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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile aktolunarak ruznaraede mü

zakere edilecek madde bulunmadığından pazartesi günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Refet Avni Doğan If. Rüştü 

2 — HAVALE E 

Lâyihalar 
1 — (i mayıs 1929 tarih ve 1436 numaralı kanunla 

ihracna mezuniyet verilen bononun (314 161) liraya ib
lâğı hakkında kanun lâyihası (Bütçe Encücmnine). 

Tezkereler 
2 — Münhal bulunan Şurayi Devlet âzalıkları için in

tihap yapılması hakkında Başvekâlet tezkereni (Adliye 
ve Dahiliye Encümenlerinden mürekkep Müşterek En
cümene) 

Takrirler 
3 — Bilecik Mebusu İbrahim Beyin, muamele ver

gisi kanununun ikinci muvakkat maddesinin tefsiri hak
kında takriri (Bütçe Encümenine) 

Mazbatalar 
4 — Hariciye ve İktisat vekâletleri 1930 sonesi büt-

1 — Kazanç vergisi kanununun bazı madde
lerinin tadili hakkındaki kanun lâyihasının yeri 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. Y Ü K S E K R E İ S L İ Ğ İ N E 
Kazanç vergisinin bazı maddelerinin tadili 

hakkında 1 2 - 2 - 1 9 3 1 tar ih ve 6/429 numaral ı 
tezkere ile t akd im olunan kanun layihasının'' is
t i rdadı Maliye vekâletinden rica olunmaktadır . 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulması rica 

DÎLEN EVRAK 

I çeleıind 67 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/ftO numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (Ruznameye) 

i T. — İzalei şüyu davalarından ne suretle harç alına
cağının tayin ve tefsiri hakkında 3/24 numaralı Başve-

I kâlet tezkeresi ve Adliye, Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

(i — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, tiftik ke
çilerinden alman verginin tadiline dair 2/2 numaralı ka
nun teklifi ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

7 — 1931 senesi bütçe kanununa merbut (ü ) cetve
lindeki hatanın tashihi hakkında 3/78 numaralı Başvekâ-

I let tezkeresi ve Bütçe Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

I 

olunur efendim. 
Başvekil 

İsmet 
Reis — Alelûsul iade ediyoruz. 
Efend im; ruznamemizde müzakere olunacak 

başka bir lâyiha yoktur . Müsaade buyurursanız 
evrakı varide meyanmda bazı lâyihalar va rd ı r 
ve tevzi de edilmişlerdir. Onları müzakere edelim. 
(Muvafık sesleri). Bu lâyihalardan tevzi edilen
lerin ruznameye alınmasını Kabul edenler. . . 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saa t i : 14 

Reis — Refet B. 

Kât ip le r : Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ), Avni Doğan B. ( Y O Z G A T ) 

Reis — Celse açılmıştır, Efendim. 

3 — RIYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 
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Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Reis Beyefendi, 
usule ait bir noktayi tavzih etmek istiyorum. 
Efendim, zannederim ki şimdiki teklifiniz tevzi 
edilenlere aittir. 

Reis — Evet Efendim. 
Refik Şevket B. ( Devamla ) — Bendeniz böyle 

dört tane mühim meselenin bir anda ve alel
acele okunarak müzakere edilmesi ve reye ko
nulması nizamnamei dahiliyi müsait göremiyorum. 

Nizamnamei dahilide; tevziinden 48 saat geç
meden müzakere olunamaz, sarahati vardır. Bu 
sarahati katiyeyc binaen her halde 48 saat 
beklemek zaruridir. 

Yusuf B. ( Denizli) — Fakat Meclisin kara
rı da karardır. 

Reis — Nizamnamei dahilî sarih olmakla 
beraber meclisin teamülü de şudur. Evrakı va
ride meyanmda bulunan her hangi bir madde 
Heyeti Umumiyenin tensibile karara rabıt ve 
müzakereye vazo! anabilir. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat) — Nizamnamei 
dahilî sarihtir ve ona riayet etmek lâzımdır. 
( Gürültüler ) 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Efendim; ni
zamnamei dahilî meselesi kanunların müzakere
sinde ve onların infazında en esaslı mesailden
dir. Hangi meselelerin Makamı Riyaset tarafın
dan reye konulacağına ve hangi meselelerin ko-
riulmiyacağına dair nizamnamemizde sarahat var
dır. Yoksa, nizamnamenin sarahaten menettigi 
bir şeyi reye koymak doğru olmadığı gibi buna 
rey vermek tc yanlıştır. Nizamnamei dahilide de
niliyor ki; tevziinden 48 saat geçmeden her hangi 
bir mesele mevkii müzakereye konulamaz. Böyle 
mühim ve hatta teşkilâtı esasiyemiz gibi bir 
kanunun tadiline esas olacak bir nizamnameye 
muhalif hareket etmek doğru olabilir mi? ( Gü
rültüler ) . Bu müzakeresi kabul edilen mesele
lerin hepsi bizim için muhtacı tetkiktir, çünkü 
vazıh değildir. 

Bütün bu vuzuhsuzluklar karşısında bir çok 
muhtacı tetkik meseleleri alelacele müzakereye 
sevketmekte de isabetsizlikler olabilir. Meclisi 
mümkün olduğu kadar isabetsizlikten tenzih için 
bendeniz nizamnamei dahilinin koyduğu müd
det kadar vakit birakılması hususunda ricada 
bulunacağım. 

