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Bed'i Müzakerat Saat : 14,20 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 
On Dokuzuncu İçtima 

27 Kânunuevvel 1926 Pazartesi 
Birinci Celse 

İsmet Beyin riyasetleriyle küşad edilerek zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. du. 

Haklarında tayini muameleye mahal olmayan muh 

telif mesaile müteallik mazbatalarla azayı kiramdan 

bazı zevatın mezuniyetleri hakkında Divanı Riyaset 

kararı okunarak kabul edildi. 

İstanbul Mebusu Ziyaettin Beyin tahlifi icra olun-
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Müteakiben ruznameye geçilerek birinci Büyük 
Millet Meclisi azasına verilmiş olan silâhların sahip
lerinin ve kanunda mirasçılarına sureti intikali hak
kında Müdaafai Milliye Encümeni mazbatası okuna
rak kabul edildi. 

Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa 
Liman ve Rıhtım İdaresiyle mezkur idarenin fevkalâ
de ve Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyetinin ve 

Seyrisefain İdaresinin 1927 senesi bütçeleri müzakere 
ve heyeti umumiyeleri tayini esami ile reye vazedildi. 

Tasnifi ârâ neticesinde dört bütçenin de kabul 
edildiği bittebliğ Perşembe günü içtima edilmek üze
re celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı efendim? (Hayır sesleri.) Zap^ı sabık hulâsası 
aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Şebinkarahisar Mebusluğuna .intihap edilen 

Ali Rıza Beyin mazbatası. 
REİS — Dördüncü Şubeye gönderiyoruz. 
2. — Manisa Mebusluğuna intihap edilen Nafiz 

Beyin mazbatası. 
REİS — Dördüncü Şubeye havale ediyoruz. 

Lâyihalar 
/. — Başvekâlet teşkilâtı hakkında kanun lâyiha

sı. (1/1027) 
REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 

ediyoruz. 
2. — Tahsili Emval Kanununun bazı fıkralarının 

tadiline ve beşinci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun lâyihası. (1/1028) 

REİS — Kavartini Maliye Encümenine havale edi
yoruz. 

3. — Demiryollar Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 
senesi bütçesinde münakale icrası hakkında kanun lâ 
yihası. (1/1029) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

4. — Maliye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde 
münakale icrası hakkında kanun lâyihası. (1/1030) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Teklifler 
1. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rü-

fekasının, eski pulların Tayyare Cemiyetine devri hak
kında teklifi kanunisi. (2/608) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rü-

fekasının, bilumum muameleli evrak üzerine. Tayya
re Cemiyeti fişleri ilsak olunması hakkında teklifi ka
nunisi. (2/609) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
3. — Muş Mebusu İlyas Sami Bey ve rüfekasıntn, 

Tetkiki Hesabat Encümeni reis ve azalarına hakkı hu
zur verilmesi hakkında teklifi kanunisi. (2/610) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
4. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rü-

fekasının hariçten tedarik olunan sinema filmlerinin 
Türkiye dahiline celp ve ithali hakkının Tayyare Ce
miyetine verilmesi hakkında teklifi kanunisi. (2/611) 

REİS — Lâyiha Encümenine veriyoruz. 

5. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rüfe-
kasının, kıymetleri refedilerek mevkii tedavülden kal
dırılan kıymetli evrakla Tütün inhisar ve rüsumat ida
relerine, mahakimi sulhiye ve hukukiyeye ve evlenme 
muamelâtına ait evrak, defatir ve cüzdanlar satılması 
hakkının Tayyare Cemiyetine verilmesi hakkında tek
lifi kanunisi. (2/612)-

REİS — Lâyiha Encümenine havale edildi. 
Tezkereler 

1. — İstiklâl Madalyası Kanununun tadili hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. (3/844) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edildi. 

2. — Mebdei Mebusiyetin tespiti hakkında Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi, (3/845) 

REİS — Kanuni Esasi Encümenine verilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Avukat Kanunun dördüncü maddesine naza

ran Belediye reislerinin avukatlık etmeleri caiz olup 
olmadığının tefsiri hakkında (3/761) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 
2 .— Menteşe Mebusu Esat Beyin, Ziraat Mekte

bi mezunlarına meccanen arazi itası hakkında (2/573) 
numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair Ziraat En
cümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
RİYASETİ CELİLEYE 

Menteşe Mebusu Esat Bey tarafından teklif edi
len ve Ziraat Mektebi mezuninine meccanen a^rtJ 
itasına mütedair olup encümenimizçe havale buyuru-
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lan lâyihai kanuniye Ziraat ve Maliye Vekili Beylerin 
huzuriyle müzakere ve tetkik edildi. 

Ziraat Mektebi mezunlarını, arazi sahibi edip on
ların müktesebatı ilmiyelerine topraklarımız üzerinde 
birer sahai tatbik bulmak ve dolayısiyle hem küv 
Merimize ameli rehber temin ve hem de nevyma nü-
muna tarlaları ihdas ve mekâtibi mezkûreye karşı re
vaç ve rağbeti tezyit edebilmek için teklif olunan iş
bu lâyihai kanuniye şekil itibariyle şayanı arzu ise-
de, Ziraat Mektepleri mezunlariyle bundan böyle ne 
şet edeceklerin yekûnu ve elde mevcut kabili ziraat 
hükümeti malı arazi gözönüne getirildikte işbu lâyüun 
kanuniyeden ancak bir kaç zatın istifade edip teadül 
ve tesavinin temin edilemeyeceği ve aynı zamanda da 
bir müddeti muvakkateye münhasır kalacağı anlaşıl
mıştır. Çünkü Ziraat Mektebi mezunlarına tevzii icap 
edecek olan araziden bir kısmının Ermeniler emva'i 
metrukesinden olup onun da bir mıntıkaya münha
sır muhacirlere derdesti tevzi bulunması, Rumlardan 
kalan arazinin ise esasen hükümete ait olmaması do
layısiyle ancak, Torbalı, Şamlı, Sultan, Çifteler, Ka
racabey gibi çiftliklerin mezunini mezkûreye hasr 
ve tahsisi iktiza etmektedir. Halbuki bu çiftliklerden 
son ikisinin elyevm Ziraat Vekâleti emrinde ve di
ğerlerinin ise Muvazenei Umumiye Kanununun yirmi 
üçüncü maddesi mucibince mücavir ahalii asliyeye ve
rilmekte ve bir kısmı kalilinin de bilmüzayede füruht 
edilmekte bulunması hasebiyle onlardan da mezunini 
mezkûrenin istifade edebilmeleri imkânı yoktur. Şu 
takdirde arazii haliye ve mevâttan verilmesi mese
lesi kalırki kanunu mahsusa tevfikan arazii mezkûre 

de esasen meccanen verilmekte olduğundan işbu tek
lifi kanuninin reddine ve berayı tasvip Heyeti Celi-
leye arz edilmek üzere Riyaseti Celileye takdimine 
karar verildi.. 29 Kânunuevvel 1926 
Ziraat Encümeni Reisi 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

Kâtip 

Aza „ 
Edirne 

Faik 

Mazbata Muharriri 
Mardin Mebusu 

Ali Rıza 
Aza 

Saruhan 
Etem 
Aza 

Çorum 
Mustafa 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri.) 
Ziraat Encümeni mazbatasını aynen reyi âlilerine arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırıl
mayan mektum kimselerin cezadan aflarına mütedair 
kanunun birinci ve ikinci maddelerinin tefsiri hak
kında (3/762) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Mü-
dafaai Milliye ve Dahiliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Takrirler 
1. — Afyonkarahisar Mebusu Musa Kâzım Beyin 

İstiklâl Madalyası Kanununun tefsiri hakkında takri
ri. 

REİS 
mistir. 

Müdafaai Milliye Encümenine havale edıl-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Efendim, ruznamemizin birinci numa
rasında Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti 
beyninde akdolunan muhadenet muahedenamesinin 
tasdiki hakkında (1/1019) numaralı kanun lâyihası w* 
Hariciye Encümeni mazbatası vardır. 

Fakat Hariciye Vekili Bey henüz gelmemiştir. 

Geldiklerinde müzakere edilmek üzere ruznamenin 
ikinci maddesinin müzakeresine başlıyoruz. 

1. — Ceza Kanununun mevkii meriyete vazına 
müteallik kanunun yirmi yedinci maddesinin tadili 
hakkında (1/1010) numaralı kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası, f * 

REİS — Okunacaktır : 
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Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vazına Müteallik 
Kanunun Yıirmi Yedinci Maddesinin Tadili Hakkında 
(1/1010) Nuımaraîı Kanun Lâyihası ve Adliye Encü

meni Mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6 

9 Kânunuevvel 19. 

4 779 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELÎLESÎNE 

Ceza Kanununun meriyete vazına müteallik 24 
Nisan 1926 tarih ve 825 numaralı kanunun 27 nci 
maddesinin tadili hakkında Adliye Vekâleti Celileri 
ne tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 1 Kâ
nunuevvel 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Mec
lisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esba 
bı mucibe mazbatasının musaddak sureti lef fen tak
dim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

v^ssbabı Mucibe 
Malum olduğu üzere Ağır ceza davaları mehaki-

mi asliyenin ceza dairelerinde ve mevcut heyete iki 
aza veya iki mülâzım ilâvesiyle rüyet edilir. Bir reis 
ile dört azadan mürekkep olarak Ağır ceza daireleri
nin teşkili kabil olmayan mahallere maksur olmak 
üzere iki aza mülâzımının iştirakiyle istisnaen gös
terilen şu müsaade! teşkilie ile bazı mahallerde Ağır 
ceza davalarını rüyet edecek mehakim ve devair tek
sir olunmuş ve mahkemeler daha ziyade halka tak-
rip suretiyle Adliyeye karşı serdedilen şikâyet berta
raf edilebilmiş ise de, gerek mesalih ve gerek müna
sebeti mevkiiye itibariyle diğer bir Ağır Ceza dairesine 
rapt ve ilhakı kabil olamayan bazı kazalarda Ağır ce
za davalarını niyetle mükellef mahakim teşkiline, ne 
adedi hükkâm ve ne de bütçenin ademi müsaadesi 
hasebiyle imkân hasıl olamadığından bu gibi yerler
de halk yine öteden beri duçar olduğu müşkülât ve 
mezahimi iktiham mecburiyetinde kalmıştır. Adalet 
ve müsavat prensipleriyle ne dereceye kadar kabili te
lif olduğu çayı teemmül bulunan bu hali idame re
hini cevaz olamayacağı ve diğer cihetten mücazatın 

ibreti müessire teşkil ederek mücrimin İslahı nefs ve 
hali ve asayişin temini devamı da icrayı muhakeme 
ve tatbiki cezada sürati istilzam ettiği gibi, Ağır 
ceza davalarının bazı vilâyat merkezlerinde kıdem ve 
tecrübe itibariyle haizi kifayet dört aza ve bir reis
ten müteşekkil dairei mahsusalarda rüyet edilmekte 
olmasına mukabil bir çok vilâyat ve kaza merkez
lerinde bir kısmı henüz mesleğe yeni intisap etmiş 
aza mülâzımlarının iştirakinden müterekkip mahaki-
mi asliyeye tevdii, tevzii adalette lüzum ve vücudu 
derkâr olan emri müsavatı muhil bir vaziyeti muha-
fazai şekliyet için idameden başka bir mahiyeti haiz 
olmadığı gibi, ekseriyeti ârâ ile kararı mücrimiyet it
tihazı mesağı kanunîye iktiran eyledikten sonra muh
telif suretlerle tezahür eden suveri teşkiliyeyi idame
de bir mana ve sebep kalmayacağı ve kemiyetin de
ğil, keyfiyetin her yerde aynı veçhile muhafazası da
ha makul ve mantıkî olacağı ve bu mahkemeler Av
rupa'nın en mütemeddin memleketlerinde üç kişilik 
heyetlerden terekküp eylediği cihetle üç maddeden 
mürekkep olmak üzere bir lâyihai kanuniye kaleme 
alınmış ve lâyihanın birinci maddesi bu sebeple tah
rir olunmuştur, 

28 Teşrinisani 1926 
Adliye Vekili 

Mahmut Esat 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 26 . 12 . 1926 
Adliye Encümeni 

22 
Karar 21 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Ceza Kanununun mevkii meriyete vazına müteal
lik kanunun yirmi yedinci maddesinin tadili hakkın
da Başvekâletin 9 Kânunuevvel 1926 tarih ve (6/4779) 
numaralı tezkeresiyle gelen ve encümenimize hava
le buyurulan (1/10(10) numaralı kanun lâyihası ve es
babı mucibesi tetkik ve tezekkür edildi: 

Gerek maslahat ve gerek münasebeti mevkiiye do
layısıyla diğer bir Ağır ceza dairesine rapt ve ilhakı 
kabil olamayan bazı kazalarda Ağır ceza davaları
nı niyetle mükellef mahakim teşkiline ne hükkâmın 
adedi ve ne de bütçenin vaziyeti müsait olamadığın
dan bu gibi yerlerde halkın öteden beri duçar olduk
ları müşkülât ve mezahimi iktiham mecburiyetinde 
kalmalarının adalet ve müsavat prensipleri ile kabili 
telif bulunmadığına ve Ağır ceza davalarının, bazı 
vilâyat merkezinde kıdem ve tecrübe itibariyle haizi 
kifayet dört aza ve bir reisten müteşekkil dairei mah-
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susalarda rüyet edilmekte olmasına mukabil bir çok 
vilâyet ve kaza merkezlerinde bir kısmı henüz mes
leğe intisap etmiş aza mülâzımlarının iştirakinden 
mürekkep mahakimi asliyeye tevdii tevzii adalette 
lüzum ve vücudu derkâr olan emri müsavatı ihlâl 
edeceğine ve bu mahakimin kemiyeten değil keyfi-
yeten kuvvetli azadan teşkili tatbiki cezada sürati 
istilzam ve ibret müessire kaziyesini tamamiyle temin 
eyleyeceğine ve ekseriyeti ârâ ile mücrimiyet kararı 
ittihazı mesâgi kanuniye iktiran eylemiş olmakla be
raber bu mahkemeler Avrupa'nın en mütemeddin 
memleketlerinde bile üç kişilik heyetlerden terekküp 
eylemekte olmasına binaen memleketimizde dahi 
berminval muharrer mahzurları tadat olunan hali 
hazır Ağır ceza mahkemeleri teşkilâtının idamesi mu
vafık olmadığına ve binaberin bu mahkemelerin üç 
azadan teşkili lüzumuna dair serdedilen esbabı mu
cibe encümenimizce de tasvip edilmiş ve memleketin 
ihtiyacatı kazaiyesine muvafık görülmüştür. 

Bundan başka lâyihanın Meclisi Aliye arz ve 
teklifinde hükkâmımızın imkân derecesinde terfihi 
gayesinin de mündemiç bulunduğu Adliye Vekili 
Beyefendinin encümende verdikleri izahattan anlaşıl
mış olmakla aynen kabul edilen lâyihai mezkûre He
yeti Umumiyeye arz olundu. 

