'atte Amerika asma fidanlığı ihdas olu
nur. 

VEHBÎ BEY '(Kami) — Efendim bu kanunun 
en mühim maddesi zannedersem bu maddedir. Yal
nız bendeniz Heyeti Celileye ulalumattar olabilmek 
için şimdiye kadar açılmış olan asma fidanlanmn 
hizmetleri hakkında Vekâletten malumat istiyorum. 
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Eryevm ne kadar asma fidanları mevcut ve nerede
dir. Ne gibi hizmetler yapmıştır? 

RElS — Hükümetten kimse yoktur zannediyo
rum. Encümen izahat verebilecek midir efendim? 

ZİRAAT ENCÜMENİ NAMINA ALİ RIZA 
BEY (Mardin) — Encümen bu hususta malumatı 
lâzımaya malik değildir. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Bendeniz sualden vaz 
geçtim. 

REİS — O halde maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler 
el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

Madde 4. — Amerika Asma çubuklariyle tecdit 
edilen bağlar beş sene arazi vergisinden muaftırlar. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim madde beş 
sene arazi vergisinden muaf olacağına dairdir. Heye
ti Umumiyeden maddenin Encümene tevdiini istir
ham ediyorum. 

İBESlM ATALAY BEY (Aksaray) — Floksera 
memleketin muhtelif yerlerinde tevassü etti. Bir çok 
yerlerde meccanen tevzi edeceğinize halka para ile 
tevzi ederek fidanlıkları tevsi etseniz olmaz mı? 

REİS — Hükümetten kimse yoktur. Encümen ce
vap veremez efendim. Maddeyi Muvazeneyi Maliye 
Encümenine veriyoruz. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Müddeti tezyit etmek 
üzere mi Encümene gidiyor? 

ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Tetkik edilmek üzere 
efendim. 

'VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim; bağ yetiştir
mek tabii merkezde de var, memleketin her tarafın
da da var. Kolay bir şey değildir. Evvelce on sene 
vergi ve öşürden mafu idi. Şimdi beş seneye indiril-
tmiştiıj. Encümenden ıtemenınıi ederiz İki bunu tezyıiıt 
ederek getirsin. Herhalde eski kanunu ipka ermek 
taraftarı olsun. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — 1330 tarihli floksera 
kanununda* on birinci madde olmak üzere mükâfat 
ve mücazat diye yalnız madalyadan bahsedilmiş. 
Halbuki Encümen flokseradan mahv olan bağların 
on sene arazi vergisinden muaf olduğuna vakıf ol
duğundan dolayı beş seneyi on seneye iblağ etmek 
veya bu hususta tetkikatı lâzımada bulunmak üzere 
Muvazenei Maliye Encümeninden rica etti. Eğer on 
sene ise tenkisi cihetine gidilmez., Yani beş sene 
olarak tespit edilmiş olan bu şekli tadil etmek müm
kün olup olmadığını anlamak için eskiden bu husus
ta mevcut olan kanunu tetkik etmek üzere Encümen 
bu maddeyi geri alıyor. 

13 — 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
kabul ettiğiniz Nizamname mucibince Vekilin veya 
göndereceği zatın bulunması lâzımdır. 

HAKKI TARIK ıBEY (Giresun) — Efendim, Mec
lisi Âli Dahilî Nizamnamesini tadil etti. Kabul edi
len 89 ncu maddeye göre bir lâyiha veya bir tek
lifin müzakere edilebilmesi için ya vekilin veyahut 
o nama gelen birinci sınıf devair rüesasından birisi
nin Mecliste vücudu meşruttur. Müzakere edilen ka
nun lâyihası Ziraat Vekâletine aittir. Ziraat Vekili ve
ya onun namına gelmiş bir memur yoktur. Binaen
aleyh müzakereye devam edilememesi lâzımdır. (Bra
vo sesleri, doğru sesleri) 

REİS — Aynı zamanda hükümete sualler de tev
cih ediliyor. Binaenaleyh müzakeresinden sarfınazar 
edeceğiz. 

Müzakere edilecek mevaddın üçüncü maddesine 
geçiyoruz : 

3. — Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin makam 
tahsisatına müteallik 24 Mart 1341 tarihli Kanunun, 
birinci maddesinin tadiline dair Muvazenei Maliye 
Encümeninin teklif ve mazbatası. 

REÎS — Okunacak. 

Erkânı IH-arlbiyai Utouımiyie Reisimin iMakaim Talhsisa-
tmıa Müteallik; 2j4 IMatt U3İ41 Tarihli Kanunum Birinci 
Maddesinin Tadilinle Daıir 2/644 Numıairaıh Muvazeneli 

Maliye Encümeninin Teklif ve Mazbatası 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet 

94 Karar Numarası 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

24 Mart 1341 tarihli ve 588 numaralı Kanun mu
cibince Erkânı Harbiyei Umumiye Reisine şehrî 
verilmekte olan 250 lira makam tahsisatının 400 lira
ya iblağı bütçelerin esnayı tanziminde Encümenimizce 
teadülü teminen muvafık görülmüş ve ona göre Mü
dafaai Milliye Bütçesinde vaz olunan tahsisat ahiren 
Meclisi Âlinin de kabulüne iktiran etmiş olmakla bu 
hususa dair tanzim olunan lâyihai kanuniyenin He
yeti Umumiyeye arz ve takdimi kararlaştırılmıştır. 

12 Nisan 1927 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 

izmir 
Ahmet Münir 

Çorum 
Ziya 

Konya 
Kâzım Hüsnü Bey 
İmzada bulunmadı. 

Kütahya 
Faik 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Diyarbekir 
Şeref 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Maraş 
Milat Bey 

İmzada bulunmadı 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin Makam Tahsi
satına Müteallik 24 Mart 1341 Tarihli ve 588 

Numaralı Kanunun Birinci Maddesini Muaddil 
Kanun 

Birinci Madde — 24 Mart 1341 tarihli ve 588 nu
maralı Kanunun birinci maddesi mucibince Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisine verilmekte olan makam 
tahsisatı miktarı 400 liraya iblağ olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, kabul 
etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde -
binden muteberdir. 

Bu kanun 1 Haziran 1927 tari-

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

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın, ikinci müzakeresine geçilmesi kabul edilmiştir. 

4. — Ankara'da inşası takarrür eden Müdafaai 
Milliye Vekaleti ve Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
seti ve sunufu muhtelife müfettişlikleri binaları için 
iki milyon liraya kadar taahhüdat icrası hakkında 
1/1083 numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 
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Ainiklaır&'da inşası Talkaıırıüır Eden Müdafaai Milliye 
Vekâletti vıe Erkânı Harbliyei Umuimliyıe Riyaseti ve 
Sunıulfu Muhtelife Mülfefcüiışflikferi Binaları İçim, İkli 
Milyon liraya Kıad'aır Taalhhüıdait İcrası Hakkında 
>1/İ10|83 Numaralı Kanon Lâyihası ve Muvazeneli 

Maliye Encümeni Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 8 Mart 1927 
Müsteşarlığı 

Adet 
6/949 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ankara'da inşası takarrür eden Müdafaai Milliye 
Vekâleti ve Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti ve 
Sunufu Muhtelife Müfettişlikleri binaları için iki mil
yon liraya kadar taahhüdat icrası hakkında tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 5 Mart 1927 ta
rifeli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efend/m. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı .'Mucibe 

1927 senei Maliyesi zarfında Ankara'da inşasına 
iptidar edilecek Müdafaai Milliye Vekâleti, Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyaseti ve Sunufu Muhtelife 
Müfettişlikleri binalarının siai Maliye dolayısiyle bir 
senelik tahsisatla, itmamına imkân mevcut olmadığın
dan Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 13 ncü 
maddesinin son fıkrasına tevfikan işbu mebani için 
beş sene zarfında tediye ve her sene tediye olunacak 
miktarı o sene bütçesine vazedilmek ve bunların top
tan ihale edilememesi ihtimaline binaen her birinin 
kısım kısım veya hep birden- inşası ihale olunmak 
üzere iki milyon liraya kadar taahhüdat icraasına 
mezuniyet istihsali zaruri görülmüş ve bu maksada 
binaen merbut lâyihai kanuniye tanzim ve takdim 
olunmuştur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
102 Karar Numarası 

1/1083 Kayıt Numarası 
Mulvaızöndi Maliye Encümıenü Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ankara'da inşası takarrür eden Müdafaai Milliye 

Vekâleti ve Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti ile 
Erkânı Harbiye Mektebi ve sunufu muhtelife müfet
tişlikleri binaları için iki milyon liraya kadar taahhü
dat icrası hakkında olup Heyeti Umumiyenin 12.3.1927 
tarihli içtimaında Encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihası Müdafaai Milliye Vekâleti Müsteşarı Şe
fik Paşa hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olun
du. 

Lâyihai Kanuniye esbabı mucibesinde dahi izah 
olunduğu veçhile tamamı için bir taahhüt salâhiyeti 
olmadıkça her sene bütçesinde vazolunacak tahsisat 
ile vücuda getirilmesi imkânı mevcut ve bu husus 
için 1927 senei Maliyesinde sarfı icabeden mebaliğin 
Müdafaai Milliye Vekâletinin mezkûr senei Maliye 
bütçesinin 722 nci inşaat ve tamirat faslına mevzu tah
sisattan temin edileceği anlaşılmış olmakla teklif olu
nan lâyihai kanuniyenin esas itibariyle kabulü tensip 
edilmiş ve Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 
13 ncü maddesinin son fıkrası mucibince istilzam ede
ceği masarif kısmen senei cariye bütçesinden ve kıs
men senini atiye bütçelerinden mahsup olunmak üze
re taahhüdat icrası bir kanunu mahsus tedvinine mü
tevakkıf olduğundan bu 'hükmü kanunî dairesinde tan
zim olunan lâyihai kanuniyenin şekle ve ibareye ait 
bazı tashihatla bilkabul Heyeti Celileye arzına karar 
verilmiştir. 19 Nisan 1927 

Reis 
Çatalca 

Şakir 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Bozök 
Süleyman Sırrı Bey 

Hini imzada bulunmadı. 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenani Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

İzmir 
Ahmet Münir 

Diyarbekir 
Şeref 

Giresun 
Musa Kâzım 

/ 
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Hükümetin Teküfıi 

Ankara'da İnşası Takarrür Eden Müdafaai Milliye 
Vekâle'ti ve Eılkânı Harbiyei Umûmiye RiyasetS ve 
Sunufu Muhtelife Müfettişlikleri BÜnaları için İki 
Milyon Liraya Kadar Taahıhüda't terası Hakkında 

IKanun 
'Birinci Madde — Ankara'da inşası takarrür eden 

Müdafaai Milliye Vekâleti ve Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyaseti ve Erkânı Harbiye Mektebi ve Su
nufu MuhteSife müf e tt işli kileri binası veya binaları 
için beş sene zarfında tediye olunmak ve her sene 
tediye 'olunacak miktarı o sene bütçesine konulmak 
üzere iki milyon liraya kadar taaihlhüdat icrasına 
Müdafaai Milliye Vekili mezundur. 

