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ZABIT CERİDESİ 

Onuncu inikad 
29-XI-1940 Cuma 

Mündericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 70 
2 — Havale edilen evrak 70 

3 — Müzakere edilen maddeler 70 
1 — Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı ka

nunun 3 ncü maddesinin 6 ncı fıkrasının tefsi
rine dair Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Mali
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/121) 70:71 

Sayıfa 
2 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 

ve Riyaseti Cumhur 1940 malî yılı bütçelerinde 
40 000 liralık münakale yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (2/31) 71,72,73:70 

3 — Askerî muhakeme usulü kanununun 53 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenle
ri mazbataları (1/455) 71:72 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Millî yardım komitesinin faaliyetine dair Seyhan 
mebusu Hilmi Uran tarafından verilen izahat dinlen
dikten sonra komitenin faaliyetine nihayet verilmesi 
hakkındaki takrir kabul edildi. 

Aydın mebusu Nazmi Topcoğlunun Ticaret vekilli
ğinden istifa ettiğine ve yerine Ankara mebusu Müm
taz Ökmenin tayin edildiğine dair Riyaseti Cumhur 
tezkeresi okundu. 

2 — HAVALE 
Tezkereler 

1 —• Afyon Karahisann Çobanlar nahiyesinden Be-
kiroğlu Süleyman Yılmazın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/317) (Adliye 
encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Ankara şehri imar müdürlüğünün 1937 malî 

yılı katî hesabına aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi-
le Ankara belediyesi İmar müdürlüğünün 1937 malî 
yılı katî hesabı hakkında kanun lâyihası ve Divanı mu
hasebat encümeni mazbatası (3/310, 1/459) (Ruzna-
meye) 

3 — Askerî memurlar kanununun 4 ncü maddesinin 
tadiline.dair kanun lâyihası ve Millî müdafaa encüme-

1 — Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesinin ü ncı fıkrasının tefsi
rine dair Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Mali
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/121) [1] 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu). 
BAŞKAN — Mütalea var mı? 
DAHİLÎYE En. M. M. EDlB ERGİN (Mar

din) — Her ne kadar bu mazbatalar Hükümet 
tarafından tefsir talebile sevkedilmiş bulunu
yorsa da 1933 ve 1939 tarihli bina vergisi ni
zamnamelerinin üçüncü maddesinin bir fık-

[1] 11 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde ve (D) ve (L) cedvellerinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası kabul edile
rek cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 
Başkan Vekili Kâtih Kâtib 
Refet Canıtez Niğde Çanakkale 

Cavid Oral Ziya Gevher Etili 

DİLEN EVRAK 
ni mazbatası (1/508) (Ruznameye) 

4 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı 
cedvelin Maarif vekâleti kısmında tashihat yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe ve Maarif encümen
leri mazbataları (1/423) (Ruznameye) 

5 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 yılma aid 
bilançonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresile 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî yılı katî hesa
bına aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve İnhisarlar 
umum müdürlüğü 1937 malî yılı katî hesabı hakkında 
kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazba
tası (3/190, 274, 1/15) (Ruznameye) 

rasınm 1837 sayılı bina vergisi kanunile muga-
yereti mevzubahs oluyor, portre bunu gösteri
yor. Bu cihetten bir daha tedkik edilmek üze
re mazbatanın Dahiliye encümenine verilmesini 
encümen namına rica ediyorum. (Hayır, hayır 
sesleri). 

SAMİ ERKMAN (Kocaeli) — Zaten bu maz
bata Dahiliye encümeninden gelmiştir. 

DAHİLİYE En. M. M. EDİB ERGİN (De
vamla) — Bu noktai nazardan tedkikat yapıl
mamış olduğu için encümene istiyoruz. 

EMİN ASLAN TOKAD (Denizli) — Arka
daşlar; Bütçe encümeni mazbatası tam yerin
dedir. Fakir çiftçi halkm 3 - 4 kilometre uzak-

B I R Î N O I C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTİBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Hamdi Selçuk (Hatay) 

mm* 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 70 — 
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ta, alât ve edevatını muhafaza etmek için yap
tığı bir iki odalık barakaları bina vergisine tâ
bi tutmak hiç doğru değildir. Bu itibarla Büt
çe encümeni mazbatasının kabulünü istirham 
ediyorum. (Doğru sesleri). 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
l a ) — Efendim; Dahilî nizamname, herhangi 
bîr encümenin mazbatasını istemesine her za
man imkân vermiştir. Yalnız, arkadaşımız se-
beb tasrih etti, kanunla nizamnamenin mugaye-
reti dolayısile encümenimize verin, dedi. Bu
nun doğrudan doğruya birbirlerile telifi hiç 
bir zaman varid olamaz. Biz doğrudan doğru
ya kanuna istinaden bir fıkrai tefsiriye getir
dik. Kanundan bu mananın istihracı kabil mi
dir, değil midir, bunu düşündük. İster nizam
nameye muhalif olsun, ister olmasm. Bu iti
barla bu noktadan encümene istenmesi doğru 
değildir. (Mazbatayı reye koyun sesleri). 

