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6. — Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin; 
Deyn ilmühaberlerinin senei maliye iptidası olan 
Haziran'a kadar kabulü hakkında tıkrirî. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Denizli Mebusu Yusuf Bey ve iki re
fikinin; Denizli vilâyeti dahilinde bulunan Şam
lı Çiftliği bedeli icarının affına dair (2/546) nu
maralı teklifi kanunisi Ye Muvazenei Maliye en
cümeni mazbatası. 71, 

2. — Sinni mükellefiyet dahilinde bulunanla
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REİS : İsmet Bey 
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REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

L — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
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Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 
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• ait oldukları mahallere havale olundu. 
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İstanbul Mebusluğuna intihap edilen İhsan Pa
şanın tahlifi icra kılındı-

Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 sene
si bütçesi hakkındaki kanun ikinci defa tayini esami 
ile reye vaz ve kabul olundu. 

Müteakiben mükellefiyeti askeriye kanunu muvak
katinin 106 ve 110 ncu maddelerini muaddel kanun lâ
yihasının müzakeresine devam olunarak aynen kabul 
edildi. Vilâyat memurini maliyesinden bazılarının su
reti tayinleri hakkındaki kanun lâyihasının birinci mü
zakeresi ikmal olundu. 

Kayseri Maarif Müdürü iken, hakkında tatbik edi
len tekaüt muamelesinin ref'ine dair Çankırı Mebusu 
Rıfat Beye müteallik İstida Encümeni mazbatası kı
raat ve kabul olundu. Gümüşhane Mebusu Hasan Feh
mi Beyin, Ankara şehrinde 1924 senesinden mukaddem 

inşa edilmiş olan müsakkafattan aynca Belediye vergi
si tahakkuk ettirilmesi hakkındaki teklifi kanunisi mü
zakere ve reddedildi. 

Zabıtai sıhhiyei hayvaniye Kanununun bazı madde
lerinin tadiline dair kanun lâyihası bilmüzakere birin
ci maddesi aynen kabul ve ikinci madde vaki teklif üze
rine Adliye encümenine tevdi kılındı. 

Bolu Mebusu Şükrü Beyin; Müzayede ve Münaka
şa ve Ihalât Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra tez-
yiline dair teklifi kanunisi müzakere ve aynen kabul 
ve Çarşamba günü içtima edilmek üzere celse tatil 
olundu. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalaa 
var mı efendim? (Hayır sesleri.) Zaptı sabdc hülâsası 
aynen kabul edilmiştir. 

EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Floksera Kanununun bazı maddelerinin tadili 

hakkında kanun lâyihası. (1/908) 

REİS — Ziraat ve Adliye encümenlerine havale 
ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — Maras Mebusu Tahsin Beyin on sene kürek 

cezasına mahkûm edildiği hakkında Ankara istiklâl 
Mahkemesi Müddeiumumiliğinden gelen tezkere 
(3/632) 

REİS — Okunacaktır: ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Âliyesine 

1341 Senesi Eylülünün on beşinci gecesi Maraş'da 
mukim eşraftan ve Meclisi idare azasından Çuhadar-
zade Hacı Mehmet Efendinin keyfiyeti katlinden maz
nunu aleyhim olup, bil muhakeme idamlarına karar 
verilmiş olan Karcı Mehmet ve rüfekasını cinayeti 
mezkûreyi ifcaa nükut itası ve nüfuz ikaı suretiyle 
tahrik ve teşvik eylediği anmahakematin sapıt olan 
ve makamı aciziden Riyaseti Ceîilelerine vaki iş'ar 
üzerine Meclisi Âlice mesuniyeti teşriiyesinîn ref'ine 
ve mevkufen icrayı muakemesine karar verilen Maraş 
Mebusu sabıkı Tahsin Beyin vicahen icra kılınan mu
hakemesinde fiili mezkûre mücasereti usulen sapıt ol
duğundan Kanunu Cezanın 170 nci maddesi delale
tiyle 45 nci maddenin fıkrai mahsusasına tevfikan on 
sene küreğe mahkûmiyetine 5 . 4 . 1926 tarihinde ka

rar verilmiş olduğu husulü malumat zımnında arz olu
nur efendim. 5.4.1926 

Ankara İstiklâl Mahkemesi 
Müddeiumumisi 

Necip Ali 
REİS — Efendim! Teşkilâtı Esasiye Kanunu mu

cibince Mebusluk sıfatı zail olduğundan yerine diğeri
nin intihabı hakkında Dahiliye Vekâletine tebligat ifa 
edilecektir. 

Mazbatalar 
1. — Posta Kanununun üçüncü Muafiyeti ücurat 

faslının otuzuncu maddesi ile 19 Mart 1340 tarihli Zi
raat Bankası Bütçe Kanununun 16 ncı maddesi yek
diğeriyle taarruz etmekte olduğundan tefsirine dair 
(3/464) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve tefsire ma
hal olmadığı hakkında Posta ve telgraf encümeni maz
batası. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Ceüleye 
1339 senesi gayesinde iktisabı meriyet eden Posta 

Kanununun üçüncü Muafiyeti ücurat faslının otu
zuncu maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkrala
rında hangi makamat ve cemiyat ve müessesatın mü-
raselâtı ne suretle posta ücretinden muaf olduğu zi
kir ve tasrih edilmiş iken, Meclisi Âlinin 19 Mart 1340 
tarihli içtimaında kabule iktiran eden Ziraat Bankası 
Bütçe Kanununun 16 ncı maddesi «Bankanın bilu
mum muhaberat ve müraselâtı telgraf, posta ve tele
fon ücretinden muaftır» şeklinde mutlak ve şamlM 
obuası dolayısıyle mezkûr banka ve şüebatının postaya 
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tevdi edeceği müraselât vesair mevadm herhangi bir 
makam ve devair ve nabı eşhasa alt olursa olsan bila 
ücret kabul ve nakil kesbi zaruret eylemiş ve o me-
yanda şehir postası mevcut olan Ankara, İstanbul ve 
İzmir'de şehir dahiline ait olarak tevdi kılınmakta 
olan mekâtip ve muharrerat havalename ihbarname
leri ve sigorta muamelâtına ait her türlü müraselâtın 
dahi kabul ve tevzii lâzım gelerek ol veçhile muamele 
ifa edilmekte bulunmuş ve her ne kadar bu sureti 
muamele salifülarz Ziraat Bankası Bütçe Ka
nununun tafihcn Posta Kanunundan muahhar olma
sından iribias eylemekte ise de posta umur ve mua
melâtının nazım ve hakimi olan Posta Kanununun 
muafiyat faslında umuru hükümete müteallik olarak 
hususî adreslere ait mekâtibi bile yalnız Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti ile İcra Vekâletlerine hasreylemiş ol
duğuna ve geçen sene Ticaret Vekâleti Ceîilesİnin ta
lebine binaen yapılan tefsirde icra vekâletlerine izafe
ten diğer îîiakamatın bile hususî adreslere bilâücret 
müraselât sevkedebilmesi caiz olamayacağı kabul edil
miş olması beyaniyîe tefsiri talep edilmekte olmakla 
1 Nisan 1926 tarihli içtimaımızda icabı bittezekkür 
19 Mart 1340 tarihli Meclisi Âli içtimaında kabule 
iktiran eden Ziraat Bankası Bütçe Kanununun 16 ncı 
maddesinde «Bankanın bilumum muhaberat ve mü-
raselâtı telgraf ve posta ve telefon ücretinden muaftır» 
diye muharrer olup, sarahati mezkûreye nazaran tef
sire imkân görülemediği Heyeti Umumiyeye arz olu
nur, 

Posta ve Telgraf 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Cebelibereket Mebusu 
Avni 

Kâtip 
Giresun 

Ali Şevket 

Aza 
Siverek 

Halil Fahri 

Aza 
Elâziz 

Mustafa 

Aza 
Trabzon 
Abdullah 

REİS — Mazbata hakkında mütalaa var mı efen
dim? (Hayır sesleri.) Posta ve Telgraf Encümeni maz
batasını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler et kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

2. — Londra'da 5 Temmuz 1912 tarihinde takar
rür etmiş olan beynelmilel telsiz telgraf mukavelesi 

ile merbutu nizamnamesinin tasdiki hakkında (1/888) 
numaralı Kanun lâyihası ve Posta Telgraf Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

3. — Hudut ve sevahili sıhhiye müdüriyetinin 1926 
senesi bütçesi hakkında Başvekâletten gelen (1/897) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye encü
meni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz* 
SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs

tanbul) — Efendim, Heyeti Celilenizce hudut ve Se-
vahil Sıhhiye Müdüriyetine yalnız Mart masrafı ve
rilmişti. Bu lâyihanın Cumartesi günü tercihan müza
keresini Heyeti Ceîilenizden rica edeceğim. (Hay hay 
sesleri.), (Kabul sesleri.) 

REÎS — Efendim, Vekil Beyin tekliflerini reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Takrirler 
/. — Adana Mebusu Zamir Bey ve iki refikinin; 

Gaz inhisar şirketinin, Çukurova ziraat mıntıkasına 
gaz yetiştirmesi hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 
2. — İstanbul Mebusu Akçora oğlu Yusuf Bey ve 

rüfekasının; İstanbul Halic'inin temizlettirilmesi hak
kında takriri. 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 
3. — Rize Mebusu Esat Bey ve rüfekasının, Ho

pa'da Rüsumat dairesiyle ambar inşaatına başlattırıl-
ması hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
4. — Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin, İstas

yon ambarlarına vuru t eden eşya sahiplerine, şimen-
düfer ambar müdürleri tarafından ihbarname gönde
rilmesi hakkında takriri. 

REİS <— Başvekâlete havale ediyoruz. 
5. — Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin, umu

ru mühimmei ticariye ve inzibatiyede şimendüfer tel
graf hatlarından istifade edilmesi hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
6. — Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin, deyn 

ilmühaberlerinin senei maliye iptidası olan Hazirana 
kadar kabulü hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
Efendim, müzakere edilecek mevada geçiyoruz: 
REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 
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3. — MÜZAKERE 

1. — Denizli Mebusu Yusuf Bey ve iki refikinin; 
Denizli Vilâyeti dahilinde bulunan Şamlı çiftliği be
deli icarının affına dair (2/546) numaralı teklifi ka
nunisi ve Muvazene i Maliye encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Bunun ikinci müzakeresini icra edece
ğiz. Birinci madde okunacaktır efendim. 

Denizli'de Şamlı Çiftliği Dahilindeki Araziye Bedeli 
tcar Olarak Tahakkuk Ettirilip Talisi] Edilmeyen Me-

baliğin Affı Hakkında Kanun 
Birinci Madde — Denizli'de Şamlı çiftliği dahilin

de olup zürraa tevzii derdesti icra bulunmuş olan 
araziye 1341 senesinde bedeli icar olarak tahakkuk et
tirilip tahsil edilmeyen 5 923 lira 20 kuruş affolun
muşum 

REÎS — Efendim, tadilname yoktur. Maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Birinci madde kabul edilmiş
tir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihlinden mute
berdir. 

REİS — Tadilname yoktur efendim. İkindi mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... İkinci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekilli memurdur. 