Ckinci Madde — İşbu 'kanun 1927 senei Maliye
si (iptidasından muteberdir. 

Üçüncü Madde — İİşbu kanunun ahkâmını ic
raya Müdafaai IMiHi'ye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 5 Mart 1927 

(Başvekil 
iİsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye 'Vekil 
M. Cemil 

•Maliye Vekili 
ıMustafa Abdülhaiik 

Nafıa Vekili 
ıBehiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Ralhmi 

Adliye Vekili 
İmzada bulunamadı. 

Ba'hriye Vekili 
İmzada (bulunamadı. 

Hariciye Vekili 
İmzada bulunamadı. 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat VeMli 
'M'dhmetf $abri 

Sıih'hiye ve (Muaveneti 
İçtti'maiye Vekili 
Doktor Relfik 

Muivazenei Maliye Encümeninin Tadili 

Ankara'da İnşa Olunacak Bazı Mebanii Askeriye 
İçin İki Milyon Liraya 'Kadar Taabhüdat İcrası 

Hakkında IKanun 

iBirind Mıadd'e — Ankara'da inşa olunacak Mü
dafaai MilJiye Vekâleti ve Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyaseti ile Erkânı Harbiye Mektebi ve Su-
nulfu Muhtelife Müfettişlikleri binaları için beş Se
ne zarfında tediye olunmak ve, her sene tediye olu

nacak miktarı o sene bütçesine konulmak üzere âti 
rrOyan liraya kadar taabihüdıat icrasına Müdafaai 
'Milliye Vekili mezundur. 

İkinci Madde — Bu Kanun 19*27 senei Maliyesi 
iptidasından muteberdir. 

Üçüncü Madde •— Bu Kanunun ahkâmını ic
raya IMüdaifaai Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

REİS — Heyoti ümumiyesü hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir., 

Ankara'da İnşa Olunacak Bazı Mebanii Askeriye 
İçin İki Milyon Liraya Kadar Taaihlhüdat İcrası 

Hakkında Kanun " 

IBirinci Madde — Ankara'da inşa olunacak IMü
daifaai Milliye Vekâleti ve Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyaseti ile sunufu muhtelifte müfettişlikleri 
binaları için beş sene zarfında tediye olunmak ve 
hw-r sene tediye olunacak miktarı o sene bütçesine 
'konulmak üzere iki milyon liraya kadar taahhüdat 
icrasına Müdafaali Milliye Vekili mezundur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad-
dbyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... 'Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — (Bu Kanun 1927 senei maliyesi 
iptidasından muteberdir. 

REiİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Madde kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu ıKanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler el kaldiTsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

(Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
IKabul ©dilmiştiir. 

Ruznamenin beşinci maddesine geçiyoruz : 

5. — Hakkı Rükûba malik zabıtan ve memurini 
askeriyeye zati binek hayvanı mubayaası için avans 
itası hakkında (111085) numaralı kanun layihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
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Hakkı Rükûba Malik Zabitan ve Memurini Askeri- | 
yafa-TM* Ötadk Üiayivaina MıUbayaası Içfkı Avans: İtası ' 

'Îİafckfcıınjda IC1/:1K3(8'5) Numaralı Kanun Layihası ve j 
^MSıBvâHenei YMalıiyie Bncûmenli Mazbatası ; 

Türkiye* €üMhvriyetii J 
BaSVekâte'ti Müsteşarlığı 8 Mart 1927 j 

Adet | 
6/945 i 

Büyük ıMillet Meclisi Riyaseti C'eTiIesine 
Hakiki rükûbe malik zabitan ve memurini aske- j 

riyeye zati binek hayvanı mubayaası için. avans itası ! 
halkkihda Müdafâai Milliye Vekâleti Celülesince tan-
zifti edilen ve İcra Vekileri Heyetinin 5 Mart 1927 j 
talihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip "olunan kanun layihası ile esbabı muci'be mazba- i 
tasınnn masaddak sureleri le$fen takdim okramuş-
tur< 

Muktezasanın ifasına ve neticesinin işmarına mü
saade 4wyurülmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe j 
Hakkı rükûba malik heyeti zabıtandan kısmı aza- i 

ntiöin zat; binekleri yoktur. Kıtaatta kadro fazlası 
hayvan bulunmadığından bedeli maaşlarından mu
kassi ten kat olunmak üzere zabitana mali zati hay- j 
vân verilememekte ve hariçten mubayaalarına da siai 
maliyeleri müsait bulunmamaktadır. Binaenaleyh be
deli üç senelik maaşlarından mukassiten kat olun
mak üzere zâbitana tarafı hükümetten hayvan teda
rik Ve 'mubayaası zaruri (bulunduğuna binaen merbut 
layifaai <kammiye tanzim ve arz ve takdim kilınmış-
tir^öflidim. 

Türkiye Büyük 
'.Millet Meclisi 

Muvazen'eü Maliye Encümeni 
(Adet 

Karar Nu'marası :: 1/1085 
ÜCayit Numarası : 106 
,JMWazenei Matye Encümeni Mazbatası 

JR'iya*eti «Delileye I 
Hakkıteakuba ma&k zabitan ve memurini aske

riyeye zati binek hayvanı mubayaası için avans itası 
hakikînda otap Hsyeti U«ıumiye»in 1!2.3.1927 tarih
li açtifflftroda Encüm^iimMe havale bayrulan kanun 
layihası•• Müidâfaai MîHiye VdSâMi Müsteşarı Şe
fik Paşa hazır olduğu halde tetkîk ve müzakere 
olundu. j 

1927 C : 1 

Layihaya merbut esbabı muciıbede hakkı rükûba 
malik zabiıtândan kısmı azaminin zati "binekleri ol
madığı ve kıtaatta toadiıo fazlası hayvan dahi bulun
madığı cihetle zâbitana mali zati hayvan verileme
mekte olduğu ve hariçten mubayaaya da siai mali-
ye-fari müsait bulunmadığından bahlisle bedeli üç şe
nel k niaaş9armdan mukasSetten kat olunmak üzere 
zabitana tarafı hükümetten hayvan tedarik Ve mu
bayaası zaruri bulunduğu izah olunmaktadır. 

Minelisi Âlice geçen sene kabul ve tasdik buyru-
lan 30 Mayıs 1926 tarihli ve 873 numaralı bir ka
nun ile zalbiıtan ve memurini askeriyenin bazı teç
hizatı sefenîyeferinin tedariki temin edilmiş ve aynı 
maksada ma'tuf 'bulunan işbu layihai kanunayenin 
de Encümenim'izce esas itibariyle kalbulü muıvafık 
görülmüştür. 

'Kanun layihasının birinci maddesi bu husus için 
Müdafâai Milliye Vekâletimin 1927 senei maiyesi 
bütçesine 150 000 liralık tahsisat vazına dair olup 
î bu tahsisat Vekâleti mülşarünileyhanm mezkûr 
senei maliye bütçesinin 717 nci faslına ilaveten vaz 
edilmiş olduğu cihetle birinci madde bu dairede ve 
d'ğer maddeler ise 873 numaralı Kanunun esası dai
resinde tanzim olunmuş ve yeniden ihzar olunan ka
nun layihası Heyeti CeMeye Takdim kılınmıştır. 

Reis 
Çatalca 
Şakir 

iKâtip 
Konya 
Fuat 

fBozıok 
Süleyman Sırrı 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Mazbata Müharr 
Gaziantep 

AK Cenani 
* 

İzmir 
Ahmet Münir 

tHyarbekir 
Şeref 

Giresun 
Musa Kâzım 

Hükümetin Tdklffi 

Hakkı Rükûba Malik Zabitan ve Memurini Akkteri-
yeya Zati Binek Hayvanı Mubayaası İçin Avans 

İtasına Dair Kanun 

Madde 1. — HaUdkı rükûba malik zabitan ve me
murini askeriyeden aftu edenler mali zati hayvan te
dârik -edilmek ve -Maliye Vekâletince avans olarak 
yeriiWk --üsMSfe 1927 senesi Müdafâai Müüyte Büt-
TÇösröin yehiden Kü^at ©lunan 653 ncü «A» faslına 
ila/ve>ten yüz elli bin ÜMılk tahsisat ma edilaıiftir. 
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Madde 2. — Tedarik ve mubayaa olunacak işbu 
hayvanat mubayaa fiyatı üzerinden zalbitan ve me
murine ita ve bedeli üç senede maaşlarından müsaıvi 
taksitlerle kat ve Hazineye irat kaydolunur. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden mu'te-
iberdir. 

'Madde 4. — Bu kanunun ahkâmını icraya Mü
dafaai Mü'lliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 5.3.1927 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai ıMİUiye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekilü 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
ıMustafa Albdülhalik 

Nâfıa Vekili 
IBeShiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
llmzâda bulunamadı. 

Bahriye Vekili 
İmzada Ibulunamadı. 

Hariciye Vekili 
İmzada Ibulunamadı. 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Vokali 
'Melhmer; Salbri 

Sılhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Relfik 

Muivaızıeniei ıMaliye 'Enlc'üimıeruiınıin Tadili 

Hakkı Rükû'ba Malik Zabitan ve Memurini Aske
riyeye Zati Binek Hayvanı Tedarik ve Mubayaasına 

Dair IKanun 

Birinci Madde — Hakkı rükûba malik zabitan 
ve memurini askeriyeden ihtiyacı olanlara 1927 se
ne; mal'iyesi İMüdafaai Milliye Vekâleti Bütçesinin 
717 nci faslından yüz elli bin liralığa kadar binek 
'hayvanı tedarik ve mubayaasına mezuniyet veril
miştir. 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince teda
rik ve mubayaa olunacak hayvanlar maliyet fiyatı 
üzerinden za'bitan ve memurini askeriyeye ita be
ldeleri 1929 senei 'maliyesi nihayetine kadar maaş
larından müsavi taksitlerle istirdat ve her sene büt
çesine irat kaydolunur. 