REFİK İNCE (Manisa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Pek âla. Buyurun İbrahim 

Dıblan. 
İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Arkadaş

lar, Bütçe encümeni, tefsiri âlinize arzedilen 
maddenin altıncı fıkrasını çok güzel izah bu
yurmuştur. Bunun için gerek Maliye vekilimi
zin, gerekse Dahiliye encümenimizin mütaleala-
rmı yerinde bulmuyorum. Neden, her hangi bir 
serbest meslek erbabı ziraat yapamasm? Hiç 
bir kanunda ben böyle bir kayda tesadüf etme
dim. Bunu bilmiyorum. 

Binaenaleyh Bütçe encümeninin, çok müdek-
kikane ve kanuna uygun olarak yapılmış olan 
mazbatasının tasdikini Heyeti Âliyyenizden ri
ca ederim. (Doğru sesleri) (Reye sesleri). 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? (Reye 
sesleri). 

Mazbatayı Dahiliye encümeni de istemiştir. 
Fakat görüyorum ki, Heyeti Umumiye mazba
tanın reye vazını arzu etmektedir. Binaenaleyh 
evvelâ Dahiliye encümeninin teklifini reyinize 
arzediyorum. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — 
Encümenin her zaman hakkıdır, isteyebilir. 

BAŞKAN — Dahiliye encümeninin talebini 
reyinize vazediyorum. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — 
Bu, rey istemez Reis beyefendi. 

BAŞKAN — Dahiliye encümeninin talebini 
reye arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Şu halde mazbatayı aynen reyinize arze 
diyorum. Kabul edenler.. Etmiy enler.. Kabul 
edilmiştir. 

2 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
ve Riyaseti -Cumhur 1940 malı yılı bütçelerinde 
40 000 liralık münakale yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (2/31) [1]. 

fi] 12 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
— 71 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı?... Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi ile Riyaseti Cumhur 1940 
malî yılı bütçelerinin bazı fasılları arasında 

münakale yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 1940 malî yılı Büyük Millet 

Meclisi bütçesinin 22 nci (3090 sayılı kanuna 
müsteniden yeni yapılacak Meclis binasının 
inşaat masrafları ve istimlâk bedeli) faslından 
40 000 lira tenzil edilerek Riyaseti Cumhur 
bütçesinin 37 nci (Masarifi umumiye, memur ve 
müstahdemler iaşesi) faslına nakledilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar.. Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

3 — Askerî muhakeme usulü kanununun- 5. 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenle
ri mazbataları (1/455) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresi
dir, maddelere geçiyoruz. 

Askerî muhakeme usulü kanununun 53 ncü 
maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1631 sayılı askerî muhakeme 
usulü kanununun 53 ncü maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 53 — Seferberlikte veya fevkalâde 
hallerde askerî adliye kadroları yedek adlî hâ
kimlerle yedek subaylardan hâkim sınıfından 
sayılan vazifelerde bulunmuş veya avukatlık 
etmiş olanlardan ikmal olunur. Ellinci madde
deki kararname ile tayin hükmü bunlar hak
kında tatbik olunmaz. Bu vazifedeki hizmet
ler, askerlik hizmetinden sayılır. 

Bu maddeye göre tayin edilen askerî adlî 
hâkimler, kararname ile tayin kılınan hâkim
lerin hukuk ve salâhiyetini haizdirler. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 

[1] Birinci müzakeresi 6 ve 7 nci inikad za
bıtlar ındadır. 
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reyinize arzediyorum. Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyur

sunlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Büyük Millet Meclisi ile Riyaseti Cumhur 

1940 malî yılı bütçelerinin bazı fasılları ara
sında münakale yapılmasına dair kanuna, ka
bul etmek suretile (290) zat rey vermiştir. Bi
naenaleyh kanun bu mikdar reyle kabul edil
miştir. 

Başka işimiz yoktur. Pazartesi günü saat 
15 de toplanmak üzere celseye nihayet veriyo
rum. 