Madde 3. — Bu kanunun tatbikine Adliye Vekili 

iye Encümeni Reisi 
Mustafa Fevzi 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Mazbata Muharriri 
Yozgat 

Kâtip 
Ahmet Hamdi 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

Aza 
Saruhan 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 

Kanun Lâyihası 
Madde 1. — 26 nisan 1926 tarih ve «825» nu

maralı Ceza Kanununun mevkii meriyete vazına mü
teallik kanunun yirmi yedinci madesinde yazılı da
vaları rüyet eden Türkiye Cumhuriyeti Asliye Mah
kemeleri iki aza ve bir reisten mürekkep olmak üze
re teşkil olunur., 

Madde 2. — Bu kanun 1 haziran 1927 tarihinde 
mevkii meriyete girecektir. 

memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafia Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Rahmi Beyefendi 
İmzada bulunmadı 

1 Kânunuevvel 1926 
Adliye Vekili 

Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 
İhsan Beyefendi 
İmzada bulunmadı 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 
Mehmet Saıbri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında mütalaa 
var mı efendim? 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Kanunun ser
levhası yok Reis Bey. 

REİS — Efendim, kanunun serlevhası; Ceza Ka
nununun mevkii meriyete vazına müteallik kanunun 
yirmi yedinci maddesinin tadili hakkında kanun lâyi-
h asıdır. Hükümetin teklifinde böyledir. Encümen 
bunda bir tadilât yapmamıştır. Başka mütalaa var mı 
etendim? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
Türkçecilikte vekiller arasında en birinci kafadarım 
olan Mahmut Beyin getirmiş olduğu bu kanunda 
(Mevkii meriyete...) gibi bilhassa Arapça bir kaide ile 
yazılmış bir terkibin bulunmamasını arzu ederdim. 

REİS — Söz isteyen yoktur efendim, maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ceza Kanununun Mevkii Meriyete Vazına Müteallik 
Kanunun Yirmi Yedinci Maddesinin Tadili Hakkında 

Kanun 
\Madde 1. — 26 nisan 1926 tarih ve (825) numa

ralı Ceza Kanununun mevkii meriyete vazına müteal
lik kanunun yirmi yedinci maddesinde yazılı dava
ları rüyet eden Türkiye Cumhuriyeti Asliye Mahke
meleri iki aza ve bir reisten mürekkep olmak üzere 
teşkil olunur. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendim, hükümet, müstacelen müzakeresini 
teklif etmektedir. 
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REİS — Efendim, maddeyi reyinize arz etmeden 
evvel, kanun lâyihası hakkında hükümet müstaceli
yet teklif etmektedir. Müstaceliyeti kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kanun lâyihasının müstaceliyeti kabul edilmiş
tir. 

Birinci madde hakkında mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Birinci maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1927 senesi haziranında 
meriyete girecektir, 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim, maddede, 
haziranda mevkii meriyete girecektir diyor. Hazira
nın bidayetinde mi, vasatında mı, nihayetinde midir? 
Bir had tayin etmek lâzımdır. (Doğru sesleri) 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMİ 
BEY (Kastamonu) — Haziran iptidasıdır efendim. 

REİS — Şu halde «Bu kanun 1927 haziranı ipti
dasında mevkii meriyete girecektir» denilecektir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — ... itibaren 
mer'idir. Müteamil şekil vardır, 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu ka
nun haziran başında başlar denilmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim, haziranında tabiri müphem ol
duğu için mebdein tasrihi teklif olunduı şu halde bu 
maddenin şekli şöyle olacaktır: «Bu kanun 1 haziran 
1927 tarihinden itibaren meridir.» İkinci madde bu 
şekilde tashih olunmuştur. Maddeyi bu tashih veçhile 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun tatbikine Adliye Vekili 
memurdur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
bir metin kabul edilmiştir. Bu kanunun hükümlerini 
yürütmeye Adliye Vekili memurdur... 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Şimdiye ka
dar böyle bir formül yoktur. 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. Ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kanunun 
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir efendim. 

2. — İstiklâl Madalyası Kanununun birinci mad
desini muaddil kanunun ikinci maddesinin tefsiri hak
kında (3(830) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası. | 

REİS — Okunacaktır. 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Riyasete 
İstiklâl Madalyası alan bir zat v0fat etmiş, ka

nunu mahsus mucibince madalyası büyük oğluna in
tikal ediyor. Fakat bu zat da esasen: madalya almış 
bulunuyor. Madalyası ikileşecek. Şimdi Başvekâlet 
madalyanın müteveffanın ikinci oğluna verilip veril
memesini soruyor. 

Encümen âtideki kararı verdi. 

Karar 
İstiklâl Madalyasiyle taltif edilmiş i bir zatin vafa-

tında madalyası, büyük oğlu da madalya almış ise, 
diğer oğluna intikal eder. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi namına Mazbata Muharriri 

Karahisarısahip 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Malatya 

Mahmut Nedim 
Aza 

Ertuğruli 

Rize 
Bkrem 

Aza 
Siverek 

Kadri 

Rasim 

REİS — Efendim, usul hakkında bir noktayı izaha 
mecbur oldum. İstiklâl Madalyası Kanununun bi
rinci maddesini muaddil kanunun ikinci maddesi İs
tiklâl Madalyasının büyük oğluna intikalini tasrih et
miştir. Binaenaleyh bu karar, şayet | büyük oğlunun 
madalyası varsa küçük oğluna tevcihini gösteriyor 
ki, bu kanunun kuvvetini haiz gibi görünmemektedir. 
Binaenaleyh bunun bir maddei kanuniye ile tadili 
lâzım gelir. Tensip buyurursanız bunu bu suretle Mü
dafaai Milliye Encümenine iade ebelim. (Muvafık 
sesleri). 

Müdafaai Milliye Encümenine iad;e ediyoruz efen
dim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldkk) — Efendim, 
aynı zamanda Müdafaai Milliye Encümenine teşek
kürlerimi, kutlularımı takdim ederim. Zira Türkçe 
kelimelerle yazıyor efendim. 

REİS — Diğer maddenin müzakeresine geçiyo
ruz. 

3. — Rize Mebusu Esat Beyin, Hopa'da Hasan ve 
Kara Ali oğullarının Hazineye teberfu eyledikleri ar
saların kendilerine iadesi hakkında (2J564) numaralı 
teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 
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REİS — Okunacaktır. 
Rize Mebusu Esat Beyin, Hopa'da Kara Hasan ve 
Kara Ali Oğullarının Hazineye Teberru Eyledikleri 
Arsaların Kendilerine İadesi Hakkında (2/594) 
Numaralı Teklifi Kanunisi ve Muvazenei Maliye 

Encümeni Mazbatası 
8 . 1 1 . 1926 

Riyaseti Celileye 
Hopa'da Rüsumat dairesiyle antrepo yapılması 

için Kara Hasan ve Kara Ali oğulları tarafından iki 
kıta arsa Hazineye teberru edilip tapuya raptedil-
mişti. Ancak bu yerler çarşıya, limana uzak olmakla 
beraber sahil ile mezkûr arsalar arasında yol geç
tiğinden muvafık görülmeyerek muahharan hüküme
te ait diğer arsadan yapılması takarrür etti. Arsa sa
hipleri her halde daire yapılacak, ona muttasıl yer
leri şef, kıymet bulacak diye ve bir taraftan dahi 
vaki olan teşvik üzerine teberru etmişlerdi. Böyle ol
duğu kasaba halkınca da malumdu. Hatta teberru 
edenler meyanında yetim bulunduğundan teberruun 
eytamın menfaatına muvafık olduğuna dair mahke
menin kararı mevcuttur. Hal bu merkezde iken her 
nasılsa tapu senetlerinde şarta taliken ferağ olundu
ğu zikredilmemiş, yalnız Rüsumat Dairesi namına 
olarak tapuya yazılmıştır. Arsa ashabı mutazarrır ola
caklarından bahisle iadesi Meclisi Âlinin lütfü mü
saadesinden istirham ve intizar eylemekte olduğundan 
berveçhiâti mevaddı kanuniyeyi teklif, kabulünü arz 
ve istirham eyliyorum efendim. 

Rizo 
Esat 

Kanun 
Madde 1. — Hopa'da Kara Hasan ve Kara Ali 

oğullarının Hazineye teberru edip tapuya raptedilen 
iki kıta arsa kendilerine iade edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
35 numarası 
2 

— kayıt numarası 
594 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Hopa'da Kara Hasan ve Kara Ali oğullarının Ha
zineye teberru ettikleri arsaların kendilerine iadesi 

hakkında Rize Mebusu Esat Bey tarafından verilip 
Heyeti Umumiyenin 1.12.1926 tarihli içtimaında en
cümenimize havale Duyurulan teklifi kanunisi Mali
ye Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzake
re olundu. 

Teklifi kanunî esbabı mucibe lâyihasında Hopa' 
da Rüsumat Dairesiyle antrepo yapılması için sa
hipleri tarafından Hazineye teberru olunan iki kıta 
arsa üzerine bu binaların inşası muvafık görülerek 
hükümete ait diğer arsalar üzerinde yapılması ta
karrür eylediği cihetle işbu arsaların ashabına iadesi 
lüzumu jzah olunmaktadır. 

Filhakika bu bapda icra kılınan tetkikat ve müza-
kerat neticesinde bu binaların hükümete ait diğer ar
salar üzerinde inşası takarrür eylediği ve teberru olu
nan arsaların dahi müzayedeye vazolunarak satıl
makta olduğu anlaşılmış ve sahipleri tarafından mün
hasıran Rüsumat İdaresi inşa olunmak üzere teber
ru edilmiş arsaların iadesi talep edilmekte bulunmuş 
olduğundan, işbu arsaların mevcut ise aynen ve sa
tılmış ise bedelinin ashabına iadesi encürnenimizce 
de muvafık görülmüş ve bu bapdaki lâyihai kanuni
ye ibareye ait bazı tashihatla Heyeti Umumiyeye arz 
ve takdim kılınmıştır. 

Reis 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 

İsparta 
Mukerrem 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

25 Kânunuevvel 1926 
Mazbata Muharriri 

Gaziantep 
Ali Cenanı* 

İzmir 
Ahmet Münür 

Çorum 
Mühendis Ziya Fevzi Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Diyarbekir 

Şeref 
Kütahya 

Faik 
Giresun 

Musa Kâzım 

Hopa'da Rüsumat İdaresi İnşası İçin Teberru 
Olunan Arsaların İadesine Dair Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Hopa'da Kara Hasan ve Kara 
Ali oğulları tarafından Hazineye teberru olunan iki 
kıta arsanın sahibi evvellerine reddi ferağı suretiyle 
iadesine ve satılmış ise bedellerinin 1926 maliye büt
çesinin doksan üçüncü Masarifi gayri melhuze faslın
dan sahibi evvellerine tesviyesine Maliye Vekili me
zundur. 
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İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

AHMET HAMDt BEY (Bozok) — Bu kanun 
şartla hibeye aittir. Binaenaleyh Adliye Encümenine 
de taalluku vardır. Adliye Encümeni namına bunu 
istiyoruz efendim.. 

REÎS — Efendim, şahsa hibe esasen mezkûr de
ğildir. Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası doğ
rudan doğruya ferağ hakkındadır. 

AHMET HAMDt BEY (Bozok) — Bir mülke tasar
ruf vardır. Adliye Encümenine taalluku vardır. 

ESAT BEY (Rize) — Efendim, Hopa'da Rüsu
mat Dairesi yapılmak üzere Kara Ali ve Kara Ha
san oğulları tarafından iki parça arsa teberru edil
mişti. Bu arsalar çarşıya, limana uzak olduğundan 
muvafık görülmeyerek hükümete ait ve daha muva
fık diğer bir mahalden yapılması takarrür etti. Sa
hipleri, biz bunu Rüsumat Dairesi yapılacak diye 
verdik. Madem Rüsumat Dairesi yapılmıyor, bunu 
bize yine iade edin diye müracaat etti. Tabiî tapu
ya merbut olduğu için Maliye Vekâleti bunu doğru
dan doğruya bir emirle iade edemezdi, tetkik edildi 
ve iadesine karar verildi. Maliye Vekâleti bu arsa bi
zimdir diye iddia ve İsrar etmiyor, vermeyeceğiz de
miyor. 

Binaenaleyh mahkemeye gitmeye lüzum yoktur. 
Adliye Encümenine de gitmesine hiç lüzum yoktur 
(Doğru sesleri). Arsaların iadesi lâzım gelir. 

REÎS — Efendim, başka mütalaa yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Hopa'da Rüsumat İdaresi İnşası İçin Teberru Olunan 
Arsaların ladesine Dair Kanun 

Birinci Madde — Hopa'da Kara Hasan ve Kara 
Ali oğulları tarafından Hazineye teberru olunan iki 
kıta arsanın sahibi evvellerine reddi ferağ suretiyle 
iadesine ve satılmış ise bedellerinin 1926 Maliye büt
çesinin doksan üçüncü Masarifi gayri melhuze fas
lından sahibi evvellerine tesviyesine Maliye Vekili 
mezundur. 

REÎS — Birinci madde hakkında mütalaa var mı 
efendim? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
ben o hayır sahiplerinden beklerim ki eğer satılmış 
ise bedelini yetim çocuklara veyahut Tayyare Cemi
yetine veya Hilâliahmcre teberru etsinler. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenleri lütfen el kal
dırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Dahiliye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde 
münakale icrası hakkında (111011) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır: 

Dahiliye Vekâletinin 1926 Senesi Bütçesinde Münaka
le terası Hakkında (1/1011) Numaralı (Kanun Lâyihası 

ve Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 3Q Teşrinisani 1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6 

4542 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Dahiliye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinin iki 

yüz elli beşinci Devir harcirahı faslından on bin lira
nın iki yüz elli dördüncü Masarifi müştereke faslı
nın dördüncü harcırah maddesine nakli hakkında Ma
liye Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri He
yetinin 17 Teşrinisani 1926 tarihli jçtimaında tezek
kür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunin kanun lâyihası 
ile esbabı mucibe mazbatasının müsaddak sureti 
takdim olunmuştur. 

Müktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Mecburî bazı esbaptan dolayı t^yin ve tahvilleri 

icra kılınacak memurin ile Mülkiye müfettişlerinin 

ı 
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harcirahlarına karşılık olarak Dahiliye Vekâletinin 
1926 senesi bütçesinin 254 ncü Masarifi müştereke 
faslının 4 ncü Harcırah maddesine mevzu 98 500 li
ralık tahsisatın, diğer vilâyata nakil ve tahvilleri ic
ra edilecek Şark vilâyetlerindeki memurin ile Teşki
lâtı Mülkiye Kanunu mucibince açıkta kalıp lüzum 
görülen mahallerde istihdam edilmek üzere tayin ve 
izam olunan mülga vilâyat memurlarının ve müced-
deden teşkil edilen kaza ve nahiyelere tayin olunan 
memurinin tahakkuk eden ve sene nihayetine kadar 
tahakkuk edecek olan harcirahlarının tesviyesine ki
fayet etmiyeceği anlaşılmış olduğundan 255 nci de
vir harcirahı faslından sarfına lüzum kalmayan on 
bin liranın salifülarz 254 ncü faslın dördüncü harci-
rah maddesine nakli zarurî görülmüş ve bu sebeple 
merbut lâyihai kanuniye tanzim ve takdim kılınmış
tır efendim. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
29 numarası 

1 
kayıt numarası 

i0.ıt 1 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Dahiliye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde mü
nakale icrası hakkında Başvekâletten varit olup 
6.12.1926 tarihli Heyeti Umumiye tçtimaında encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası Maliye ve 
Dahiliye Vekilleri Beyler hazır oldukları halde tet
kik v« müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında diğer vilâyata 
nakil ve tahvilleri icra edilecek Şark vilâyetlerindeki 
memurin ile Teşkilâtı Mülkiye Kanunu mucibince 
açıkta kahp lüzum görülen mahallerde istihdam edil
mek üzere tayin ve izam olunan mülga vilâyet me
murlarının ve müceddeden teşkil edilen kaza ve na
hiyelere tayin olunan memurinin tahakkuk eden ve 
sene nihayetine kadar tahakkuk edecek olan harci
rahlarının tesviyesine bütçede mevzu harcirah tahsi
satının kifayet etmeyeceği anlaşıldığından, devir har
cirahı faslından sarfına lüzum kalmayan on bin lira
nın harcirah maddesine nakli zaruri görüldüğü izah 
olunmaktadır. Bu bapda icra kılınan tetkikattan ve 
Dahiliye Vekili Beyin izahatından harcirah madde
sine mevzu 98 500 liranın sene nihayetine kadar 
kifayet etmeyeceği ve valilere îdarei hususiyelerce 
vasaiti nakliye temin olunduğu cihetle Devir harcira-

Hına ait fasla mevzu 40 000 liranın sene nihayetine 
kadar sarf edilemeyeceği anlaşıldığından bu fasıldan 
on bin uranını harcirah maddesine nakli encümeni-
mizce de muvafık görülmüş ve lâyihai kanuniyenin 
şekle ait bazı tadilâtla bilkabul Heyeti Umumiyeye 
takdimine karar verilmiştir. 25 Kânunuevvel 1926 

Reis Kâtip 
Çatalca Konya 
Şakır Fuat 
İzmir İsparta 

Ahmet Münür Mükerrem 
İstanbul Bozok 

Tevfik Fikret Süleyman Sırrı 
Çorum Gaziantep 

Müh. Ziya Fevzi Bey Ahmet Remzi 
Hini imzada bulunmadı. 

Konya Kütahya 
Kâzım Hüsnü Faik 

Giresun 
Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — 1926 senesi Dahiliye bütçesinin 215 

inci Devir harcirahı faslından on bin lira bittenzil 
254 ncü faslın dördüncü harcirah maddesine naklo-
lunmuştur. 

Madde 2. — işbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili memurdur. 

17 Teşrinisani 1926 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan Beyefendi 
İmzada bulunmadı. 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 
Mehmet Cemil Recep 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Abdülhalik Beyefendi Mustafa Necati 
İmzada bulunmadı. 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 

Mustafa Rahmi Doktor Refik 
Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili , 

1926 Senesi Dahiliye Vekâleti Bütçesinde Münakale 
İcrası Hakkında Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — 1926 senesi Dahiliye Vekâleti 
bütçesinin iki yüz elli beşinci faslından 10 000 lira-
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nın iki yüz elli dördüncü faslın dördüncü maddesine 
nakline mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

RElS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
bir mütalaa var mı? (hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Dahiliye Vekâleti 1926 Senesi Bütçesinde Münakale 

İcrası Hakkında Kanun 
Birinci Madde — 1926 senesi Dahiliye Vekâleti 

bütçesinin iki yüz elli beşinci faslından 10 000 lira
nın iki yüz elli dördüncü faslın dördüncü maddesine 
nakline mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı? (Hayır 
sesleri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz. 
5. — Resmi Damga Kanununun dokuzuncu mad

desinin yüz on üçüncü fıkrasının tadili hakkında 
(1/996) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 
Resmi Damiga Kanununun Dokuzuncu Maddesinin 
Yüz On Üçüncü Fıkrasının Tadili Hakkında (1/996) 
Numaralı Kanun Lâyihası Ve Kavariiinl Maliye Ve 

Muvazenei Maliye Bndümenlferi Mazbataları 
Türkiye Cumhuriyeti 

'Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet 
6 

3835' 3 Teşrinievvel 1926 
'Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

6 Şubat 1'32Jİ tarihli Resmi Damga Kanununun 
'Dokuzuncu Maddesinin Yüz On Üçüncü fıkrasının 

tadili hakkında Maliye Vekâletince tanzim edilen 
ve tc;a Vekiller:: Heyetinin 19 Eylül 1926 tarihli içti-
maında 'tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihaslyıe esbabı mucibe mazbatasının >mu-
saddalk sureti takdim olunmuştur. 

Muktezaısının ifasına ve neticenin işarına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. . 

Başvekil 
İsmet 

Esibabı Mucibe 
Resmi Damiga Kanununun Dokuzuncu Madde

sinin ,«113» üncü fıkrasında tiyatro, konser ve balo 
ıbiletl eninden Hazine pulu mükellefiyeti de dahil ol
mak üzere muhtevi oldukları kiymete göre yediden 
on iki kuruşa kadar damga resmi alınacağı muhar-
re;dir. Kanunu mezkûrde sinema 'biletlerinin de dam
ga resmine te'biyeti muharrer olmamakla beraber 
mahiyeti itibariyle lübiyyattan libaret olan sıinatmala-
nn duhuliye biletleri de şimdiye kadar tiyatro bilet-
•leri gibi gerek damiga ve gerek Hazine pulu mükelle
fiyetine ıta'hi tütumuş idi. Ahiren Edirne'de Sinamacı 
Cemil Salbaüay efendiJeıün 8 kıta pulsuz biletlerinden1 

dolayı muktazi damiga resmiyle cezayı nakdimin is-
tiyfası için ikame olunan dava üzerine Edirne Mah-
kemei Aslıiyesince Damga Kanununun sarahai ha
ricinde bulunan sinema biletlerinin talbii resim olan 
•tiyatro, konser ve bal'o Metlerine kıyasen resme ta
bi tutulması ve 'bu resmin ifa edilmerniesinden dola
yı ceza talep olunması kıyas tarikiyle ceza tayinline 
ımesağ göstermek olduğundan ve bu ise esasöt ve 
kavaidi cezaiye ile kabili telif bulunmadığından ba
hisle Hazine aleyhine hüküm veriimiiş ve hükmü 
vaki indettemyiz nakzedilerek tekrar icra kılınan 
te'Jki.kat neticesinde kararı sabıkta mahkemece vuku 
huilan İsrar üzerine mahkemeyi mezkûrenin nioktaii 
uazan 'Mahkemıai Temyizce de tasdik edilmjekle 
Damiga Kanununun mebdei tatbikinden beri Damga 
resmine taibi tutulmuş olan sinema biletleri Mahke
me! Temyizce musaddak Edirne Mahkemei AsJliyesi-
nin mezkûr karariyle artık mükellefiyet haricinde 
addolunabilecek bir >vaziyete gelmiş ve mahiyeti iti
bariyle tiyatro, konser ve ıbalo 'biletlerinden farkı ol-
m ıyan mezkûr biletler için hükme müstenit hür istis
nai yet ihdas olunmuştur. Esas itibariyle tiyatrodan 
farkı olmayan sinamaların duhuliye biletlerinin mü
kellefiyetini halen tatbik ve muhafaza müşkilâtı mu
cip bir halle gelmiş olduğundan damiga resminin ziya
ma meydan verilmemek üzere sinema biletlerinin de 
mükellefiyet mevzuuna ithali müemmen bir maddei 
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kanuniye vazına lüzum ve zaruret görülerek Resmi i 
Damga Kanununun Dokuzuncu Maddesinin «113» 
üncü fıkrasını muaddil ovmak üzere merbut lâyihai 
kanuniye tanzim ve takdim kilinim ıştır. 

* Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini M.aıliye Encümeni 
Adet 

6 
15 . 11 . 1926 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyasetti Celil'eye 
6 Şubat 1321 tarihli Resmi Damga Kanununun 

Ddicuzuncu Maddesinin Yüz On Üçüncü fıkrasının 
tadili hakkında Maliye Vekâletince tanzim edilen ve 
İcra Vicikiiılfati Heyetinin 19 Eylül 1926 tarihli içıtima-
ında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip dlünan 
İkanun lâyıhasiyle esıbabı mucibe miazbaıtasının mu-
saddak sureti Başvekâletin 3 teşrinievveli 1926 (tarih 
ve (6/3835) numaralı tezkeresiyle takdim kılınıp He
yeti Umumiye karariyle encümenimize havale bu-
yurulmakla Maliye Varidat Umumiye Müdürü Kâ
mil !Beyin huzuriyle müzakere ve tetkik edildi. 

6 Şubat 1321 tarihli Resmi Damga Kanununun 
Dokuzuncu Maddesinin 113 üncü fıkrasında tiyatro, ı 
kanser ve ıbalo biletlerimden alınacak resimden bah
sedilmekte olup bu meyanıda sinema zikriedıilmieimiş 
olmasına ve halbuki sinema dahi aynı nevi lulbiyyalt-
tan olup resme tabi olacağı tabii bulunmasına binaen 
hükümdün serdeylediği esbalbı mucibe encümenimiz- i 
ce >de rnusüp ve varit görülmüş olduğundan ımadlde-
ler aynen (kabul edilmiş ve ancak lâyihaya bir isim 
verilmemiş olduğundan serlevhası (Resmi Damga 
Kanununun Dokuzuncu Maddesinin 113 üncü fıkra
sının muadidil kanun) şeklinde tespit edilmiş 'olmakla 
bermucubi havale muvazenei Maliye Encümenine | 
tevdiine karar verildi. 

Kavanini Maliye Encümeni" Mazbata muharriri i 
Reisi j 

Beyazıt Ankara 
Şefik İhsan 

Kâtip Aza 
Diyer'bekir Ordu 1 

CaVit Hamdi 
Aza 

Kırklareli 
Şevki i 
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Türkliye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
28 numarası 

1/996 Kayut numarası 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Oelileye 

6 Şulhat 1321 tarihli Resmi Damga Kanununun 
dokuzuncu maddesinin yüzonüıçüncü fııkrasımn tadi
line dair Başvekâletten varit olup Heyeti Umumiye-
nin 3 Teşrinisani 1926 tarihli liçtimıaında kavanin 
ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale buyu-
rulan kanun layihası evrakı mıülteferri asiyle 'birlikte 
encümenimize tevdi kılınmakla Maliye Vekili Mus
tafa Abdlülhalik Beyin huzuriyle tetkik ive müzakere 
olundu. 

Lâyihai kanuniyeye merbut esıbabı mudibedle 
Damga Kanununun dokuzuncu maddesinin yüzonüç 
numaralı fıkrasında sinema bdlötleriniln damga res
mine tabiiyeti muharrer olmamakla ıberaıber mahi
yeti itibariyle lubiyattan ibaret olian sinema duhuli
ye biletlerinin de tiyatro, Ikıonser ve balo biletlerin
de olduğu misillu mükellefiyet mevzuuna ithali ta
biî ve salifüzziıkir Resmi Damga Kanununun doku
zuncu maddesinin yüzönüçüncü fıkrasının sinema 
kelimesinin ilavesi suretiyle tadili lüzumlu görüldü
ğü izah kılınmakta ve Kavanini Maliye Encümeni 
mıazlhaltasındla da esas itibariyle lâyııhai kanuniıyenıin 
tasvip edildiği münderiç bulunmaktadır. Bncüme-
nimizce de aynı noktai nazara iştirak edilmiş ölüp 
ancak mahiyetleri itibariyle seneımıa gibi olan dansing, 
bar ve sirklerin de sinema ile birlikte lâyınai kanu-
niyede tasrih edilmesi aitiyen bu yüzden yeni bazı 
iihtilâfait huidusuna mani olacağı mülâhazasiyle fay
dalı görülmüş ve lâyihai kanuinliyenin birinci maidde-
sıi ona göre tadil edilmekle ıberalber Damga Kanu
nunun dokuzuncu maddesinin yüzonüçüneü fıkrası
na mütenazır bulunan muafiyat kısmınıdalki seksen 
sekizinci fıkra hükmünün yenıi tadil edilen şekil 
dolayısiyle muhafazaii meriyeti için iikiinfai bir mad
de ilave ve kanunun unvaniyle ibarede bazı tashii-
hat icra olunmuş ve maruzatı aniffe dairesinde ta-
dilen tanzim kılınan lâyihai kanuinliyenin Heyeti 
Celileye takdimine karar verilmiştir, 

25 Kânunuevvel 1926 
Reis Kâtip 

Çatalca Konyıal 
Şakir Fuıat 
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Aza 
Bozo/k 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Halklkârii 
Asaf Bey 

Hürii imzada bulunmadı 
. Aza; 
Sivas 

Raisini Bey 
Hiidi imzada (bulunmadı 

Aza 
Konyal 

Kâzım Hüsnü 
Aza 

Kütahya 
Faik 

Aza 
Çorum 

Mühendis Ziya Fevzi 
Aza 

Diyarbdkir 
Şeref 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzii 

Aza 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Uzun saaıtlar iş içimde! 'yorulan kimseler eğlen
mek ve dinlenmek ihtiyacındaldır. Vaziyeti mallrye-
si müsait olanlar çok para sarf edilecek tiyatro, bar 
ve salir eğlence yerlerinle giderler. Vaziyeti mal'iye-
leri zayıf olanlar da sinemalara giderek orada ihti
yaçlarını taitmin eylerler. 

Sinema ücretleri ekseriya yirmi, otuz kuruştur. 
Yitimi kuruşluk bir sinema bileti içlin yedi kuruş mak
buz pulu Alsak etmek biiâfcis üç, dört liralık bir tii-
yaıtro ve loca bileti için de aynı derecede bir pul 
yapıştırmak, vakit ve hali müsait olanları himaye, 
kesesi zayıf olanları tazyilk eder ki, büyük bir ada
letsizliktir. Sinemalar sair eğlence mahalleri gibi 
yüzde on hususî istihlâk, yüzlde on Daırülaceze, 
yüzde beş belediye hissesi vermelktedıirler. Binaen
aleyh makbuz pulunun da malktu alinmjıyaraik mlisbî 
olması diaha muhikrör. Binaenaleyh maddenin zir-
d)e arz ettiğim şekillide kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenana 

Madde 1. — 6 Şubat 1321 tarihli Resmi Damga 
Kanununun dokuzuncu maddesinin yüz on üçüncü 
fıkrası berveçhi ati tadil edilmiştir. 