Üçüncü Madde — Hayvan 'bedelatından borcu
nu kısmen veya tamamen tediye etmeksizin Ordu
dan ayrılan veya Vefatı vukuibülan zalbitan ve me
murini askeriyenin zimmetleri 30 Mayıs 1926 tarihli 
Kanunun 3 ncü maddesi ahkâmına tabidir. 

Dördüncü Madde — Bu kanun 1927 senei ma
liyesi iptidasından muteberdir. 

Beşinci Maidde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında bir mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini ka
bul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hakkı Rükû'ba Malik Za'bitan ve Memurini Aske
riyeye Zati Binek Hayvanı Tedarik ve Mu'baayasına 

Dair IKanun 

Birinci Madde — Hakkı rüküba malik zalbitan 
ve memurini askeriyeden ihtiyacı olanlara 1927 senei 
maliyesi Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesinin 717 
nci faslından, yüz elli bin liralığa kadar binek hay
vanı tedarik ve mubayaasına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka'bul edil
miştir. 

itkine i Madde — IBirinci madde mucibince tedarik 
ve mubayaa olunacak hayvanat maliyet fiyatı üze
rinden za'bitan ve memurini askeriyeye ita ve bedel
leri 1929 senei maliyesi nihayetine kadar maaşların
dan müsavi taksitlerle istirdat ve her sene bütçesine 
irat kaydolunur. 

'REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
;Ka!bul etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul . edil
miştir. 

Üçüncü Madde — Hayvan bedelatından borcu
nu kısmen veya tamamen tediye etmeksizin Ordu
dan ayrılan veya vefatı vuku bulan zalbitan Ve me
murini askeriyenin zimmetleri, 30 Mayıs 1926 ta
rihli Kanunun üçüncü maddesi ahkâmına tâbidir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kalbül etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kalbül edilm%tir. 

Dördüncü Madde — Bu kanun 19127 sertei Ma
liyesi iptidasından muteberdir. 

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

'Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
'Müdafaai Milliye ve ıMaliye Vekilleri memurdur. 

REİİS — Beşinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kalbül etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
lbül edilmiştir. 

IKanunun ikinci müzakeresine (geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... İkinci müzakeresine geçirmesi kabul edil
miştir. 

Ruznam'enin altıncı maddesine geçiyoruz : 

18 — 



1 : 62 2 . 5 . 1927 C : İ 

6. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin ha- \ 
riçten Glüten mamulatından alınacak gümrük resmi 
hakkında (2/663) numaralı teklifi kanunisi ve Mu 
vazenei Maliye Encümeni Mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır. 

OKİonlya Mebusu (Kâzım 'Hüsnü (Beyin Hariçten Gefcki-ı 
lecek Glüten Mamulatından alınacak Gümrük Resmi 

Hakkında ı(2/63) Numaralı Teklifi Kanunisi ve 
Muvazeneli Malıya iBmaülmieraî M'aızlbaıtası 

Hulâsa : Glüten mamulatından 
alınacak resim 'hakkında. 

Riyaseti Celileye 
Esbabı Mucibe 

Şeker hastalarına mahsus olarak hariçten getiri
len glüten mamulatından alınacak gümrük resmi hak
kında tarifei umumiyed'e bir kayı't ve işaret mevcut 
olmadığından bu marnülatın ekserisinden tarifenin 
63 ncü numarasında muharrer bisküi ve nefis hamur 
işleri derecesinde beher 'kilodan 43 kuruş olarak pek 
ağır bir resim alınmakta ve bu sebeple bu marnüla
tın beher kilosu piyasada 85 kuruş ile 1*20 kuruş ara
sında satılmaktadır. Ancak hayalarını idame için 
şeker hastalıklarına musap olan kimseler tarafından 
ekmek ve bisküi makamında kullanılan ve her tür
lü lezzetten ari bulunan bu gibi mamulattan nefis 
Ihamur işlerine kıyasen ağır bir surette resim ıstiyfa-
sı nava'ftkı madelet görülemediğinden glüten mamu
latından alınacak resim hakkında tarife kanununa 
zeylen tanzim eylediğim mevaddı kanuniyenin tet
kik ve kalbul büyuruU'masını rica eylerim efendim. 

15 Şubat 1927 
Konya Mebusu 
Kâzım iHünsü 

Türkiye Büyük! Millet 
Meclisi 13.4.1927 

Kavanini Malüye Encümeni 
Adet 

77 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Hariçten getirilecek glüten mamulatından alına
cak gümrük resmi hakkında Konya Mebusu Kâzım 
Hüsnü IBeyin (teklifi kanunisi ve Layiha Encümeni 
Mazbatası, Heyeti Umuiye kararı ile Encümenimize 
havale buyurulmakla Maliye Vekili AbdülhaHik (Beyin 
huzuruyla tetkik ve müzakere olundu. 

Serdedilen esbabı mucibeye nazaran mezkûr (tek
lifi kanuni Eneümeriimizce aynen kabul edilmiş ol
makla b'ermucibi havale Muvazenei Maliye Encü
menine tevdiine karar verildi. 

IKavanind Maliye 
Encümeni Namına 

Ifîeyazıt 
Şefik 

Kâtip 
Oiyarlbekir 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Mazbata Muharriri 
Ankara 
İhsan 
Aza 

Kionya 
Mustafa 

Aza 
Kocaeli 

Türkiye Büyük: Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Karar Numarası : 104 
Kayıt Numarası : 2/633 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye! 

Hariçten getirilecek glüten mamulatından alına
cak gümrük resmi hakkında Konya Mebusu Kâzım 
Hüsnü Bey tarafından verilip, Layiha Encümenince 
şayanı müzakere görülmüş ve 9.3.1:927 tarihli He
yeti Umumiye içtimaında Kavanin ve Muvazenei 
Maliye 'encümenlerine havale buyrulmuş olan tek
lifi kanuni Maliye Encümeni mazlbatasıyla birlikte 
Encümenümize tevdi kılınmakla tetkik ve müzakere 
olundu. 

Teklifi kanunî esbabı mueibe&inde Şeker Hasta
lıklarına mahsus olarak hariçten getirilen glüten ma
mulatından alınacak Gümrük resmi hakkında, Güm
rük Tarifei Umumiyesinde bir sarahat mevcut ol
mamasına binaen Gümrüklerce bu nevi mevaddan 
tarifei umumiyenin üçüncü faslında münderiç mevad--
da kıyasen gümrük resmi alınmakta ve bu sebeple 
glüten ekmeğinden bisküi ve nefis hamur işleri dere
cesinde alman resim beher kiloda 43 kuruşa baliğ 
olduğu izah edilmekte ve söker hastalıklarına musap 
olan kimseler tarafından kullanılan bu nevi mamulat
tan alınan resmin haddi lâyıkına tenzili talep olunmak
tadır. 

Filhakika Gümrük Tarifei Umumiyesinde Glüten 
ile Glüten mamulatından alınacak Gümrük resmi 
hakkında bir sarahat mevcut olmadığı icra kılınan 
tetkikattan anlaşılmış ve bu gibi mevaddan tarifenin 
üçüncü faslında münderiç meVadda kıyasen resim 
istiyfası ise muvafıkı madalet görülememiş olmakla 
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teklifi vaki esasv itibariyle bilkabul bu baptaki lâyihai 
kanuniyenin bazı tadilâtla kabulü takarrür eyleyerek 
Heyeti Umumiyeye takdim kılınmıştır. 20. Nisan . 1927 

Reis 
Çatalca1 

Şakin 
Kâtîp 
Konya 
Fuat 
Aza 

Bazale 
Süleyman; Strrı 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Mazbaita Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenan i 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Konya Mebusu Kazım Hüsnü Beyin Teklifi 

Hariçten Getirilecek Glüten Mamulâtmdan alınacak 
Gümrük Resmi haJkkmdafei, Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 10 . Mart . 1332 tarihli 
Gümrük Kanununun birinci maddesine merbut tari
feye berveçhialtî fıkra tezyil olunmuştur : 

«Talbalbette kullanılan Glüten Mamulâtının beher 
kilosundan On kuruş resmi Gümrük istiyfa olunur» 

ÜKÎNÖt MADDE — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MAİLDE — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

MüMaizenıeii. MıaOliye. Encütaenfeip Tadili 

Hariçten Getirilen Glüten ve Mamulâtmdan alınacak 
Gümrük Resmi hakkında Kanun 

ÖjRtflNCİ MADDE — 10 . Mart . 1332 tarihli 
Gümrük Tarifei Umumiyesinin üçüncü fablının 53,59 
ve 63 üncü numaralarında muharrer mevad mıeyanın-
da tajba'bette müstatnel; Glüten ve Glüten mamulâtının 
beher yüz kilosundan tarifedeki resmi aslînin yalnız 
bir mjşJ'i Günırük resmi istiyfa olunur. 

M N C Î MADDE — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 'Bu kanunun ahkâmını 
icraya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
vat. mı?. (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın, kajbul etmeyenler el kaldırsın. 
Madjdejere geçilmesi kabul edikrıiştir* 

i Hariçten Getirilen Glüten ve Mamulâtından alınacak 
Gümrük Resmi hakkında Kanun 

i BİRİNCİ MADDE•— 10 . Mart . 13>3<2 tarihli 
Gümrük Tarif ei Umumiyetinin üçüncü faslının 53,59 
ve 63 üncü numaralarında muharrer mevad meyanm-
da tababette müstamel Glüten ve Glüten mamulâtı
nın beher yüz kilosundan tarifedeki resmi aslînin yal
nız bir misli Gümrük resmi istiyfa olunur. 

REİS — Kabul edenler lu f̂f® el,kaldırsın, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmiştir, 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinde 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kajbul edenler lütfen el kal
dırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
olunmuştur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâmım 
icaraya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, ka'bul etmeyenler lütfen.el. kaldırsın. Ka-

I bul edilmiştir. Kanunun ikinci müzakeresine geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın,, Kabul edilmiştir. Ruznaroenin 
yedinci maddesine geçiyoruz. 