Kapanma saati : 15,21 

»-«-« 

DÜZELTME 

Bu zabtın sonuna bağlı 11 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır: 

Sayıfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
fi 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

41 
31 
10 
11 
13 
45 

1 
8 

10 
15 
18 

hususî 
•fırınlar işçi 
ruhunda 
hükümlerinde 
artmaksızın 
tutulmasını 
encümence 
yoldaki 
ziraatı 
tercih 
denen 

husus 
fırınlar, işçi 
ruhundan 
hükümlerinden 
aranmaksızın 
tutulması 
encümenimiz 
yolundaki 
ziraî 
derci 
denilen 
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Büyük Millet Meclisi ile Riyaseti Cumhur 1940 malî yılı bütçelerinin bazı fasılları arasında mü

nakale yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi 429 
Reye iştirak edenler : 290 

Kabul edenler : 290 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 136 
Münhaller : 3 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
(il. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 

[Kabul 

Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
I'jûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşiyurt 
İbrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçı 1 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

edenler] 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekeioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. 1. Tali öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 



İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
ibrahim Ala ettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Mamud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

î : 10 29-11 
Kırklareli 

Pürhanettm Denker 
Dr. Fuad ümay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmer 
Ali 1^7'd Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekirı 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sıiay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
İlecek Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket Özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
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Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Cavid O rai 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmeıı 
Raif Dine 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necini Seline5) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğhı 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 

Salâhattin Cam 
Sinan Tekelioğlıı 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza E esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin E re han
gi! 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanc 

Trabzon 
Daniş Eyilıoğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erknıan 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Sami Jşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 

74 
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İbrahim Arvas Ekrem Pekel Zonguldak Rifat Vardar 

Yozgad Salim Korkmaz Halil Türkmen Şinasi Devrin 
Ahmed Sungur Sırrı Içöz Hasan Karabacak Yusuf Ziya özençi 
Celâl Arat Veled Izbudak Mustafa Bozma 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosmon 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Palilı Rıfkı Atay 
Fevzi Dalda! 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykanı 
Tayfur Sökmen 

A ydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Nazmı Topcoğlu 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Salih Bozok 

Bitlis 
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Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
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Fethi Okyar (V.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
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Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
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Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün (M.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
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(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Asım Us 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
•Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Talât Onay 

Gümüşan e 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç; 

Hatay 
Abdülgani Türkmen (M.) 
Memed Tecirli 

içel 
Ferid Celâl Güven 

etmeyenleri 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
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Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 
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Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 
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Hazim Börekçi (M.) 
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Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
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Ali Muzaffer Göker 
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Hasan Reşid Tankut 
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irfan Ferid Alpaya 
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Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or- Gl. izzettin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Bize 
Dr. Saim Ali Dlemre 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu (M.) 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Şemsa Işcen 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Alis 
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İbrahim Etem Bozkurt 
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S. Sayısı: | | 
Bina vergisi hakkındaki 183? sayılı kanunun 3 ncü madde
sinin 6 ncılfıkrasının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve 
Dahiliye, Maliye, ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/121) 

SO - Vf - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1837 sayılı bina vergisi kanununun 3 ncü maddesi 6 ncı fıkrasının tefsiri hakkındaki Maliye 
vekilliğinin 15 - VI -1939 tarih ve 2166/16402 sayılı tezkeresi sureti sunulmuştur. 

İşin teisir yolile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Ba§vekil 

Dr. E. Saydam 

Başvekâlet Yüksek makamına 

1837 numaralı bina vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 6 ncı fıkrasile zürraın ziraî istihsa-
lâtta kullandıkları binalar için mevzu muafiyet hükmünün, ticaret, sanat veya serbest meslekle 
iştigal etmekle beraber bağ ve bahçe sahibi de olan şahısların mutasarrıf oldukları bağ, bahçe 
gibi mahallerde bulunan binalara da şamil olub olmadığı hakkında bazı vilâyetlerden vaki isti
zanlara, bu gibi şahısların meşguliyeti esasiyeleri ziraat olmadığından bu kabîl binalarının 6 ncı 
fıkrada tadadî bir şekilde yazılı binalardan addile bahse mevzu muafiyetten istifade ettirilmele
rine kanunî imkân bulunmadığı yolunda cevab verilmekte idi. 

Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının 5 nci içtimaında tedkik olunan dilekler meyanmda sözü 
edilen kanunun 3 ncü maddesinin 6 ncı fıkrasile müesses muafiyet hükmü de müzâkere ve müna
kaşa olunarak mezkûr fıkrada tesis olunan muafiyetin meşguliyeti esasiyesi ziraat olan şahıslara 
hasredilmesinin kanun hükmüne uygun olmadığı, meşguliyeti esasiyesi ziraat olmayan ve fakat 
bağı, bahçesi bulunan şahısların da bağ ve bahçelerini ekmek için 'kullandıkları alât ve edevat ile 

bu yerlerden aldıkları mahsulâtı muhafaza eylemek için bu gibi mahallerde inşa etmiş oldukları 
damların bahse mevzu muafiyetten istifade ettirilmeleri icab edeceği ve bu itibarla 3 ncü-madde
nin 6 ncı fıkrasının Yüksek Meclisin tefsirine arzı kararlaştırılmıştır. 