REİS — Tadilname yoktur efendim. Üçüncü mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın,.. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Üçündü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kanunun he
yeti umumiyesli kabul edilmiştir efendim. 

Ruznamenin ikindi müzakeresine geçiyoruz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi! De
min Heyeti Umumiyesinii reye koyduğunuz kanun, ta
yini esamiye ihtiyaç gösteren bir kanundur. Beşb'in 
lira affediliyor, bu bir bütçe meselesidir. 

REİS — Evet efendim, tahsisatın terkinini muta-
zammındır, sehiv vaki oldu. Tayini esami ister. Ka
nunu tayini esami ile reye vazediyorum. Kabul eden
ler beyaz, reddedenler kırmızı rey vereceklerdir. 

(1) Birinci müzakeresi 81 nci içtimadadır. I 
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2. — Sinni mükellefiyet dahilinde bulunanların si
lâhsız hizmeti mucip arızai vücudiyelerinin tedavisi 
hakkında (1/831) numaralı kanun lâyihası ve Müda
faa! Milliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Ruznamenin ikinci maddesindeki lâyi
hanın maddelerine geçiyoruz, Mnci müzakeresidir. 

Sinni Mükellefiyet Dahilinde Bulunanlann Silâhsız 
Hizmeti Mucip Arızai Vücudiyelerinin Tedavisi 

Hakkında Kanun 

Madde 1. — Kıtaat ve müessesatta müstahdem 
efradı askeriyeden Kabiliyetli Bedeniye Nizamnamesi 
mucibince silâhsız ve sabit hizmetlerde İstihdamı mu
di p ve kabili ameliye (Fıtkı mağbemi, safni ve sakta 
deva!], şefeîülernep, istiskayı husye, evramı basuri-
ye, sukutu şerç, havli kademli zirvevî, kademi mün-
harif, rikbei münharife gibi ameliyat ve ortopedi ile 
tashihi şifası mümkün olan irsî veya ktfsbî emraz ve 
sui teşekküiât; esbabı muhtelifeden münbais tekem-
mitşatı cildiye ve nedbeler, otopilâsti ile ref ve izale 
edilen vaisi nedebat, iltisakat ve sui eşkâl ile vazaifi 
işkâl eden kabili vusul ve ihraç mermi parçaları ve em
sali) arızai vücudiyeye duçar bulunanların rızalarına 
bakılmaksızın tedavii lâzimeleri icra olunur. 

REİS — Tadlhrame yoktur efendim! Maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Maddei sabıkadaki avarizi vücudi-
yeden birine duçar olan ihtiyat zabîtan ile efradı ihti
yatiye müstahfazadan ve sinleri on sekimden aşağı ol
mamak üzere henüz silâh altına alınmayan eşhastan 
arzu edenlere askerî ve mülkî ve beledî hastahaneler-
de yapılacak atoeüyei lâzime ve ameliyeden müte
vellit ceriha tedavisi meccanidir. 

REİS — Tadilname yoktur efendim. Maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

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

Madde 4. — Bu kanunun ahkâmını icraya Mü-
dafaai Milliye, Dâhiliye, Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekilleri memurdur. 

(1) Birinci müzakeresi 81 nci içtimadadır. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen «1 kaldırsın... Kabul 
Edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyetini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırışın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kanunun heyeti 
umumiyesi kabul edilmiştir. 

Efendini, ruznameriin üçündü maddecimin ikinci 
müzakeresine geçiyoruz : 

3. — Mübadeleye tabi ahaliye verilecek emvali 
gayrımenkule hakkındaki 16 Nisan 1340 tarihli Kanu
na bir madde tezyiline dair (1/851) numaralı kanun 
lâyihası ve tskân Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Efendim, bunun da ikinci müzakeresi
dir. Maddeleri okuyoruz : 

Mübadeleye Tabi Ahaliye Verilecek Emvali Gay
rımenkule Hakkındaki 16 Nisan 1340 TarihM 

Kanuna Müzeyyel Kanun 
Madde 1. — Mübadeleye tabi ahalîye verilecek 

emvali gayrımenkule hakkındaki 16 Nisan 1340 ta
rihli Kanunun altıncı maddesindeki mübadiline veri
lecek emvali gayrımenkulenln tayin olunan 'iskân mın
tıkaları dahilinde verileceğine mütedair olan takyit 
refohınmuştur. 

REİS — Tadimame yoktur. Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır

sın... Kabul etmeyenler, lütfen e1] kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahi
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kahul edenler lütfen el kaldır-
SMI... Kabul etaneyenler, lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyetini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kanunun heyeti 
umumiyesi kabul edilmiştir. 

4. <— Tütün tohumlarının men'i ihracı hakkında 
(1/776) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Adliye 
Encümenleri mazbataları. (2) 

REİS — Efendim, maddeleri okuyoruz. Kanu
nun ikinci müzakeresini yapacağız. 

(1) Birinci müzakeresi seksen birinci içtimadadır. 
(2) Birinci müzakeresi seksen birinci içtimadadır. 

Tütün Tohumu İhracının Men'i Hakkında Kanun 
Madde 1. — Türkiye'den tütün tohumu ihracı 

memnudur. 
REİS — Tadimame yoktur. Maddeyi kabul eden

ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Memnuiye't hilâfına tütün tohumu 
ihraç veya ihracına teşebbüs edenlerden tohumları 
müsadere edildikten başka yirmi beş liradan iki yüz 
liraya kadar hafif cezayı nakdî ahnu. Tekerrürü ha
linde iki aydan bir seneye kadar hafif hapis hükmo-
lunur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

Madde 4. — İşbu kanunun ahkâmının icrasına 
Maliye, Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

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

Efendim, Kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kanunun heyeti 
umumiyesi kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamemizin beşinci ve altıncı madde
lerindeki kanunların müddeti henüz hulul etmemiştir. 
Yedinci madde encümendedir. 8, 9, 10 ncu maddeler
deki kanunlar da Ticaret Vekili Beyin huzuriyle mü
zakere edileceğinden talig ediyoruz. Vekil Beyefendi 
gelmemişlerdir, binaenaleyh on birinci maddenin mü
zakeresine geçiyoruz. 

5. — Tütün İnhisar Kanununun yirmi sekizinci ve 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun yirminci 
maddelerinin tefsiri hakkında (3/595) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Kavanini Maliye ve Dahiliye en
cümenleri mazbataları. (1) 

REİS— Okunacak. 
(Dahiliye encümeni mazbatası okundu). 
REİS — Efendim, Kavanini Maliye Encümeni tef

sire lüzum görmüş ve bir fıkrai tefsiriye tanzim et* 
mistir. Dahiliye Encümeni de tefsire ihtiyaç olmadı
ğını, kanunun sarih olduğunu dermeyan etmiştir. Mü-

j (1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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talâa var mı efendim? (Hayır sesleri). Dahiliye Encü
meni mazbatasım kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın,.. Kabul edilmiş
tir. 

' 6. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; 1341 sene
si Muvazenei Umumiye Kanununun yirminci madde
sinin tefsiri hakkında (4/141) .numaralı takriri ve tef
sire lüzum olmadığına dair Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. (1) 

(Okundu). 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efendim, 
bendeniz maddeyi muhtacı tefsir görüyorum. Muva
zene Kanunundaki madde bundan evvelki inhisarlara 
şâmildir. Badehu yapılacak inhisarların şekil ve ma
hiyeti bunlardan başka olduğundan, bu, muhtacı tef-
sirdfr. Binaenaleyh Encümene iadesini ve ne suretle 
iktiza ederse, o suretle tefsirini rica eylermi. 

REİS — Efendim, tefsir mazbatasının nihayetin
de yirminci madde diye bir madde dercedihniştir. Bu 
maddede (devlet inhisarına tabi diğer mevaddan) di
ye bir kayıt vardır. Muvazene Encümeni bu noktai 
nazardan (inhisara tabi diğer mevaddan sureti mutla
ka alınır) diyor. Buna binaen Encümen tefsire lüzum 
olmadığı mütalâaasında bulunmuştur. (Doğrudur ses
leri). Başka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Maz
batayı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

HAKKI BEY (Van) — Reis Beyefendi! Ruzna-
menin on ikinci maddesindeki Kanun lâyihası müza
kere edilmiyecek mi? 

REİS — Maliye Vekili ve Tapu Müdürü bulun
madığından tehir edilmiştir efendim. 

Efendim! Ruznamenin on dördüncü maddesine ge
çiyoruz. 

7. — Ankara - Ereğli demiryolunun inşa ve isletil
mesi hakkındaki 12 kânunuevvel 1341 tarihli kanunun 
ikinci maddesinin tadiline dair (1/885) numaralı ka
nun lâyihası ve Nafıa ve Muvazenei Maliye Encü
menleri mazbataları. (2) 

REİS — Efendim! Kanun lâyihası matbudur. He
yeti umumiyesi hakkında mütalaa var im? (Hayır ses
leri). Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

(1) Seksen üçüncü içtimain nihayetine merbuttur. 
(2) Zaptın sonuna merbuttur. 
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Ankara - Ereğü demiryolunun inşa ve işletilmesi 
hakkındaki 12 Kânunuevvel 1341 tarihli Kanunun 
ikinci maddesinin tadiline dair kanun. 

Birinci Madde — Ankara = Ereğli Demiryolunun 
inşa ve işletilmesi hakkındaki 12 kânunuevvel 1341 ta
rihli kanunun ikinci maddesi berveçhi-ati tadil edil
miştir : 

Bir metre genişlikte inşa edilecek olan Ankara -
Ereğli demiryolu için azamî dört senede sarfedUmek 
ve her sene sarfı icap eden mebaliğ bütçelerine ko
nulmak üzere yirmi beş milyon lira tahsisat ita kılın
mıştır. İşbu tahsisat derecesi tecavüz edilmemek şar-
tiyle, Nafıa Vekâleti taahhüdatta bulunmağa mezun
dur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bu hattın 
bir kanunu vardı. Şu kanunla yeniden tadilâta uğru
yor. Vekil Beyefendi bunun dar hatta tahvili hakkın
daki sebebi izah buyururlarsa tenevvür ederiz. 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Efen
dim! Geçenlerde burada dar ve geniş hat meselesini 
tetkik için bir mühendisler içtimai yapmıştık. Neticei 
müzakeratta bazı hatların geniş bazı hatların dar ol
ması takarrür etti. Bu meyanda Ankara -. Ereğli hat
tının da dar olması münasip görülmüştür. Yüzde kırk 
derecesinde inşaat masrafından fark vardır. Yüzde 
otuz nisbetinde de. zamandan fark vardır. Onun için 
bu hattın dar olmasında bir mahzur görmedik. Zaten 
birinci derecede dar hat olacağı için bir mahzur gör
medik, çünkü bu hatta hemen geniş hat kabiliyetinde 
nakliyat yapabilecektir. Onun için böyle olmasını mu
vafık gördük. Masrafı kırk milyon lira yerine yirmi 
beş milyon lira olacaktır. Dört sene yerine de üç se
nede yapılabilecektir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, evvelce geniş 
hat olarak kabul edilen lâyihai kanuniye ile bunun 
arasından çok zaman geçmemiştir. O zaman hattın 
geniş olması lâzım olduğu, hatta bunun için de fazla 
tahsisata lüzum olduğu yolunda beyanı mütalaa edil
mişti. Aradan iki veya üç ay geçtikten sonra dar hat
ta tahvilindeki sebep nedir? (İşte söyledi ya sesleri) 
bunu anlamak istiyorum. 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Ev
velce ceryan eden muamele ve müzakeratı bilmiyo
rum. Bendeniz hatların dar hat olarak yapılması ta
raftarı olduğum için, vekâlete geldiğim vakit bir çok 
mütehassıslar topladım, aldığım netice budur. Bunun 
faydalı olduğuna da şüphem yoktur. 