Sonra teamülden bahsettiler. Teamül ni

zamnamede mevcut olmıyan maddelerde mev-
zubahs olabilir. Teamül teessüs etse bile ni
zamnamenin ruhunu ve manasını ifade ve tasrih 
için onu yıkmak da vazifedir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Muhterem 
arkadaşlarım; Refik Şevket Beyefendinin nizam
namei dahilî hakkındaki izahatları doğrudur. 
Fakat nizamnamenin diğer mevadını da müta-
lea buyururlarsa görürler ki Heyeti Celile lü
zum gördüğü zaman her hangi bir meseleyi ruz-
nameye alıp müzakeresine geçebilmesi kaydı ora
da mevcuttur. Nizamname hu temayülü men 
değil bilakis tecviz etmiştir. Bu nizamname He
yeti Cclilenizin usulü müzakeresini tanzim eden 
bir nizamname olmakla beraber lüzum gör
mediğiniz zamanlarda onun icabatına tamamen 
riayet edilmek lâzımdır. Her hangi bir işin 
derhal müzakeresi arzu edildiği ve bu arzu da 
bir esbabı mucibeye istinat ettiği takdirde He
yeti C el ilenin kararile onun müzakeresine geçil
mekte mahzur yoktur. Nizamname de buna mani 
değildir. Nizamnamenin hükmü yine daimî ve 
mutlaktır. Esasen evrakın bir kısmı iadedir. Di
ğer bir kısmı da senesi geçtiği için münakale 
yapılamaz şeklindedir Heyeti Celile bunları 
ruznameye almış ve müzakeresine karar ver
miştir. Müzakere esnasında eğer bir maddenin 
behemehal daha geniş bir tetkika muhtaç ve 
mütehammil olduğu görülürse bunu her hangi 
bir atî içtimaa bırakabiliriz. Nizamname muci
bince her hangi bir işi 48 saat geçmemiştir, mü
zakere edemeyiz diye müzakereyi tehir edecek 
olursak fena neticeler hasıl olabilir. Arkadaşlar, 
öyle hadiseler olur ki bir dakika bile tehir edi-
lirlerse büyük mahzurlar doğar. O zaman da 
48 saat geçmemiştir, müzakere edilemez dene
bilir mi? Heyeti Celile bu gibi mühim mesele
lerde derhal bir karar vermek zaruretindedir. 
Binaenaleyh Heyeti Celilenin vermiş olduğu bu 
karara riayet ve hürmetle müzakereye devam 
ederiz. 

Reis — Efendim; Riyset kendiliğinden bu 
meseleyi reye arzetmiş değildir. Vaki olan bir 
teklifi reye arzetmiştir ve hiç bir itiraz vaki 
olmadan bu teklif kabul olunmuştur. Riyasetin 
bıı kararı iptale hakkı olmadığı gibi bunu reye 
dahi koyamaz. 

Binaenaleyh müzakereye devam edeceğiz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Hariciye ve İktisat vekâletleri 1930 se
nesi bütçesinde 67 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/90 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası fil 

Reis — Mazbatayı reye arzedioyrum. kabul 

N 
buttur. 

4 numaralı matbua zaptın sonuna mer-

edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiktir. 
2 — halei şüyu davalarından ne suretle harç 

alınacağının tayin ve tefsiri hakkında 3/24 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye, Maliye ve Büt
çe Encümenleri mazbataları flj 

buttur. 
numaralı matbua zaptın sonuna mer-
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Reis — Heyeti umıımiyesi hakkında söz is-

tiyen var mı! 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim; bu me

selelerin şimdi müzakeresi iyin dermeyan edi
len esbabı mucibe şu idi: Bunlar daha. evvel 
halledilmiş nakil filân gibi şeylerden ibarettir. 
Halbuki şimdi okunan kanun lâyihası; bir kaç 
kanun ; icra kanununu, sulh hâkimleri kanununu, 
hare tarifesini tadil eder mahiyette esaslı bir 
kanun olarak görüyorum. Vakıa beredeniz Ad
liye Encümeninde bulunuyorum, bendenizin encü
mende bulunmadığım bir zamanda çıkan bu lâyiha 
o kadar basit değildir. Binaenaleyh bunun isti
cal edilmiyerek ve hiç olmazsa basit görül-
miyerek okunması ve söz söylenebilmesi için 
zaman bırakılmasını Heyeti Muhteremenizden ri
ca ediyorum. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Müstaceliyet 
kararı yoktur. İkinci müzakeresi vardır. 

Refik şevket B. (Devamla) — Bendenizce 
müstaceliyet kararı olmadığı için sözü ikinci mü
zakereye bırakmak demek, her hangi bir me
selenin birinci müzakeresinde söz söylemek hak
kının merfu olduğunu iddia etmek demektir. 
Birinci defa müzakere edeceğiz, ikinci defa 
müzakere edeceğiz, onun için Heyeti Muhtereme
nizden rica ediyorum bu meselelerin tetkika 
tahammülü vardır. Henüz daha okumadık. Saat 
14 te içtima edildi önümüzde bu kanunu bul
duk ve hemen müzakeresine başlıyoruz. Bunun 
gelecek inikatta müzakeresinde hiç bir mahzur 
yoktur. İsticalde de fayda yoktur. Mümkünse ge
lecek inikatta müzakere edelim. 

Reis — Bir takrir veriniz efendim, reye ko
yalım. 

Refik Şevket B. — Usule ait olan işler için tak
rir yoktur efendim. 

Reis — Teamüldür efendim; Ankarada Hükü
met teşekkül ettiği günden beri teamül bu 
şekildedir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Usule ait olan 
şeyler için takrir istenmez zannediyorum. 

Reis — Takrir verecek misiniz efendim? yok
sa lâyihanın heyeti umumiyesini reye koyu
yorum. 

Heyeti umıımiyesi hakkında başka söz istiyen 
var mı? ( Hayır sesleri ) . 

Maddelere geçilmesini kabul edenler. . . Et-
miyenler. . . Kabul edilmiştir. 