1837 numaralı bina vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 6 ncı fıkrasında aynen (zürram ziraî 
istihsalâtta kullandığı alât ve edevat depoları, zahire ambarlan, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, 
ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, fırınlar, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları, köy misafir 
odaları, balıkçıların deniz istihsalâtmda kullandıkları aletlere mahsus depolar île kayıkhaneler ve 
denizlerle göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe barakaları « icar edilmemek şart.ile » ) vergiden muaftır 
denilmektedir. 

Kanunun üçüncü maddesinin 6 ncı fıkrasında muafiyet zürraa verilmiştir. Zürra ise esas meş
galesi ziraat olan şahıslara ıtlak olunur. Kanunun tatbik suretini tanzim eden eski ve yeni nizam
namelerin 3 ncü maddelerinin 6 ncı fıkralarında da zürra tabiri bu manada da anlaşılmış ve tatbi
katla mükellef olan memurları tenvire hadim olmak üzere bu fıkradaki zürra tâbiri meşguliyeti 
esasiyesi ziraat olan kelimelerile tavsif ve tavzih olunmuştur. 

Nizamnamede kullanılan « meşguliyeti esasiye » tabirinin medlulü, kanundaki « zürranı » keli-

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3289 
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meşinin ayık bir izahından ibarettir. 

Çünkü; kanun maddesinin tedkıkmden de anlaşılacağı veçhile kainin \ azanın maksadı, / una ! 
himaye etmekten ibaretin-. Binaenaleyh kanım vaZ'"um maksadı İm olunca fıkradaki « zürram % ke 
İlmesinin alelıtlak ziraat le iştigal etmeyen ve meşguliyeti esasiyesı ziraat olmayan ve ziraatı km 
•Üsiııe meslek ittihaz etmeyen manifaturacı, avukat, doktor, memur ve muallim gibi şalııskırm sa
hih oldukları bağ ve bahçeyi sürüb ekmek için kullandıkları ala! \e edevat ile İni yellerden Lnp. 
lâdıkları mahsulatın muhafazası için inşa e t t ik^n damların kanunun mutlak olan hükmünü 
tevsi ve teşmil etmek sııretile (i neı fıkranın tazamuıuıı ettiği muafiyetten istifade eiiirıimesi kanu 
mm ruhuna ve maksadına ve mutlak hükmüne uyg'"11 görülmemektedir. 

Çünkü; kanunda zürra tabirim de, esas meşguliyeti ziraat «hm yanı ısı. toprakım sürıib ek 
raek, biçmek ve bağ, bahçe yetiştirmek ve bunlardan aldığı mahsullerle idareı maişetini temin eder* 
ve münhasıran rençberliği, ziraat i esas meslek ve sanat ittihaz eden kimseler kasdedildiğitıe 'j.<>re 
bunun haricinde olanlar hakkında muafiyet hükmünün tatbiki mümkün değildir. 

Bina vergisi kanun projesinin encümen .mazbatalarında zürra kelimesinin., esas meşgalesi zira al 
olmayan şahısları da istihdaf ettiğim; dair bir hüküm bulunmadığı gibi projenin Yüksek .Mecliste 
müzakeresi esasında (i neı fıkra üzerinde yapılan münakaşalarda mualiyetin meşguliyeti esasiyesİ 
ziraat olmayan şahıslara da şamil olduğunu ifade edecek bir müzakere cereyan etmemiş ve muza 
kereler daima zürraın himayesi istihdaf edildiğini gösterecek surette cereyan eylemiştir. 

Bu fıkra üzerindeki tatbikat da Ötedenberi bu suretle yapılmaktadır Ar/olunan scbeblere bi
naen 1887 numaralı kanunun 'A neü maddesinin ti neı fıkrasındaki « zürra » tabiri I e esas meşgalesi 
ziraat olmayan şahısların da kasdedilmiş olub olmadığının Yüksek Meclisçe tefsirine müteallik mıı 
amelenin ifası hususuna yüksek müsaadelerini arz ve rica eylerim 

Maliye vekili 

Dahiliye enenmeni mazbatası 
T. B. M. M 

Dahiliye encümeni ' • » VII W,</ 
Esas No. 3/121 
Karar No. 2ft 

Yüksek Reisliğe 

1837 sayılı Bina vergisi kanununun 3 neü 
maddesinin 6 neı fıkrasmm tefsiri talebini havi 
Başvekâlet tezkeresile merbut esbabı mucibesi 
Encümenimize havale buyurulmakla Varidat 
umum müdürünün huzurile tedkik ve müzakere 
edildi: 