Şunu da arz edeyim, bu kanunun müstacelen mü-
I zakeresini kabul buyurmanızı rica ediyorum. 
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İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Şimdi dar hat 
kabul edilir, ilerde ihtiyaç hissedilir de geniş hatta 
tahvili lâzım gelirse o vakit mümkün olabilir mi? 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Güç 
meseledir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yani hiç ol
maz mı? 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Ta
bii parayı verince herşey olur. Dünyada mümkün ol
mayan şey var mı? 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Kanunun 
müstacelen müzakeresi teklif edildi, maddeye geçmez
den evvel evvelâ müstaceliyeti reye koyunuz. 

REİS — Efendim, Vekil Beyefendi maddelerin 
müzakeresine geçilmezden evvel müstacelen müzake
resini teklif etmektedir. Müstacelen müzakeresini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Birinci madde hakkında başka mütalaa yoktur. Bi
rinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. (Tayini esami 
ister sesleri). Hacet yoktur efendim. Çünkü icraya 
taalluk eden hususatı tazammun ediyor. 

Efendim, Şamlı çiftliği hakkındaki kanun lâyiha
sını tayini esami ile reye arz etmiştim. Reylerini isti
mal etmeyen rüfeka lütfen istimal buyursun. İstihsa
li ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 

İHSAN BEY (Ankara) — Reis Beyefendi, Tapu 
Müdirı Umumisi Bey buradadır. Ruznamenin on ikin
ci maddesinin müzakeresine başlıyalım. 

REİS — Efendim, Tapu Müdiri Umumisi Bey 
gelmiştir. On ikinci maddenin müzakeresine başhya-
biliriz. 

8. — Hakkı karar ve senetsiz tasarrufat ile tashi
hi kayıt muamelâtının sureti icrası hakkında (1/817) 
numaralı kanım lâyihası ve Tapu ve Kavanini Mali
ye encümenleri mazbataları. (1) 

Hakkı karar ve senetsiz tasarrufat ve tashihi kayıt 
muamelâtının sureti icrasına dair kanun. 

Madde 1. — Tapu senedatından ve kayıtlarından 
mazmununa taaliuk etmeyen bir hata vukua getiril
miş olan veya hududu Kadimesi dahilinde senetlerin
de yazıh miktardan fazla zuhur edip tashihi istenilen 
veyahut hakkı karardan ve senetsiz tasarruf attan bu
lunmasına me!)ni tapu senedine raptı talep olunan 
emvali gayrımenkule hakkında kaza ve ne vahi tapu 
dairelerince icra kılınacak tetkikat ve tahkikatı havi 
evrak mahalleri tapu dairelerinde lieclittetkik vilâyet 
tapu idarelerine gönderilecektir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Maddenin 
nihayetinde «gönderilecektir» var. «Gönderilir» de
mek lâzımdır. 

REİS — O suretle tashih edelim efendim. Birinci 
madde hakkında mütalaa var mı? (Hayır sesleri). 
Maddeyi aynen kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2 ,— Birinci maddede muharrer olup vilâ
yet tapu dairelerine gönderilen evrakı tahkikiye def
terdar veya muhasebecilerin riyasetinde tapu müdür
leriyle başkâtip ve tapu memurlarından ibaret olarak 
teşekkül edecek encümen tarafından tetkik olunarak 
muamelei cariye usul ve kanununa muvafık görüldü
ğü takdirde heyetin imzaları tahtında tanzim oluna
cak mazbatalar ile beraber nihayet bir hafta zarfın
da mahallerine iade ve merkezi vilâyette cereyan ede
cek emsali işlerde dahi mezkûr encümen marifetiyle 
icabı ba mazbata tayin olunacaktır. Defterdar ve mu
hasebeciler bulunmadığı zamanda tapu müdürleri en
cümene riyaset edecektir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
bu maddenin nihayetinde de edecektir diyor. Halbu
ki bu istikbal sığaları müzari olmalıdır. 

REİS — Tashihi ederiz efendim. «Edilecektir» 
«edilir» «eder» suretinde tashih edilmiştir. İkinci 
maddeyi aynen kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Evrakı tahkikiyede encümence muh
tacı istizan bir cihet görüldüğü veya ittihaz olunan 

| (1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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karara alâkadarı taraf nidan itiraz vaki olduğu takdir
de evrak, teferrüatiyle beraber Tamı müdiriyeti umu-
miyesine irsal ve orada müteşekkil Encümeni müdi-
ran tarafuıdan on beş gün zarfında tetkik ve bir ka
rara raptedilerek mahalline iade olunur, işbu karara 
dahi razı olmayan arazi sahipleri mahkemeye müra
caatta muhtardır. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri). 
Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İkinci ve üçüncü maddeler mucibin
ce evrakı tetkik ve alâkadaranın lehlerine mazbatala
rı tanzim olunan muamelâtı mebhuse hakkında topu 
dairelerince usulen kayıt tesis ve tapu senedi tanzim 
ve ita olunur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, bu kanunun 
saiki, hakkı karar ile, senetsiz tasarrufatm vuku bula
cak müracaat üzerine senede raptı ve kayıt tesisi ile 
tapu verilmesine dair olan evvelki ahkâmın bazı te
beddülattan, yani mecalisi idare azayı müntahibesi-
ııin, işin içinden çıkmış bulunmasından dolayı, muha
sebecinin tapu müdürünün vesairenan iştirakiyle ak-
tedilen bir encümende tetkiki lüzumunu âmirdir. Şim
di bendenizin anlayışıma göre, gerek senetsiz tasarru-
fat ve gerek hakkı karar hepsinde raptedilecek ve es-
habının eline senet verilecek ve bu senet de mamul-
ün-bih olacaktır. Hakkı karardan senet verilmek, ma
lumu ihsanınız mahhuata taalluk eden aksamda olur. 
Arazi Kanunnamesinin yetmiş sekizinci maddesi mu
cibince ıttahhıl olan arazide olur. Fakat senetsiz ta
sarrufa! haricen vuku bulmuştur. Yani memurunun 
izm inzimam etmeksizin vuku bulan ahm ve satan
lar, on seneyi tecavüz ettikten sonra hakikî mutasar
rıflar senede raptmı ait olduğu daireden talep eder, 
o talep üzerine karyesinden ilmühaber alınır ve ta
sarruf tasdik edihr. Bu senetsiz tasarrufat senede rap
tedilir. 

Fakat ahardan almış olan ve müruru zamanla hak
kı kararı sabit olmuş olan o adamın eHne verilen Se
nedi Hakanı, yani haricen memurunun izni munzam 
olmaksızın satmış olan adamm, bilâhare dava ettiği 
zaman eHne verilen bu tapu senedi hiç bir hüküm tfa-
de etmemektedir. O adamm haricen satmış okluğu 
ve hatta yirmi sene tasarruf nazarı itibare ahnmıya-
rak eski kayıt hükmüne istinaden evvelki tapu nazarı 
itibare ahnmıyarak ve yeddi refedilerek, satan adama 
arazi iade edilmektedir. Gerek kayıt tesis ve gerek ta
pu senedi ita etmek hiç bir mana ifade etmiyor. Onun 
için bendeniz bir teklif arz ediyorum, bu teklifim de 
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bu suretle mutasarrıfları yedine verilmiş olan « yani 
dördüncü maddeye bir fıkra ilâvesi şeklindedir -. se-
nedat mamulünbih ve muteber olup, atik kayıtlara 
istinaden vukubulacak tasarruf iddiaları mahkemei 
aidesinde halledilebilir. Hiç olmazsa yeddi refedilme-
si, vazıulyette kalsın. Çünkü öteki adam fiilen mu
tasarrıf değildir. 

Atîk kayda istinaden iddia eden adam fiilen vazı-
ul-yet değildir, fiilen mutasarrıf değildir. Yirmi sene
den beri o araziyi terk etmiştir. O adam gitsin mah
kemei aidesine müracaat etsin, hakikaten senet tarihi
ne kadar tasarrufunu ispat ederse kaydı atîka istina
den ona verilsin, edemezse asıl mutasarrıfı hakikisi
nin elinde kalsın, bendenizin kanaatim budur ve za
ten bütün arazi münazaan bu iki kısım meseleden 
tehaddüs etmektedir. Mahkemeler bununla doludur 
ve taşralarda cinayetlerin yüzde sekseni senetsiz ta-
sarrufattan mümbaistir. Bu, mümkün, değil haUedile-
memektedlr. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Daha ziyade 
takviye ediyorsunuz. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolü) — Hangisi takviye efendim? 
KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Hakkı kara

rı. 
§ÜKRÜ BEY (Bolu) — Hakkı karar başka efen

dim. Bendeniz senetsiz tasarrufattan bahsediyorum. 
Şimdi burada iki kısım tasarruf vardır. Bu hakkı ka
rardan verilen senetlerin manası ayn, senetsiz tasar
rufatm senede raptedümesi meselesi ayrıdır. Onun 
için mademki kananda böyle bir kayıtla, şöyle böyle 
tapu senedi ita edihr diyorsunuz, bu tapu senedinin 
mamulünbih ve muteber olabilmesi ve sahibi için 
de bir mana ifade etmesi için, böyle bir fıkranın itâ-
vesme lüzum vardır. Böyle olursa memleketi gayet 
büyük bir müşkülâttan kurtarmış olursunuz. Bunun 
kabulünü istirham ederim efendim. 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? (Tapu 
Müdiri Umumisi ne diyor sesleri). 

TAPU MÜDİRİ UMUMİSİ HACI SELÂHAT-
TİN BEY — Malumu âlileridir ki, muamelâtı tasar-
rufiye hakkında verilen senedaün hilafı sabit olma
dıkça mamulünbih ve ihticaca salih olduğu Tasar
ruf Kanunu muvakkatinin üçüncü maddesinde mu-
sarrah olduğu için ayrıca böyle bir fıkrai takyidiye 
ve tahdidiyeye ihtiyaç messetmiyecektir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, müsaade buyu
runuz izah edeceğim. Filvaki emvali gayrunenkulenin 
tasarrufuna ait olan kanunun üçüncü maddesinde se-
nedat muteberdir, aleyhine bir hüküm sadır olmadık-
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ca o senet iptal edilemez diyor; bunu hepimiz biliyo
ruz. Fakat bendenizin burada anlatmak istediğim şey, 
o değildir. Başınızı eğer ağrıtmazsam biraz tafsilât 
vereyim ve evvelâ şöyle bir mukaddeme yapayım. Me
selâ Ankara'nın üç saat ötesinde tapu ile tasarruf 
edilmiş arazi yoktur. Tetkik ve tahkik edebilirsiniz. 
Bütün arazi mabeyn senedatı ile tasarruf edilmekte
dir. Ferağ muamelâtının suubetinden, müşkülâtından 
dolayı kimse müracaat etmemektedir. (Yapmasınlar 
sesleri), imkân yoktur yapamıyorlar, imkân bulamı
yorlar. 