Hükümetin Teklifi 
Kuruş Para 

113 — Tiyatro ve konser ve balo ve 
sinema biletleri 7 

Kırk kuruştan yukarı olanlar veya 
biletin üzerinde kıymeti muharrer olma
yanlar 12 

Madde 2. — Bu kanunun icrasına Adliye ve Maliye 
Vekilleri memurdur. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

1(9 Eylül 1926 
Adliye ! Vekili 

Mahmut Esat Beyefendi 
tmzada bulunmadı. 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tejvfik Rüştü 

Maarifi Vekili 
Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafıa Vekâleti Vekili 

Mustafa Necati 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Muvazenei Maliye Encümeninin |Tadili 
6 Şubat 1321 Tarihli Resmi Damgai Kanununa 

Müzeyyel Kanun Lâyihası i 
Birinci Madde — Sinema, dansing, bar ve sirk 

biletlerine dahi 6 Şubat 1321 tarihli Resmi Damga 
Kanununun dokuzuncu maddesinin yüz on üçüncü 
fıkrasında muharrer olan tiyatro, konser, balo bilet
leri derecesinde damga ve hazine pulu jilsak olunur. 

İkinci Madde — 6 Şubat 1321 tarihli Resmi Dam
ga Kanununun 27 nci maddesinin seksen sekizinci 
fıkrası hükmü birinci madde hakkında dahi caridir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin Teklifi 

Damga Kanununun Dokuzuncu Maddesinin Yüz On 
Üçüncü Fıkrasının Tadiline Dair Kahun Lâyihası 

Birinci Madde — Damga Kanununun dokuzuncu 
maddesinin yüz on üçüncü fıkrası berveçhizir tadil 

edilmiştir. 
Tiyatro, konser, balo, sinema, dansing, bar ve sirk 

biletleri : 
Yirmi kuruşa kadar olanlar 
Kırk kuruşa kadar olanlar 
Altmış kuruşa kadar olanlar 
Seksen kuruşa kadar olanlar 
Yüz kuruşa kadar, olanlar 
İki yüz kuruşa kadar olanlardan 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
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(Bundan yukarı beher yüz kuruş ve küsuruna 5 
kuruş ilâvesiyle) j 

ikinci Madde — 6 Şubat tarihli Resmi Damga i 
Kanununun yirmi yedinci maddesinin seksen seki- i 
zinci fıkrası hükmü birinci madde hakkında dahi ca- j 
ridir. 

Üçüncü Madde — Birinci maddede de muharrer ; 
olan biletlerden damga resmi bir misli alınır ve ay- | 
rica Hazine pulu ilsak olunmaz. j 

Dördüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. j 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. j 

6 Şubat 1321 Tarihli Resmi Damga Kanununa 
Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — Sinema, dansing, bar ve sirk • 
biletlerine dahi 6 Şubat 1321 tarihli Resmi Damga 
Kanununun dokuzuncu maddesinin yüz on üçüncü 
fıkrasında muharrer olan tiyatro, konser, balo bilet- ; 

leri derecesinde damga ve Hazine pulu ilsak olunur. ; 
REİS — Muvazenei Maliye Encümeni azasından ; 

Ali Cenanni Beyin bir teklifi vardır. Bu teklif de i 
matbudur. Bu teklif tadil mahiyetindedir. Muvazenei 
Maliye Encümeninin bir mütalaası var mı efendim? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Encümenin ekseriyetinin 
noktai nazarı mazbatada arz etmiş olduğumuz şekil- ; 

dedir. Diğeri tadil mahiyetindedir. j 
REİS — Efendim; Ali Cenani Beyin tadil mahi- j 

yetinde olan teklifini reye arz ediyorum. Kabul eden- j 
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır- I 
sın... Kabul edilmemiştir. Encümenin teklifini aynen j 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... j 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — 6 Şubat 1321 tarihli Resmi Dam- ı 
ga Kanununun yirmi yedinci maddesinin seksen se
kizinci fıkrası hükmü birinci madde hakkında dahi 
caridir. 1 

REİS — Mütalaa var mı efendim? i 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Elimizde 

olan şu lâyihai kanuniyede Muvazenei Maliye En
cümeninin ekseriyetle teşvik ettiği bir madde vardır. 
Bir de, yine Muvazenei Maliye Encümeni azasından 
bir zatın ekseriyetin fikir ve mütalaasına muhalif bir 
surette beyan ettiği fikri vardır. Bir encümenin ek- | 
seriyeti tarafından kabul ve mazbatası tanzim edilmiş 

olan lâyiha kıraat edilir ve aleyhine söz söyleyenler 
bulunursa o tadil edilir. Eğer aleyhine söz söyleyen 
bulunmazsa encümenin ekseriyetle kabul ettiği mad
deler reye vazolunur ve kabul edilir. 

Şimdi bir zatın muhalefet ettiği fikir reye vaz 
ve kabul olunuyor ki bu caiz değildir. Encümeniı-
tespit ettiği maddenin reye vazı lâzım gelir. 

REİS — Efendim, Hamdi Beyefendi birinci mad
de hakkındaki Ali Cenani Beyin tekliflerine müteallik 
beyanatta bulundular. Ali Cenani Bey bir Mebus sı-
fatiyle tadilname vermişlerdir. Ve o suretle tabolun 
muştur. Encümende muhalefet edenlerin teklifleri ta
dilname halinde gelmez. Ali Cenani Beyin tadilna-
mıe'si reıye vazedildi ve Heyeti Oelile nazarı mıüta-
laa'ya alimaidı. Binaenaleyh encümenin kalbul etıtliğ'i 
maddeler reye vazolunmuştur. 

İkinci madde hakkında başka mütalaa var mı 
efendim? (Hayır sesleri.) İkinci maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri.) 
Üçüncü maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri.) Dördüncü maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu kanun lâyihası tayini esami ile reyi 
âlilerine arz edilecektir. 

6. — Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1927 
senesi bütçe kanunu lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1927 Senesi 
Bütçe Kanunu Lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü

meni Mazbatası 
Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Kalemi 
Mahsus Müdiriyeti 

Adet 
6 

19 Kânunuevvel 1926 
4 956 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 
Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1927 sene

si bütçesi hakkında Ticaret Vekâletince tanzim edilen 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 14 Teşrinisani 1926 tarihli 
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içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan kanun lâyihasıiyle merbutu cetvellerin ve esba
bı mucibe mazbatasının musaddak suretleri takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmsını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
tsmet 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 
Tahlisiye İdaresinin bin dokuz yüz yirmi yedi 

senesi varidat ve masarif atını mübeyyin bütçesiyle 
bütçenin müfredatlı izahname ve kanun lâyihası lef-
fen makamı âlii vekâletpenahilerine takdim kılınmış
tır. 

Tahlisiye idaresinin varidatı Karadeniz boğazın
dan geçen sefain ve merakibi bahriyenin her tonilâto
sundan alınan beş kuruş resim ile idarenin bankaya 
hesabı cari suretiyle tevdi eylediği mebaliğden müte-
hassıl faiz ve memurin ve mütekaidinin maaşların
dan tevkif olunan aidatı tekaüdiyeden ibarettir. 

İdarenin Bin Dokuz Yüz Yirmi Yedi senesi "vari
datı mierbut (A) oötvelinıde gösterildiği üzere İki Yüz 
'Doksan Dört Bin Yedi Yüz Ira olarak tahmin ve 
senei merkurnie masarifi metfbut (B) cetvelinde irae 
olunduğu veçhile tkiyüz Yetmiş Bin İki Yüz Doksan 
Yedi Lira oftarak tespit kılınmıştır. 

Bin Dokuz Yüz Yirmi Yedi senesi varidatı Yedi 
ay zarfında vuku Ibulian rüsumu tahlisiye hâsılatının 
Yüz Altmış Yedi Bin Üç Yüz Yetmiş Dört küsur 
itaya baliğ ofllmıalsMia ve kış mıevaıridaltı yaz rnıevari-
daıtından fazla olması bile yaza muadil bulunduğu 
bittecrübe tezahür eylemekte 'bulunmasına göre bi-
hasabı vasatî İlki Yüz Seksen Yedi Bin liraya baliğ 
olacağı tahmin kılınarak ölsuretle tespit edilmiş ve 
faiz olarak İki Bin Beş Yüz lira ve aidatı tekaüdiye 
olarak Beş 'Bin İki Yüz lıira ki: Ceman varidatı umu
miye berveeni maruz İki Yüz Doksan Dört Bin Yedi 
Yüz fea olarak vazolunmiuşitur. Bin Dokuz Yüz Yir
mi Yedi senesinin bütçesinin maaş ve masarif kıs
mında 1926 senesiine nazaran meşhut lolan fazlalık, 
tafisıi'lâtı bütçemin müfredatlı izahnaanesinde mezkûr 
olduğu üzere Bıin Dokuz Yüz Yirmi Yedi senesi zar
fında yapacağımız işlerle Meclisi idare haftada foa-
zan görülen lüzum üzerine iki defa içtima etmekte 
bulunduğuna ve memurin kadrosuna bir kâtip ve bir 
mimar 'ilâvesiyle tevsii idarenin umur ve muamelâtı
nı bir kat daha tevsik ve tanzim gibi zaruretten mün-
ibads olup işbu tevsie şimdilik ihtiyacı katı olduğuna 
ve memurin ve müstahdemin maaşatına teklif eyle

diğimiz zamaim ise 'bunların kıdernleriyle beraber 
maişeti haziranın müşkiiilâtını bittehvin vazifelerine 
şevk ve gayretle çalışmalarını tem|in gibi maksaltla-
ra müstenit 'bulunduğuna ve Ağva ve Kefkende tesis 
olunan tahlisiye mevaikiinıde istihdamına lüzum gö
rülen mürettebatın Bin Dokuz Yüz Yirmi Yedi sene
si maaş ve melbusat gibi masariifaltı ile kazaya maınuz 
olup tahlisiye mevakiinde denizden kurtarılan eşhasa 
iksıa edilmek üzere mevâkide bulunidii'rulması lâzım 
gc'bn meibusat ilâve edilmesin© ve Anadolu ciheti 
'kadrosuna dört neferle Karadeniz 'Boğazı hariüinde-
iki fener duba kaptan ve muavinlerinden her hangi 
birinin esbabı mücbire veya hastalık dölayısiyle ifa
yı vazife edemiyeceği zamanlarda yerlerime gönde-
rirmek ve evkatı saiırede merkezde 'bulunan ihtiyat 
fener dubasında bulundurulmak üzere bir ihtiyat 
kaptan ile Karadenizde kesretle vukua gelen fırtına
ların tesiriyle mevkut mürettebat ile idarede pek 
çok müşkülâta maruz kalındığından işbu vaızifendn 
'deîkâr olan ehemmiyetine 'binaen mezkûr duba kadL 

rocuna dahi dört nefer taifenin müçeddeden tayin 
ve ilâvesine lüzum görüldüğüne Ve eşya fiyatlarınm 
töreffüünden dolayı fiyatlar üzerine vuku bulan zam-
miiyaltan ileri gelmekle işbu teklifatımlızın mazharı 
hüsnü kabul olacağı ümidindeyiz. 

Bin Dokuz Yüz Yirmi Altı senesinde yeniden te
sisi takarrür eden Ağva, Kefken ve Poyraz meva-
kiiinden Ağva ve Kefken mleykiilerinde birer tahlisi
ye mevaki'i tesis ve lâzım gelen sandal; ve sair edevaL 

ti tahlisiye ihzar edilerek ifayı vazife jdlunmakta bu
lunmuş ve yalnız Poyraz mevkiinde ^esisi lâzım ge
len tahlisiye teşkilâtı mevsimi şitanın |hululüne bina
en (Bin Dokuz Yüz Yirmi Yedi senesi i zarfMida yapıl
mak üzere şiimdijiik torik editaişjtjiır. Bin Dokuz Yüz 
Yirtmli Allitı senesi zarfımda mevakta en ziyade muh
tacı tamir olan emakini ile Rumeli dlhetinde sakikı 
«Sayren» 'düdük binasının tamiri Ve mevâkide 'bulu
nan cankurtaran ve meviki ve yük sandallarının ta
mir ve teflvind ikmal edilmiş ve diğ^jrierinin de Bin 
Dokuz Yüz Yiıimıi Yedi senesi zarfınjda ikmali ümit 
ediıîmdkte bulunmuştur. 

ıBoğaz haricindeki fener dubası fırtına ve sair ah
vali (havaiye dölayısiyle demirini tarayarak karaya 
düşmek ve saire ıgübi hüdanekerde Ibdf kazaya maruz 
kaldığı takdirde 'hemen yerine diğeri jvazolunmak ve 
vapur ve sefaine verilmekte olan işaret vazâifime ha
lel gelmemek üzere (bir ihtiyat fener (dubasının mev
cudiyetine eşeddü ihtiyaç olup hailen jnaveut olan ih
tiyar fener Kırk sene evvel inşa edijlim% ve elyevm 
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ifayı vazife edeımiyecek bir hailde harap bulunmuş 
olduğumdan Yetmiş, Seksen Bin lira raddesinde bir 
masrafla Avrupadan müeeddet demir bir ihtiyat fe
ner dubası inşa ve imali zaruret halimde 'bulunmuş
tur.. 

Bazı roket ımevaklıinde bulunan alâtın tecdidi ile 
mücöddeden -'kuşat olunan nııevakie yeniden roiket 
edevatının 'mubayaasına ve fener dubasına telsiz tel
graf veya telefon teçhizatının yazına ve poyraz mev
kiinde müceddeden taMisiyie teşkilâtına lüzum görül
mekle işbu hususatın tesviyesi içtin Senlini sabıkadan 
müdevver mevcut ile IBin Dokuz Yüz Yirmi Yedi se
nesinde husule gelecek fazla varidat karşılık tutulmuş
tur. 

Karihan istihsal edileceğini ümit ettiğimiz idare
nin Osmanlı Bankasının Londra şubesinde 'bulunan 
Seksen 'Beş Bin küsur İngiliz liralık esham ve tah
vilâtı bedeilâtından memurin, müstahdeminin Bin Üç 
Yüz IKırk Üç s e neslinden mukaddemki senelerden 
miüterakim maaşatı tesviye edilmek üzere Bin Do
kuz Yüz Yirmi Yedi senesi 'bütçesinin varidat ve 
masarif kısımlarına açık 'birer faslı mahsus kuşat 
olunarak sarfına mezuniyet ve müsaade buyuruliması 
cümlei tenıenniyatıımizdan ibuluntmuştur. 