Encümen; gerek Maliye vekâletinin vazıh 
ve müdellel olan esbabı mucibesini ve gerek 
Varidat umum müdürü tarafından verilen iza-
hatı tamamen varid görerek mevzubahs 6 neı 
fıkradaki «Zürra* tâbirinden esas meşguliyeti 
çiftçilik olanlarnı kastedilmiş olduğu ve asıl 
işleri çiftçilik olmayan kimselerin de bu tâ
bire dahil farz edilerek zürraa mahsus olan mu

afiyetlerden istifade ettirilmeleri lâzımgeleceği 
manasının çıkarılması mümkün olmadığı netice
sine varmış ve şu hale göre açık olan fıkranın 
tefsirine mahal olmayıb istenilen muafiyetin an 

cak tesis yolu ile temin edilebileceğine karar 
vermiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Da. En. l?.s. Rs. V. Bu M M 
Tekirdağ Çoruh Samsun 

imzada bulunamadı .1. Timin !/. .1 Vural,<r 
Kâlib 

Yozgad 
Z Arkan t 

Bursa 
F. (lüvıııdirı a 

Edirne 
0. HalrinlHIS 

Kars 
F. Ö-ıoflu: 

Tokad 
a. Ft-ı-vi 

Ankara 
F. Dahini 

Bursa 
' F, Gülce 

Erzurum 
A'. KI(]U)i 
Kayseri 
.V T»k,r 

Zonguldak 
/ F li.rJmrt 

1» in göl 
.V Sah ir 
Çorum 

/ Kemal 
f üresini 

1/. Ak kaya 
Malatya 

F. Harka,, 
Zunguldak 
//. Varıhı-
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Maliye encümeni mazbatası 

T, H. M. M 
Malîyi encümeni '\ \ : { ' O-IV- 1940 

Karar AV :V»' 

Yüksek Reisliğe 

Maliye vekilliğinin talebi üzerine 20-VI-1939 
tarihli ve 6/3289 sayılı Başvekâlet tezkeresi ile 
Yüksek Meclisten 1837 sayılı bina vergisi ka
nununun 3 ncü maddesinin 6 ncı frkrasmm tef
siri istenmiştir. 

Mesele Dahiliye encümeninin bu husustaki 
mazbatasile birlikte ve Varidat umum müdürü 
hazır bulunduğu halde encümenimizde konu-
şulub görüşüldü: 

Tefsiri istenen fıkra : «Zürraın ziraî istih-
salâtta kullandığı alât ve edevat depoları, za
hire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıl
lar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, fı
rınlar, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları 
ve sairenin icar edilmemek şartile» bina vergi
sinden istisna edildiğine dairdir. 

Maliye vekâleti, fıkranm baş tarafındaki 
(zürram ziraî istihsalâtta kullandığı) kaydine 
istinaden vergi muafiyetini maddede sayılı bi
na, kulübe, baraka ve saireden yalnız sahibi 
zürra olanlara inhisar ettirmekte ve (zürra) 
tâbirile esas meşgalesi ziraat olanlar kastedil
diği mülâhazasile feran ziraatle uğraşan tica
ret, sanayi, serbest meslek erbabı, memur ve 
muallimlere aid bu kabîl yerleri vergiye tâbi 
tutmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Beşinci büyük 
kurultayında muafiyetin bu tarzda tahdidi doğ
ru bulunmayarak «bağ ve bahçelerde alât ve 
edevat deposu olarak kullanılan ve ticaret. 
mevzuu teşkil etmeyen binaların - sahiblerinin 
esas meşguliyetleri ne, olursa olsun - mücerred 
olarak kanun hükümlerinden istifadelerinin te
mini zarurî» görülmüş ve meselenin Yüksek 
Meclisin tefsirine arzı icab etmiştir. 

Bahsi geçen fıkranın tefsir ve telâkkisi tar
zında Maliyemizce ileri sürülen ve Dahiliye en
cümeni tarafından tasvib edilen mütalealara 
encümenimiz iştirak etmemektedir. 

Bu kararımızın istinad ettiği mülâhazalar şu 
suretle hulâsa edilebilir : 

A) Bilindiği üzere bina vergisi irad üzerine 

müessestir. (Ka. 1837 M. 9). Mükellef,, »mes
lek veya meşgalesi ne olursa olsun, bina sahibi
dir (M. 5.). Gerek iradı tayine yarayan karine
ler (M, 11 ve 12) gerek muafiyete esas teşkil 
eden unsurlar arasında binanın veçhi tahsisi 
ön plânda gelmektedir. Filhakika istisnalara 
dair üçüncü madde tedkik edilirse görülür ki, 
Devlete ve belediyelere aid binaların muafiyet
ten istifadeleri bile irad getirmiyecek bir cihete 
tahsis edilmelerile meşruttur (Fıkra. 1). Hasta
ne ve sanatoryomlar meccani olmak şartile (F. 
4), maarif ve menafii umumiyeye hadim cemi
yetlere aid binalar kazanç temini gayesi bulun
madığı takdirde (F. 5) istisna edilirler. 

Nihayet tefsiri istenen 6 ncı fıkrada yazılı 
yerler müstakil bir irad mevzuu teşkil etmeme
leri ve ziraî istihsalde kullanılmaları dolayısile 
muafiyete mazhar edilmişlerdir. 