12 muharrem 1304 tarihli harç tarifesine mü-
zeyyel mehakimi sulhiye vazifesini ifa ile mü
kellef mehakim ve devairde alınacak harçlar 
hakkında 12 eylül 1329 tarihli kanunu muvak

kate bir madde ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — Bir gayri menkulün hissedarlar 

arasında taksimine dair sulh mahkemelerinden 
verilen kararlardan maktuan ( 100 ) kuruş harç alı
nır. Taksimi mümkün olmiyan gayri menkulün 
satılarak bedelinin taksimi suretile şüyuun iza

lesine müteallik verilecek hükümlerden mesain 
j açık artırma neticesindeki kıymetinin yüzde biri 
j nisbetinde harç alınır. Bu harç. müşariklerden 
! hisseleri nisbetinde istifa olunur. 
] İcra dairelerince bu gibi hükümlerin iera-
! sında başkaca resmi tahsil alınmaz. 
| Mükerrem B. ( İ spa r t a ) — Reis Beyefendi, 
j ( Muşa ) olacak. 
, Reis — ( Meşa ) yazılmış tashih olunacak. 
| Maddeyi bu suretle kabul edenler. . . Etmi-
! venler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Reis — Kabul edenler. . . Etmiyenler. 
bul edilmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Ka-

MADDE 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya 
Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Reis — Kaimi edenler. . . Etmiyenler. . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi hitam bulmuş
tur. 

3 — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı II ey in, 
tiftik keçilerinden alınan verginin tadiline dair 
2/2 numaralı kanun teklifi ve İktisat Maliye ve Büt
çe Küçümenleri mazbataları fi] 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat) — Efendim, ben
deniz bu lâyihayı geçen Meclisin tatilinden 
mukaddem, sayım vergisinin tenzili teklifinden 
evvel vermiştim. 

Bendenizin teklifim, yalnız verginin tenzili 
değildi. Teklifimde bazı teşvikkâr maddeler de 
vardı. Fakat arkadaşlarımdan rica ettiğim za
man, madam ki bir kanunla vergi tadil edil
miştir, bunun müzakeresine mahal yoktur de
diler. Evvelâ, tenzilden hükümet bir şey zarar 
etmedi. Zira . bu sene 600 bin tiftik fazla sa
yıldı, bunun da sebebi tiftik sayım vergisi ten
zil ediliyormuş şayiası idi. Fakat bendenizce ten
zil edilen bu 10 kuruş çok azdır. 

Çünkü bu gün tiftiğin okkası 30 kuruşa satıl-
maktadrr.Binaenaleyh bir az daha tenzil edilmeli
dir ve bu tenzilden netice itibarile hiç bir zarar 
geimiyecektir. Bendeniz bütün bunları başka 
bir zamanda tekrar mevzubahs etmek üzere tekli
fimi geri alıyorum. 

Reis — Efendim, tekliflerini geri alıyorlar. 

i — 1931 senesi bütçe kanununa merbut (D) 
cetvelindeki hatanın tashihi hakkında 3/78 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası f2İ 

fil o numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 1 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 

var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

1931 senesi bütçe kanununa merbut (D) 
cetvelinde tashih yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1931 senesi bütçe kanununun 5 
inci maddesine merbut (D) cetvelinin Maarif ve
kâleti kadrosuna ait kısmında (Liseler, orta mek
tepler) suretinde yazılmış olan serlevha (Lise, mu
allim ve orta mektepler ) şeklinde tashih edilmiş
tir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1931 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Ma
liye vekili memurdur 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 

arzediyorum. 
Besim Atalay B. ( Aksaray ) — Reis Bey dil 

hatası var, yanlış geçti. (Lise, muallim, orta mek
tepler) denemez. (Liseler, Orta mektepler ve mu
allim mektepleri ) denilir. ( Geçti senleri ) . 

Mükerrem B. (İsparta) — Reylerin neticesi he
nüz tebliğ edilmedi. 

Reis — Efendim, müsafthah şekil okundu, de
diğiniz gibidir. Siz matbu nüshaya göre soyuyor
sunuz. 

Besim Atalay B. (Aksaray ) — öyle okundu 
efendim. 

Reis — O suretle tashih edilmiştir efendim. 
Başka rey vgrmiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Efendim; reylerin neticesini arzediyorum. 
1931 senesi bütçe kanununa merbut (D) cet-

eetvelinin tashih edilmesi hakkındaki lâyihai ka
nuniye için, lâyihayi kabul etmek suretile (188) 
zat reye iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. Bi
naenaleyh kanun (188) reyle kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat 14 te içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 14, 30 

1931 senesi bütçe kanununa merbut (T)) cetvelindeki hatanın tashihi 
hakkındaki kanunun neticei arası 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler : 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler : 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Münhaller : 

/Kabul e 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 

317 
188 
188 

0 
0 

12Q 
0 

den Ur J 

Numan B. 
Rasih B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yörük B. 
tsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Vasfi Memet B. 
Bayazıt 

Halit B. 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayreddin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B 
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Hasan Cemil B. 
îsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Baktei'iyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B, 
Yusuf B. 

Diyar bakir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne, 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B* 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

E) turum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Yusuf Ziya B. 
Gazi Antep 

Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Ali Rana B. 
Halil Ethem B. 
Hayrullalı B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza 11 
Yaşar B. 
Ziya et. tin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
S;ıit Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Muhlis B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 
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Ordu 
Ahmet îhsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Reeai B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Eteni B. 
Memet Hacıyunus B. 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
îsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Flüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Hasan B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Yan 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Alım et Cevdet B. 
Ahmet Erzurumlu B 
Avni Doğan B. 



Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Adana 
Ali. Münif B. 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Kardhisar 
izzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Hasan Yakup B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 1 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. ] 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Haeim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B, 

Bay azıt 
Übeydullah B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
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Zonguldak 
Esat B. 

Halil B, 
Hasan B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (R. V.) 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B, 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
( V . ) 
Talat B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 1 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
^ecip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Vlünir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. | 

îstanbiıl I 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 

Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
( V. ) 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

Kars 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kocaeli 
AliB. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Salâhaddin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. 

Ragıp B. 
Rifat B. 

Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (t. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karakisar 
tsmail B. 
Stfdri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
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Trabzon 

Halil Nihat B. 
Nebizade Haindi B. Urfa 

Dr. Refet B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 

• » a • < - « - « -

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 4 
Hariciye ve İktisat vekâletleri 1930 senesi bütçelerinde 
67 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/90 numaralı 

kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet "" ' 26 - V - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1471 ' • " " • * ' • . . 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hariciye ve iktisat Vekâletlerinin 1930 malî senesi bütçeleri arasında 67,000 liralık münakale 
icrası hakkında Maliye Vekaletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 25/V/1931 tarihli icti-
maında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olun
muştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
B a ş v e k i l 

_ ' ' ^ _.._" : : • - : • İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Büyük Millet Meclisinin intihabatın tecdidi hakkındaki kararile intihabatın icrası ve Reisicum
hur Hazretlerinin seyahatleri intibaları ve tekrar Riyaseti Cumhur makamına intihap buyurulma-
lan ve Mecliste muhtelif tarihlerde irat olunan umumî nutuklar hulâsalarının ve memleketimizin 
sair hususatma dair muhtelif memleketler ajanlarına verilen ve bu ajanlardan alınan haber telgraf-
namelerinin adedi sinini sabıkaya nazaran pek fazla olduğundan bu gibi hususat karşılığı ola
rak Anadolu Ajansına Hariciye bütçesinden verilmekte olan 150,000 liranın kifayet eylemediği 
anlaşılmış olduğundan sene nihayetine kadarki ihtiyacı karşılamak üzere tasarruf icrası müm
kün görülen İktisat Vekâletinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddelerinden ceman 67,000 lira
nın bittenzil salifülarz Hariciye bütçesinin 448 inci faslına nakli zarurî görülmüş ve merbut kanun 
lâyihası bu maksatla tanzim ve takdim kılınmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ * 

Kanun lâyihası 
MADDE 1 — Hariciye ve İktisat vekâletleri 1930 malî senesi bütçelerinin merbut cetvelde yazılı 

fasıl ve maddeleri arasında ceman 67 000 liralık münakale icrasına mezuniyet verilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

25 - V -1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. H. V. V. Ma. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekât S. Kaya S. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. I. M. V. 

Esat Flilmi M. Şeref Dr. Refik 
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655 
654 
654 
675 

1 
1 
3 
1 

F, M. Muhassasatın nevi Tenzil Zam 

iktisat Vekâleti 
Tohum istibdal ve tevzii 15 000 
Enstitüler 2 000 
İslah istasyonları 20 000 
Yüksek ziraat ve baytar mektebi inşaatı 30 000 

Hariciye Vekâleti 
448 Ajans tahsisatı 67 000 

67 000 67 000 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Bütçe Encümeni 14/XI/MU 

Mazbata No. 2 
E san No. 1/90 

Yüksek Reisliye 

1930 malî senesi Hariciye ve İktisat Vekâletleri bütçeleri arasında 67 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında olup Encümenimize havale olunann kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

1930 malî senesi hitam bulmuş ve hitam bulan bir malî sene bütçesi üzerinde münakale icrası 
ise malî mevzuat ile kabili tel it görülememiş olduğundan teklif olunan işbu lâyihanın Hükümete 
iadesine karar verilmiştir. Umumî Heyetin nazarı tasvibine arzolunur. 

Reis 
(iünıüşane 

11. Fehmi 
Âza 

İsparta 
Müh evre m 

M. M. 
Konya 
K. Zaili i 

Aza 
Erzurum 
Aziz 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
Aza 

Kayseri 
A.Hilmi 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 
Âza 

Yozgat 
S. Sırrı 

Âza 
Aksaray 

Dr. Galip 

Âza 
1 kırsa 

İL Tahniti 



Sıra No 2 
İzalei şüyu davalarından ne suretle harç almacağmm tayin 
ve tefsiri hakkında 3/24 numaralı Başvekâlett ezkeresi ve 

Adliye. Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 20 - XII -1930 
Sayı: 6/4447 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

tzalei şüyu davalarından ne suretle harç alınacağının tefsiren tayini hakkında Adliye ve
kâletinden yazılan 16 -12 - 930 tarih ve 13903 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim kılın
mıştır. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulması rica olunur efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Başvekâleti Celileye 

Sulh mahkemelerince rüyet olunan izalei şüyu davalarından ne suretle harç alınacağına dair sa
rih bir hüküm bulunmamasına binaen bazı mahkemelerce sulh harç tarifesinin ikinci maddesi mu
cibince mesain kıymeti müddeabih addolunarak yüzde iki ve bazı mahkemelerce mezkûr maddenin 
hadisede kabili tatbik olmadığı içtihadile mehakimi nizamiye harç tarifesinin 19 uncu maddesine 
tevfikan maktu harç alınmakta ve bazı mahkemelerce de hiç harç alınmamakta olduğu anlaşılmak
tadır. 

Harç alınmamasına sebep olarak harç tarifelerinin emvali gayri menkulenin taksimi hakkın
daki kanunlardan mukaddem olmaları itibarile izalei şüyu işlerinden harç alınacağının bu tarifelerde 
derpiş edilmemiş olması ileri sürülüyor. 