I 7. — Memleketimize ithal olunan suni çivîtlerin 
Gümrük Tarifei Umumiyesinin 576 ncı ve 581 nci 
numaralarından hangisine tatbiki lâzım geleceğinin 
tefsiri hakkında 3/870 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümenleri Maz
bataları. 

REİS — Okunacaktır. 

Memildketimlize.ltihail Oiuınan Suni ÇivMerİn Gümırülk 
Tarifeli Umuımıiyiesdnlin 576 ve 581 indi Nutma-ra'lanndan 
Hanıgiıstinıe Tartlbütkü, Lâzım Geleceginlin Tefsiri Hakikim-

I da 3/870 Numaralı Başve'kâlet Tezkeresi ve Kavanin 
'Ve ıMuivazemöi Maliye Enıoülmıenteni 'Maizbaıtaları 

I Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 8 Şubat 1927 

Kalemi Mahsûs Müdiriyeiti 
Ade* 

6/572 Lef : 4 

Büyük ıMillÖt 'MieclM Riyaseti Celilesinıe. 
Memleketimize ithal olunan Suni Çivitlerin 

Gümrük Tarifei Umumiyesinin 576 ncı veya 531 inci 
j numaralarından hangisine tatbiki lâzım geleöeğinım 
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tayin ve tefsiri hakkuida- Maliye Vekâleti Celüesin-
den yazılan 23 Kânunlsahi. 1927 tarih ve 64344/17 
numaralı.; tezkere 'sureci ile merbutatı lef fen takdim 
olunmuştur. 

Mıikfteıẑ sffluı İfasına ve nötiidesinikı liş'airum mü
saade buyuruîmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Rüsumat iM'üdiriye'ti 

Umumİyesi 
64344:6/17 

Başvekâletti OeMeyıe 
istanbul Gümrükleri .Muamelâtını Teftiş etmiş 

olan Maliye Müfettişi tarafından Gümrük Tarifei 
Umumiyesinin suni çivitler hakkındaki tarzı tatbi
katı tenkit edilerek memleketimize ithal olunan ça
maşır çivilerinin tarifenin 576 ncı (Suni çivit her 
nev'i) numara'sına tatbiki teklif olunmuş ve rüsumat 
tarife» Müdürlüğünce de mezkûr çivitlerin tatbik 
olumageHdiği veçibilie tartifertin 5l8ıl inci (ffeşjbu 
ıtaınifenıim sair yedecksde 7iM®lwamiysm kim
yevi boya. ve. müstahzaratı) numarasına tat
biki iktiza edeceği mütalaa edilerek ledettevdi tari
fe • 'tetkik' komisyonundan • ekseriyet ımıtalââsiyle ya
zılan -kararda da (Türk'iye'de urrramiyetîe çivit .tesmi
ye edilen her nevi ve şekildeki çamaşır 'boyalara!in 
mezkûr1 576 neı suni çivit numarasına 'tatbiki lâzım 
geleceği- ifade ohmtmıştur. 

Tarifemizin 575 nci numarasmdaki çivit kelimesi
nin tarifenin Fransız lisanı ile yazılmış olan metnin
deki- mukabili İndiğe olarak ve 576 ncı numarasmda
ki (Suni çivit her nev'i) kelimesi de Îndigo Artificile 
de Toute Sorte diye muharrer odup tetkikaıtı vakıaya 
göre Îndigo denilen madde İndigo'tier namındaki ne
batın yaprağından istihraç edilmekte ve bunun terkip 
suretiyle sunileri de yapılmakta ölüp içinde İndigo-
tin denilen cevher bulunmayan ve Outre mer gibi 
namlarla tevsim editen çamaşır boyalarının bu mad
delerin (hiçbiriyle fettnen bir alâkâ&ı yoktur. 

VazjıJKaouıu tarifemizdeki çivit kelimesiyle 
Frarjjsızea metninde görüldüğü veçhile Îndigo deni
len maiddei nebatiyeyi ve:'bunun da* ilâvesiyle bitıter-
kip, yapılmakla olaasunüecini kaydetmiş ise derunun-
da tnıdiig.Qitin bulunmayan çamaşır boyalarının ne 
575 ve ne de ,57*6 ncı. numaralara /tatbik edilmeyip 
581 nci numaraya JtatSbık. edilmesi ve eğer çivit keli
mesiyle. hem Îndigo maddesini hem de beynelhalk 

ı çivit namiyle yad olunan çamaşır boyalarını kastey-
leroiş -iıse o hailde 'bunların da 576 inci numaraya tfevfi-
kan resminin ahzı icâbeder. 

Mesele her İki suretle de (bir kararı tefsiriye ar
zı Miyaç .etmekde olmasiyle Maliye Müfettişinin 
ve tarife müdürünün mütalâaları ve tarife tetkik kö-

{ misyonu kararının suretleri melfufen takdim kılınmış 
ve ihtiyaten çamaşır çivMerinin 581 ile 576 ncı nu
maraları beynindeki fark rüsumunun depozito tari
kiyle alınması tamimen gümrüklere yazılmış oldu
ğundan ahvali maruzaya nazaran keyfiyetin iBüyük 
Millet Meclisine 'şevkiyle tefsiren ittihaz ıbuyrulacak 
ıkararın emir ve tebliğini rica eylerim efendim. 
23/i26-Kânunisani-'l927 

Maliye Vekili 
Mustafa Abd'ülhalik 

Tüjrkiye 
Büyük Millet Meclisi 23.3.1927 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet 

74 ' 
Karar Numarası 

3/870 Kayıt Numarası 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Beynellhalk çivit namıyla yad olunan çamaşır bo
yalarının çivit talbiri ile ifade olunduğuna göre ta-

I rifenin 575 nci çivit numarasına mı (suni çivit her ne
vi) taibiri altındaki 576 ncı numaraya mı, (İşlbu tarif e-

J nin sair yerlerinde zikrolunmayan kimyevi 'boya ve 
müstahzalâtı) talbiriyle ifade kılınan 581 nci numara-

I ya mı tevfikan talbii resim olması lâzım geleceğinin 
tefsirine tayini lüzumuna mütedair evrak Başvekâle
tin 8 Şubat 1927 tarihli ve 6/572 numaralı tezkeresi 
üzerine Heyeti Umumiyeden Encümenimize havale 

I huyrulmakla tetkik olundu. 

Encümenimiz tarifenin Fransız lisanı ile yazılmış 
olan metninde'ki Fransızca talbiratı da nazarı dikkate 
alarak bir neticeye vasıl olmak istemiş ve bu husus-

I taki muhtelif makamat tarafından vaki telakkiyatı da 
tetkik eylemiştir, 575 numaradaki çivit kelimesinin 
mukaibili îndigo'dır, 575 numaradaki (Suni çivit her 

I nevi) kelimelerinin mukabili de Îndigo artificie de 
*outesorte'ldu:s Çividin mukaibili olan Îndigo denilen 

I madde tndigotiye denilen bir nebatın yaprağından 
I istihraç edilmektedir. Beynelhalk çivit denilen madde-
I de ise Îndigo denilen cevher yoktur, tndigonun ter-

21 - -



î : 62 2 . 5 . 1927 C : 1 

kip suretiyle sunileri dahi yapılmakta olduğundan 
576 ncı numara 'bunları kastetmektedir. Binaenaleyh 
Fransızca metinde Qutre Mer gibi namlarla tevsim 
edilen çamaşır 'boyalarının ne 575 ve ne 576 ncı nu
maralarla alâkası varit olamaz. Şu takdirde çamaşır 
boyası olan mevzubahis maddenin tarifenin 581 nci 
(İşbu tarifenin sair yerlerinde zikrolunmayan kimyevi 
'boya ve mustazalatı) numarasına ithal edilmesi lazımı 
geleceğine karar verilmiştir. Bermuculbi havale Muva-
zenei Maliye Encümenine tevdi kılındı. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Munharriri 

Beyazıt Ankara 
Şefik İhsan 

Kâtip Aza 
Diyarbekir Ordu 

Cavit Haindi 

Aza Aza 
Kırklareli Saruhan 

Şevket Kemal 

Fikrai Tefsiriye 

Çamaşır çivitleri tarifenin 581 nci numarasına da
hildir. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazibatası 

Riyaseti Ceiileye 

Memleketimize ithal olunan suni çivitlerin Güm
rük Tarifei Umumiyesinin 576 ve 581 nci numarala
rından hangisine tatbiki lazım geleceğinin tayin ve 
tefsiri hakkında olup Heyeti Umumiyenin 12.2.1927 
tarihli içtimaında Kavanin ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine havale buyrulan Başvekâlet tezkeresiyle 
rnüteferriatı Kavanini Maliye Encümeni Mazibatası 
ile birlikte Encümenimize tevdii kılınmakla tetkik ve 
müzakere olundu. 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatasında tafsi
len muharrer olduğu veçhile hakiki çivit tarifenin 
575 ve suni ve terkibi çivit tarifenin 576 ve derununda 
-İndiıgotin- çivit ceVheri bulunmayan ve çamaşır ve 
badana için kullanılan boyaların da tarifenin 581 nu
maralarında muharrer rüsuma tabi olması iktiza ede
ceği tetkikatı fenniye ile sabit olduğundan bu veç
hile tefsiri hakkında Kavanini Maliye Encümeninin 
fikrine Encümenimizde iştirak eylemiştir. Ancak ya
zılan fikrai tefsiriye meselenin izahına kâfi görülme
diğinden bu bapta daha muvazzah şekilde tertip edi

len frkrai tefsiriye zirde arz olunmuş olmakla kabulü 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

20 Nisan 1927 
Reis 

Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Fikrai Tefsiriye 
Terkibi çivit tarifei umumiyenin 576 ncı numara

sına ve îndigotinsiz çamaşır ve badana çivitleri, ta
rifenin 581 nci numarasına dahildir. 

REİS — Efendim, fikrai tefsiriyeyi reye arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Ruznamenin sekizinci maddesine.geçiyoruz. 