Çünkü tapu kuyudatı, yoklamalar ve intikal mua
melâtı yapamamasından dolayı, ceddin-min-el-ecdat 
öyle duruyor. Bir adam tapu dairesine vaki olan mü
racaatında bu mülk Hasan oğlu Mehmet'in üzerinde 
mukayyettir, bu adam nerededir diyorlar. Bu Hasan 
oğlu Mehmet vefat edeli seksen sene olmuş, kayıtta 
muamelei intlkaliye yürümemiş, ikinci batında yine 
muamelei intikaliyesi yürümemiş, üçüncü batında da 
yürümemiş, üçüncü batm da vefat etmiş, dördüncü 
batına gelmiş, intikalin imkân ve ihtimali yok, hatta 
ashabı intikalin yüzünü göremezsiniz. Böyle bir vazi
yet karşısında, bütün tasarnıfat böyle senetsiz olarak 
cereyan etmektedir. Hakikati mesele budur. 

Mabeyn senedi ile vuku bulan tasarruf müruru 
zamanla, yani Arazi Kanunnamesinin yirminci mad
desi mucibince on seneden ziyade tasarruf edildi mi, 
muiasarruflar ait olduğu daireye müracaat ediyorlar. 
Ben bu araziyi on seneyi mütecaviz zamandan beri 
tasarruf etmekteyim, binaenaleyh hakkı kararım sa
bit olmuştur, benim yedime senet verin diyorlar, tşte 
o vakit senetsiz tasarnıfat senede raptediliyor. Şimdi 
tetkikatı kuyudiyeye imkân bulamıyorlar, buna senet
siz tasarruf diyorlar. Halbuki onun kaydı vardır. Fa
kat kimin üzerine, kaçıncı ecdadın üzerine kaydı ol
duğunu bulmanın imkânı yoktur. Memur, kaydına 
dest-res olunamadığı maruzdur dedi mi, hemen senet
siz tasarruf başlıyor. 

Sonra bu arazi senede raptedildikten sonra bir 
adam çıkıyor ufak bir kayıt buluyor. O adam bu kay
dı eline aldı mı dava ediyor, benim senedimin tarihi 
daha eskidir diyor. Ötekinin on seneden beri tasar
rufu ve hatta bu uğurda sarfettiği parası da gidiyor. 
Çünkü o adam para vermiş almıştır. Yoksa Müdiri 
Umumî Beyin, buyurduktan gibi bunun mamul-ün-
bih olduğunu ve Emvali Gaynmenkule Kanununun 
üçüncü maddesinde de bu hususta kayıt mevcut ol
duğunu biliyorum. Burada teyit ve tekit etmekten 
maksadım, senede raptedildikten sonra yani kuyut te-
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sis ve tapu senedi ita edildikten sonra mamul-ün-bih 
ve muteber olmasını ve kuyudu atikaya istinat eden 
şahsın hakikî tasarrufunu gidip mahkemede teyit et
mesinden ibarettir. Bendenizin kanaatim budur. Asıl 
o eski bîr kayda istinaden yirmi, yinni beş seneden 
beri tasarruf eden adamın elinden arazi alınmayıp, 
eski kayıtta ispatı müddea eden şahsın tasarrufunun 
ispatı için mahkemeye müracaat etmesi tarzının ka
bulünü teklif ediyorum. Maksat budur. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler, malumu âli
leridir ki, ashabı tasarruf üçtür. Ya bedelinden irsen 
intikal etmelidir, yahut 1318 senesinden evvel senetle 
alınmış olan tasarnıfat mamul-ün-bih oluyor, bunlar 
kanunidir. Bundan başka türlü olursa mugayiri kanun
dur. 1318 senesinden evvel senetle yapılmış olan mu
amelâtın mamul-ün-bih ve muteber olacağına dair 
kanun vardır. Ondan sonra mabeyn senedi ile yapı
lan muamelât mugayiri kanundur. Pekiyi, bir adam 
mugayiri kanun bir iş yaparsa yeni bir kanunla ona 
yol mu göstereceğiz? Yapmasın efendim. Mademki 
1318 den evvel meyane senediyle alınan bir şey ma
mul-ün-bih, ondan sonrakiler mamul-ün-bih değildir 
diye kanun çıkmıştır, kanun ahkâmına itaat etsin. 
Şükrü Bey hakkı karara sabit olmuş diyor. Yani hak
kı kararla sabit olmuş bir tapu alıyor. Bir mahkeme
ye müracaat ettiğini farz etsek bile, o mahkeme ta
punun feshine dair bir hüküm sadir olmadıkça diğer 
bir kimseye verilemez. 

O hakkı kararla olsun, ne ile olursa olsun. Eski 
kayıt ve tapu senedi diğerinin namına mukayyet olsa 
bile feshi mahkemenin hükmüne mütevakkıftır. Mah
keme hüküm verir, fesheder. Meselâ bir mütegallibe 
bir tarla zaptetmiştir. Mahkeme onun tapusunun fes
hine hüküm verirse onun elinden bu tarlayı almamak 
mı lâzımdır? Bittabi almak lâzım gelir. Bendenize ka
lırsa meyane senedi.ile alınmış, hakkı karardan alın
mış, ne suretle alınmış olursa olsun. Bunun için mah
kemeler hüküm vermelidir. Mahkemenin hükmünden 
sonra ancak o vakit onun elinden alınır. Bunun için 
başka bir madde ilâvesine bendenizce lüzum yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Üçüncü esbabı tasarru
fu söylemediniz? 

REİS — Efendim, üçüncü maddenin mevzuu, ka
rara itiraz vukuunda ne suretle hareket olunacağını 
ve mahkemeye müracaatın şeklini ifade etmektedir. 
Dördüncü madde, ikinci ve üçüncü maddeler muci
bince yapılan bu tevsik üzerine ne suretle senet itası 
lâzım geleceğini tasrih eden bir maddedir. Binaena-
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leyh Şükrü Beyin mütalâasının mevzuu bu madde de
ğil, üçüncü maddedir. 

FİKRET BEY (Konya) — Zaten mevzuu bura ol
sa dahi mütalâa varit değildir. 

REİS — Efendim, takrir okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Bu suretle mutasarrıfları yedlerine verilmiş olan 

senedat mamul-ün-bih ve muteber olup, atik kayıtla
ra istinaden vuku bulacak tasarruf iddiaları mahke-
mei aîdesinde halledilir. 

Bolu Mebusu 
Şükrü 

REİS — Efendim, tetkik kararına razı olmayanla
rın mahkemeye gitmeleri hakkında üçüncü maddede 
bir fıkra kabul edilmiştir. Bu takrir o fıkraya müba-
ym ve mütenakız oluyor. Binaenaleyh takriri kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi aynen reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Defteri Hakanı idarelerinin tensikat 
ve teşkilâtına mütedair 17 Temmuz 1323 tarihli ni
zamnamenin onuncu ve on dokuzuncu bendleri mül
gadır. 

(O unvan ilga edilmiştir sesleri). 
REİS — Efendim, Defteri Hakanı İdaresinin mu

amelât nizamnamesinin serlevhası böyledir. İlga edi
len maddeler 14 ve 18 nci maddelerdir. Muamelât 
nizamnamesinin diğer ahkâmı sabittir. Tensip ederse
niz (Tapu idarelerinin) cümlesi ile tashih edelim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bu eski ka
nunun ismidir. 

REİS — Müsaade buyurunuz, bu tapu muamelât 
nizamnamesıdir. Tapu muamelât nizamnamesinde ten
sikat ve teşkilât maddesi vardır. Burada ilga edilen 
iki maddesidir. İlga edUmiyen diğer mevadı meridir. 
Burada, Defteri Hakanı İdareleri diyor, halbuki Def
teri Hakanı İdareleri yoktur, Tapu daireleri vardır. 
Tensip buyurursanız öyle yapalım. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Kanunun, 
diğer maddeleri baki kaldığı için unvanı da bakidir. 

REİS — Efendim, ilga edilen maddelerle beraber 
kanunun unvanını da bu madde ile, tapu idareleri di
ye tashih ediyoruz. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi! 
17 Temmuz 1291 tarihli nizamnamenin ismi nedir? 

REİS — Muamelât, tensikat ve teşkilât nizamna-
mesid'r. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Bunun evveli 
vardır. 

REİS — Defteri Hakanı İdarelerinin muamelât, 
tensikat ve teşkilât nizamnamesidir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Tapu idareleri 
diye tashih olunacak olursa, Tapu idarelerinin diye 
aranmak lâzım gelir. 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Reis Bey! Mad
denin tadili için bir teklif ve bir takrir yoktur. 

REİS — Arkadaşlardan biri teklif etmiştir. Diğer 
kanunlarla Defteri Hakanı unvanı kalkmıştır. Onun 
üzerine reyi âlinize arz ettim. 

EYÜP SABRt BEY (Konya) — Tahriren teklif 
edilmelidir. 

REİS — Efendim! Kanunu mahsusa göre, Defte
ri Hakanı İdareleri, Tapu idareleri olmuştur, öyle 
okluğu halde Tapu idarelerini, hâlâ Defteri Hakanı 
idaresi diye okuyacak mıyız? (Hayır sesleri). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — O tarihteki kanu
nun ismi (Defteri Hakanı İdaresinin tensiki) şeklin
dedir. Kanunun ismi kalmak lâzımdır. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Eski ka
nunun ismi tadil olunmak icap ediyorsa ayrı bir mad
de ile tadil olunur. 

REİS — Öyle ise kalsın efendim. Maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

Madde 7. — İşbu kanunun ahkâmının icrasına 
Maliye Vekili memurdur. 

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

\ 
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Kanunun «kinci müzakeresine seçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldıran... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Denizli'de Şamlı çiftliği dahilindeki araziye be
deli icar olarak tahakkuk ettirilip tahsil edilmeyen 
meblâğın affına dair olan kanuna (114) aza rey ver
miştir. (104) kabul, (8) ret, (2) müstenkif vardır. Mu

amele tamam değildir. Binaenaleyh ikinci defa reye 
arz edilecektir. 

Ruznamemizde bugün müzakere edilecek başka 
mevat varsa da vekili aidi Mecliste bulunmadığın
dan, cumartesi günü saat on dörtte içtima edilmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 15,50 
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Deniztt'de Şamli ği DalbUuıdeki Araziye BedeK İcar Olarak Tahakkuk Ettirilip Tafaal Edikniyen 
Mebaliğin Afifi Hakkmdaki Kanunun Reye Vaza NeÜceâi 

«Mbap (yoktur.» 

ADANA 
îamıaıil Safa B. 
AFYON KARAHİSAR 

Musa Kâzım B. 
Riuışjen Eşırtef B. 

AKSARAY 
fiesfiım Altailfaiy B. 

AMASYA 
Ali Rıza fi. 
Nafiz fi. 

ANKARA 
AKİ B. 
İhsan !B. 
Şaikiir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Tahsin fi. 

ARTVİN 
Hitoi B. 