Muafiyetin, binanın sahibine değil veçhi tah
sisine matuf bulunduğunu 7 nci fıkranın şu sa
rih hükmü dahi açıkça teyid etmektedir : 

« Zürraa aid binaların bir kısmı ikamete ve 
bir kısmı altıncı fıkrada muafiyetleri muharrer 
maksadlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde 
vergi yalnız ikamete muhtas olan kısım üzerin
den alınır. » 

Demek ki kanun vazn muafiyeti tesis eder
ken yalnız meşgalei esasiyesi ziraat olanları hi
maye fikrile değil, ziraî sahada bütün müstah
sillerin himayesini tazammun eden iktisadî mü
lâhazalarla hareket etmiş, yani ziraî istihsali teş
vik yoluna gitmiştir. Bu teşvike velev bir hi
maye vasıtası olarak, müracaat edilmiş olması 
da himayeden kimlerin feydalanacağı hakkında 
her türlü tereddüdü izaleye kâfidir. 

Kanun metninde «zürraın ziraî istihsalâtta 
kullandığı» denilmesi belki de bu ifadenin va
sıflandırdığı yerlerin ön safında «alât ve edevat 
depoları» nın sayılmasındandır. Sadece «ziraî 
istihsalâtta kullanılan» denilseydi bu aletlerin 
teşhir ve satışına mahsus depoların da vergiden 
istisnasına yol açılmış olurdu, 

( S. Sayısı : 11 ) 
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B ) Fıkradaki <mirra tabmle münhasıran 

ziraat yapanlar değil, alelıtlak ziraatle uğra
şanların kastedildiği aşikârdır. Zira Türkiyede 
mesleklerin temsili esasına dayanan «Corpora-
tif» bir rejim yoktur. Bilâkis bütün faaliyet sa
halarını her yurddaşa acık tutan ve ferdleri ara
sında tam bir müsaviliği esas bilen bir halk ida
resi vardır. Vatandaşın çeşitli faaliyetlerde bu
lunabilmesi, vergiye aid mükellefiyetlerde ve 
muafiyetlerde «esas meşgalelerine göre» farklı 
muameleye tâbi tutulmasını icab ettirmez. Her 
kesin ilgili olduğu faaliyet şubelerinde müma-
sillerile müsavi haklara ve vecibelere malik ol
ması lâzımgelir. Nasıl bir çiftçi - feran da olsa -
ticarî faaliyetinden dolayı tüccar gibi, sınaî iş
lerinde sanayi erbabı gibi teklife tâbi ve bu sa
halarda kanunun bahşettiği muafiyetlere maz-
har ise diğer meslekler erbabının da ziraî istih
sallerinde zürra ile müsavi tutulması zaruridir. 
Aksi halde vergi mevzuatı ile ayni istihsalin 
maliyet fiatlarında kasdî bir tefavüt ve ayni 
maddenin müstahsilleri arasında, bazılarını im
tiyazlı vaziyete geçiren, bir müsavatsızlık ihdas 
edilmiş olur. 

1837 sayılı bina vergisi kanununum üçüncü 
maddesinin altıncı fıkrasının tefsiri hakkında 
Yüksek Meclise sunulan 20 - V - 1089 tarih ve 
6/3269 sayılı Başvekâlet tezkeresi Dahiliye ve 
Maliye encümenleri mazbatalarile birökte En
cümenimize tevdi Duyurulmakla Maliye vekili 
Fuad Ağralı ve Varidat umum müdürü ile 
Dahiliye vekâleti namına mahallî idareler 
umum müdürü hazır oldukları halde okundu ve 
konuşuldu : 

Tefsiri istenen hususî bina vergisi kanunu
nun muafiyetlere dair ahkâmı ihtiva eden 
üçüncü maddesinin altıncı fıkrasında yazilı zür
ra tabirinin kimlere şamil olacağının tayinidir. 

Adı geçen kanun maddesinin bu fıkrası ay-

Kananun ne metninde, ne buna dair müza
kere ve mazbatalarda zürra tabirine tahdidi 
bir mana izafesini haklı gösterecek bir şey geç
memiştir. Tatbikata aid nizamnamenin muafi
yeti bina sahiblerinin meslekleri ve meşgalei esa-
siyeleri bakımından hududlandırması hem tahlil 
ettiğimiz kanunun sarahatine hem vergi mevzu
atında sınıf mülâhazalarına yer vermemiş olan 
Cumhuriyetin siyasî ve içtimaî şiarlarına uyma
yan bir tefsir yanlışı telâMri edilmek icabeder. 