8. — Teşkilatı Esasiye Kanununun kuvvet kazaiye-
ye mütedair olan 4 ncü faslının elli dördüncü ve yüz 
üçüncü maddeleri münderecatına nazaran, aşar nizam
namesinin hini meriyetindeki şekli hükümet itibariyle 
mevzu kuyudun mevaddı esasiyei kanuniye ahkâmına 
göre verilen hükümlerde kabiliyeti tatbikiyesi olup ol
madığının tefsiri hakkında 3/558 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Kanuni Esasi, Adliye ve Kavanini Maliye 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 

21.4.1341 

Büyük, iMdlet Meclisli Rıiyalsetıi CeMteısfiıne 

Adliye Vekâleti Celilesinden mevrut 16.4.1341 ta
rih ve Umuru Hukukiye Müdüriyeti 52/1779 nu
maralı tezkerede, Manyas Gölünün 18 Haziran 1333 
tarihinden itibaren üç senelik bedeli iltizamı olan bir 
milyon iki yüz bin kuruş saydı mahi rüsumundan ba
zı esbabı zaruriye hasebiyle intifa edilemeyen zama
na ait bedeli iltizamdan dört yüz bin kuruşun tenzili 
hakkındaki hükmü iptidaiyi tadilen mülga İstanbul 
İstinaf Mahkemesince sadır olan ve iktisabı katiyetle 
mevkii icraya vaz olunan ilâmın, aşar nizamnamesinin 
elli beşinci maddesi mucibince iradeye iktiran etmek 
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üzere mülga Adliye Nezaretinden Sadarete irsali es
nasında tebeddülü Hükümet vukuu üzerine muame
lesi ikmal ve infaz olunamadığından bahisle muktazi 
muamelenin ifası hususunun İstanbul İcra Riyasetinin 
ifadesine atfen Cinayet Müddeimumiliğinin acelei işa-
ratından olduğu 'bildirilmiş ve aşar nizamnamesinin el
li beşinci maddesinde bir mültezimin iltizamında bu
lunan mahalde muharebe, İsyan gibi esbabı mücbire-
den naşi hasılatı öşriyetin miktarı küllisi istihsal olu-
namayarak mültezim fevkalâde zarara uğradığı tak
dirde işbu zararın tahakkuk edecek miktarının hida
yet mahkemesinden sâdır olacak ilâm üzerine hâ ira-
dei seniye bedeli iltizamdan tenzil olunacağı muhar
rer ise de Teşkilatı Esasiye Kanununun kuvvei kazai-
yeye mütedair olan 4 ncü faslının el'li dördüncü ve yüz 
üçüncü maddeleri münderecatına nazaran aşar ni
zamnamesinin hini meriyetindeki şekli hükümet itiba
riyle mevzu olan kuyudun salifüzzikir mevaddı esasi-
yei kanuniye ahkâmına göre kabiliyeti tatlbi'kiyesi ol
madığı mütalaa edildiği gibi varidatı devletten bir 
kısmının tenzili hususunun hükümetin malumatıyla 
icrası da muktazi bulunmuş olduğundan keyfiyetin 
Meclisi Âlice hal ve tefsiri teklif olunmuştur. Muk-
tezasının ifasına ve neticesinin inhasına müsaade buy-
rulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Kanunu Esasi Encümeni Tezkeresi 
Riyaseti Celileye 

4.2.1926 
Evvelemirde icâbatı hukukiyesi teemmül olunmak 

üzere Adliye Encümenine takdim kılındı. 
Kanunu Esasi Encümeni Reisi 

Namına Kastamonu 
Necmettin 

Adliye 'Encümeni 'Mazbatası 

10.3.1926 

Manyas Gölünün 18 Haziran 1333 tarihinden iti
baren üç senelik bedeli iltizamı olan bir milyon iki 
yüz bin kuruş saydı mani rüsumundan bazı esbabı 
zaruriye hasebiyle intifa edilemeyen zamana ait be
deli iltizamdan dört yüz bin kuruş tenzili hakkındaki 
hükmü iptidaiyi tadilen mülga İstanbul İstinaf Mah
kemesince sâdir ıolan ve iktisabı katiyetle mevkii ic
raya vaz olunan ilâmın, aşar nizamnamesinin elli be
şinci maddesi mucibince iradeye iktiran etmek üzere 
Adliye Nezaretinden Sadaröte irsali esnasında tebed

dülü Hükümet vukuu üzerine muamelesi ikmal ve in
faz olunamadığından bahisle muktazi muamelenin ifa
sı hususunun İstanbul İcra Riyasetinin ifadesine at
fen Cinayet Müddeiumumiliğinin çümlei işaratından 
olduğu bildirilmiş ve aşar nizamnamesinin 55 nci mad
desinde bir mültezimin iltizamında bulunan mahalde 
muharebe, isyan gibi esbabı mücbireden naşi hasılatı 
öşriyenin miktarı küllisi istihsal olunamayarak mülte
zim fevkalâde zarara uğradığı takdirde işbu zararın 
tahakkuk edecek miktarının bidayet mahkemesinden 
sâdır olacak ilâm üzerine bâiradei seniye bedeli ilti
zamdan tenzil olunacağı muharrer ise de Teşkilâtı Esa
siye Kanununun kuvvei kazaiyeye mütedair olan dör
düncü faslının elli dördüncü ve yüz üçüncü maddeleri 
münderecatına nazaran aşar nizamnamesinin hini me
riyetindeki şekli hükümet itibariyle mevzu olan kuyu
dun salifüzikir Teşkilâtı Esasiye Kanunu maddelerine 
göre kabiliyeti tatbİkiyesi olmadığı mütelaa edildiği 
gibi varidatı devletten bir kısmının tenzili hususunun 
hükümetin malûmatı ile icrası da muktazi olduğundan 
keyfiyetin Meclisi Âlice hal ve tefsir edilmesine dair 
Başvekâletin 21.4.1341 tarih ve 6/2025 numaralı tez
keresi Efllcüimıenıimjizıe havale Ibuyrulmıakla tetkik ve 
icabı tezekkür edildi. 

Hükmün kesbi katiyyet etmiş olmasına rağmen bu 
hususta bir mahkemenin ilâmı ile hukuku Hazinenin 
kısmen veya tamamen ıskatı lâzım gelmeyeceği der-
kârdır. Bu itibarla Mahkeme ilâmının resen infazına 
imkân yoktur. Ancak, mültezimin zarar ve ziyanı el-
yevm mevkii meriyetten kaldırılan aşar nizamnamesi
nin 55 nci maddesi dairesinde tahakkuk ederek hük
me rabtedilmiş ve hükmü vaki de iktisabı katiyyet et
miş olmasına nazaran tahakkuk eden zarar ve ziyanın 
tenzili hakkında hukuku hükümraninin mastarı olan 
Büyük Millet Meclisinin bir karar ittihazı zaruridir. 
Kanuni vaziyeti arz ve tespit edilen meselei oıezkû-
reden dolayı Teşkilâtı Esasiye Kanunu noktasından 
beyanı mütalaa edilmesi için tekrar Kanunu Esasi En
cümene gönderilmesi bilmüzakere karargir olmuştur. 
Keyfiyet Heyeti Umumi yeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reis Vekili 

Konya 
Refik 
Kâtip 

Saruhan 
Kemal 

Aza 
Bozok 

Mazbata Muharriri 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Aza 

Karasi 
Osman Niyazi 

— 23 
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'Kanunu Esası Entcüımıenli [Mazbatası 

29.12.1926 

Aşar nizamnamesinin ahkâmı dairesinde Ibir ilti
zam bedelinden tenzilât icrasına dair istihsal edilen, 
fakat istihsalden sonra mezkûr nizamnamesinin 55 
nci maddesi hükmünce hükümdarın iradesine iktiran 
ettirilemeyerek icrası Cumhuriyet Hükümetine kal
mış olan bir ilâmın kanuni vaziyetini istifsar zım-
mında Encümenimize havale edilen 'Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası tetkik ve müza
kere olundu : 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi Bü
yük Miilet Mieclisinin bizzat kendi ifa edeceği vazife
ler arasına yalnız Mahkemelerden sâdır olup katiyyet 
keşfetmiş olan idam hükümlerinin infazını kayıt ve 
ithal etmiş 54 ncü madde ise mutlak olarak Mah
kemeleri ıiv mukarrer atını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve İcra Vekilleri Heyeti hiçbir veçhile tebdil ve tağ
yir ve töhir ve infaz ahkâmına muhalefet edemez de
miştir. Aşar nizamnamesinin 55 nci maddesinde mev
cut olan iltizam bedelinden 'bir miktarın tenziline dair 
sâdır olacak bir ilanın üzerine hükümdarın da iradesini 
istihsal lüzumunu mutazammın bulunan kayıt, bu ila
mın infazına müsaade almak suretinde telakki olun
duğu ve ilamın icrası buna talik ve tehir olunduğu 
halde maddenin şu hükmünü 103 ncü maddeye itti-
baen Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi ve tatbikini 
gayri caiz bulmak ve 'bu noktai nazardan nizamname
nin o kaydını mümasil ahvalde tatbikten sarfınazar 
ederek ilamın keslbikatiyyet etmesiyle hazine matluba-
tından tenzile hükmedilen miktar ne ise onu mahkûmu 
lehin zimmetinden hükmen ve fiilen sakıt tanımak ka
nuni Ibir zaruret olur. 

Ancak, böyle bir ilamın icrası devletin tahakkuk 
eden matlubatından bir miktarını harici esbap ilcası 
ile tenzil ve bu itibar ile devlet emvalinden sarfiyat 
'mesabesinde bir hareket demek olduğuna ve muva
zene haricinde sarfiyat caiz olmayıp binnetice tetkik 
ve tasdiki iBüyük Millet Meclisine âk olan hesabı 
kati üzerine müessir olacağına nazaran Encümeniniz 
bu yolda katiyyet kesbetimiş bir mahkeme kararından 
sonra irade istihsali için aşar nizamnamesinin 55 nci 
maddesine konulan kaydı hazine kuyudundan tenzil 
ve terkin muamelesinin ifası için bugünkü hükümet 
usulünce bir kanunu mahsus tedvin ve Meclise sevk 

etmekten ibaret ve tarna*r±iyle şekle ait ?feir mecburi
yet olmak üzere kaibufl ediyoruz. 

Keyfiyet Heyeti Umtarilyeye arz olunur. 