AYDIN 
MIMıaıt fi. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BlGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. lEımün Cemal fi. 
M'ehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BURDUR 
Hüseyürı BâıM ıB. 

BURSA 
Mu^aia Fehmi B. 
Refet B, 

Âza adedi : '. 
Reye 'iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaüer 
Reye iştirak etmeyenler : 

Î87 
114 
104 

8 
2 
H 

72! 

(Kabul edenler) 

CANİK 
Caviiıt Paşa 
Süleyman Nıeomıi B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talîât B. 
Ziya 'B. -
ÇORUM 

Dr. Mustafa B. 
tarmail KemaJ B. 
Ziya 'B. 

DENİZLİ 
Dr. Kazam B. 
Mazhaırf Müfîlt B. 

DİYARİBEKİR 
Oavit B. 
İbrahim Tâli fi. 
Şeref B, 
Züffl B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
MuhMin B. 
Mustafa fi. 
Naoi B. 
Süleyman fi. 
ERGANİ 

ihsan Hâmüt B. 
Kâzımı Vefribo B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil fi, 
ERZURUM 

Câziim B, 
'Münir Hülsrev fi. 
Ralif ıB, 

ESKİŞEHİR 
Albdulah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Şalhfa fi. 

GİRESUN 
Şevlkelt fi.' 

HAKKÂRİ 
Naamli B. 
TuoaJiı Hİmi B. 

İSTANBUL 
Alkçbira'oPu Yusuf fi. 
Alji Rıza B. 
Behöç B. 
Dr. Hakiki Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet fi. 
İhsan 'Paş>a 

İZMİR 
Kâmlil B. 
Müınüır B. 

KARESİ 
Hulûsu ıB. 
Osmnafl Ntiıyazü B. 

KASTAMONU 
A l Nazmi B. 
Melhmiet Fuait fi. 
Necmettin B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
SâMî fi. 
'Zaidi B. 

KOCAELİ 
İbrahim fi. 

KONYA 
Eyüp Saıbarli B. 
Musa Kâzım B. 
Muafcafa 6. 
Nalim Hazım B. 
Tevfik Fûikrat B, 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 

Rıza B. 
MALATYA 

Reşit fi. 
MARAŞ 

Abdüılfcadir fi. 
Mehmet B. 

MARDİN 
Ati Rıza B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ. 
flyas Samj B. 

NİĞDE 
Ata B, 
<Map fi. 

ORDU 
Hamdıi B. 

rRÎ'ZE 
Hasan Caıvilt fi. 
Esat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 

SİİRT 
Halil Hulllkli fi. 

SİNOP 
Rıeoep Zühttü fi. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevkti B. 
Maııammer fi. 
Ziyaıettün B. 

SİVEREK 
Kadri Ataıet B. 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Oomİ B. 
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TRABZON 
Abdullah B. 
Ahımlelt! Mıuhtar B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşia 

ERGANİ 
İhsan IB. 

ADANA 
Kemal B, (M.) 
Zamlir B. 
AFYON KARAHİSAR 

AH B, (Anlk. İstik. Mah. 
RiaM) 
İzzet UİVi ıB. . 
iKâmi B. (M.) 
Saddk B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. (M.) 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. (M.) 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kömall 
Paşa (Refeiıouimihıur) 
eitai B. 

ANTALYA 
Ahmet SâJkii iB. 
Murat B. 
Raislilh B. 

ARDAHAN 
Taılât fi. 

AYDIN 
Dr. Maızbar B. (M.) 
Dr. Reşlit Galib fi. 
(Anlk. •îstiilk. Mah. Â.) 
Tahsili B. 

BAYEZİD 
Sülleymian Suıdü fi. (M.) 
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URFA 

Refet B. 
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VAN 
Haikkı B. 
ibrahim B. 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 
Hasan Rauf B. 
Kâzım Kara!beM<r 'Paşa 
R'efet Paşa 

MERSİN 
Besim B. 

TRABZON 
Rjahrnii B. 

(Müstenkifler) 

KASTAMONU 
Hasan Pöhmii B. 

SİVEREK 
Ha i l Fahri ıB. 

(Münhcâler) 
. Maraış : 1 

(Reye İştirak Etmiyenler) 

BÎGA 
ıSaraih Rüfalt B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmii B. 

BOLU 
Oevıait Abbais B. 
Faflih Rıflkı B. 

BOZOK 
Ahtaet Haradii B. 
Avni B. ı(§aı1k İistik. 
MMı. A.) 
.Salih B. 
Süleyman Sı<rn fi. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati fi. 
Nurettin Paşia 
Osman Nuri B. (M.) 

CANİK 
Talât Avınli B. (M.) 

CEBELİBEREKET 
Avnli Paşa 
ihsan B. i(V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa AbdiÜıhalliik B. 

ÇATALCA 
Şalkiir B, 

ÇORUM 
tsimıet B. 
Mürtir fi. 

DENİZLİ 
Haydar Riüşitlü !B. 
Necıip Ali B. (Amik. fcflk. 
Mattı. M. U.) 
Yusuf B. (M.) 

DERSİM 
Ahlmlet Şükrü1 B. 
Feriiduın Pikini fi. 

DİYARiBEKlR 
•Feyzi B. 

EDÜRNE 
Cafer Tayyar Pıaışa (M.) 

Faik B. (M.) 
Hüseyiin Rıflkı B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
'İbrahim fi. 
Raisiim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdüdibalk fi. '(M.) 
Sabit B. (M.) 

ERZURUM 
Halet B. 
Rüştü Paşa 
ZiyaâtltJin fi. <(1M.) 

ESKİŞEHİR 
Ariif fi. 
Emlin B. 

GAZİANTEP 
Ahmıat Remzü B. (M.) 
Ali Cenıanî B. (V.) 

ZONGULDAK 

Raıgıp B. 

ORDU 

FaUlo R X {UAft. J J . 

Ferit B. (M.) 
Kılıç A i fi. (Anlk. 
İStiik. Mah. Â.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri ıB. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hadim Muhittin B, 
<Şaıfk İstik, M A . Reisi) 
Ha/kikı Tarıık B. 
iKâzım B. 
Tabir B. ı(M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehimli fi. 
ZeM B. 

HAKKÂRİ 
Ajsâf fi. (İ. Â) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü fi. (M.) 
İbrahim B. 
Miükerrem B. 

,İÇEL 
Dr. Tevflik B. 
Brriin B. 

IİİSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Haradli fi. 
Hamıdulah Suphi B. (M.) 
İsmail Canıbukıt fi. (M.) 
Tevflik Kâmlffl B. 
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İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Bsad B. (V.) 
Mustafa Neöaıtü B. (V.) 
Mustafa R ahimi B. 
Osmanzade Hamıdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet .Süreyya B. (Şarlk. 
'fenik-. Malh. M. U.j 
A l Şuuru B. (M.) 
Haydar Adil fi. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mdımıet Cavüt fi. 
Mehmet Vehbi fi. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Alü Rıza fi. 
Ha l t fi. (M.) 
Veled Çelıebi B. 

KAYSERİ 
Dr, ıHa'llit ıB. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat fi. 
Şevket fi. 

KIRŞEHİR 
Alli Rıza B. 
Lûtfii Müfit B. (Şarık 

İstik. Matı. Â.) 
Yahya GalBip B. 

KOCAELİ 
İbrahim .Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. (M.) 
Şükarü B. 

KONYA 
Bekir fi. (M.) 
Fuat ıB. 
'Kâzım Hüsnü B. (M.) 
Musltafa Feyzi B. (M.) 
Refik fi. 

KOZAN 
Alü Sahip B. (Şarlk İstik. 
Mah. Â.) 
AH Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet fi. 
Falifc B. 
Nuri B. 
Recep B. (M.) 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hi ta i B. 
ismet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mıithıat B. 

MARDİN 
AbdüllganJi B. 
Abdülırezzak fi. 

Nıeoİp B. (M.) 
Yalkıup Kadri B. 

MENTEŞE 
•Bsartt fi. (M.) 
ŞütorüKaya B. 
Yunus Naıdi B. 

MUŞ 
Oslmaın Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
BbubekJir Hâzıım B. 
Hallit fi. (M.) 

ORDU 
Halil Sıifikı B. (M.) 
İJsmaJür B. 
Recai fi. 

RİZE 
Alıi fi. (Anjklara İsitüık. 
Mah, Â.) 
Bkırem B. 
Fuat fi. 

SARUHAN 
Ahidin B. 
Eflhem B. 
Kemali B. 
Mehmet Sabrı ıB. (V.) 
Mustafa Fevızü B. (M.) 
Yaşar B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

.SİNOP 
Dr. Rıza Nur fi. 
Yusuf Kemali B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmli B. 
Raisıim fi. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ailıi Sururi B. 
ismail B. <M.) 
Mıehimiet Bmfa B. 

TEKİRDAĞ 
Faik fi. 

TOKAD 
Beikir Samli fi. 
Emin B. 
Kâtriii B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Hasam fi. (V.) 
Nebizade Hamıdi fi. 
Sülleymam Sıırrı fi. (M.) 
Şefik fi, <M.) 

URFA 
Alıi B. 
Saffet B. (M.) 
Yahya Kemal B. (M.) 

VAN 
Muhip B. (M.) 

ZONGULDAK 
•Hafflü fi. (M.) 
Yusuf Ziya B. 
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Sıra Numarası : 135 

TÜTÜN İNHİSAR KANUNUNUN 28 NCİ VE BELEDİYE VERGİ VE RESİMLER KANUNUNUN 
20 NCİ MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKINDA (3/59S) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE 

KAVANİNİ MALİYE VE DAHİLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 27 Şubat 1926 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet: (6/733) 

Büyük MiıTJet MecMsi Riyasetine 

2 Nisan 1330 tarihli Tütün İnhisar Kanununun 
28 nci ve 26 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi ve Re
simleri Kanununun 20 nci maddelerine nazaran tar
tı mecburiyetinin ve kantariye mükellefiyetinin tü
tün alım ve satım muamelelerine teşmili lâzım gelip 
geUmeyeceğinin tefsiri hakkında Dâhiliye Vekâletin
den yazılan 8 Şubat 1926 tarih ve 66/1288 numaralı 
tezkerenin musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasıruın ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyuruîmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti CeKleye 

2 Nisan 1330 tarihli İnhisarı Duhan Kanununun 
28 nci ve mezkûr kanunun suveri tarbikiyesini mü-
beyyin Nizamnamesinin 25 nci maddelerine naza
ran 26 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi Resimleri 
Kanununun 20 nci maddesindeki tartı mecburiyeti-
tinin ve kantariye mükellefiyetinin tütün alım ve 
satım muamelelerine teşmil edilmemesi bazı beledi
yelerin bir kısım varidattan mahrunniyetlerini intaç 
eylediği yolunda şikâyetleri mucip olmaktadır. Me
sele İnhisarı Duhan Kanunu ile Belediye Vergi ve Re
simleri kanunlarının salifül arz maddelerinin tefsirine 
taallûk eylemekte - olduğundan bu bapta bir karar 
tefsiri istihsaline müsaade buyuruhnasım rica ede
rim efendim. 