Encümenimiz arzedilen mülâhazalara binaen 
tefsire mahal olmadığına müttefikan karar ver
miştir. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 
İstanbul Rize Malatya 

A. Bayındır K. Kamu İV. Bay dar 
Diyarbakır Gazianteb İzmir 
Z. Tiğrel A. Aksu M. H. Mimaroğlu 
Kayseri Kırklareli Kırşehir 

Ö. Taşçtoğlu II. Kuleli 2. Özkan 
Kırşehir Tokacl 

M. SeyfeU C. Kovuk 

nen (zürraın ziraî istihsalâtta kullandığı alât 
ve edevat depoları, zahire ambarları, samanlıklar, 
arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler,kurutma ma
halleri, fırınlar işçi ve bekçi bina, kulübe ve ba
rakaları, köy misafir odaları, balıkçıların de
niz istihsalâtında kullandıkları aletlere mahsus 
depolar ile kayıkhaneler ve denizlerle göllerde
ki işçi ve balıkçı kulübe ve barakaları (icar 
edilmemek: şartile) bina vergisinden müstesna
dır) demektedir. 

Hükümet bu fıkradaki zürra tâbirini esas 
meşgalesi ziraat olan kimseler manasına almak
ta ve ancak bunların sahib oldukları binaların 
bu muafiyetten istifade edeceği kanaatinde 
olub bu kanaati de kanunun tatbiki suretini 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. H. M. M. 
liütçe encümeni 25 ~ XI - 1940 
Mazbata No. 11 
Kms N<>. 3/121 

Yüksek Reisliğe 

('S, Babası : 11) 
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gösterir nizamnamelerde fıkranın zürra tabiri-
ıdjı bu yolda tarif edilmiş olmasına dayanmak
ta ve muafiyet hükmünü, şu tarife uygun ola
rak esas meşgalesi ziraat olan kimselerin şahıs
larına verilmiş bir hak olarak mütalea etmekte
dir. 

Dahiliye encümeni Hükümetin noktai na
zarına uygun olarak fıkranın tefsirine mahal 
olmadığı neticesine varmıştır. 

Maliye encümeni ise kanunun ruhunda ve 
sair hükümlerinde zürra kelimesine tahdidi bir 
mana vermenin mümkün olmadığı ve bu tabi
rin meşgalei esasiye kaydi artmaksızm ziraat-
le iştigal eden her şahsı ihtiva ettiği, binaen
aleyh tefsire mahal olmadığına karar vermiştir. 

Encümenimiz yaptığı tedkik ve müzakere 
sonunda Maliye encümeninin noktai nazarına 
iştirak etmiş ve zikri geçen fıkranm tefsire 
lüzum hissettirmeyen bir sarahatle ziraî istih
salde bulunanların istihsal maksadile kullan
dıkları binaların da muafiyete dahil bulunduğu 
kanaatine varmıştır. 

Bu kanaatin mesnedleri: 
A - Bina vergisinden istisnaiyeti mutazam-

mm bütün hükümlerin tedkikı ile anlaşılır ki 
muafiyeti tesisde takib edilen hedef mükelle
fin sıfat ve vaziyeti olmayıb binaların tarzı 
istimal ve veçhi tahsisleridir. Nasıl ki, mev-
zubahs fıkrai kanuniyeden muafiyet için bina
ların ziraî istihsali teshil eder mahiyette mak-
sadlar ile kullanılmalarının meşrut bulunduğu 
sarih bir şekilde anlaşılmaktadır. 

B - Mezkûr 6 ncı fıkranm başmda (zürra) 
kelimesinin mutlak olarak vazedilmiş olmasma 
nazaran ziraî istihsal ile uğraşanların kâffesi 
- müstemirren ziraat işlerile meşgul ve esas mes
lek ve meşguliyetleri ziraat olsun, olmasm -
bu tabirin medlulüne dahildir. 

Hülâsa : Fıkrada bu ıtlakı tahdid eden bir 
kayıd bulunmamasına ve kanun vazımm ziraati 
teşvik ve himaye maksadile bu muafiyeti bah
şettiği pek aşikâr bir şekilde anlaşılmasına ve 
nihayet mükellefiyette adalet ve müsavat esas
larının daima ve her şeyden üstün olarak göz 
önünde tutulmasını icab edeceğine göre Encü

mence yukarıdaki manayı sarih görerek tefsire 
mahal görmemiştir. 

Gerçi Hükümeti temsilen bulunan zevat fık
raya bu mana verildiği takdirde fıkranın başm
da yazılı (Zürra) kelimesinin haşiv olacağını 
ve bu itibarla nizamnamede yapılan (Esas mes
lek ve meşguliyetleri bizzat veya bilvasıta ziraat 
olan) yoldaki tavzihin kabili müdafaa olduğunu 
ifade etmişler ise de tefsiri istenilen fıkrada 
ziraati istihsalde kullanılan alât ve edevatm 
muhafazasma mahsus binalar dahi muafiyete da
hil olub bunlarm tüccara aid oldukları halde 
muafiyet hükmünden istifade edemiyeceklerini 
tebarüz ettirmek için (Zürra) kelimesinin mut
lak olarak tercih yerinde olduğu gibi nizam
namede kanunda bulunmayan kayıdların ilâvesi 
ile tavzihden ziyade hasır ve takyide gidilmesi 
muvafık olamayacağına ve esasen tavzih denen 
ibare ile kasdedilen mananın dahi kendi kendine 
talil edildiği ve çünkü bilvasıta ziraat ile meş
gul olanların ekseriyetle ziraati kendilerine 
esas meslek ve meşguliyet ittihaz eden kimseler 
bulunmadığı cihetle bu mütalealar varid görül
memiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur.' 