Tahlisiye İdaresinde bilfiil hizmet etmekte bulu
nan efrat ile Rumeli ve Anadolu mlevakil müdür, 
muallim ve muavinlerinin ve fener dubası kaptan ve 
mualv.'imleriyle tayfasının maaş ve tahsisatlarından 
mahbemah Yüzde İki 'Buçuk kuruş tevkifat icra ve 
i'daiiecede ol miktar muavenette 'bulunarak hayat-
Ikırı sligorltıa edffllmıefk lüzerie bütçıeriiln masarif kısımınım 
On (Birinci Maddesine Üç 'Bin Beş Yüz lira va'Z ve 
terkini kılınımıştır. 

Binaenaleyh bütçemizin fbu suretle kabulünü rica 
eylerim. 

1 TeşriınJisanii 1926 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazeneli 'Maliye Encümeni 

Mazbata numarası 
24 

Muvazenei Maliye Encümeni 'Mazbatası 
Tahlisiye Müdiriyeti Umum iyesinin 1927 senesi 

bütçe kanunu lâyıbasiyie varidat ve masarif cetvel
leri Ticaret Vekili Beyefendinin huzuriyle encümeni
mizde tetiktik ve müzakere edildi. 

Geçen seneki tahakkukata göre rüsumu tahlisiye 
hâsılatında vukua gelen tezayüt nazarı itibare alına
rak varidat bütçesinin birinci faslının birinci madde
si 287 000 lira olarak ve ikinci maddedeki memurin 

ve müstahdemin ile mütekaidinden ve bunların ey
tam ve eramil nnaıaşatından usulü meriye veçhile tev
kifine devam edilen aidatı tekadüye mebadİği 5200 
lira miktarında tahmin ve o suretle bütçeye vazedil
miştir. Müstehakkının adedi arttıkça aidatı mezkûre-
den taıhasisül edecek ımdba'liğin verilecek maaşata ki
fayet edememesi tabii bulunduğundan bilumum mü
tekaidin muamelâtının /tevhidi düşünülmek üzere mie-
maiOkıi sairedeki teşkilâıta mümasil olarak idare için 
hususî bir Tekaüt sandığı teşkilini encümenimiz bu 
vesile ile temenni eder. 

Üçüncü maddeyi teşkil" eden itibarı milli ve Sana
yi ve mıaıadlin banlkallanrıldaki idarientiln mevduat fializü 
2500 lira miktarında vazolunmuş ve mecmuu vari
dat olarak tahmin kılınan 294 700 liraya miukalbti'l 
masaırif müktarı 287 183 lira raddesinde tespit edil
miştir. 

,'Malsaınif bütçesinle gıdllincie: Merkez kaidrosuna ica
bı '-halinde istihdam ©dilimek üzere Rüsumu tahlisiye 
kâtip refiki unVaniyle ıbir memur ve 600 lira senevi 
ücret ile bir mimar ilâve edilmiş olmakla 'beraber 
memurin ve müstahdeminin maaş ve ücuratı geçen 
Seneki nisibette ipka edilrnjiş olduğu cihetle ikinci mad
de hükümetin tekliıifrie nazaran 540 lira noksaniyle 
45G0 lira olarak kâhul edilmiştir. Müdiri umumî Be
yin verdiği izahata Ibihaen Anadolu ve Rumeli ciheti 
kadrolarına ve boğazın 12 mil açığında mevzu bulu
nan fener dubasına ceman 12 kişi İlâvesi kabul edil
miş ve bilhassa boğaz haricinde çalışan tahlisiye me
murlarının ifayı vazife emrinde maruz kalldik'ları 
müsjkiiât ve muhal'ik nazarı dikkate alınarak maaş 
Ve ücretlerine icrası -teklif olunan cüzî miktarda za-
maim ka'bul ve ait olduğu maddelere mevzu erkanı 
hükümettin teklifi dairesinde tespit olunmuştur. 

IBu sene boğaz dahilinde Poyraz'da tesis edilecek 
mevkiden dolayı icap eden maaş ve masarif mevadı 
ifadesine konulmuştur. 

'Kadronun tevassüü ve levazım fiyatlarında hasıl 
olan t&reffü hasabiiyle müteallik oduğu maddelerin 
tahsisatı ıgteçen seneye nispetle tezyit olunmuş ve be-
delâtı icare İle mefruşat tahsisatı ayrı ayrı madde
lere tefrik edilmiştir. 

Tamirat ve İnşaat için teklif olunan 25 000 lira 
yerine encümeniniz 17 000 lira tahsisat verilmesini 
münasip gördü. İdarenin sa'bit ve mlütedaivil serma
yesini teşkil eden men/kul ve gayrı menkul1 merakip 
ve me baninin kıymetleri bittaıkdir ıbir müddeti mu
ayyenle zarfında itfalarına kâfi gelecek tahsisat talep 
edilmesini eneümeniirniz Müdiri umumî Beye tavsiye 
eylemiştir. 
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zam yapacaksak, yani devlet vergisini antırmalk için 
dıaknî esas olarak kesri munzam vergisi yapacaksak; 
bu doğru 'bir şey değildir. Hükümetin teklifi çok 
doğru ıkiii. Beyannameyi de verebilen mükellef vere
cektir. Vermiyenler için zaten hülasalarda tahakkuk 
eden vergilerinden yüzde nispetinde maktu vergli ta
hakkuk eitltirileeekltir. Beyanname vermeyen mükellef 
zarar görecektir. Çünkü mükellefin bir kaç mahalde 
vergisi olursa beyanname vermediği hailde bundan 
mutazarrır olur. Binaenaleyh, bu zarar fcendisıkıin be
yanname vermesi için bir müeyyide idi. Binaenaleyh, 
hükümetin teklifli maktu vergi kanunu diye kabul et
liğimiz şekle uygundu ve iyi bir tadil 'ildi. Muvazene 
Encümeınin'kı 'bunu kesri munzam haline koyması ve 
'bunu daıiıma bir vergi esası oilarak kabul etmesi doğru 
değildir,. 

REİS — 'Başka mütalaa varimı? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Mu-
vazoneıi 'Maliye Encümeni izahat versin, itiraz edildi. 

MALİYE VBKtLİ ABDÜLHALİK BEY (Çan
kırı) — Teklifimizin sebebi doğrudan doğruya be
yannameden mütevellittir. Mükellef beyanname ver
mek imkânı bulamadı. Hükümet de doğrudan doğ
ruya tahakkuk ettiremedi. Oezailar oldu. Ağır bir 
oeza hailine inkiilâp etti. Bunu hafiflemldiirmek için bu 
teklifi arz ettıilk. Muvazenei Maliye Encümenönde mü
zakere edilirken d^.ha hasit bir usul bulmak imkânı 
olduğu zannedildi ve o ka'naata varıldı. Denildi ki 
böyle maktu alacağımıza hepsinin üzerinden ki ara
zi, müsakkafat ve kazanç vergileridir - hepsinin 'üze
rinden bık nispet dair eslinde alırsak hem halk için 

hafif lolur, hem trhaklkuk itibariyle daha s ehil olur 
denlildi. Bu mülâhazaya istinaden Muvazenei Maliye 
Encümeni 'bu teki'fi yaptı. Bendeniz de bunu kabul 
ettim. ıBir hesap yaptık. Hakikaten hakil için daha 
sebildir. Burada cJki kanunumuzda beş yüz kuruşa 
kadar yarım lira veriyor. Demek ki iki lira vergi ve
ren yarım lira verecek liken burada iki lira veren on 
kuruş verecek. İkinci dereceyi alıyorum. 501 kuruştan 
. 1500 kuruşa kadar bir lira verecektir. Altı yüz kuruş 
verecek otuz kuruş verecektir. Halbuki eski kanunda 
bir llkıa veriyordu. Üçüncü derecede : 1501 'den 2500 
kuruşa kadar vergi verenden seksen kuruş alınacaktır. 
Eski kanunda ilki lira almıyordu. Şu halde mükellef
lerin lehline bir menfaat vardır. Onun için Muvazenei 
Maliye Encümeni ıbunu tercih etmiştir. Tahakkuku 
suhulet itibariyle vergileri hükümet daha çabuk ala
cağından hükümet mfe alacağını daha çalbük öğren
diği içindir ki bendeniz de hükümet namına muvaffa-

kat ettim. Muvazenei Maliye Encümeninin moktai na'-i 
zarı da buldur. 

İSMET BEY (Çorum) — Vekil Beyefendimin 
izahatı mevcut verginin sureti tahakkuk ve tahsili 
hakkındaki suhulete tevafuk etmektedir. Maktu 
verginin tatbikinde daha ziyade elastikiyeti vardır. 
Bu ise daha birçok efradı ihtiva etmefctjedir. Bundan 
dolayı izahatı vakıa doğrudur fakat mevcut matrah
ların nispetini artırmak suretiyle Devlet vergisi yap
mak usulü dururken böyel kesri mumızamaria vergi
leri taaddüt ettirmekte sebep var mı, yok mu ve 
bu esasa muvafık mıdırlar? Evvelâ Maliye Vekâleti 
bu verginin ilgasını teklif etmemiştir. Buma ademi 
ihtiyaç beyan etmiyor, bunu arz ederim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Bu vergi yine baki kalacak, yal
nız bu vergi için encümenim teiklüfini vekâlet daha 
suhuletli buldu ve bunu kaibul etti. Bu vergimin 
sebil bir surette tahsili lâzım gelmektedir. Mesele 
bundan ibarettir. Bu şekii gerek encümence ve ge
rek hükümetimizce halk için daha suhuleti görüMü 
ve kabul edildi. Mamafih, arkadaşlar encüımeninı 
izahatını talep ediyorlar. Encümen izahat verir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, kazanç ver
gisine zam mı yapılıyor? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY — Efendim, maktu vergi, kazanç, arazi ve 
müsakkafat vergilerinin mecmuundan alıınıyor. Yani 
bu üç vergiden şu kadar kuruş veren şu kadar ku
ruş verir deniyordu. Şimdi şu kadar kuruş vergi ve
ren yüzde şu kadar kuruş verecektir deniyor. Eski 
kanunda dahildir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, bendeniz, lâyihanın şekli geçen sene kabul 
edilen kanundaki tahakkuk külfetini bertaraf ettiği 
için esasına muvafıkım. Yalnız nispet ve usulü ta
hakkuk hakkımda bazı kaydı ihtirazdım vardır. Hat
ta mazbatada da o suretle muhalefetimi kaydettiğimi 
için söz almaya mecbur oldum. Mükellefinin beyan
namie vermesi ve muhtelif mahallerdeki vergilerini 
tevhit ederek kendi vergisinin tahakkukumu ifade ede
cek surette beyanname vermesi azîm bir külfetli 
mucip idi. Bu vergimin % 5 nispetinde cezasına 
katlanarak beyannamesini verımeyen bir çak mükel
lefin mevcuttur ki bu kanunun ikinci maddesi o ce
zaları bertaraf etmiş oluyor. İlk teklif şahsî vergi 
idi. Derhatır buyurulur ki o zaman memleketimiz
de matrahı olmayan bir tarîk mükellefiyeti bir de 
matrahı olmayan tedrisatı ibtlidaiye vergisi mevcuttu 
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ki o da doğrudan doğruya insanlar üzerim© «ıaltrahı 
otoıayan bir vergidir. Üçüncü olarak da bu geldiği 
içta nihayet ıbumsa da bir matrah aranmak lâzımı gel
di. Kazanç, müsakkafat ve arazi vergileri buna 
(matrah ittihaz edildi. Falkat bunun tatbikinden bir 
çok mahzurlar ve müşkülât görüldüğü için bu tadil 
DaMfii Heyeti Cellenize gelmffiş bulunuyor. Bende
nizin iajsıl temas edeceğim mesele, yüzde beşler me
selesidir. Malumuâliniz bu üç vergiden (Mislinim taı-
ihakfcükiyle Haızinei maliyeye ait rrnilfctarlar arasında 
mühim farklar varıdır. Meselâ arazi vergisinin ta
hakkuku basıkladır. Devlet bütçesinde murakkam 
olan dokuz buçuk milyon başkadır. Çünkü o do
kuz buçuk milyon rakamı beş misilden hasıl olan 
ralkıamdır. Halbuki arazi verıgisiınün aslı sekiz mlisil-
dir. iki misil Jdarei mahaliyelere aittir. Bir irilisi 
de Ziraat Bankasına aittir. Bu lâyihada verginin 
tahakkuku aslisi üzerine kesri munzam ilâve ediir. 
Müsakkafat vergisinin yüzde yirmi beşi belediyeler
le idarei mahıailiıyelleıie aiittür. % 75'şi ancak hükü
metindir. Bumda ıda yenıi bu kesri munzam tahak
kuku aslî üzerinden alınmış oluyor. Binaenaleyh 
'bütçede muraklkam olan bu üç kalem varidatın ye
kûnu ki bu senekli bütçede yirmi dört buçuk mil
yon liraikk varidat değÜI, onun haricinde kalan otuz, 
mine maiktu vergi tarh edilmiş oluyor. Bunun ha-
ırasMde kalan ildaroi mahalliye ve Ziraat Bankasına 
ait olan misiller üzerinde dahi bu kesri munzam zam
mediliyor. Fakat zammedilen bu miktar Maliyeye 
a'ilt olmuş oluyor. Binaenaleyh hakikî rakam bu yir
mi dört buçuk milyondan hasıl olan bir buçuk mil
yon liralık varidat değil, onun haricinde kalan otuz, 
otuz iki buçuk milyon lira üzerine br kesri munzam 
zammedilmiş oluyor. Bundan hasıl olacak varidat 
bendenizin tahminime göre bir milyon istekte yüz bin 
lira ile azamî liki milyon arasında bir rakamdır. Hal
buki bu sene Maliye Vekâletinin Heyeti Cdilenize 
takdim ettiği muvazene kanununda bu vergi (500) 
bin lira olarak murakkamdır. Vakıa geçen sene 
bu verginin tahakkuku eylülde başlayacaktı. Böyle 
az bir zamanda bu vergi tahakkuk edemezdi ve ne-
tfioeyi de alamazdı. Beşyüz bin lira, tahminî ola
rak konmuştu. Belki beşıyüz bindi ve belki de bir 
buçuk milyondu, senei haâye muvazenesinde beş
yüz bin olunca zaiten bu sene bütçesinde Maliye Ve
kâleti bunu o beşyüz bin üzerine bağlamıştır. Bu
nun için ilki milyon liralık, bir membaı varidat iste
mesi doğru değildir. Eğer bu da'ilmî bir vergi mem
baı olsaydı iki milyon değil, oniki milyon da tutsa 
- Çünkü bir vergi membaıdır - bütçede muhammen 

olan miktarın birkaç misli olimasiyle bunu terk et
mek lâzım gelmezdi. Fakat ismet Beyefendinin 
izah ettikleri gibi bu, nihayet döne dolaşa bir kes
ri munzam haline muınlkalp oluyor. 