Kanunu Esasi 
Encümeni Reisi 

Namına 
Rasih 

Kâtip 
Rize 

'Buradaki iradei seniyenin 
lühükiyle muamelenin it
mamına dair olan kaydın 
Reisicumhur tarafından 

tasdilki suretiyle itmamı 
demek alacağı cihetüe 

muhalifim. 
Ali 

Mazbata Muharriri 
Giresun 

Hakkı Tarık 

Aza 
Zonguldak 
Tumalı Hilmi 

Aza 
Denizli 

Haydar Rüştü 

Adlijye 'Bncümıenii 'Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

16.1,1927 

Aşar nizamnamesinin ahkâmı dairesinde bir ati-
zam (bedelinden tenzilât icrasına istihsal edilen fakat 
istihsalden sonra mezkûr nizamnamenin 55 nci madde
si hükmünce hükümdarın iradesine iktiran ettirileme
yerek Cumhuriyet Hükümetine kalmış olan bir ilâmın 
kanuni vaziyetini tefsir ricasını mutazammın 3/558 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Kanunu Esasi ve 
sabık Adliye Encümeni -Mazbatası mütalaa ve tetkik 
kılındı : 

'Bir taraftan ilamı mezkûrun Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun mevalddı mahsusasına »tevfikan lazımül 
icra bulunması diğer taraftan bu icranın matlubatı -
devletten bir miktarının tenzilini müeddi ve devletin 
hesabı katisi üzerine amieddir i atması ve snıavazene 
haricinde sarfiyatı tazatntnun etmesi idölayısıyîa bu 
tenzil ve terkin muamıelesiitön ancak IbfâgünM hükü
met usulünce tanzim ve sende üdilmiş, brir kanunla te
min edileceği Kanunu Esasi Bnoü«nenincer takarrür et
miş ve mezkûr Encümen mazbâtastndaki es*ba(bı mu-
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cibe Encümenimizce de muvafık görülmüş olmakla 
Heyeti Umumiyeye arz 'olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mustafa Fevzi 
(Kâtip Aza 

Yozgat Antalya 
Hamdi Ahmet Saki 
Aza Aza 

Kastamonu Sanman 
Ali Nazmi Kemal 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 

KaN&nıkıü Maliye Bnjcüm'enıi Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Aşar nizamnamesinin ahkâmına göre bir iltizam 

bedelinden tenzilat icrasına dair istihsal edilen ve fa
kat istihsalden sonra mezkûr nizamnamenin elli be
şinci maddesi hükmünce hükümdarın iradesine ik
tiran ettirilemeyerek icrası Cumhuriyet Hükümetine 
kalmlş olan 'bir ilamın kanuni vaziyetini tefsir tale
bini mütazammın 21.4.1341 tarih ve 6/2025 numara
lı Başvekâlet tezkeresi ve ol baptaki Kanunu Esasi 
ve Adliye Encümeni Mazbataları Heyeti Umumiye ka
rarıyla Encümenimize 'havale buyurulmakla tetkik ve 
müzakere olundu : 

Adliye Encümeni, marüzzikir nizamnamenin mad-
dei mahsusasına nazaran hükmün kesbi katiyet etmiş 
olmasına rağmen mahkeme ilamının hukuku hazine
nin kısmen veya tamamen ıskatı noktai nazarından re
sen infazına imkân olmadığı ve mahaza hükmün ikti
sabı katiyet etmiş olmasına göre tahakkuk eden mev
zubahis zarar ve ziyanın tenzili hakkında Büyük Mil
let Meclisinin bir karar ittihaz etmesi mütalaasında 
bulunmaktadır. Kanunu Esasi Encümeni ise ilamın 
kesbi katiyet etmesi ile hazine matlubatından tenzi
line hükmedilen miktarına ise onu mahkûmulehin 
zimmetinde hükmen ve fiilen sakıt tanımak kanuni 
Ibir zaruret ise de işbu ilamın icrası devletin tahak
kuk eden matlubatından bir miktarını harici eslbap M-
casıyla tenzil ve devlet emvalinden sarfiyat mesabe
sinde bir hareket demek olduğundan ve bu cihet ise 
hesabı katiye müessir bulunduğundan itmamı mua
mele içîn buigünkü şekle göre ancak bir kanunu mah
sus tedvini zaruretini şekle-ait bir mecburiyet telakki 
etmekte olduğunu mülahaza eylemektedir. v 

Meseleyi Maliye Vekili Bey huzuriyle ve işbu nok
tai nazarlar etrafında tetkik keyfiyetiyle müzakere 

eden Encümenimiz Teşkilâtı Esasiye Kanununu bir ila
mın keslbi katiyet etmesi için usulü mevcudei kanu
niye Ee muayyen olan şekle bir kaydı zait ilavesine 
mani bulmakta ve 'binaenaleyh katiyet kesbeden bu 
ilamın infaz 'hükmünü tabii telakki eylemektedir. Esa
sen matlubu af mahiyetinde olmayıp bir yanlışlığın 
tashihi vaziyetinde olan böyle bir matlubun terkini 
kaydı devletin hesabı katisi üzerine müessir olmadığı 
ve ibu misilluğ terkin için kanun teklifine mahal bu
lunmadığı cihetle alman izahate göre elyevm tatbikat
ta da cari olduğu üzere mevzubahis ilamın bugün 
keslbi .katiyet-eden ilamat misilluğ meri olan usul dai
resinde icra ve infazı için evrakın Maliye Vekâletine 
tevdiine karar verilmiştir. 

Keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Beyazit 
Şefik 
Kâtip 

Diyarbekir 
Bulunmadı 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Ankara 
İhsan 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

REİS — Söz isteyen var mı? 
İSMET BEY (Çorum) — Bu tefsir maddesi hak

kında Adliye Encümeninin iki, Teşkilâtı Esasiye En
cümeninin bir, ibir de Kavanini Maliye Encümeninin 
(bir mazbatası vardırki; dört mazbatadır. Her maz
batada noktai nazarlar başka başkadır. Adliye En
cümeninin ilk mazbatasında; aşar nizamnamesinin 55 
nci maddesinde, bir mültezimin iltizamında bulunan 
mahalde muharebe, isyan gibi esbabı mücbireden na-
şi hasılatı öşriyenin miktarı küllisi istihsal olunamaya-
rak mültezim fevkalade zarara uğradığı takdirde işlbu 
zararın tahakkuk edecek miktarının bidayet Mahke
mesinden sâdır olacak ilam üzerine bâiradei seniye 
bedeli iltizamdan tenzil olunacağı... Diyor ki; bâira
dei seniyenin manası ne olduğunun tefsirini talep et
miştir. 

Adliye Encümeni diyor ki; bâiradei seniye tabiri
nin manası; hukuku hükümraninin istimalinden iba
rettir. Binaenaleyh kesbi katiyet etmiş ilam üzerine 
yapılacak tenzil muamelesi ibir kanun teklifiyle olur. 
Çünkü 'hukuku hükümraninin mastarı Büyük Millet 
Meclisidir. Vakıa kesbi katiyet etmiş olan ilamın bi-
lâkaydü ve şart infazı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
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sarahati icalbından ise de iradei seniye tabirinin ifa
desi hukuku hüikümraninin istimali manasıdır. Bu
günkü şekli hükümete göre bunun mastarı da Büyük 
Millet Meclisidir, Bir 'kanunla bu tenzil muamelesi ya
pılır', diyor ki Adliye Encümeninin ilk telakkisi bu
dur. Teşkilâtı Esasiye Encümeni; Kesibi katiyet etmiş 
olan ilamın bilâkaydüşart infazı bir zarureti kanuni
yedir. 'Binaeneleyh - eski tabirce - ibâiradei seniye 
cümlesi lağvdır ve bir şey değildir, bunun mahalli 
istimali yoktur diyor. Yalnız tahakkuk eden hazine 
tnatiubatının tenzilini bir muvazene sarfiyatı adde-
derdk binaenaleyh muvazene sarfiyatı için kanun ol
ması lazımdır kanaatına tapılarak o da bunun ıbir ka
nunla teklif edilmesi noktai nazarına vasıl, olmuş. 
Adliye Encümenimde bu son noktai nazarı, ikinci 
mazbatasında kabul etmiştir. 

Kavanini Maliye Encümeni de düşünmüş, tefsi
rin mevzuu gayet muayyenken mesela bedeli iltiza
mın nizamnamede muayyen esbabı mücbire dolayı
sıyla tamamını cibayete imkân hâsıl olamadığı için 
mültezime ve o nizamnamenin bahşetmiş olduğu hak 
mucibince mahkemeden sâdır olacak ilam mucibince 
yapılacak tenzili bir yanlışlığın; yani tahakkukatta 
yanlışlığın tashihi mahiyetinde telakki etmiştir. Yani 
böyle bir yanlışlık yoktur, bedeli iltizam bidayeten 
doğrudur, ne tahakkuk etmiş ise odur. Fakat bedeli 
iltizamın tamamii cıbayetine mani olan esbabı müc
bire dolayısıyla mültezim mahkemeden almış oldu
ğu ilam mucibince tenzilini talep etmiştir. Şu halde 
bir yanlışlığın tashihi mahiyetinde bir şey değildir. 
Bir yanlışlığın tashihi bedeli muayyen miktarının ya 
aşağısında veyahut fazla olarak defatiri esasiyeye 
geçmesidir ki; muayyen olan miktara göre tashih 
muamelesinin yapılmasından ibarettir. Bu esas, Ka
vanini Maliye Encümeninin istinat ettiği noktai na-. 
zar, varit değildir. 

Bu ancak kesbi katiyet etmiş bir ilam mucibince 
kanunen mültezime verilen hakkın bir hüküm ile te
yit edilen şeklinin ifasından ibarettir. Bu şeklin ifa
sında Hükümetin sormuş olduğu mahalli tefsir (bâi-
radei saniyenin manası var mıdır, yok mudur?) dan 
ibarettir. Teşkilatı Esasiye Kanununun bilâkaydüşart 
kesbi. katiyet etmiş olan ilamın infazını emrettiği için, 
ilamın infazı zaruridir. Fakat sarfiyat mahiyetinde 
olduğu için Hükümetin kanun getirmesi lazımdır. Di
yor ki: Teşkilatı Esasiye Encümeninin de noktai na
zarı doğru değildir. Tahakkuk eden matlubatın büt
çe senesinde tahsil olunmayan kısmı gelecek seneye 
devrolunur. O senenin bütçesinin malı değildir. Bina

enaleyh bu, eski usul muhasebeye göre on beş sene 
ilânihaye devreder ve mümteniüttahsil olursa müruru 
zamanla kaydı terkin edilirdi. Şimdi yeni bir usulü 
muhasebe kanunu yapılmış ve bunda yeni prensipler 
teklif edilmiştir. Hükümet, bunda matlubat ve ta-
hakkukat bakayasının beş senede tahsil olunmayan 
kısmının mümteniüttahsil olduğuna dair mahalli he
yetlerince yapılacak tahkikat üzerine heyeti idare 
mazbatalarıyla da tevsik edilerek terkini kaydı hak
kında Maliye Vekâletine mezuniyet verilmesi şek
lindedir. Fakat Divanı Muhasebat Encümeni bu 
noktai nazara iştirak etmemiş ve bunu kesbi kati
yet etmiş bir ilam, yani kanuni vasaikten addetmiş; 
idari vesaikten addetmiştir. Binaenaleyh idari vesaik 
üzerine terkini kaydın doğru olmayıp ancak idari 
vesaik üzerine bir kanun teklifi lazım olduğu noktai 
nazarını kabul etmiştir. Bu esasa göre ilamın infazı 
Teşkilatı Esasiye Kanununa göre zaruridir. Muvaze
ne sarfiyatı addedilmediği için kanun teklif edilme
sine de lüzum yoktur. Adliye Encümeninin noktai 
nazarına göre; Meclis hukuku hükümraninin mastarı 
olduğuna nazaran ve eski nizamnamenin sarahatine 
binaen mahkeme ilamının ikmali hukuku hükümra
ninin tecellisine bağlanmıştır. Bu noktai nazardan 
kanun teklif etmek lazımdır. 