8 Şubat 1926 

Dâhiliye Veikiü 
M. Cemâl 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 22 . 3 . 1926 

Adet : 61 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celüeye 
2 Nisam 1330 tarihli İnhisarı Duhan Kanununun 

28 nci ve mezkûr kanunun sureti tatbikîyesini mü-
beyyin Nizamnamenin 25 nci maddelerine nazaran 
26 Şubat 1340 tarihli Belediye Vergi ve Resimleri 
Kanununun 20 nci maddesindeki tartı mecburiyeti
nin ve kantariye mükellefiyetinin türün ahin ve sa
tım muamelelerine teşmil edilmemesi bazı beledi
yelerin bir kısım varidattan mahrumiyetlerini intiç 
eylediği yolunda şikâyatı mucip olmakta bulundu
ğundan, bu mesele İnhisarı Duhan Kanunu ile Bele
diye Vergi ve Resimleri kanunlarının saE-ül-arz mad
delerinin tefsirine taallûk eylemekte olduğundan 
bu bapta bir kararı tefsiri itası esbabının istimali 
lüzumuna dair Dâhiliye Vekâleti işarına matuf Baş
vekâletin 27 Şubat 1926 tarih ve (6/733) numaralı tez
keresi Encümenimizce mütalâa ve tetkik olundu. İca
bı ledel-müzakere gerçi mezkûr İnhisarı Duhan Ka
nununun 28 nci maddesi (1) tütünün her nevi vergi 
ve rüsumdan muafiyetini ifade etmekte ise de tarihen 
muahhar olan 26 Şubat 1340 Belediye Vergi ve Re
smileri Kanununun 20 nci maddesine (2) belediye 
hududu dâhilinde toptan tartılacak ve ölçülecek olan 
bilûmum eşyanın belediyenin baskül, kantar, kile 
ve ölçüsü ile tartılıp, ölçülmesi mecburi olduğu sara
haten zikredilmekle beraber kanunun 22 nci mad-

(1) Madde 28. — İnhisarı Duhan Kanunu: Tü
tün ihracatı her türlü rüsum ve tekâliften mafudur. 

(2) Madde 2. — Belediye hududu dâhilinde top
tan satılan bilûmum tartılacak ve ölçülecek eşya be
lediye baskül ve kantar ve kile ve terazisi ile tartı
lıp, ölçülmesi mecburidir. Buna mukabil eşyanın sa
tışındaki kıymetinin yüzde yarımını tecavüz etmemek 
üzere belediye meclislerince tanzim edilecek tarifeye 
göre resim alınır. 
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desinde (3) dahi bilûmum devair ve mahakim ve icra 
dairelerince vukubulacak müzayede ve münakaşaları 
belediye rüsumuna tabi tuttuğu ve bu rüsumdan yal* 
nız mülga af ar müzayedesi ile Düyunu Umumiye 
meselesi halledilinceye kadar İstanbul Balıkhane mü
zayedeleri istisna edildiği halde inhisara tabî olan tü
tün meskûtünan bırakddiğr ve mezkur İrapmuıt 4? nci 
madj&ssûıder işet işbu Hamam mvtoffî[ hnİEÜaılt ah
kâm mülgadır denmesine nazaman mezkûr İnhisarı 
Duhan Kanununun tütünün belediye vergisinden is-
tisnaiyetine taallûk eden 28 ncî maddesi hükmünün 
mezkûr maddei kanuniye ile feri» ve ilga ediBmsş bu-
lunduğu ciheti» Encümenimiz «ütünü» Belediye Vergi
si ve Resimleri Kanununun y#m£nci maddesi nud-
bince tabii müfceJHefiyet olduğun» kani otarak ntad* 
denin oi v-eçlule tefsiri tHasınnifflr. ve binaeaatleyh 
taallûku hesabiyle Dahilîye Encümence tevdie ka» 
rar vermiştir. 

Kavanini MaSıye Encümeni 
Reisi 

Bayeztt 
Şefik 
Kâtip 

Ankara 
İhsan 
Aza 

Kırklareli 
Şevket 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sum 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Aza 
Oldu 

Hamdı 

(3) Madde 22. — Belediye hududu dâhilinde her 
nerede olursa olsun edeni müzayede ve mü/takasa ile 
satılan her nevi eşya ve emvali menkûl» ve gayrimen-
küle esmamnda. azami yüzde iki buçuk tellaliye res* 
mi alıntr. Miktarı belediye meclisime tayin oluna
cak işbu resim belediyece istiyfa olunur. Belediye
ye malûmat verilmeksizin hususî mahallerde mü
zayede icrası memnudur. Bilûmum devair ve maha-
kim ve icra dairelerince vukubulacak müzayedeler 
dahi işbu resme ve aşar müzayedem Kanunu mah
susuna tabidir. Devairce vukubulan münakaşalardan 
binde ikibuçuk alınır ye bu resmi ihalenin vukuhuldu-
ğu mahal belediyesi alır. Bu maddede zikrolumm tel
laliye resminden maada hiçbir fert v,e makam tara? 
fından tellaliye namiyle başka resim alınamaz, tsr 
tanbul hahkhane müzayedeleri Düyunu Umumiye: 
meselesi halhluncaya kadar müstesnadır. Peraken
de suretiyle ve eshabı tarafından satılan, eşyayı har 
sise dahi işbu resimden müstesnadır. Tellallar bele
diyece tayin olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 31 . 3 . 1926 
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Dofefllye Enettmeni Mazbatası 
Riyaseti Cefîfeye 

2 Nisan 1330 tarihlî Tütü* tabura umumunun 28 
nd *ç 26 ŞtıAnt 1340 tarihli Belediye V«rgi ve Resimle-

! ri Kanununun 20 nci maddelerine na^asan tartı mec-
; buriyetinin ve kantariye miiuâtfi^etin&t tütün ahroı 
| ve satım muamelelerine teşmâK £tam geip gelme

yeceğinin tefsiri hakkında Başvekâleti Celifeden mev-
İ rııi 27 Şub«t İ*26 tarih ı* (6/733> numaralı tezkere 

ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası Encüme
nimize havale buyurujmakla tetkik ve müzakere olun
du. Bâlâ'da mevzubahis olan İnhisarı Duhan Kanu
nunun 28 nci maddesi müeddası pek sarih surette 
tütünlerin hini ihracında rüsum ve tekâliften muafi
yetine münhasır olup, dahilde vukubulan ahzü ita 
esnasında belediyeler tarafından alınan kantariye 
resminin isiSsnasmı icabettirecek bir mânâ istihraç 
olunamatiı ğmdan, maddenin tefsir îhtîyacırod»!» va
reste bulunduğu anlaşılmış olmakla Heyeti CeSUeye 
arz ve takdim okmur. 

Dâhiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Niğde İzmir 

Mehmet Ata Ahmet Mttııür 
Kâtip Aza 
İzmir Çorum 
Kâmif Ismaii Kemal 

Aza 
Tekirdağ 

; İnhisarı Duhan Kanununun sekizinci maddesi 
tefsire muhtaç olmadığından ekseriyetle hernı-
fUtirim ancak, kanunun neşrinden ihracat ver
gi ve rüsumu mevcut obuasına mebnl mad-

i denin ihracat vergi ve rüsumuna masruf olma
sına imkân göremediğimden maddedeki «Tü
tün ihracatı» umresinin tütünün dâhilde is-
f2hl& edilen kısmından maadasını ifade etti
ğine ve binaenaleyh- bu kısmın her türlü rü
sum ve tekaütten raafu bulunduğıma kaniim. 

M. Faik 
Aza Aza 

Bozok Kocaeli 
Süleyman Sim İbrahim 

,AoBt Aza 
Kayseri Kocaeli 

Ahmet Hilmi İbrahim Süreyya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanhri Maliye Encümeni 

Adet: 
1341 

Ftkrai Tef siniye: 

Veegi ve »esimleri ffoAaMMn 20 nci 
maddciiııdcJH tartı İneebuliyeti ve kantariye mükeb 
lef tyeü ttitüı 4rfu« Ve ülııuı muamelesine de şamildir. 



— i l -

Sını Numarası : 129 

ANKARA - EREĞLİ DEMİRYOLUNUN İNŞA VE İŞLETMESİ HAKKINDAKİ 12 KANUNUEVVEL 
1341 TARİHLİ VE 692 NUMARALI KANUNUN İKİNCİ MADDESİNİN TADİLİNE DAİR BAŞVE
KÂLETTEN GELEN (1/885) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE NAFİA VE MUVAZENE! MALİYE 

ENCÜMENLERİ MAZBATALARI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : (6/861) 

3 Mart 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ankara - Ereğli Demiryolunun inşası ye işletil

mesi hakkındaki 12 Kanunuevvel 1341 tarihli ve 692 
numaralı Kanunun ikinci maddesinin tadili hakkında 
Nafia Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri He
yetinin 23 Şubat 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile 
esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti tak
dim olunmuştur. 

Müktezasımın ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurumıasım rica eylerini efendini. 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

Esbabı Mucibe 

Ankara'dan bedetmek üzere Ankara ite Ereğli ara
sında geniş bir hat inşası 10 Kanunuevvel 1341 tarihli 
ve 692 numaralı Kanun iktizasından ise de arazi
nin arızalı olması cihetiyle pek ziyade masraf ihti
yarını icap edeceğinden ve bu hakkın askerlik nok
ta! nazarından ehemmiyeti ise ikinci derece olup, 
en ziyade kömür ve kereste nakliyatı için lüzumu ol
masına ve bunun da bir metre genişliğinde bir demir
yolunun inşası ile temini mümkün görülmesine bi
naen selif-ül-arz kanunun ikinci maddesinin ona gö
re tadili hakkında kaleme alınan lâyihai kanuniye 
lef fen takdim kılınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Nafia Encümeni 

15 Karar Numarası 
1/885 Esas Numarası 

18 . 3 .1926 

Nafia Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ankara - Ereğli Demiryolunun bir metre genişli
ğinde inşası hakkında olup, 12 Kânunuevvel 1341 ta
rihli ve 692 numaralı Kanunun ikinci maddesini ta
dil eden işbu teklifi kanunî tetkik ve müzakere olun

du. O hattın istihdaf ettiği gaye askerlikten ziyade 
iktisadî ve bilhassa kömür ve kereste nakline yara
yacağı ve dar hat olarak inşası halinde masarifi ni
saiyeden yüzde yirmi ilâ otuz raddesinde tasarruf 
edileceği anlaşılmış olduğundan kabulü muvafık gö
rülmüş olmakla Riyaseti Celileye takdim olundu. 