Kesri munzam ilse bir hizmeti hususiye içtim tarh 
olunmak lâzımdır. Nihayet, kesri munzamlar bir 
zaruret olarak o senenin açığını kapamak için tarh 
olunabilir. Halbuki bu vergi hakkımda Vekil Beye
fendinin noktalı nazarları hiçte böyle değildir. Dai
mî bir vergi olarak telakki ediyorlar. O hade bu 
vergi kesri munzamdan çılkıyor, eğer aslı müsaitse 
aslına ilâve etmek lâzımıdır. 

lAlKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Mü
saitse?... 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Evet, o 
halde ne netice hasıl oluyor? Bu verginin aslı arazi, 
müsakkafat ve kazançtır, bunlar aslınım tezyidine 
veya kesri munzamın zammına müsait mildir ve 
bundan hasıl olan rakam bütçede mürakfcam olan 
raıkkamm dört misline baliğ oluyor. Yani nispet 
meselesinde bemıdenfiz bit tabiilik görmüyorum. Bi
naenaleyh tensip buyurursanız bu lâyihayı Maliye 
Encümeninden tekrar tevdi edelim. Hükümetin arzu 
ettiği para alınsın. Fakat bu nispetler üzerinde bil
hassa verginin aslına mı zammedeceğiz? - Ki aslına 
zammetmek daha doğrudur. Çünkü daimî halde 
kal .yor - eğer kesri munzam halinde kalacaksa o 
vakit nispetler arasında bir münasebet aramak lâ
zımdır. Bütçede bu rakkam olan rakamla bu rafc-
fcamım ifade ettiği iki milyon -M yüzde dört nisıbe-
üindekli tezayüdü de nazarı dikkate almıak lâzım ge
lir - ve nihayet Hazineye ait olmayan hisseler üze
rindeki kesri munzamı da, zammederek Hazineye 
alınması da prensip itibariyle doğru bir yol olmasa 
gerekir. Bu pürüzleri ıslah etmek için Maliye En
cümenine Heyeti Celileniz tarafından iade edüılme-
süindle, şahsım namına bir fayda mülâhaza ederim. 
Takdir Heyeti Celileye aittir. Lâyihanın nispet me
selesine muhalifim, (îşıtliralk ederiz sesleri). 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİT 
BEY (Çankırı) — Lâyihanın tekrar Muvazene En
cümenine gitmesine hiç bir itirazım yoktur. Yalnız 
bütçedeki beşıyüz "bin liralık esas üzerine bir nispet 
dâiresinde zam meselesine gelince, bendenfilz o vakit 
hükümet namına eski teklifimi vazederim. Kava-
nini Maliye Encümeninin tadili ne ise onu maalmem
nuniye kabul ederim. Muvazene! Maliye Encüme
ni bunu daha sebil olduğu için teklif etmiştir. Falkat 
nispet değişirse ve bugün aldığım şeyden daha az 
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olursa o vakit Kaivanini Maliye Enoümieninin tesk-
üflM arz etmeye mecburum. Yine herkes yenliden 
bir beyanname vermesin, hükümet tahakkuk ettir
din, o parayı alsın ve kolaylık olsun. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY.(Bozok) — Efendin, 
geçen sene yapmış atdüğumuz Maktu Vengii Kanu
nunun müsakkafat, arazi, kazanç vergüeninin üçü 
hirleştirileretk şimdi arz edeceğim bir nispet daire-
slinde vengi aliinmaısı esası kalbul edilmiştir. Onun 
•için eylül nihayetine kadar bu üç vengii ile mükel
lef olan her şahıs hükümete bir beyanname verecek
ti. Şayet hükümete eylül nühaıyetine kadar beyan
name vermezse hükümetçe tahalklkuk ettirilecek ver
gi 'iki kat olarak alınacaktır. Sonra beyannamesin
de zikrettiği vergi rrJktarını noksan gösterir veya
hut matrahlarını ketmıederse tabiî ceza görecekti. 
Mükellef hükümetin tarh ettiği vergiye iâraz ede
bilecekti ve bu da birtakım merasime tabi olacaktı. 
Hepimiz biliyoruz ki beıyannıame verdik. Verdiği
miz beyannamelerde burada olan şeylerimizin be
yannamesini verdik. Onlarım miktarını zikrettik ve 
menılâketimizdeıbilere gelince, biliniliyoruz dedik. 
Bundan bir fayda doğmadığını gören hükümet bunu 
daha sehil bir sekile sokmak için şimdi elmlizdeki 
teklifi getirdi. Beyannameyi kaldırdı. Bakat şah
sım namına arz ediyorum. Muvıazenei Maliye En
cümeni namına söylemiyoruto - Beyannameyi vak
itlinde verememek ve muhteviyatında gerek kasten ve 
gerek hataen bir zühul vukuunda bir cezaya maruz 
kalmayı ve İıtÜrazaitı ve birtakım merasimi düşüne
rek bunu daha salim bir şekle koyalım dedi ve bir 
kere düşündü vergiye esas, müsakkafat, arazi, ka
zanç nispetine gelince; fok liradan beş liraya kadar 
müsakkafat, arazi, kazanç vergisi verenlerden 
yarım lira ve beş Iradan onibeş liraya kadar bir Ira, 
onibeş liradan yirmibeş liraya kadar iki, ve niha
yet yetmiş beş liradan yüz liraya kadar beş, ondan 
sonra her yüz Iranın yirmi beş lirasında blir Mra 
zam esasini kanun kalbul etmişti. Şimd ise bu esasa 
göre hükümet bir kere müsakkafat için şu arz etti
ğim nispet dairesinde ıbir muamele' yapacak, ondan 
sonra onu bırakacak, araziyi alacak, kazanç alacak, 
yine bu müteval nispet dairesinde teklif cetvelleri 
yapılacak, fuzulî birçok masraflar ihtiyar edecek, 
memurlar istihdam edecek.. Şimdi encümen bunu 
daha cezrî düşünerek dedi ki: Beyannameyi, kaldıra
lım ve şu üç verginin yekûnundan yüzde beş mak-
tuan bir vergi alınsın ve hükümet de halk da mas
raftan, külfetten azade kakın diye şu teklfi kalbul 
etti. Heyeti Gelitenlize arz etti. 

REİS — Encümen mazbata ımuharrtri Bey yok
tur. Encümen namına söz söyleyecek encümen azan 
sından kimse var mı? (Hayır sesleri) 

Efendim, Muvazene! Maliye Encümeninden sual
ler vardır. Encümen namına cevap veajecek zat ol
madığı için bu maddenin rnüzalkeresinin tehiri ka
naatimce muvafıktır. Tensip ederseniz) bunu gele-» 
oek içtimaa koyalım. (Muvafık sesleri))O halde di
ğer maddenin müzakeresine geçeceğiz. ; 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
de buyurmuşunuz? Bendeniz bu lâyihanın esasının 
değil nispetlerin bir daha tetkik edilmedi için encü-
mene iadesini teklif ettim. Heyeti Cellüje tensip bu-
yurursa oraya gönderilir, tensip buyurthîazsa tebir 
edilir. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Müsaade bu
yurursanız usul hakkında söz istiyorum. 

Efendim, encümenini. ekseriyetini dihlemıeden bu 
iadeye mahal yoktur ve enoümenlin ekseriyetinin bu 
nokta hakkında fikrini almadan göndermek doğru 
değildir. Hasan Bey noktai nazarım müjdafaa ettiler. 
Encümen de burada fikrini izah etsin, ! ondan sonra 
giderse gitsin. 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, takririm reye konsun, Heyeti Celîle nasi ten
sip ederse öyle olur. 

Riyaseti Celileye 
tşbu kanundaki nispetlerin yeniden | tetkiki için 

maddenin encümene iadesini arz ve tekjliif eylerim. 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 

REİS — Efendim; encümen burada yok, nispet 
meselesi müzakere edilmemiştir. Bu takriri reye ko
yamam. Bir karar almış olmamak üze^e mesele te
hir edilmiştir. Hasan Fehmi Beyin takriri nispet me
selesinin hallidir. Halbuki encümen namına müda
faa edecek zat burada yoktur. Tehir etjnek zannede
rim daha doğrudur. (Doğrudur sesleri). | En salim bir 
yol budur. Tensip buyurulursa bunu (tehir edelim. 
Muvazeneî Maliye Encümeni namına bunu müdafaa 
edecek zat buraya geldiği vakit tekrar ıftüzakere ede
riz. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — En
cümenden rica ederiz ki: Bir buçuk jmilyon liralık 
bir vergiyi ihtiva eden bir kanuna bii rızamızı- ve
receğimiz zaman hiç olmazsa bir adjîm bulundur
sun. ' 

REÎS — Efendim mazeretine binaen bulunmaya* 
bjlİTa 
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Ruznamenin son maddesine geçiyoruz. 
5. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Ha

ziran 1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fık
rasını muaddil kanuna bir madde tezyifi hakkında 
(1/997) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milli
ye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

Sıra numarası : 41 

Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun 20 Haziran 1326 
Tarihli Maddei Muaddelesinin Büıind Fıkrasını Mu
addil Kanuna Bir Madde Tezyiîi Hakkında (1/997) 
Numaralı Kanun Lâyihası ve Müdafaai Milliye ve 

Muvazenei Maliye Encümenleri Mazbataları. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6 

10 Teşrinievvel 1926 

3881: 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Haziran 

1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fıkrasını 
muaddil 8 Mart 1926 tarihli ve 777 numaralı kanu
nun bininci maddesiine zeylen Müdafaai Milliye Ve-
ikâlletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 
26 Eylül 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esbabı 
mudibe mazbatasının musaddak sureti takdim olun
muştur, 

Mulktezasıniin ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasrnii rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
11 Ağustos 1325 tarihli Tekaüt ve İstifa Kanu

nunun 13 üncü maddesinde, bilcümle erkân, ümera, 
zabitan ve mensubini askeriyenin tekaüde istihkak 
müddeti yirmi sene olarak vaz edilmiş iken 20 Hazi
ran 1326 tarihli maddei muaddile ile bu müddet er-
(kân İçin «otuz»1, ümera ve zabitan için yirmi beş se
neye iblağ ve 8 Mart 1926 tarih ve 777 numaralı ka
nun ile de fiilen hizmet ile takyit edilmiştir. 1327 se
nesinden beri yekdiğerini takip eden muharebelere 
iştirak ile bir çok müşkülâtı iktiham etmiş olan er
kânı askeriyeden tekaüt talep ve arzusunda bulunan
ların otuz seneyi fiilen ikmale mecbur tutulmaları 
muvafık görülememekte olup esasen tekaüt müddeti

nin fiilen ilkmali hakkında geçen sene yapılan kanun, 
bir çok genç zabıtanın son senelerin hadisatı hasebiy
le aldıkları fazla miktarda muharebe zamiariyle or
dudan çekilmelerine mümanaat maksadiyle tedvin 
kılınmış bulunduğundan, hizmeti fiiliyesii 25 seneye 
baliğ olan erkânı askeriyeden muharebe ve bilâdı 
hane zama imiyle mecmuu hizmetleri otuz seneye ba
liğ olmuş olanların tekaüt hakkında vaki olan talep 
ve arzularıma isafı için bunların da fitli hizmeti mec-
burelerinıin diğerleri gibi yirmi beş sene addedilmesi 
münasip görülerek bu bapda bir Jâyihai kanunliye 
müsveddesi kaleme alınmıştır. 

Türkiye 
Büyük Miiliet Meclisi 27 . 11 . 1926 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet 

3 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Geçen sene, yalnız zabitan için tekaüde istihkak 
müddeti, kıdemller dahil olmamak üzere 25 sene, Li
va ve Livadan yukarı rübbede bulunanlar için de 30 
sene hizmeti fiiliye olarak kabul edilmişti. 

Şimdi Başvekâlet, erkân için otuz senenin fiilen 
olan kısmının yirmi beş seneye tenzili ile beş sene
nin kıdemlerle itmamını teklif ediyor. 

Encümen, umumî müsavatı temıin için her hangi 
rütbede olursa olsun 25 sene hizmeti fiilen ikmal 
edenlerin hakiki tekaüde nail olmalarını muvafık gör
dü. Ve buna ait kavanin'i (1) tevhiden, merbult lâ-
yihai kanuniyeyi teklif ediyor. 

Reis Mazhata Muharriri 
Ekrem 

Kâtip Aza 
İbrahim Kadri Ahmet 

Aza Aza 
Recai Muhittin Nami 

Madde 1. — Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun 
20 Haziran tarihli maddei muaddelesinin birinci fık
rasında mevzubahis olan müddetin hesabında, fiilen 
hizmet nazarı dikkate alınır. (2) 

(1) Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Ha
ziran 1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fık
rasını muaddil kanun. 

(2) Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 25 
cemaziyelahır 1328, 20 Haziran 1326 tarihli fıkrai 
muaddelesi: 
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Madde 2. — Memurin ve nıensubini askeriyenin 
tekaüt hesaplarında dahi şu esas 25 sene olarak na
zarı dikkate alınır. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde. 4. — Bu kanunun ahkâmım icraya Müda-
faai Milliye, Bahriye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 

Tekaüde fetihkak müddeti zabitan ve ümera için 
yirmi beş ve erkân için otuz senedir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazene! Maliye Encümeni 
37 numarası 

1/997 bayılt numarası 

Muvazenei Maliye Encümeni! Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Askerî Tekaüt ve tstiifa Kanununun 20 Haziran 
1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fıkrasını 
muaddH 8 Mart 1926 tarihli ve 777 nunmralı kanu
na bir madde tezyili hakkında olup Heyeti Umunıi-
yenlin 3 . 1 1 . 1926 tarihi içtkrıaında Müdafaai Mil
liye ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale bu-
yurulao kanun lâyihası Müdafaai Milliye Encümeni
nin mazbatasiyle birlikte Encümenimize tevdi kılın
makla Maliye Vekili Abdülhalik Bey ve Müdafaai 
Milliye Vekili namına Müsteşar Muavini Aşır Paşa 
hazır bulundukl'arı halde tetkik ve müzakere olun
du. 

11 Ağustos 1325 Tarihli Tekaüt ve İstifa Kanu
nunun 13 üncü maddesini tadil eyleyen 20 Haziran 
1326 tarih! kanun ile erkânı askeriyenin tekaüt müd
deti otuz ve ümera ve zabitamn tekaüt müddeti de 
yirmi beş sene olarak kabul edilmiş ve 8 Mart 1926 
tarihli 777 numaralı kanun ile de genç zabitamn or
dudan infiikaMerine mani olmak üzere muharebe 
zarmlarıının nazarı litiıbare ahnmiayarak fiilen yirmi 
beş sene hizmet etmiş olmıaflarr tasrih edilmişti. 