Şimdi, esas, bu kadar karışık noktai nazar için
de bir yanlışlığın tashihi mahiyetindedir. Binaenaleyh 
bu ilama göre bunun terkini kaydını yapıverelim de
mek bendenizce doğru değildir. Belki bu meseleyi 
halleder. Fakat bunu esaslı bir prensibe raptetmek 
için bu dört mazbatayı Muvazenei Maliye Encüme
nine vermek lazımdır ki, bunu, ileride Muhasebei 
Umumiye Kanununa vaz edeceği prensibe göre hal
letsin ve ancak işte o vakit mesele esaslı surette hal
ledilmiş olur. Esasen Muvazenei Maliye Encümenine 
de uğramamıştır. Şimdi bendeniz bu mazbataların 
müzakere edilmeksizin, arz ettiğini izahat mucibince, 
Muvazenei Maliye Encümenine havale edilmesini 
teklif ederim. Encümenin bu noktayı iyi tetkik ede
rek esaslı bir prensibe raptetmesi lazımgelir kanaa
tindeyim. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Bütçe Encümenine... 

İSMET BEY (Çorum) — Evet, Bütçe Encümeni
ne... 

REŞİT BEY (Malatya) — Kavanini Maliye En
cümeninin tefsiri çok yanlıştır. Çünkü ilam kesbi ka
tiyet etmemiştir. Bir borçtan tenzilat yapılması mah
kemenin verdiği bir hükmün iradei seniyeye iktiran 
etmesine mütevakkiftir, yani şarta muallaktır. O şart 
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ikmal edilmediğinden dolayı ilam kesbi katiyet et
memiştir. İrade kalkmıştır. Bugün irade yoktur, hu
kuku hükümrani Meclise aittir. Binaenaleyh, bunun 
Meclisin tasdikinden geçmesi lazımdır. Bir defa o 
para varidatı umumiye, Muvazenei Umumiye Ka
nununa dahildir. Nasıl Muvazenei Umumiye Kanu
nunun kabulü Meclisi Aliye ait ise bunun tenzilatı 
da mutlaka Meclisi Aliye ait olur. Bu noktai nazar
dan bu mesele Muvazenei Umumiye Kanununa da
hil olduğu için ve Muvazenei Umumiye Kanunu da 
Meclisi Alinin kabulüne mütevakkıf olduğu içindir 
ki, bu da onun aynıdır, emsalidir. Mutlaka Meclisi 
Alinin kabulü lazımdır. Yoksa bu tenzilat noktası 
ve Kavanin Encümeni mazbatası yanlıştır., Esasen 
ilam kesbi katiyet etmemiştir. Çünkü, hukuku hü
kümrani tespit edilmemiştir. Bundan dolayı o tefsi
rin reddi lazımdır. Muvazenei Maliye Encümenine 
gitsin, Muvazenei Maliye Encümeni ya yeniden bir 
maddei kanuniye getirir, yahut başka bir şey yapar 
getirir ve bu mesele hallolunur. Yoksa, bu varidata 
dahildir, Muvazenei Umumiyeye dahildir. Varidat da 
Meclisi Alinin kabulüne vabeste bulunduğundan 
böyle bir para meselesi tefsir ile halledilemez. 

KAVANÎNÎ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ ŞE
FİK BEY (Beyazıt) — Efendim, Meclisi Alinizin 
ta yerlerin dibine kadar defnetmiş olduğu hukuku 
hükümraniden hâlâ bahsedilmektedir. (Hukuku Hü
kümrani Meclistedir sesleri) Müsaade buyurun, Reşit 
Beyin sözüne cevap veriyorum. 

Hukuku hükümrani, aşar Nizamnamesi Meclisi 
Aliniz tarafından ilga edildikten sonra büsbütün git
miştir. Asıl mevzuubahsolacak, Teşkilatı Esasiye Ka
nunumuzdur. Teşkilatı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinde : «Mahkemelerin mukarreratını Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti hiç bir 
veçhile, tebdil ve tağyir ve tehir ve infaz ahkâmına 
mümanaat edemez» diyor. Bugün elde layetegayyer 
kesbi katiyet etmiş bir ilam vardır. 

Hukuku şahsiyeye müteallik bir ilamdır. Ahkâmı 
cezaiyeye dair olsa idi, belki Meclisi Ali affı cihe
tine giderdi. Bu ilam lâzimülinfazdır. Bu ilamı alan 
bir adam Hükümete irae ettiği gibi Teşkilatı Esasiye 
Kanununun 54 ncü maddesi mucibince Hükümet se-
rrıina ve ateyna diyecektir. Başka laf yoktur. Bunun 
bütçe üzerine müessir olduğu ve bunun Meclisi Ali
den bir karar çıkmak suretiyle telafisi imkânı olduğu 
hakkındaki müdafaat, kanunun sarahati katiyesine 
karşı keenlemyekündür. Biz bu meseleyi Maliye Vekili 
Beyefendinin huzuru ile müzakere ettik. Teşkilatı 

Esasiye Kanunundan sonra ittihaz edilen usul, bu gibi 
layetegayyer olan bir ilam ibraz edildiğinde bir ka
rarname ile Reisicumhurun tasdikine arz edilerek 
lazım gelen muamelesi ifa ediliyordu. Hatta sandık
tan para verilmesi lazımgelirse veriliyordu. Bu ise bir 
terkini kayide aittir ki, on sene mi, on beş sene mi 
olacağı, aşar Nizamnamesinin meri olduğu zaman
lara aittir... 

Fakat ilam bugün Teşkilatı Esasiye Kanununun 
bu sarahatine karşı lazümüiinfazdır. Binaenaleyh 
Kavanini Maliye Encümeni bu cihetler hakkında 
uzun müzakereler yaptı, bunun hakkında Meclisi 
Aliden ya bir af kanunu çikarmak yahut başka türlü 
muamele yapmak, yahut bütçe üzerinde müessir bu
lunması gibi mutalaatta bir mana göremedi. Bunun 
Maliye Vekâletince elyevm mürtehaz olan usul daire
sinde terkini kaydının icrası için iadesine karar ver
di. Ve Heyeti Çelilenize arz etti. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bir sual soracağım 
müsaade buyurunuz. Bu para varidata dahil midir, 
değil midir? İkincisi Teşkilatı Esasiye Kanununun 
mabadine mi şümulü vardır, makabline mi şümulü 
vardır? Bu ilam Teşkilatı Esasiye Kanunundan ev
velce mi çıkmıştır, yoksa sonra mı çıkmıştır? Evvel 
çıkmıştır. Evvelce çıktığı için şarta muallaktır. Hu
kuku hükümrani bugün Meclise aittir. Meclisten ka
bulü lazım mıdır, değil midir? 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — İlam ne şekil ile çıkarsa 
çıksın Iayetegayyerdir. Artık başka laf yoktur. 

REŞİT BEY (Malatya) — Layetegayyer değildir. 
Iradei seniye diyor. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Yine iradei seniyeden 
bahsetme efendim, adamı sinirlendiriyorsun (hande-, 
ler). 

REŞİT BEY (Malatya) — Meclis tasdik edecek
tir. Mutlaka Meclisin tasdikine vabestedir. Bu ilam 
Teşkilatı Esasiye Kanunundan evvel çıkmıştır. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Evvel de çıksın, Teşki
latı Esasiye Kanununun dairei şümulü ve emri dahi
lindedir, binaenaleyh Kavanini Maliye Encümeninin 
arz ettiği şekilde kabulünü arz ederim. 

REİS — Efendim bir takrir var, 
Riyaseti Celiley© 

Şifahen arz ettiğini eslbaba binaen mevzubahis 
'tefsir mazbatalarının esaslı surette tetkikini ve dai
mî bir kaideye raibtı için Muvazenei Maliye Encü
menine havalesini teklif ederiim. 

Çorum Mebusu 
İsmet 
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RBİS — Bu takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Muvazene! Maliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

Ruznıamenin doikuzuncu maddesinin müzakeresi
ne geçiyoruz. 

9. — Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait 
Yemekli ve Yataklı Vagonların Gümrük Resminden 
Muafiyetine Diar Olan Kanuna tezyil edilecek me-
vad hakkında 111146 numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası, 

REİS — Okuyoruz : 

Bbynelmiiflel Yataklı Vagonlar Şirketin© Ait Yemekli! 
ive Yaltakh Valgonlarin Güjmıriük Resimlinden ıMıüaifiiyeı-> 
tinle Dairi Olan Kanuna Tezyiil Edilecek IMıeyad Hak!-* 
kında 1/İlli46 Nulmiairalı Kanun Uâylilhası ve Muva-

ızenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
'Başvekâlet 
Müsteşarlığı 

Adet : 6/ıl5Ü,7 

17 . 4 . 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilerine 

Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine Ait Ye
mekli ve Yataklı Vagonların Gümrük Resminden 
Muafiyetine dair olan 8 Haziran 1926 tarih ve 917 
numaralı Kanuna tezyil edilecek mevad hakkında 
Nafıa Vekâleti Celilesince itanlzim edilen ve İcra Ve
killeri Heyetinin 13 Nisan 1927 tarihli iÇfcimaında 
tezekkür ve Medüsi Âliye arzı tasvip olunan Kanun 
lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının müsaddak 
sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına, neticesinin i'ş'arına müsaade 
büyurulmasını rica eylerim efendim.,,, 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı Mucibe 
Memleketimizin vesaiti hazırai medeniye ile teç

hizi ve halkın esbabı istirahitinin İtenini yolunda 
hükümetçe ifa editegelen teşebbüsat ve fedakârlık 
cümlesinden olarak geçende Demir Yollarımızda 
Yataklı Vagonlar işletilmesi zımmında Beynelmilel 
Yataklı Vagonlar Şirketiyle bir mukavelename akıt 
ve imza cdilmıiş ve Şirket mezkûrenin celbedeceği 
Yemekli ve yataklı vagonların derunlarındaki de
mirbaş eşya ile birlikte Gümrük Resminden muafi

yeti zımmında Büyük Millet Meclisince 917 numaralı 
Kanun kabul ve ta'sdik buyrulmuştur. 