Nisbî harç alınmasına da mehakimi sulhiye harç tarifesinin ikinci maddesinde 500 kuruşu teca
vüz eden davalardan mahkûmunbihin yüzde ikisi hesabile harç alınacağı yazılı olup izalei şüyuu 
istenilen gayri menkulün müddeabihten başka suretle tavsifine imkân olmaması sebep gösteriliyor. 

Maktu harç alınmasına sebep olarakta mehakimi sulhiye harç tarifesinin meskût kaldığı haller
de mehakimi nizamiye harç tarifesinin tatbiki lâzım gelip bu bapta verilen hükmün de bir şeyin 
teslim ve icrasına mütedair olmaması hasebile 19 uncu maddenin (alelûmum bir şeyin teslim veya 
icrasını şamil olmıyan kararlara dair verilen ilâmattan maktuan harç alınacağını âmir olan hükmü 
dahilinde addi zarurî bulunduğu ileri sürülüyor. 

Meşam gerek doğrudan ve gerek satılarak bedelinin taksimi hallerinde salifülarz içtihat ve tat
bikata nazaran ne suretle harç alınacağının tefsiren tayini esbabının istikmaline müsaade buyrul
ması arzolunur efendim hazretleri. 30/XI/1930 

Adliye Vekili 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 31 - VI -1931 

Karar No. 4 
Esas No. 3/27 

Yüksek Reisliğiğe 

îzalei suyu davalarından ne suretle harç alınacağının tefsir suretile tayini hakkında Adliye ve
kâletinin işarına atfen Başvekâletten gönderilen 20 - i t - 1930 tarih ve 6/4447 numaralı tezkere 
Hükümetin talebile bu intihap dairesinde Encümenimize tevdi edilmekle Adliye vekâleti tarafından 
izam edilen hukuk işleri müdürü muavini bey huzurile tetkik olundu: 

Adliye vekâleti tezkeresinin hulâsası: Sulh mahkemelerince bakılan izalei şüyu davalarında bir 
kısım mahkemeler sulh harç tarifesinin ikinci maddesine tevfikan mesain kıymetini müddeabih 
addederek bu kıymet üzerinden, yüzde (2) harç almakta bir kısmı da bu kabîl davalar bir şeyin tes
lim ve icrasını şamil olmaması dolayısile mehakinıi nizamiye harç tarifesinin (19) uncu maddesine 
tatbik ederek yüz kuruş maktu harç almakta ve bazı mahkemelerde harç tarifelerinin emvali gayri 
nıenkıılenin taksimi hakkındaki kanunlardan evvel tedvin edilmiş olmaları ve izalei şüyu hakkında-
da bir sarahati ihtiva etmemiş olması itibarile hiçharç almamakta olduklarından ne suretle muamele 
yapılacağının tefsireıı tayini lüzumu beyan olunmaktadır. 

Keyfiyet Encümence müzakere edildi: 
Yukarıda hulâsa edilen Adliye vekâleti tezkeresinde bahsedilen kanunların hiç biri hâdisede 

esas ve mesnet ittihaz edilecek mahiyette olmadığından keyfiyetin tefsir yol ile hal ve faslına im
kân görülemiyerek bu bapta sarih bir hüküm konulması münasip görülmüş ve bu mülâhaza ile sulh 
mahkemeleri tarafından alınacak harçlar hakkındaki 12 eylül 1329 tarihili muvakkat kanuna bir 
madde ilâvesini mutazammın bir kanun lâyihası tanzim edilmiştir. , 

Encümenin tertip ettiği lâyihada izalei şüyu davalarına sulh mahkemelerince bakılmakta olma
sına göre bu mahkemelerce alınan diğer dava harçları da esasen müeccel olup hükmün icrası sırasın
da tahsil edildiğinden izalei şüyu davalarında dahi bu usule tevfikan icra sırasında istifa olunmak üze
re mesain icraen açık artırma neticesinde artırma bedelinin yüzde biri hare olarak alınması ve bu da
vaların diğer davalar gibi nıuhasamayı istilzam edermahiyette olmamasından harcın gerek davacı ve ge
rek müddeialeyh mevkiinde bulunan bütün müşariklere hisseleri nisbetinde ait olması maddede tasrih 
edilmiştir. 

İzalei şüyu için mesain satılarak bedelinin taksimi hakkındaki hükümlerin icrasında ayrıca icra 
tarafından yüzde beş resmi tahsil alındığı müzakere sırasında verilen izahattan anlaşılmış olmakla 
mahza gayri menkulâtta tasarruf ve intifa hususundaki nizayı bertaraf etmek maksadına matuf olan 
şüyuun izalesi mesailinde bu nisbette resmi tahsil alınması alâkadarların mağduriyetini müstelzim 
olacağı mülâhazasile encümenimiz tertip ettiği maddede gösterilen yüzde bir harçtan başka icra daire
leri tarafından resmi tahsil alınmaması hususunu da maddeye ilâve etmiştir. 

Bu suretle encümenimizin ittifakla ittihaz ettiği karara müsteniden tanzim edilen kanun lâyihasının 
alâka ve münasebeti dolayısile Maliye ve Bütçe Encümenlerine havalesi arzolunur. 