Reis 
Çorum 

/ . Eker 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 
Elâzığ 

M. T. Altay 
îsparta 

K. Turan 
Kayseri 
F. Baysal 
Malatya 
M. Öker 
Samsun 

M. A. Törüker 
Yozgad 
S. îçöz 

Rs. V. 
Kastamonu 

T. (loşkan 

Bursa 
F. Güleç 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 
Kayseri 
S. Serim 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Seyhan 
S. Çam 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bursa 
N. Ayaş 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 
S. H. Ürgüplü 

Kütahya 
A. Tiridoğhı 

Muş 
S. Ataman 

Yozgad 
A. Sungur 

» 0 - « 
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S. Sayısı: 12 
dare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti Cumhur 
1940 malîydi bütçelerinde40 000 liralık münakale yapılma
sına dair kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası(2 31) 

T. B. M. M. 
İdare amirliği 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 1712 

22912 

22 - X - 1940 

Yüksek Reisliğe 

1940 malî yılı Riyaseti Cumhur bütçesinin 37 nci masarifatı umumiye faslında meveud tahsisatın 
senei maliye nihayetine kadar kifayet etmiyeceği anlaşıldığından ayni sene Büyük Millet Meclisi 
bütçesinin 22 nci faslından (40 000) lira tenzili ile mezkûr fasla zam ve ilâvesi için aşağıda yazılı 
teklifi kanuninin kabulünü arzeyleriz. 

îdare Âmiri İdare Âmiri 
/. F. Alpaya Dr. S. Vzel 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 14 
Esas No. 2/31 

27-XI-1940 

Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti Cumhur 
1940 malî yılı bütçelerinde 40 000 liralık müna
kale yapılması hakkında İdare Heyeti ta
rafından yapılan kanun teklifi İdare Âmirle
rinden Doktor Saim Uzel hazır olduğu halde 
okundu ve görüşüldü : 

Alman izahlara nazaran 1940 malî yılı Riya
seti Cumhur bütçesinin 37 nci ( Masarifi umu
miye, memur ve müstahdemler iaşesi ) faslına 
mevzu tahsisatın malî yıl nihayetine kadar kifa
yet etmiyeceği anlaşılmış ve buna mukabil Bü
yük Millet Meclisi bütçesinin 22 nci (3090 sayılı 
kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis bina
sının inşaat masrafları ve istimlâk bedeli) fas
lından 40 000 liranın tenziline imkân bulunduğu 
ifade edilmiş olduğundan iki fasıl arasında ten

zil ve ilâve suretile tanzim edilen kanun teklifi 
yazı ve şekle aid cüzî bir değişiklikle kabul edil
miştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 
/ . Eker 
Kâtib 

İstanbul 
F. Öymen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

îsparta 
ıkerrem Karaa 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
ğaç R. Ünlü 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Gümüşane 
D. Sakarya 

İsparta 
Kemal Turan 
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Kayseri Kayseri Kütahya 
S. Serim F. Baysal A. Tiridoğlu 
Malatya Maraş Muş 
M. öker M. Bozdoğan Ş. Ataman 

İDARE HEYETİNİN TEKLİFİ 

1940 mail yılı Riyaseti Cumhur bütçesinin 37 
nci masarif ah umumiye faslına münakale yayıl

ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1940 malî yılı Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin 22 nci faslından (40 000) li
ra tenzil edilerek 1940 malî yılı Riyaseti Cum
hur bütçesinin 37 nci masarifatı umumiye fas
lına ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

Samsun Seyhan Sivas 
M. Ali YÖrüker S. Çam 'Remzi (jiner 

Yozgad Yozgad 
A. Sungur S. t çöz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN I »EGİŞTİlUşİ 

1940 malî yılı Büyük Millet Meclisi ile Riyase
ti Cumhur bütçelerinin bazı fasılları arasında 

münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1940 malî yılı Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin 22 nci (3090 sayılı kanuna 
müsteniden yeni yapılacak Meclis binasının 
inşaat masrafları ve istimlâk bedeli) faslından 
40 000 lira tenzil edilerek Riyaseti Cumhur 
bütçesinin 37 nci (masarifi umumiye, memur ve 
müstahdemler iaşesi) faslına nakledilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen. 

MADDE 3 — Aynen. 

( S. Sayısı : VI ) 