Nafıa Encümeni 
Reisi Namına 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Kâtip 
Ordu 

Recai Bey 
(Hini imzada bulunmamıştır) 

Aza 
Çorum 

Mühendis Mustafa 
Aza 
Biga 

Şükrü 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Aza 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 

Aza 
Canik 

Talât Avni 
Aza 

Denizli 
Yusuf 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası : 186 

Esas Numarası : (1/885) 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Ankara - Ereğli Demiryolunun inşa ve işletilmesi 
hakkındaki 12 Kanunuevvel -341 tarihli ve 692 nu
maralı Kanunun ikinci maddesinin tadiline dair Baş
vekâletten varit olup, 8 Mart 1926 tarihli Heyeti Umu
miye içtimaında Nafia ve Muvazenei Maliye encü
menlerine havale buyurulan kanun lâyihası Nafia 
Encümeni mazbatası ile birlikte Encümenimize tev
di kılınmakla Nafia Vekili Behiç Bey hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. Lâyihai kanuniye 
Ankara - Ereğli arasında geniş olmak üzere inşası 
evvelce kabul edilmiş olan demiryolunun dar hat
ta tahvili esasına ait olup, Nafia Encümeni ile hem
fikir olarak Encümenimizde masarifi inşaiyede mü
him tasarruf ve inşaatta sürat temin edeceği derkâr 
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olan bu esasa taraftar olmakla lâyihai kanunıyevi 
sureti umumiyede kabul ve yalnız birinci maddede 
ibareye ait bazı tashibat icrasını ve ikinci madde
nin lüzumsuzluğuna mebni tayymı ve son maddeye 
Maliye Vekilinin icraya memuriyeti hükmünün ilâ
vesini iltizam etmiş ve bu tadilât dairesinde tanzim 
kuman lâyihai kanuniyenin Heyeti CeJileye takdimi
ne karar vermiştir. 

1 Nisan 1926 

Muvazene! Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Erhığrul 
Doktor Fikret 

Aza 
Sivas 

Rasim Bey 
(Hmi imzada buhımnadı) 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi Bey 
(Hini imzada butunmadı) 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

İzmir 
Ahmet Münür 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Hükümetin Teklifi 

Ankara - Ereğli Demiryolunun inşa ve işletilmesi 
hakkındaki 12 Kânunuevvel 1341 tarihli ve 692 nu
maran Kanunun ikinci maddesinin tadiline dan* Ka
nun. 

Madde 1. — Ankara ile Ereğli arasında geniş hat 
inşasına dair olan 12 Kânunuevvel 1341 tarihli ve 692 
numaran Kanunun ikinci maddesi bervechizir ta
dil edilmiştir. 

Ankara - Ereğli Demiryolu bir metre genişliğin
de inşa olunacaktır. Bunun için azami dört senede 
sarfedÜmek ve her sene sarfı icabeden miktar büt
çeye konulmak üzere yirmi beş muyon liranın sar
fına mezuniyet verilmiştir. Tahsis olunan mebaKğ 
tecavüz edilmemek şartiyle Nafıa Vekâleti hatun in
şaatını bir müteahhit veya bir şirkete ihale edebilir. 

Madde 2. —Maddei sabıkada muharrer 12 Kâ
nunuevvel 1341 tarihli ve 692 numaralı Kanunun 
bu kanun fle fesh ve ilga edflmeyen ahkâmı kema-
kân bakidir. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — Bu kanunun ahkâmım icraya Nafıa 
Vekili memurdur. 

23 Şubat 1926 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat İsmet 

Müdafaai Milliye 
Vekâleti Vekili 

M. Cemil 
Dâhiliye Vekili 

M. Cemil 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafia Vekili 

Behîç 

Ticaret Vekili 
'AK Cenanı 

Bahriye Vekili 

Hariciye Vekili 
Doktor Terfik Rüştü 

Maarif Vekaleti Vekili 
Doktor Refik 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Nafia Encümeninin Tadili 
Ankara - Ereğli Demiryolunun inşa ve işletilmesi 

hakkındaki 12 Kânunuevvel 1341 tarihli ve 692 nu
maran Kanunun ikinci maddesinin tadiMne dair Ka
nun. 

Madde 1. — Ankara üe Ereğli arasında geniş hat 
inşasına dair olan 12 Kânunuevvel 1341 tarih ve 692 
numaralı Kanunun ikinci maddesi bervechizir tadil 
edilmiştir. 

Ankara - Ereğli demiryolu bir metre genişliğin
de inşa olunacaktır. Bunun için azamî dört senede 
sarfediknek ve her sene sarfı icabeden miktar büt
çeye konulmak üzere yirmi beş milyon liranın sarfı
na mezuniyet verilmiştir. Tahsis olunan mehaliğ te
cavüz edilmemek şartiyle Nafıa Vekâleti hattın in
şaatını bir müteahhit veya bir şirkete ihale edebilir. 

Madde 2. — Maddei sabıkada muharrer 12 Kâ
nunuevvel 1341 tarihli ve 692 numaralı Kanunun 
bu kanun ile fesh ve ilga edilmeyen ahkâmı kemakân 
bakîdir. 

Madde 3. 
dir. 

Bu kanun neşri tarihinden muteber-

Madde 4. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
ve Nafıa Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Ankara - Ereğli Demiryolunun inşa ve işletilmesi 

hakkındaki 12 Kânunuevvel 1341 tarihli Kanunun 
ikinci maddesinin tadiline dair Kamun. 



Birinci M*dde — A«kaw» - Ereğli DemfryoJtmun 
inşa ve işletilmesi hakkındaki 12 Kânunuevvel 1341 
tarihti Kamımın (kinci m«dde#i befvcchjati tadil edil
miştir. 

Bir metre genişlikte inşa edilecek olan Ankara -
Ereğli Demiryolu için azamî dört senede sarf edilmek 
ve her sene «affı icabeden mebaliğ btttçe terine ko
nulmak üzere yirmi beş milyon Ura föhsİüft iste küın-

mı$hr. İşbu tahsisat derecesi tecavüa edilmemek şar-
tiyte Nafıa Vekâleti taahhüdatta İHihınmaya mezun
dur. 

İkinci Madde — Bu kamun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kammuıt ahkftmHiı icraya 
Maliye ve Naf ia Vekilleri memurdur. 
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Sıra Nun#raja : 136 

HAKKr KARAR YE SENETSİZ TASARRÜFAT İLE TASHİHt KAYIT MUAMELATININ SURETİ 
İCRASI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (J/817X NUMARALİ KANUN LÂYİHASI VE TAPU 

VİT KAVANİNt MALÎYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI. 

12 Kânunusani 1926 

Kakn» Mahsm Mtt&ıtpii 
Adet :ym 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Hakkı, karar ve. senetsiz tasarrufa! üe tashihi ka

yıt ınjıaoıeJâtuuAc sureli icrası hakkında Majjya, Ver 
kâktiace. taaziı» ve, t&vdi edilen v* tcrat VeMJkri 
Heyetinin 6 Kânunusani 192& tarihli içtimîunda te
zekkür ve Meclisi, Aliye ara tasvip oUınaı\ kanun lâ
yihası UÜ esbabı mucibe mazbatasının ımjsaddak sn* 
r«ti takdim olunmuştur. 

Mııktemgının gaspa ve n^c^jtnjn işarına laüsaa-
4* ttiıyupıbwwinı rica «rtaÂnt efendim. 

Bas&aküV-
îsmet 

Esbabı Mttdb© 
Defterhane Jdarste-inm temfrşt v* teşkilâtına 

dair 17 Temmuz 1323 tarihli nizamnamenin en ve on 
dördüncü bendlerine tevfikan hakkı karardan ve se
netsiz tasarrufaıttan döfayı senede raptı talep olunan 
arazinin sübutu tasarrufu ile emvali gayrimenkutenm 
mmâateBMk ve ka^tflanouı mauuunvım taallûk ejme-
ye» tash&aün v« senedat v% kayrtfaınada rowakk»w 
dönüm ve lira nıaklajtndajtt faala «Aut o4fntounga> 
haOtBt vuku M a » tetkjkjKt ve tahkikatın aeteykü>» 
de tanzim atenan evrak lUaıeHUotkih «eeatiat idi* 
reye tevdi oluna gelmekte ve ımafeıf ntaakâre; aa*» 
yi müntehine ve daimesi tarafından tapu idarelerince 
vuku bulan tahkikata nevama itimatsızhk gösterilerek 
azadan bir veya iki zatın bilâlüzum tekrar mahal
lerine azimetle tahkikat İcrasına Kizum göstermnek-
te v» böyteee okufitym da evrakı m e v t a s ı n tasdiki 
cihetine gidüenfer için de mecalisin myaaaeaman ini
kat etmemttt. veyahut ekseriyet hası! ohaan&sı ve ek
seri mahallerde mecalisi idare haftada bir defa inikat 
edip, bir celsede verilen kararın müsveddesi diğer 
celsede imza ve tebyiz edilen karan havi mazbata
ları diğer üçüncü, dördüncü haftada imza olunması 
münasebetiyle muamelâtı tasarruf iyeye Mİfteferri av-
rakın njlarrn mecalisi idarenin tadikkat iktiran etti-
rilmemesiiMtaı dolayı alâkadaîramn izratmı ve mua-

mue*» oicnlrttıdiffı BmaonfuVyh bası 
mfteatfak Mama top» jayphMrmâı mfthnHwtce tetki
k i net toaâriİToaı ififcUgua» eda» hep bir- muamele toto 
topa n*aatiMfcaiy*» amrabar macafisi idwr#. smimmamvk 
kimim d» beh#m*ha» teatime lüzum gröterifaBekie 
ve macajtoi atat* ammmmm top» mfemuriartyle bota* 
bar njııluMtoı smmmk «toMsjne mabat oteadıgn» 
dal» ımito» ©ahikg»' aaaaretoM» evvef w a h » tani» 
n ü » vüfejata» tohHt ertttnrip olduğu bjaMft afej-eksep 
njagatıaV jffajBtct Î akiltyeiMaY işâcajtı vakıaja IAZ^KI 
mitt^eatir aUpgtOTialifrMİıı̂  Bu yüzden alâkadajçan 
£»wtt i lk dftfa. togflprifi zajwnj4* tediye etmelerinden 
dolayı, hitut aJaııak iwsis edilittejkiedHr. 

Arz ve izahtan vareste olduğu üzere tasarrufata 
mttteaRIk muamelâtın bir haü saHme ve sadegfye 
ifrağiyle memurların vazaifi mesulesi dairesinde ted
viri temini Idzımei hah ve maslahattan olduğuna bfc 
nttan hnfiusaâk mâDkusa¥& müteallik tatkikaf ve tahki-
• ^ a w w ı "»3W*^^W^^WK- risHMaajpaHmâ Sjç v * ^eMB^s^T^a^^Ht TI^M^BST^BB^ T w V TV ^^ 

katı kavi ejv&kuv sajkj& <m gji» zarijnda, btfacı mua-
n^l«aiik tejmİR «te«k *were kaza tmj«. dairelerinde 
cjuNgajfe eda» muamelâtı meb^useye ait evrakın 
iUcjll it'toiyjr vüâj^t tapu daüeleriue, «tsalj ve vilâ-
yat top» dpir«*eriw» d^terdj» veya nu^e^eej tepa 
riyasetinde tapu müdürleriyle Başkâtip ve tonu nje-
murlarmdan mürekkep teşekkül edecek encümence 
usul ve ihtisas dairesinde tetkik ve ikjtafüt tezekkür 
ohtnarak ioftbatım mazbata şelrMıjft majıaöerift» tek
liği ve merkezi vilâyette aynı şejfjüfe «e^ey^R eden 
muamelât hakkında dahi bu minval üz«¥« hareket 
ve muameie olunması bU-vücuU muhassenatı müem
men olduğu mütalâa olunarak ona göre birinci ve 
ikinci mmimitntmtiattajannutHr. 