Yataklı vagonların miütemimimatıridan olanı ve 
işletime umuriyle yolcuların bir kat daha istirahatle-
riıni temin nOktali nazarınidan ve 'bilhassa atiyen Irak, 
Suriye ve Mısır'a Tren tertip ve tahrik etmemiz 'ih
timalinin mevcut bulunmasından dolayı pek ziyade 
lüzumu bulunan Furgon ve «Pulman» salon vagon
larının de celbi ve Demiryollarımızda işletilmesi dü
şünülerek vaki olan müracaat ve izhar olunan arzu 
şirketi rnezkûrece hüsnü telakki olunarak işbu Fur
gon ve salonların gümrük resminden istisnası şartı 
ile, celbine muvafakat edilmiştir. 

Mevzubahis olan Furgon ve salon vagonların 
gümrük resminden isltisna edilmediği takdirde, şirket
çe celbinden sarfınazar edilmesi tabiî olup halbuki 
bunların hükümetçe mubayaa ve celbi dıse, yalnız 
bir Furgon için yirmibeş bin liradan fazla masraf 
•Miyarına mütevakkıf bulunduğu cihetle, halen im
kân dahilinde bulunmamaktadır. 

Binaenaleyh Gümrük resminin alınmaması sure-
tiyl's yapacağımız cüz'î fedakârlığa şirket itarafından 
binlerce liralık kıymeti haiz olan furgon ve salonla* 
celp edileceği ve bu yüzden memleketimizin vesaiti 
hazırai medeniye ile teçhiz ve halkın da vesaiti mez-
kûreden istifadesi ve binnetice esbaJbı istirahati daha 
ziyade temin kılınacağı ve memlekete fazla edevatı 
müteharrike ]de girmiş bulunacağı nazarı dikkate alı
nınca zikrolunaın Furlgon ve salonların gümrük res
minden istisnası zarurî ve muktazi bulunmuştur. 

TBMM 
Muvazenei Maliye BncümeniJ 

Adet 
ll'l'l Karar numarası 
1/11146 Kayıt numarası 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine ait ye
mekli ve yataklı vagonların gümrük resminden mu
afiyetine da'ir olan Kanuna tezyil edilecek mevad 
hakkında olup Heyeti Umumiyenin 18 . 4 . 1927 
tarihli içtimaında Encümenimize havale buiyrulao 
kanun lâyihası Maliye Vekili Mustafa AJbdüHhMük 
beyin huzuriyla tetkik ve müzakere olundu. 

İşbu lâyihai kanuniye ile Beynelmilel yataklı va
gonlar ve sürat katarları şkketü tarafından Türkiye 
dahilinde işletilmek üzere ithal edilecek furgonlarla 
pulman salon vagonlarının da, beynelmilel yataklı 
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vagonlar şirketine ait yemekli ve yataklı vagonlar 
gilbi, için!deki demüribaş eşya ile 'birlikte gümrük res
minden muafiyeti talep edilmektedir. 

Halkın istirahaitüni temine ve memlekete fazla ve
saiti nakliye girmesine hizmet edecek olan teklif va
kıa esas itibariyle Encümenimiz de taraftar olmuş ve 
fcazı tadilât şekliye icrası 'ile kalbul olunan lâyilhai 
kanuniyenin Heyeti Celileye arzına karar verilmiş
tir, 

Reis 
Çatalca 

Şakir 

Aza 
izmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Çorum 
viühendis Ziya 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Aza 

Giresun 

25 Nisan 1927 
Kâtip 
Konya 

Fuat Bey 
İmzada bulunmadı 

Aza 
Bozdk 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Kütahya 

Faik 

Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 
Kanun 

'Madde 1. — Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şir
ketine ait yemekli ve yataklı vagonların Gümrük 
Resimimden muafiyetine dair olan 8 Haziran 1926 
tarihli ve 917 numaralı Kanuna mevad atiye tezyil 
edilmiştir. 

Madde 2. — Beynelmilel yataklı vagonlar ve sü-
ralt katarları şirketi tarafından Türkiye dahilinde 
işletilmek üzere ithal edilecek furgonlarla pulman 
salon vagonları dahi derunlarındaki demirbaş eşya 
ile birlikte Gümrük resminden muaftır. 

iM&dde 3. — Bu Kanun 'neşri tarihinden mute-
ıberdir. 

Maldde 4. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
Vekili memurdur. 13 Nisan 1927 

©aşyekıil 
îsmet 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Recep 

Dalhlliya Vekili 
M, Cemil 

Adiliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekilli 

İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tdvifik Rüşttü 

Maliye Vekili 
Muisıtalfa Albdüıllhalik 

Nalfıa Vekili 
İBehıiç 

TicaröS Vekili 
Musıfcafa Rahmi 

Maarif Vekil 
Mustafa 'Necati 

Ziiraait Vekıili 
Mehmet ıSalbri 

Sılhhiye ve Muaveneti 
îçfUilmıaliya Vekili 

•Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadi l 

Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait yataklı 
ve yemekti vagonların gümrük resminden mualfiyeitine 
dair 8 Haziran 1926 tarihli kanuna müzeyyel kanun. 

'Birinci Madde — Beynelmilel Yaltaklı Vagonlar 
Şirketine ait yataklı ve yemekli vagonların gümrük 
resminden muafiyetine dair olan 8 Haziran 1926 ta
rihli ve 917 numaralı kanunun birinci maddesine fık-, 
rai atiye tezyil olunmuştur: 

«Beynelmilel yataklı vagonlar ve sürait katarları 
şirketi tarafından Türkiye dahilinde işletilmek üzere 
ilıhal edilecek furgonlarla pulman salon vagonları dahi 
deruhlarındaki demirbaş eşya ile birlikte gümrük res
mimden muaftır.» 

İkinci Madde 
berdir. 

bu kanun neşri tarihinden multe-

Üçüneü Madde — Bu kanunun ahkâmını 
Maliye Vekili memurdur. 

ıcraıya 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında s/öz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kalbul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler 
el kaldırsın. Maddelere geçilmesi kalbul edilmiştir. 

Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait Ya
taklı ve Yemekli Vagonların Gümrük Resminden 
muafiyetine dair 8 Haziran 1926 tarihli kanuna mü
zeyyel kanun; 

Birinci Maldde — (Beynelmilel Yaltaklı Vagonlar 
Şirketine ait yataklı ve yemekli vagonların gümrük 
resmimden mualfiyeitine dair olan 8 Haziran 1926 ta
r ihi ve 917 numaralı kanunun birinci maddesine fık-
rai atiye tezyil olunmuştur: 

«Beynelmilel Yataklı Vagonlar ve SüraJt katarları 
Şirketi tarafından Türkiye dahilinde işletilmek üzere 
ithal edilecek furgonlarla pulman salon vagonları da
hi derunlarındaki demirbaş eşya ile birlikte gümrük 
resminden muaftır.» 

REıS — Bir takrir var eferidim. 
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Riya'seltfi Geİileye 
Fıkrai müzeyyelenin üçüncü satırındaki pulman 

isminden sonra (ve emsali) keBmesİriin ilâvesini teklif 
ederim. 

Aydın Mdbusu 
Mitihalt 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Emsali ke-
'l'imesi çoğa gider. 

MİTHAT BEY (Aydın) — Reis Beyefendi mü
saade eder misiniz izaıh edeyim? Efenldim (pulman) 
Ike'tem'âsi olursa yalnız o şirketin vagonları girebile
cektir gibi bir mana muralt edildiği anlaşılıyor. Hal
buki maksat hükümetçe itilâf edilen bilcümle şirketle
rin salon vagonlarının girmesidir. Nitekim emsali sa
lonlar İstanbul'a kadar da geliyor. Onun için pulman 
ve emsali salon vagonları demek lâzımdır. Yoksa ak
si takdirde yalnız pulman girecektir. Hükümetin itilâf 
etmiş olduğu başka şirketlerin salonlarının girmesi için 
yeni kanunlar yapılma'sı lâzım gelecektir. Kanunun 
buna mani olmak için bu şekilde çıkarılmasına lüzum 
vardır. Pulman ve emsali salon vagonları diyelim. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Encümeniniz gümrük mua
fiyetini ihtiva eden bu ğilbi kayıtlara (Ve emsali) diye
rek bir fcettimıe ilâvesi ile tevsii taraftarı değildir. An
cak maksada nazaran pulman kaydı bazı müşkülât 
tevlit edebilir. Bu kaydın ref'ine yalnız '(salon vagon

ları kaydının tespit edilmesine imkân olabilir. (Mu
vafık sesleri) 

MİTHAT BEY (Aydın) — Reis bey o halde tak
ririmi geri alıyorum. Matlup hâsıl olmuştur. 

REİS — Şu halde (pulman) kelimesini kaldırıyo
ruz. Bu suretle maddeyi kabul edenler el kaldırsın 
'kabul etmeyenler el kaldırsın, kalbül edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kalnun neşri 'talihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kaibul 
edenler lütfen el kaldırsın, kaibul demeyenler lütfen 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim ruznamenin onuncu maddesine 
geldik. Fakat onuncu maddeden on altıncı maddeye 
kadar olan mevad bu gün tevzi edilmiştir. Şu hallide 
başka müzakere edilecek bir şey kal'mıalmi'ştır. Çar
şamba günü saat T4,00'te içtima edilmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerât; Saat : 15,25 
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