Adliye En. ilcisi M. M. Kâtip Âza Âza. Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Antalya Edirne Trabzon 

Mustafa Fevzi Salâh at tin A. ilamdı Haydar Hasan Hayrı liaif 

Âza \'/M Âza 
Kocaeli Antalya 

S. Azmi Ra<ji[> Numan 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 12 16-6-1931 
Esas No. 27 • 

Yüksek Reisliğe 

îzalei şüyu davalarından ne suretle harç alınacağının 
liye vekâletinin iş'arına atfen Başvekâletten gönderilen 
ralı tezkere ile Adliye encümeninin bu bapta tanzim ettiği kanun lâyihası ve esbabı 
mazbatası encümenimize tevdi olunmuş olmakla keyfiyet tetkik ve müzakere olundu: 

Adliye encümenince tanzim kılınan kanun lâyihasile bu baptaki esbabı mucibesi encümeni-
mizce de tamamen tasvip edilmiş olmakla havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak 
üzere arzolunur. 

tefsir suretile tayini hakkında Ad-
20-11-931 tarih ve 6/4447 numa-

mucibe 

Reis 
Çorum 
İsmet 

M. M. 
Bay azıt 
İhsan 

Kâ. 
tsparta 

Kemal Turan 

Âza 
Aydın 
Adnan 

Âza 
Diyarbekir 

Zülfü 

Âza 
İçel 

Emin 

Âza 
Kütahya 

Ömer 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

M. No. 3 
Esas No. 3/24 

14 - XI - 1931 

Yüksek Reisliğe 

İzalei şüyu davalarından ne suretle harç alınacağının tayin ve tefsiri hakkında olup Adliye ve 
Maliye Encümenlerinin mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi kılınan Başvekâlet tezkeresi Mu-
hasebei umumiye umum müdürü bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bu bapta Adliye Encümenince tanzim ve Maliye Encümenince de aynen kabul edilen kanun lâ
yihası encümenimizce de muvafık görülerek Umumî Heyetin tasdikına arzedilmesine karar verilmiş
tir. 

Reis 
Gümüşane 

H. Fehmi 
İsparta 

M üker rem 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 
Erzurum 

Aziz 

Kâtip 
Aksaray 

Süreyya 
Kayseri 

A. Hilmi 

Aksaray 
A. Süreyya 

Yozgat 
S. Sırrı 

Bursa 
Dr. Galip 

Elâziz 
H. Tahsin 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

12 muharrem 1304 tarihli harç tarifesine müze yy el mehakimi sulhiye vazifesini ifa ile mükellef meha-
kim ve devairde alınacak harçlar hakkında 12 eylül 1329 tarihli kanunu muvakkate bir madde ilâvesi

ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bir gayri menkulün hissedarlar arasında taksimine dair sulh mahkemelerinden veri
len kararlardan maktuan (100) kuruş harç alınır. Taksimi mümkün olmıyan gayri menkulün satıla
rak bedelinin taksimi suretile şüyuun izalesine müteallik verilecek hükümlerden mesain açık artırma 



_ 4 — 
neticesindeki kıymetinin yüzde biri nisbetinde harç alınır. Bu harç müsariklerden hisseleri nisbetinde 
istifa olunur. 

îcra dairelerince bu gibi hükümlerin icrasında başkaca resmi tahsil alınmaz. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 



Sıra Ne 3 
Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tiftik keçilerinden 
alınan verginin tadiline dair \ numaralı kanun teklifi ve 

İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

Umumî esbabı mucibe lâyihası 

Tiftik ırkının Türkiyemiz için ne kadar mühim bir vasıtai servet olduğu malûm olan bir key
fiyettir. Ezcümle Ankara ırkı tiftiği, eti, derisi itibarile çiftçilerimizin en kıymetli bir men-
baı varidatıdır. Memleketimizin ihracat emtiası meyanında işgal ettiği mevki hiçte ihmal edi
lecek bir seviyede değildir. Harpten evvel et, süt ve derisinden sarfınazar yalnız îstanbuldan 
65, 517, 562 kuruş kıymetinde tiftik ihracatı yapılıyordu. Dünya yüzünde başlıca tiftik istihsal 
merkezi Türkiye, Kap, Amerika ve Avusturalya olduğu ve Türkiyemiz gerek tiftiği ve gerek 
keçileri itibarile diğerlerine kat kat faik bulunduğu halde maalesef kemmiyet ve keyfiyet 
itibarile bunlardan pek aşağı dereceye düşmüştür. Buna bir sebepte bu kıymetli mahlûk ve 
metaın himaye edilmemesi ve vakit vakit resminin arttırılarak adeta varidatı masrafını korumaz 
bir hale gelmesi olmuştur. Bu gün Türkiye dahilinde 2,856,409 adet tiftik keçisi mevcuttur. Bun
dan istihsal edilen tiftik miktarı 2,500,000 kadardır. Bu miktarı beş on sene zarfında iki misline 
çıkarmak mümkün ve bu da tiftiği himaye etmekle kabildir. Himaye için iltizam olunacak yegâne 
tedbir de resminin mümkün olduğu kadar azaltılması ve belki de bütün bütün ilgasıdır. 1282 tari
hinde tiftiğin beher okkası 60 kuruş altın para ederken alınan resim iki kuruştu. 1300 sene
sinde fiyat ecnebi rekabeti karşısında 12-13 kuruşa düştüğü zaman resim üç kuruşa nihayet 37 sene
sinde fiyatların müthiş sukutu esnasında tiftik fiyatı 44 kuruş olann resminden daha dun idi. 
Bu gün de, bir okka tiftiğin fiyatı 50 - 60 kuruştur. Bununla beraber beher keçiden alınmakta 
bulunan resim de elli kuruştur. îşte görülüyor ki fiyat sukut ettiği halde resim tenzil edilme
miştir. Merbut (1) numaralı tabloya atfınazar buyurulursa orada görüleceği veçhile 500 keçiden 
mürekkep bir sürü sahibinin senede yaptığı masrafa (asgarî bir hesapla 1640 liradır) buna muka
bil beher keçiden birer buçuk kıyye tiftik alındığını farz ve kabul edersek bu günkü piyasaya 
göre 750 okka tiftiğin mukabilinde alınan para 450 liradır. Bu vaziyet karşısında köylü nasıl 
olurda hayvanının ıslahına ve teksirine çalışır! işte bundan dolayıdır ki tiftik nesli gün be gün 
tereddi ve inhitata doğru gitmekte ve her gün Anadoludan istanbul a vapurlarla ve mezbahalara 
sürü sürü sevkolunup kesilmektedir. 