30 Mart 1339 tarihli tasarruf kararnamesinin 
üçüncü maddesinin esbabı mucibe lâyihasında tapu 
dairelerinde icra kılman intikal muamelâtında vere
se- ve v««cod»n. b â ^ a Bjt^^udiy^^e^ maluma* ola-
mamHffinduift dolaa^ kjM«â v«ş<p, surj(i^e intaç edi-
les W* muaaaafa hahkualn böânara mbutu vataşeti 
l«,vi b * W*c«4 ibjf« oluedyfeı takdirde tapu daipeje-
mm BMMttnaW mateskm» toshlh v* Osi» teevia 
oJımthıİB g&tfaplmig <Mmı hüHle» kanosun UeüBea 
mnddflaindeı akl-titafc tajm ms&ûak İfa kayttlar*nia 
mnmwaı kjUteıa bg nmMwmtAHt büktim üiujı e> 
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madıkça iptal olunamayacağı katiyetle muharrer 
olduğu cihette alel-ekser tapu dairelerinde ifa olunan 
muamelâtı intikaliyede kavanini mevcudiye göre ve-
resei metrukenJn fUruatından hangileri hakkı intika
le nail olabilecekleri eimme ve ihtiyar heyetlerince 
bilinememekte ve bazen de murisin diyarı aharda mü
tevellit olan veresesine kesbi ıttıla olunamamasından 
veyahut vereseden birinin diğer veresenin hali siga
rında diyarı saireye azimet etmiş olduğu cihetle onun 
mevcudiyetine vakıf olamamalarından mütehassU ka
naatine binaen ketmi verese suretiyle icra kıhnan 
muamelâtta filhal kanunen hışmı hakiki muvacehe
sinde ispatı verasetini mutazammın tanzim ve ita 
olunacak ilâmatın kaziyei muhkeme halini iktisap 
etmiş olacağına göre bu misillu ilâmatın tapu daire
lerince kabuliyle muamelâtı tashihiyenin icrası vü-
cubu teemmül olunmuş ve şu kadar var ki ketmi ve
rese suretiyle icra kılınmış olan intikal muamelesin
de vereseden biri hissesini veyahut cümlesi tamamım 
ahere bey ve ferağ etmiş olduğu takdirde bu veç
hile ifa olunan ukudan feshi ve verilen senedin ip-
taH için bir hüküm istihsali muktazi görülmüş oldu
ğuna binaen üçüncü madde kalemi alınmıştır. 

Kanunim birinci ve İkinci maddelerinin mefahimi-
ne göre ifası laibiit olan muamelâtın emri tayinli ve 
bunun hakkında elyevm mabihittatbik olan kanun ve 
riizamnameriin nıaddeı mahsuslarının ilgası lüzumu
nun tasrih olunması muktazi görüldüp cihetle dör
düncü, besinci ve altıncı maddeler ona göre tertip 
olunmuştur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisli 

Tapu Encümeni 
Karar : 10 

24 . 2 . 1926 

TAPU ENCÜMENİ MAZBATASI 

Hakkı karar ve senetsiz tasarrufat ile tashihi kayıt 
muamelâtının sureti icrası hakkında Başvekâletten 
mevrut ve Heyeti Umumliyeden Encüimenlmlize Muhav-
vel kanun lâyihası müzakere ve tetkik olundu. 

İşbu kanun lâyihası metlisi idarelerin lağvından 
mukaddem tanzim edilmiş ve esbabı mucibe olarak 
mecalisi mezkûren'in muamelâtı tasarrufiyeyı İşgal ve 
esbabı mesaîihi ızrar eylediği deraıeyam olunmuş İse 
de 714 numaralı ve 14 Kânunusani 1926 talihli Ka
nun mucibince Meclisi idareler de lağvolunmuş ve 
böyle bir kanunun lüzumuna ıztırar basıl olmuştur. 
Vakıa mezkûr kanun mucibince Meclisi idarenin 

müntehap azasına mevdu vazadfin fi-mafbaat hükümet 
tarafından vukubulacak talebe ve masalahatm icabına 
göre belediye heyetlerinin kendi azalan meyanından 
intihap edecekleri zevat tarafımdan ifa olunacağı mez
kûr ise de kaza ve nevabi tapu dairelerince icra kılı
nacak tahkikat ve tetkikatın usul ve kanununa mu
vafık olup olmadığım temyiz etmek ihtisasa muhtaç 
ve belediye azalarının kifayetleri haricinde görülmüş 
ve lâyiilıaÜ kanuniye esas itibariyle kabul edilerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci, ikinci maddeler cüzî tadilâtla kabul edil
miştir. 

Üçüncü Madde — Emvali gayrımenkulenîn ta
sarrufuna mit kanunun üçüncü maddesinin (senedatı 
hakanüye manıulunbîh ve muteberdir. Bunların ve ka
yıtlarının mazmunlarıyla mahakimi seriye ve nîza-
müyede bilâ beyyine hüküm ve amel olunur ve bir se
bebi kanuni ile mazmunu hilâfına bir mahkemeden 
hüküm lâhik olmadıkça bir senedi hakanî iptal edi
lemez) diye muharrer olan fıkrasının sarahatine mu
halif olduğu ve tasarruf vesikalarım velin ve zaafa 
uğratacağı derpiş edilerek tayyohınmuştur. 

Dördüncü maddenin ihtiyaç ve emniyeti kâfi bu
lunmadığı anlaşılarak ona göre tevsi ve tanzim ve 
üçüncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Beşindi Madde — Encümenimizce vuku bulan ta
dilâta tevfik ve dördüncü madde olarak kabul olun
muştur. 

Altıncı Madde — Maddenün fıkrai ulâsı üçüncü 
maddenin kabul edilmesine mebnli tayyedilerek (Defte
ri Hakanî idarelerinin tensikat ve teşkilâtına mütedair 
13 Temmuz 1323 tarihli Nizamnamenin 14 ncü - ve 
19 ncu bendleri mülgadır.) Şeklinde ve beşinci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Mütebaki maddeler dahi bazı lâfzı tadilât icrasiyle 
kabul ve müstaceliyet ve derhal müzakere temennisiy
le Heyeti Celileye arz ve takdim kılınmıştır. 

Reis 
Conik 
Oavit 

Kâtip 
Malatya 
ıfomut Nedim 

Aza 
Mersin 
Niyazî 

Mazbata Muharriri 
Karesi 

Ali Şuurî 

Aza 
Aydın 
Mithat 

Aza 
Kastamonu 
M. Fuat 
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Türkiye 
Büyük Millet Medvsi 4 . 3 . 1926 

Kavan'inü Maliye 
Encümeni 
Adet : 68 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti CeJileye 

Hakkr karar ve senetsiz tasarmıfat ile takbihi ka
yıt muamelâtının sureti icrası hakkında Başvekâletin 
Tapu Encümenince tetkik ve tadil olunan fâyihaü ka-
nuniyesi EncüımeMmizce tadîlâtı mezkûre veçhı'te ka
bul edOMş ve Heyeti Umuıniyeye arz kılınmak üze
re Riyas2ti Celileye takdime karar verilmiiştJr. 

Kavanlmi Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bayezft 
Şeflik 
Kâ$ip 

Hini imzada bulunmamıştır. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Koıya 

Mustafa 
Aza 

Kırklareli 
Şevket 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Hskkı Karar ve Senetsiz Tasarrufat ve TasMhi 
KFvıt Muamelâtının Sureti İcrasına Dair Kamın 

Madde 1. — Tapu senedatında ve kayıtlarında 
mazmununa taaüûk etmeksüzin bata vukua getMflmliş 
©'an ve hududu kadümesı dahiünde senedatında mu-
rrkkam miktardan fazla zuhur eden ve hakkı karar
dan ve senetsiz tasarrufattan dolayı tapu senedine 
raptı talep olunan emvali gaynmenkule hakkında ka
za ve nevahi tapu dairelerince icra kılınacak tetkikat 
ve tahkikatı havi evrak mahaHerii tapu daireleıfinden 
KecdOttetkCk vjfâyat tapu dairelerine gönderilir. 

M.*dde 2. — BVinçii maddede muharrer olup, vi
lâyet tapu idarelerine gönderilen evrak defterdar ve
ya muhasebecilerin riyasetinde tapu müdürleriyle baş
kâtip ve tapu memurlarından ibaret teşekkül edecek 
encümen tarafından evrakı tahkikiye tetkik olunarak 
muamele! cariye usul ve kanununa muvafık görül
düğü takdirde heyetin imzaları tahtında tanzim olu
nacak mazbatalar ile beraber nihayet bir hafta zar
fında mahallerine iade olunacak ve merkez ve vilâ-
yatta cereyan edecek muamelâtı mümasilede dahi 
mezkûr encümen marifetiyle icabı ba-mazbata tayin 
olunacaktır. Defterdar ve muhasebeciler bulunmadığı 
zamanda tapu müdürleri encümene riyaset eder. 

Madde 3. — Gerek vilâyat merkezlerinde ve ge
rek kaza ve nevahi tapu idarelerinde muamelâtı inti-

kaliyesi icra olunan emvali gayrimenkulede verese 
tarafından kasden veya yekdiğerin mevcudiyet ve is
tihkakına vakıf bulunamamak gibi bir sebepten do
layı ashabı hakkın intikalden bir veya bir kaçının 
muameleden hariç kaklığı tapu senedinin itasından 
sonra icra kılınacak tahkikat ve tetkikat neticesinde 
mahkemenin irs ve intikali hakkında ispatı veraset se
nediyle teeyyüt ve tahakkuk eylediği ve ber -. minva
li - muharrer ketmd verese ile muamelei intikaliyesi 
icra kılınmış olan malî gayrimenkul her hangi bir 
suretle kısmen veya tamamen nahı ahara tedavül ey-
lemediği takdirde ikinci madde mucibince teşekkül 
edecek Encümen marifetiyle tetkikat ifa ve muame
lei vakıa tashih ve İslah olunacaktır. 

Madde 4. — Encümence ittihaz olunan karara alâ
kadan tarafından itiraz vâki olduğu veyahut encü
mence esnayı müzakerede muhtacı istizan bir cihet 
görüldüğü takdirde evrakı müteferriasının irsaliyle 
beraber keyfiyet tapu Müdiriyeti Umumiyesinden is
tilâm olunacaktır. 

Madde 5. — İkinci madde mucibince evrakı 
tetkik ve mazbatası tanzim olunan muamelâtı meb-
huse hakkında tapu dairelerince usulen kayıt tesis ve 
tapu senedi ita olunacaktır. 

Madde 6. — Birinci maddede muharrer 30 Mart 
1329 tarihli kanunu muvakkatin üçüncü maddesinin 
fıkrai ahıresi ve 17 Temmuz 1323 tarihli nizamname
nin 14 ncü ve 19 ncu bendleri mülgadır. 

Madde 7. — Bu kanunun hükmü tarihi neşrin
den itibaren muteberdir. 

Madde 8. — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

İmzada bulunmadı 
Dahiliye Vekili 

M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Narfıa Vekâleti Vekili 
Ali Cenanü 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

6 Kânunusani 1926 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik 

İmzada bulunmadı 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekâleti Vekili 

M. Cemil 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

İmzada bulunmadı 