İşbu lâyihai kanuniye ile teklif edilen ahkâmın 
erkânı askeriyenin 1327 senesinden beri muharebe
lere iştirak iile bir çok müşkülâtı iktiham eylemele
rinden dolayı tekaüt tialebinde bulundukları takdirde 
beş senesi muharebe ve bilâdı harre zamairnd ilâve 
olunmak suretiyle mütebaki yirmi beş senenin fiilen 
hizmetli askeriyede geçmesi esasına müstenit okluğu 
anlaşiimaktadır. Müdafaai MilHye Encümeninin er
kân, ümera ve zabıtandan her hangi rütbe olursa ol
sun yirmi beş sene hizmeti fiilen ikmal edenlerin 
hakiki tekaüde mail olmaları dairesindeki tadilâtı en-

cumenimizca muvafık görükneyerek rıüıkümetin tek
lifi veçhile erkim askeriyenin tekaüde istihkak müd
deti olan otuz senenin yirmi beş senesi fiilen ve mü
tebaki beş senesi blâdı harre ve mıaİMu»be zamaimi 
varsa onunla ikmal olunmak suretiylei kabul edilmek 
şayanı tercih görülmüş ve lâyihai kanumyenlkı şekle 
ait bazı tashihat icrasiyle ona göre tadil edilerek He-

I 

yeti Umumiyeye takdimine karaır verilmiştir. 
27 Kanunuevvel 1926 

Reis 
Çatalca 
Şabir 
Kâtip 
îzmir 

Ahmesl! Münir 
Aza 

Bozofc 
Süleyman Sırrı 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Kütahya 
Faik 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenanı 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Çorum 
Zıya Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Askeri Tekaüt ve istifa Kanununun 20 Haziran 

1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fıkrasını 
muaddil 8 Mart 1926 tarihli ve 777! numaralı kanıt 
nun birinci maddesine zeyiL 

Madde 1. — 11 Ağustos 1525 Tarihli Tekaüt ve 
İstifa Kanununun birinci maddesindeki esas- dahilin
de hesap edilmek üzere liva ve daha yüksek rütbeli 
zabitan için tekaüde istihkam müddeti olan otuz se
nenin yirmi beş senesi, daha dun rütbedeki zabitan 
hakkında olduğu gibi, fiilen ve mütebaki beş senesi 
bilâdı harre ve muharebe zamaimi varsa onunla, ik
mal olunur. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmmı icraya Mü
dafaai Milliye, Bahriye, Dahihye ve: Maliye Vekilleri 
memurdur. 26 Eylül 1926 

Başvekil Adliye Vekâleti Vekili 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Recep 
Bateriye Vekili 

ihsan 
Harbiye Vekili 

Doktoi" Tevfik Rüştü 
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Maliye Vekâleti Vekili 
İsmet 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Mustafa Necati 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

MÜDAFAA! MİLLÎYE ENCÜMENİN TADİLİ 
Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun 13 ncü Madde
sinin 20 Haziran 1326 Tarihli Fıkrai Muaddelesini 

Muaddil Kanun 
Madde 1. — Askeri Tekaüt ve istifa Kanununun 

13 ncü maddesinin fıkrai ulâsı bervechiâti tadil 
edilmiştir : 

Madde 2. — Tekaüde istihkak müddeti zabitan 
ve ümera ve erkân ve memurin ve mensubini aske
riye için alesseviye yirmi beş sene hizmeti fiiliye-
den ibarettir. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunun 
20 Haziran 1326 tarihli maddei muaddilesinin birin
ci fıkrasını muaddil 8 Mart 1926 tarihli ve 777 numa
ralı kanun mülgadır. 

Madde 5. — Bu kanunun ahkâmını icraya Müda-
faai Milliye, Bahriye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
11 Ağustos 1325 Tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Ka
nunun On Üçüncü Maddesinin Müddeti Tekaüde Mü
teallik 20 Haziran 1326 Tarihli Fıkrai Muaddelesi ile 
8 Mart 1926 Tarihli Kanunun Birinci Maddesini Mu

addil Kanun 
Birinci Madde — 11 Ağustos 1325 tarihli Askeri 

Tekaüt ve İstifa Kanununun on üçüncü maddesinin 
müddeti tekaüde müteallik fıkrasını muaddil 20 Ha
ziran'1326 tarihli kanunun birinci fıkrası ile bu fık
raya müzeyyel 8 Mart 1926 tarihli ve 777 numaralı 
kanunun birinci maddesi yerine maddei âtiye ikame 
olunmuştur : 

«Tekaüde istihkak müddeti liva ve livadan yüksek 
rütbeli zabitan için otuz, dun rübbeli zabitan için 
yirmi beş sene olup bu müddetlerin hesabında fiilen 
hizmet esastır. Ancak liva ve livadan yüksek rütbeli 
zabitan için yirmi beş sene fiilen hizmetten sonra 
mütebaki beş sene bilâdı harre ve muharebe zamai-
miyle ikmal edilebilir.» 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye, Bahriye, Dahiliye ve Maliye Vekil
leri memurdur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında bir 
mütalaa var mı? (Hayır sesleri.) Vekil Beyefendi; he
yeti umumiyesi hakkında bir noktainazarınız var mı
dır? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; geçen sene çıkan bir kanun 
mucibince Türkiye mukadderatının son on, on iki se
nesi mütemadi harplerle geçtiği için her harp senesi
nin iki sene mecburi tekaüt müddetine mahsubu için 
zarureti kanuniye hâsıl oldu ve bir çok genç anasır 
bu on iki senelik müddette tekaüde şevki hakkını ik
tisap etmiş bulunduğu için vazıı kanun bu tekaüt 
müddetlerinin iki misli hesap edilmesinden orduyu terk 
etmeleri hakkını düşündüğü zaman genç anasırın or
duyu terk etmek imkânını temin etmeyi düşünmemiş
tir. Bu harp zamanı hazar zamanına nisbetle fazla 
vücut yorgunluğunu mucip olduğu için tekaüt maaş
ları hesabında iki misli hesap edilmek suretiyle harbe 
iştirak edenlerin naili refah olmasını düşünmüştür. 
Halbuki arz ettiğim gibi genç unsura daha genç yaşın
da iken bilhassa sahibi ihtisas oldukları bir zamanda 
orduyu terk edip hariçte iş aramak imkânını vermiş 
olduk. Bu mahzuru refetmek için geçen sene teklif 
edilen bir kanunda, yirmi beş sene müddeti tekaü-
diyesinin fiilen hizmetle meşrut olması Meclisi Âli
ce kabul edilmişti. Fakat bu meyanda her nasılsa bir 
zühul olmuş, ya vekâletin zühulü yahut encümende 
beraber çalışırken müşterek zuhulümüzdür, 30 sene 
müddeti tekaüdü olan erkânın -eski kanun mucibince 
erkân, yeni tabirimizde hepsi zabitan olmuştur» liva 
rütbesinden daha yüksek rütbedeki zevatın fiilen hiz
metleri 30 sene olsun diye demin arz ettiğim yirmi 
25 senelik müddet, umumiyet meyanında o da kabul 
edilmiştir. Halbuki bu kanunu teklif etmekle istihdaf 
edilen maksat bunu icap ettirmiyordu. Yani küçük rüt
bedeki zabitan, genç anasır, 25 senenin on iki, 13 
senesini muharebede geçirmesinden dolayı 25 sene ad
dedilmekte olduğu, hakikatta; 10-12 sene hizmet ede
rek ordudan çıkmak maksadını takip ediyor. 

Binaenaleyh şimdi bu tadil ile istirham ettiğimiz 
nokta; eski tabirle gerek erkân olsun -livadan büyük 
rütbeliler- gerek livadan küçük rütbeliler olsun bun
ların ilk 25 senelik hizmetlerinin fiilen talep edilmesi 
ve 25 seneden yukarısı için, liva rütbesi ve daha yu
karı rütbelilerin son beş senesinin eskisi gibi muhare
be zamaimi ve sair itibari olan zamlarla ikmal edil-
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mesi hakkında bir tasdikden ibarettir. Bu tadil tek
lifimizi Meclise arz ettiğimiz zaman Müdafaai Mil
liye ve Muvazene Encümenlerine havale edilmiş, her 
iki encümenden çıkan maddelerde bazı hususatta mu! 

bayenet vardır. Müdafaai Milliye Encümenine her na
sılsa haberdar olup gidemedik, encümen de bizi haber-/ 
dar edememiş... Muvazenei Maliye Encümeninde bu 
mesele hal ve müzakere edileceği zaman Müsteşar mua
vinini göndermiştim. Muavin avdet ettiği zaman hü
kümetin teklifiyle encümen tamamen mutabık kaldı 
diye bendenize haber verdi ve müsterih oldum. Fakat 
mazbatayı okuduğum zaman işi büsbütün esasından 
değiştirecek mahiyette gördük. Muvazenei Maliye En
cümeni elimizdeki matbu nüshada mevcut esbabı mu-
cibesinde diyorki, «Hükümetin teklif veçhile erkânı as
keriyenin tekaüde istihkak müddeti olan otuz senenin 
yirmi beş senesi fiilen ve mütebaki beş senesi bilâdı 
harre ve muharebe zamaimi varsa onunla ikmal olun
mak suretiyle... İla» diyor. 

Yani hükümetin teklifi esasını kabul ettik ve onu 
yazdık diyor. Halbuki maddenin tarzı tahririnde büs
bütün başka manayi haiz ve birinci fıkra ile ikinci 
fıkra arasında tezat teşkil edecek bir edayı ifade 
vardır. 

Encümenin teklif ettiği kanun lâyihasının birinci 
maddesinde; «Tekaüde istihkak müddeti liva ve liva
dan yüksek rütbeli zabitan için otuz, dun rütbeli za-
bitan için yirmi beş sene olup bu müddetlerin hesabın
da fiilen hizmet esastır.» diyor. Demek ki; bu birinci 
fıkra ile geçen sene vazedilen esası bir defa ve tek
rar burada vazediyor. Maddeye devam ediyorum : 
«Ancak liva ve livadan yüksek rütbeli zabitan için 
yirmi beş sene fiilen hizmetten sonra mütebaki beş 
sene bilâdı harre ve muharebe zamaimiyle ikmal 
edilir.» diyor. 

Birinci fıkrada birisi için 25 sene diğerinde ise 
30 sene fiilen hizmet esastır deyipte altında; liva
dan yukarıları için bu beş sene şu suretle ikmal 
edilir demek her halde iki fıkra beyninde bir tezat 
teşkil eder ki; bir kanun metninde zannederim böyle 
şey olmaz. Binaenaleyh tahrirde bir zühul olmuştur. 
Bendeniz bunu şimdi huzuru âlinize çıkmadan evvel 
Müdafaai Milliye Encümeni arkadaşlariyle görüştüm. 
Orada son okuduğum formülü de görüşerek Müdafaai 
Milliye Encümeninin de iştirakiyle burada mutabık 
kaldık. Demin arz ettiğim fıkranın baş tarafını tekrar 
okuyacağım: «Tekaüde istihkak müddeti liva ve liva

dan yüksek rütbeli zabitan için otuz, dun rütbeli za
bitan için yirmi beş sene olup bu müddetlerin he
sabında» kelimesinden sonra; livadan küçük rütbeli 
zabitan için fiilen hizmet esastır liva ve livadan yük
sek rütbeli zabitan için... ila. gidiyor. Müdafaai Mil
liye Encümeni ile bu surete mutabık kaldık. Mamafih 
takrir filan verilmez ve ifadei şifahiyemle de maru
zatım anlaşılmazsa, Reis Beyefendiden istirham ede
rim, Müdafaai Milliye Encümenine bunu havale et
sin, bir dakikada tespit edip buraya getirelim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bir sual soracağım. Me
selâ kadrosu lavğolunmuş zabitan var. Bunlar açıkta 
kalmış. Bu açıkta kaldıkları müddeti de hesap ediyor 
musunuz? Yani o müddet tekaüde mahsup ediliyor 
mu? Açık hizmet açık hizmettir. Yani iki misli hesap 
meselesinde bu müddet iki misli sayılıyor mu? Açıkta 
bulunduğu müddet fiili hizmet addediliyor mu? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY — 
O kanunu mahsusunda vardır. Tekaüt ve İstifa Ka
nununun 5 nci maddesinde bir misli hizmetin iki mis
li olarak hesap edilmesi hakkındaki şürut orada izah 
edilmiştir. O kanun mucibince, dahilse dahili hesap 
ederiz. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Fiilen hizmet meyanın-
da mıdır? 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKILÎ RECEP BEY — 
Ezberden bir şey söyleyemeyeceğim. Esasen buna 
taalluk eden bir mesele değildir zannederim. 

REİS — Efendim, Vekil Beyefendi, kanunun bi
rinci maddesinin, birinci ve ikinci fıkraları arasında 
yekdiğerini nakzeder bir tezat olduğunu söylüyorlar. 
Teklif ettikleri maddenin metni de elimizde yoktur. 
Tensip ederseniz encümene iade edelim. Arzu edilen 
şekilde metni madde tespit edilsin. 

MEHMET BEY (Biga) — Efendim, Muvazenei 
Maliye Encümeni mütalaalarını söylesin. 

RElS — Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatasında hükümetin noktai nazarını kabul ettik 
diyor. Diğer taraftan da yazılan maddede tezat hu
sule geliyor. Bu tezadın telifi için metni maddenin 
encümene iadesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın.. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. (Hangi encümene sesleri.) Muva
zenei Maliye Encümenine verilmiştir. (Müdafaaya da 
sesleri.) Müdafaai Milliye Encümenine de, her ikisi
ne de birden gidecektir. 
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Efendim, istihsali ârâ neticesini arz edeceğim. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti bey

ninde akdolunan Muhadenet Muahedenamesinin tas
diki hakkındaki kanunda 116 zat reye iştirak etmiş
tir. 116 kabul vardır. Lâyiha Ukinci defa reye konul
duğundan 116 rey ile kabul edilmiştir, 

6 Şubat 1321 tarihli Resmi Damga Kanununa 
118 zat iştirak etmiştir. 1 müstenkif, 117 kabul var
dır. Kanun birinci defa reye konmuştur. Ekseriyet 
yoktur, ikinci defa reye konulacaktır. Cumartesi günü 
saat on dörtte içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 16,05 
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REİS -T- Efendim, lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalaa var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere 
ve cetvellere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(A) CETVELİ - VARİDAT BÜTÜESİ 

Fasıl Lira 

1 Rüsumu tahliyesi, aidatı tekaü-
diye ve hâsılat faizi 294 700 
REİS — Mütalaa var mı efen: 

dîm? (Hayır sesleri.) (B) cet
velinin müzakeresine geçiyoruz. 

(B) CETVELİ - MASARİF BÜTÇESİ 

1 Maaşat ve ücurat 56 890 
REİS — Mütalaa var mı efen
dim? (Hayır sesleri.) İkinci 
fasla geçiyoruz. 

2 Memurin ve müstahdemin, mü
tekaidin ve eytam ve eramil tah
sisatı fevkalâdeleri 129 093 
REİS — Mütalaa var mı (Ha
yır sesleri.) Üçüncü fasla geçi
yoruz. 