Binaenaleyh memleketimiz istihsalâtınm tezyidini ve dahilî metaının himayesini kendine şiar 
edinen Büyük Meclisin ve Hükümetimizin memleketin mabihiliftiharı olan bu kıymetli metaına 
ve onun mayei istihsali olan tiftik keçilerine lâyik olduğu ehemmiyeti atfedeceği mülâhazasile işbu 
kanun lâyihası tanzim ve müstacelen müzakere olunmak üzere takdim kılınmıştır. 

Yozgat Mebusu 
Süleyman Sırrı 
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TABLO 

500 Keçiden ibaret bir tiftik sürüsünün resim, rai, ot, yem, tuz masrafı «asgarî hesapla» v< 
azamî varidat 

Masrafı ve resim 
250 500 keçinin elli kuruş hesabile vergisi 
150 Bir çobanın bir senelik hakkı 
50 » > > » etmeği 
20 » > » » kepeneği 
24 » » » » çarığı 

122 » » çömezinin masrafı 
43 iki adet köpeğin bir senelik yiyeceği 

659 

Ot hesabı 
500 Keçi 

2 Kuru ot 

1000 
3 Beher okkası bir 

3000 
30 30 günlük 

90 Bir aylık 

500 Keçi 
5 Beherine 

2 500 
360 

150 000 
75 

günlük 

Tuz 

900 000 Bir senelik miktar 
4 

36 Bir senelik tuz bedeli 

Varidat 
500 Keçi 
1,5 Bir keçinin vereceği vasatî tiftik 

750 
60 Beher okkası 

450 Lira 

Arpa 
500 Keçi 
60 Beher keçiye verilen miktar 

3 000 

75 Kıy ye (bir günlük arpa) 
30 

2 250 Bir aylık arpa miktarı 
2 Beher kıyyesi 

4 500 

Hulâsa 

659 Vergi ve çoban masrafı 
900 ot 
45 Arpa 
36 Tuz 

1 640 
450 Varidat 

1 190 

Maddelerin esbabı mucibesi 

Birinci maddenin esbabı mucibesi umumî esbabı mucibedir. 
2,3,4 üncü maddeler tiftik sahiplerini tergip ve tiftiğin ve teksirini temin maksadile yazıl

mıştır. 
Beşinci madde - Bu kanunun bahşettiği muafiyetten istifade etmek için bir nama göstermeleri 

ihtimali vardır. Buna meydan vermemek ve bir de sayım meselesile esas itibarile vazifedar olan he
yeti ihtiyariyeyi de intibaha davet etmiş olmak ve bu maddeye göre müsadere olunarak satılacak 
hayvanlar esmanından muhbire de bir ikramiye hissesi çıkarmış olmak maksadile yazılmıştır. 
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YOZGAT MEBUSU SÜLEYMAN SIRRI BEYÎN KANUN TEKLÎFÎ 

13 şubat 1340 tarih ve 410 numaralı sayım kanununa müzeyyel ve 29 mayıs 1929 tarih ve 1454 numaralı 
tevhidi küsurat kanunile tiftik keçilerinden alınan verginin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — Tiftik keçilerinin beherinden yirmi beş kuruş sayım vergisi alınır. 
MADDE 2 — iki yüzden fazla tiftik keçisi sahiplerinden fazlasının yirmi beş kuruş hesabile tuta

rından yüzde beş tenzil olunur. 
MADDE 3 — Beş yüzden fazla tiftik keçisi sahiplerinden fazlası için vergi alınmaz. 
MADDE 4 — Resmî makam ve müessese tarafından damgalı ve musaddak damızlık tekelerden 

vergi alınmaz. 
MADDE 5 — iki ve daha ziyade şahsın keçilerini birleştirerek bir namda göstermeleri memnudur. 

Bu takdirde hayvanlar müsadere olunur. Ve buna müsamaha eden ihtiyar meelis heyeti emvali dev
leti ketim ve ihfa maddesinden tecziye olunur. Bu hususta ihbaratta bulunanlara müsadereten satılan 
tiftik keçi esmanının yüzde yirmi beşi ihbariye olarak verilir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Maliye vekili memurdur. 

İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 

Karar No. 9 
Esas No. 2/2 

5 -VI - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyrulan Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rüfekasınm tiftik keçile
rinden alınan sayım vergisinin yirmi beş kuruşa tenzili hakkındaki teklifi kanunileri tetkik ve 
müzakere olundu. 

Umumî Sayım kanununun müzakeresi sırasında encümenimiz tiftik keçileri hakkında işbu lâyi
hada dermeyan edilen esbabı nazarı dikkate almışve bunların resmini umumî kanunda (35) kuruşa 
indirmiş olduğundan başkaca tayini muameleye mahal kalmamıştır, takdim olunur. 

İktisat En. Rs. Bu M. M. 
îzmir Ş. Karahisar 

M. Bahmi İsmail 
Aza Âza 

İstanbul Edirne 
A. Hamdı Faik 

Âza 
Ayrıca tetkik lâzımdır. 

Eskişehir 
Emin 

Kâ. 
A. Karahisar 

İzzet 
Âza 

Aksaray 
Yaşar 

Âza 
Konya 

A. Hamdi 
Âza 

M. Suat 

Âza 
Kastamonu 
Tahsin 

Âza 
Denizli 

E. Aslan 

Âza 
Bolu 

Şükrü 
Âza 

Trabzon 
Daniş 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 7 17 - VI -1931 
Esas No. 2/2 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyrulan Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı B. ve rüfekasının tiftik, ke
çilerinden alınan sayım vergisinin yirmi beş kuruşa tenzili hakkındaki teklifi kanunileri ile 
İktisat encümeninin mazbatası encümenimizce tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifin 1 inci 2 inci 3 üncü maddelerile tiftik keçilerinin sayım vergisinin 25 kuruşa indi
rilmesi ve 200 den fazlasının tutarından yüzde beş kuruş daha tenzil edilmesi ve beş yüzden faz
lasından resim alınmaması ve dördüncü maddesinde de resmî makamlardan vesikalı ve damgalı 
tiftik tekelerinin muafiyeti teklif olunmuş, diğer maddelerde de sahiplerinin birleşerek tiftik 
adetlerini çoğaltıp resimden ve muafiyetten fazla istifade hilesine düşmemeleri için mem-
nuiyet ve müeyyide hükümleri konulmuştur. 

Encümenimiz sayım vergisi kanununda tiftiklerin resminde hükümetin teklif ettiği tadili 
kabul ederek hususî muafiyet ve istisna usullerinin ey i tatbik edilmemesinden ve emsaline 
teşmili ihtimalinden dolayı muafiyet ve istisnanın tevsiine taraftar olmamıştır. 

Sayım vergisi hakkındaki kanun lâyihası encümenimizce tetkik ve havalesi mucibince Bütçe 
encümenine tevdi kılınmış olmakla işbu kanun teklifinin de mezkûr encümene havalesi arzo-
lunur. 

Reis M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Çorum Bayazıt İsparta Diyarbekir İzmir Konya Malatya 

Zülfü Kâmil Refik M. Nedim 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 4 14 -XI -1931 
Esas No. 2/2 

Yüksek Reisliğe 

Tiftik keçilerinden alınan verginin tadiline dair olup İktisat ve Maliye Encümenlerinin mazba-
talarile birlikte Encümenimize tevdi kılman Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin geçen fevkalâde 
içtimadaki kanunî teklifi Muhasebei Umumiye Umum Müdürü Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Tiftik keçilerinden alınacak verginin miktarı işbu teklifi kanuniden sonra geçen içtimada Yük
sek Meclisçe kabul edilen hayvanlar vergisi kanunile indirildiğinden bu lâyihanın kanun olarak ted
vinine lüzum olmadığının Umumî Heyete arzına karar verildi. 

Reis M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Gümüşane Konya Tokat Aksaray Bursa Elâziz İsparta 

77. Fehmi K. Zaim Süreyya A. Süreyya Dr. Galip II. Tahsin Mükerrem 

Âza Âza 
Erzurum Kayseri 

Aziz A. Hilmi 
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Sıra No 1 
1931 senesi bütçe kanununa merbut ( D ) cetvelindeki 
hatanın tashihi hakkında 3/78 numaralı Başvekâlet tezke

resi ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. JO-!X- 1931 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 

Sayı : 6/2554 
li. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maarif vekâletinden alınan 5-9-931 tarih ve24624numaralı tezkerede; 931 senesi bütçesine 
merbut (D) cetvelinde lise, muallim ve orta mektepler unvanı altında tevhit edilen kadronun 
lise ve orta mektepler şeklinde tabedilmiş ve sehven muallim kelimesi unutulmuş olduğundan 
ileride bir müşkülâta maruz kalmamak üzre muallim kelimesinin ilâvesinin temini rica 
edilmektedir. 

Bahsi geçen kadronun bu şekilde tashihine emir ve müsaade buyrulması rica olunur efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Bülee EiK'üıneııi mazbatası 

J4İX//193! 

Yüksek Reisliğe 
1931 senesi bütçe kanununun 5 inci maddesine merbut «Do cetvelinin Maarif vekâletine 

ait kısmında Lise, Muallim ve Orta mektepleri kadrosunun serlevhasında yalnız Lise ve Orta 
mektepler denilmiş olmasından bahsile mezkûr serlevhaya «t Muallim *» kelimesinin dahi 
yazılması hakkında olup encümenimize havale olunan Başvekâlet tezkeresi tetkik ve müzakere 
olundu. 

Bu bapta icra kılınan müzakere neticesinde mezkûr serlevhanın ( Lise, Muallim ve Orta 
mektepler ) şeklinde olması lâzım gelirken sehven ( Lise ve Orta mektepler ) şeklinde gösteril
diği ve Yüksek Meclisçe de bu suretle kabul buyrulduğu anlaşılmıştır. Kanunlara ait tashih
lerin yine kanun tedvini suretile halli mümkün bulunmak itibarile encümenimizce bir maddei 
kanuniye tanzim edilmiştir. Kabulü Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. Âza 
Oümüşane Konya Tokat Aksaray Bursa 
M. Fehmi K. Zaitn Süreyya A. Süreyya Dr. Oalip 
Elâziz İsparta Erzurum Kayseri Yozgat 

fi. Tahsin Mükerrem Aziz A. Hilmi S. Sırrı 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

M. M 5 
Esas X° 3/78 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1931 senesi bütçe kanununa merbut « D » cetvelinde tashih yapılmasına dair kanun lâyihası 
MADDE l — 1931 senesi bütçe kanununun 5 inci maddesine merbut ( D ) cetvelinin 

Maarif vekâleti kadrosuna ait kısmında (Liseler, orta mektepler ) suretinde yazılmiş olan serlevha 
( Lise, muallim ve orta mektepler) şeklinde tashih edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun l haziran 1931 tarihinden muteberdir. 

MAEDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 