3 Masarifat ' 96 690 
REİS — Mütalaa var mı (Ha
yır sesleri.1) Dördüncü fasla 
geçiyoruz. 

4 Telgraf Ücreti 500 
REİS — Mütalaa var mı (Ha
yır sesleri.) Beşinci fasla ge
çiyoruz, 

5 Tetkikat için Avrupadan celp 
olunacak mütehassıs ücreti 4 000 
REİS — Mütalaa var mı (Ha
yır sesleri.) Maddelerin müza

kerelerine geçiyoruz. 

Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1927 Se
nesi Bütçe Kanunu. 

Birinci Madde — Tahlisiye idaresinin 1927 sene
si varidatı merbut (A) cetvelinde muharrer olduğu üze
re 294 700 lira tahmirt kılınmıştır. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri.) Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — İdarei mezkûrenin 1927 senesi 
masarifi merbut (B) cetvelinde irae j olunduğu üze-
re 287 173 lira tahsis olunmuştur. 

MAZBATA MUHARRİRİ TEVSİK KÂMİL 
BEY (İstanbul) — Reis Beyefendi, maddede (masari
fi) kelimesinden sonra (için) kelimesi j ilâve edilecek
tir. Burada bir tabı sehvi vardır. 

REİS — Efendim, bu maddede J bir tabı sehvi 
vardır. Masarifi kelimesinden sonra (için) kelimesi
nin ilâvesini encümen teklif etmektejdir. Madde bu 
suretle tashih edilmiştir. İkinci maddeyi tashih veç
hile kabul edenler lütfen el kaldırsın^.. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Üçüncü Madde — Tahlisiye mevakiinde bilfiil 
hidematı tahlisiye ifa eden memurin ve müstahde
min ile fener dubası zabitan ve mürettebatı için ha
yat sigortası mecburdur. Prim karşüjjğı olmak üzçre 
memurin ve müstahdemini mezkûreJmaaş ve tahsi
satından her ay azami yüzde iki bıjıçuk kuruş tev
kif at icra ve noksam, Tahlisiye idarfcsi masraf müt-
çesinin üçüncü faslının on dördüncü Caddesine mev
zu sigorta bedeli maddesinden ikmal (olunur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında mütalaa var 
mı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Pirim ne 
demektir lütfen izah buyursunlar. 

MAZBATA MUHARRİRİ TEVFİK KÂMİL 
BEY (İstanbul) — Bunun karşılığı yjoktur, pirim di
ye her zaman istimal olunur. | 

REİS — Başka mütalaa yoktur, (üçüncü maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... KJabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — İdarenin 1341 senei maliyesi 
Bütçe Kanununun üçüncü maddesi ile! 1926 senesi Büt
çe Kanununun yedinci maddesi ahkâ^nı bakidir. 

REİS — 4 ncü madde hakkında ^nütalaa var mı? 
(Hayır sesleri.) Maddeyi Kabul eİenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul^ etmeyenler lütfejı el kaldırsın .. 
Kabul edilmiştir. | 

Beşinci Madde — İdarenin Osnj.anlı Bankasında 
bulunan esham ve tahvilâtı hedelâtujıdan indettaşfiye 
tahakkuk edecek miktarının varidat Ihütçesinde kuşat 
edilecek rakamsız bir fasla vazına vî bundan tasfiyei 
hesap neticesinde İdarenin tebeyyünj edecek düyunu
nun senini sabıka düyunu namiyle j kezalik tahsisat-
sız olarak açılacak faslı mahsusa kJMiularak tesviye
sine Tahlisiye İdaresi mezundur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
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MAZBATA MUHARRİRİ TEVFİK KÂMİL ı 
BEY (İstanbul) — (Tebeyyün edecek düyuna mukabil 
miktarın senini sabıka düyunu) şeklinde tashih oluna
caktır. 

REİS — Efendim, burada bir sehiv vardır. En
cümen, (Düyununa mukabil miktarın senini sabıka 
düyunu namiyle) şeklinde tashihini teklif ediyor, bu 
tashih veçhile maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — İdarenin senini sabıkadan mü-
devver mevcudu ile 1927 senesinde tahakkuk edecek 
fazla varidatı masraf bütçesinde açılacak faslı mah
susa tahsisat kaydedilerek Meclisi İdare karariyle bir 
kıta müceddet ihtiyat fener dubasiyle boğaz haricinde
ki fener dubasına vazolunacak telsiz telgraf ve tele
fon ve teçhizatı ve roket alât ve edevatı mubayaası
na ve Poyraz mevkiinde müceddeden tahlisiye tesisa
tına ve yeniden mebani inşaatın ve vesaiti tahlisiye in
şa ve iştirasına sarf olunabilir. 

REİS — Altıncı madde hakkında mütalaa var 
mı? (Hayır sesleri.) Maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Yedinci Madde — Varidat bütçesinin birinci fas
lının ikinci maddesine mevzu aidatı tekaüdiye mik 
tariyle mütekaidin, eytam ve eramile tahsis edilece< 
maaşat miktarı Meclisi İdarece tertip ve Ticaret Ve
kâletince tasdik edilecek bir talimatnameye tabi ola
cağı gibi Tahlisiye İdaresine ait bilcümle müzayede, 
münakaşa ve ihaleler dahi kezalik Meclisi İdarece 
tanzim ve Ticaret Vekâletince tasdik olunacak bir 
talimatnameye tevfikan icra olunur. 

REİS — Efendim, yedinci madde hakkında mü
talaa var mı (Hayır sesleri.) Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Sekizinci Madde — 13 Kânunuevvel 1335 tarihli 
Tahsisatı fevkalâde kararnamesi ahkâmı Tahlisiye 
idaresi memurini hakkında tatbik olunur. 

REİS — Sekizinci maddeyi reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Madde — Bu kanun 1 Kânunusani 
1927 tarihinden muteberdir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar; adı üzerinde Karadenizimizin gâh gâh ne kadar 
kazalar meydana getirdiğini hepimiz biliyoruz. Fırtı
nalarda, açıklarda denize batanları kurtarmak için ye-
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ni tayyare tecrübeleri yapılmıştır. Tahlisiye İdaresinin, 
cankurtaran idaresinin bu hususta dikkat gözünü çe
kerim. (Handeler) 

REİS — Dokuzuncu maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Onuncu Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Ticaret Vekili memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok, mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun lâyihasının heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reyinize arz ediyorum. 

MAZBATA MUHARRİRİ TEVFİK KÂMİL, 
BEY (İstanbul) — Efendim, tabıda bir hata olmuş
tur. Seksen ikinci sayfada kalaycı yazılmıştır. Kala
fatçı olacaktır. Bir de yekûnu umumi 304 değil 314 
olacaktır Ve sonra 335 değil 345 olacaktır. 

REİS — Hangi yekûnu umumi 
TEVFİK KÂMİL BEY (İstanbul) — 304, 314 ola

cak; 335, 345 olacak. 
REİS — Efendim, bu tashihat müfredat ce" 

veline mi aittir? 
TEVFİK KÂMİL BEY — Evet efendim, 
REİS — Kaydedilmiştir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, Dam
ga Kanununun 9 ncu maddesinin 13 ncü fıkrasının 
tadili hakkındaki kanun lâyihası geçmiştir, şimdi ri
yasetten tebliğ olunduki, tayini esami ile reye ko
nuyor. Halbuki bu kanunun ikinci defa müzakeresi 
lâzımdır. Bunun için bu kanunun altı gün sonra tek
rar müzakere edilmek üzere ruznameye alınmasını 
teklif ederim. 

REİS — Vergi ihdasına müteallik kanunlar bir 
defa müzakere edilir efendim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
elimdeki Nizamnamei Dahilinin 74 ncü maddesi ne 
diyor? 

(Yetmiş Dördüncü Madde — İki defa müzakere 
hakkındaki şeraiti sıalife varidat, masanifiat 'bütçesiyle 
Muhasebei Katiye Kanununa, tahsisatı munzamına ve 
fevkalâde talebini muhtevi kanunlara şamil değildir.) 
Binaenaleyh bunlardan maada olan her kanun istical 
teklifi kabul edilmemiş ise iki defa müzakere edilmek 
lâzım gelir. Bu kanun varidat ve masarifat bütçesi 
değildir, Muhasebatı Katiye Kanunu değildir, tahsi
satı munzamma ve fevkalâde talebini mutazammın 
değildir. Binaenaleyh istical olmadığına göre altı gün 
sonra müzakere edilmek lâzımdır. (Hay hay sesleri.) 
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REİS — Encümenin mütalaası var mı efendim? 
Usul hakkında söylediler. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ SA
KİR BEY (Çatalca) — Varidata mütealliktir, Meclisi 
Âli nasıl tasvip ederse encümen İsrar etmez. 

REİS — Muvazene Encümeni, varidata müteallik 
olmakla beraber Heyeti Celile nasıl tensip ederse o 
suretle olsun diyor. Hakkı Tarık Beyin teklifi Ni
zamnamenin bir maddesine istinat etmektedir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
Nizamname gayet sarihtir, varidat bütçesi ancak bir 
defa müzakere olunur diyor. Elimizdeki şey Varidat 
Kanununun şu maddesine taalluk eden bir tekliftir. 
Varidat bütçesi değildir ki bir defa müzakere ile ikti
fa edebilelim. Bir müddet evvel aynı şekle ait bir şey 
de tarafımdan teklif ve iki defa müzakere edilmiş
tir. 

REİS — O halde ikinci müzakereye geçilmesini 
esasen heyeti umumiyesini reye vazetmemiştik. Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın.. İkinci defa müzakere edilmesi kabul 
edilmiştir. İkinci defa müzakere edilecektir. 

Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1927 senesi 
bütçe kanunun lâyihasını tayini esami ile reyi âlileri
ne arz ediyorum. Lütfen reyinizi istimal buyurunuz. 
(Reyler verildi.) 

Efendim, reylerini vermeyen rüfeka lütfen reylerini 
istimail buyursunlar İstihsali ârâ muamelesi hitam bul
muştur. 

İstihsali ârâ neticesini arz ediyorum : Karadeniz 
boğazı Tahlisiye İdaresinin 1927 senesi Bütçe Ka
nununa rey veren azanın adedi (169)'dır. (169) ka
bul vardır. Ret ve müstenkif yoktur. Muamele ta
mamdır. Binaenaleyh kanun (169) rey ile kabul edil
miştir. 

Efendim, Pazartesi günü saat 14'de içtima edil
mek üzere celseyi tatil ediyorum; 

Hitamı Müzakerat Saat : 15,15 

«•*» 

4. — SUALLER, CEVAPLAR 

18. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, yeni teş
kil olunan Küre kazası teşkilâtı için havale verilme
miş olması esbabına dair suali ve Maliye Vekili Mus
tafa Abdülhalik Beyin takriri cevabı : 

Riyaseti Celileye 
22 Teşrinievvel 1926'da Küre'ye uğradığım zaman 

kazanın teşkili üç aya karip olduğu halde teşkilâtın 
havalesi verilmemiş olduğunu ve kaza memurlarının 
maaş almadıklarını söylediler. Malmüdürü de bunu 
teyit etti. Esbabını hükümetten sual eder ve tahriri ce
vap temenni ederim. 6 . 1 1 . 1926 

Kastamonu 
Halit 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yeni teşkil olunan Küre kazası teşkilâtı için ha

vale verilmemiş olması esbabına dair Kastamonu 

Mebusu Halit Bey tarafından verilen tahriri sual tak
ririnin sureti musaddakasının merbuteri irsal buyurul-
duğu 11 Teşrinisani 1926 tarih ve 25/36/2551 numa
ralı tezkeresi samiyei Riyasetpenahileıîinden işar kı
lınması üzerine bu bapta tetkikatı lâzime bilifa sali-
fülarz yeni teşkil olunan Küre kazası memurini mali
yesinin birinci altı aylık maaş ve tahsisat havalena
mesinin 21 Temmuz 1926 tarihinde postaya tevdvuı 
Kastamonu vilâyeti defterdarlığına gönderilmiş ol
duğu bittetkik anlaşıldığı gibi keyfiyet diğer vekâle*. 
lere de işar olunarak muktazİ havalenamelerin vak;c 
ve zamaniyle gönderilmiş bulunduğu cevaben bildiril
diği arz olunur efendim. 

26 Kânunuevvel 1926 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
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Kaa»deniz.Boğ^ TaMsâyt idaresinin 1927 Senesi Bütçe Kanununun NeUçei. ÂKU*. 

i(Kanıuını ka'bul edSıkniştir.) 

Aza aldedi 
Reye iştirak dd'emier 
Kalbul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iısitirafk ataıeyenler 
Miünlhalfer 

287 
169 
169 

112 
6 

[Kabul Edenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
AliB. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B, 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmelt Sâfcji B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 

Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
,Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Ziya, B. 
ÇATALCA 

Şakiı B. 
ÇORUM 

Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B, 
İsmet B, 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref Bey 

EDİRNE 
Faik B. 

ELAZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
[Halil B. 

Rasim B. 
ERZİNCAN 

Sabit B. 
ERZURUM 

Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B, 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKARİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfk B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B, 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali. Şuuri B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 

| Halit B. 
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Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERÎ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Rağıp B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 

Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B. 

ORDU 
Hamdi B. 
smail B. 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B.' 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 
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Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

[Reye İştiral 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 
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Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B. 

ORDU 
Hamdi B. 
smail B. 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B.' 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi R. 

DİYARBEKİR ADANA 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Mithat B.. 

BEYAZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B.: 
Şükrü B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 

Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (tstik Mah. 
Müd. U. Mu.) 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 

Rahmi B 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

GİRESUN 
Hacim Muhttin B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B, 
Behiç B. (V.)1 

Dr. Refik B. 
Edip Servet B, 
Fuat B. 
Hamdi B." 
Hamdullah Suph B. 
İhsan Paşa (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
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Osmanzade Hamdi B. 
Saraç oğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İstik. 
Mah Müd, U.) 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Veled Çelebi B. 

KIRŞEHİR i 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) | 

1 Refik B. (M.) 
KOZAN 

Ali Sahip B, 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Recep B. (V.) 

| MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. (M.) 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. (M.) | 

[Münf 

Elâaiz 1 1 
Erzurum 1 
Saralhafl 1 
Sivas 1 

1 MUŞ 
tlyas Sami B. 

j Rıza B. 
NİĞDE 

Galip B. 
ORDU 

Faik Bt 

Halil Sıtkı B. (M.) 
RİZE 

Ali B. 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. (M.) 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) | 

taller] 

Şariki Kanaıhisar 1 
Urifa il 

— 
Yekûn 6 

1 ŞARKt KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

1 TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. (M.) 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
AliB. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 

»-•-« »«.... 
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