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BİRİNCİ CELSE 

Kuşa* Saati; Saat : 14,25 

REİS : İsmet Bey 

IKÂTtPLER i Ruşen Eşref Bey (AfyorikaraUıisar) Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Celse açıldı efendim, 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Altmış Yedinci İnikat 
14 . 5 . İ1927 iCümantesi 

Birinci Celse 
•İsmet Beyin Riyaisetlerinlde toplaindaraik Memurin 

Muihakemat ve Tetkik Heyeti Riyasetlerinin, müd
detlerinim hitam bulmakta olduğundan bahisle Şûra
yı Devletin teşekkülüne kadar müstacel işler hakkın
da tedbir ittihaz edilmesine dair tezkereler ve kıraat 

. ve mezkûr Şûranın teşekkülüne kadar kemakân vazi
feye devamları tensip olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti ile lEstonya Cumhuriyeti 
arasında münakit Muahedename hakkındaki Kanu
nun ikinci müzakeresi icra ve heyeti umumiyesi ta
yini esami ile reye vaz edildi. 

Birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisleri azalığın-
da 'bulunmuş ve bulunan mütekaidin hakkındaki Ka-

2. - HAVALE EÖİLEN EVRAK 

nuna rnütaallik teklifi kanunî müzakere ve naza'rı iti
bara alınan tadiln'ame ile birlikte Bütçe Encümenine 
tevdi olundu. Eski pulların Tayyare Cemiyetine dev
rine, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 20 nci 
maddesine bir fıkra tezyifine mütedair teklifi kanu
nîlerin birinci müzakereleri icra kılındı. 

Adliye, Maarif ve Ziraat Vekaletleriyle Matbuat 
Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçelerinde 
münakale icrası hakkındaki kanun lâyihası müzakere 
ve maddeleri aynen kalbul ve heyeti umumiyesi tayini 
esami ile reye vaz edildi 

Badehu reye konulmuş olan kanunlardan Türkiye 
ile Estonya arasında münakit muhadenetmame hakkın
daki kanunun kabul edildiği, diğerinde nisap olmadı-, 
ğı tebliğ olunarak inikada hitam verildi. 

Lây^K^ar 

1. — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinin 
1926 senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun 
lâyihası. (1/1185) (Bütçe Encümenine) 

— 155 — 

2. •— Mudut kıtaat ve teşkilâtında mevcut yüzba
şılardan kıdemleri \hulul eden ve ehliyetleri tasdik 
edilenlerin farkı {muhassasatlarınm sureti tesviyesi 
hakkında kanun lâyihası. '(1/1186) (Bütçe Encüme
nine) 
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3. •— Demiryolları ile Liman ye Su İşleri liçin iki 
yüz {milyon liralık bono Mhracı hakkındaki kanuna bir 
madde tezy iline dair kanun lâyihası. (1/1187) (Bütçe 
Encümenine) 

4. .— Jandarma .efradının lkayıt ve kabulü ve mu-
hassasatları hakkındaki kanuna bazı \mevad tezy ili
ne dair \kanun lâyihası. (1/1188) (Dahiliye ve Bütçe 
Encümenlerine) 

5. •— Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi 
hakkında kanun lâyihası. (1/1189) (Ticaret ve Ad
liye Encümenlerine) 

6. — Sayım Kanununun altıncı maddesini muad
del kanuna bir [madde \tezyili hakkında 'kanun lâyihası. 
(1/1190) (Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

7. '— Sıhhiye Vekâleti 1926 senesi bütçesinin $87 
ve 394 ncü fasılları arasında münakale icrasına dair 
kanun lâyihası. (1/1191) (Bütçe Encümenine) 

8. -— Sıhhiye Vekâleti 1926 [senesi bütçesinin 395, 
397, 398, 403 ve 404 \ncü fasılları arasında münakale 
icrasına dair kanun lâyiası. (1/1192) (Bütçe Encüme
nine) 

9. — Askerî Ceza Kanununa bir madde tezyili 
hakkında kanun lâyihası. (1/1193) (Müdafaai Milliye 
ve Adliye Encümenlerine) 

10. — Kaçakçılığın men ve takibi hakkında kanun 
lâyihası. (1/1194) (Dahiliye, Müdafaai Milliye, Ma
liye, Adliye ve {Bütçe Encümenlerine) 

11. ı— Gençleri muzır neşriyattan koruma Kanu
nu lâyihası. (1/1184) (M<aarif, Dahiliye ve Adliye ^En
cümenlerine) 

Teklifler 
/. — Ardahan Mebusu Tahsin Beyin, mübadele

ye tabi ahaliye verilecek emvali gayrimenkule hak
kındaki kanunun ikinci ve yedinci maddelerinin tadi
line dair teklifi kanunisi (2/653) (Dahiliye, Maliye ve 
Bütçe Encümenlerine) 

2. — 'Konya Mebusu Refik Bey ve [Rüfekasının, 
Kayseri Şehrinin {Su, Elektrik, Mezbaha tesisatı için 
mahalli belediyesince akdedilecek istikraza 'Hükümet-

3. — RİYASET DİVANININ HE 

/. — Yollar İstimlâk Kanunu Lâyihasının iadesi
ne dair Başvekâlet tezkeresi, 

REİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
26 Nisan 1927 tarilh ve (3/1672) numaralı tezkere 

ile Makamı Samilerine takdim kılınmış olan Yollar 

— V. 

çe 'kefalet edilmesi hakkında teklifi kanunîsi. (2/652) 
(Bütçe Encümenine) 

Tezkereler 
/. ı— Bir \zatın İstiklâl Madalyasiyle taltifi hakkın

da. Başvekâlet tezkeresi. (Müdafaai 'Milliye Encüme
nine) 

(Maasbataîaı? 
1. — Menemenli İsmail oğlu İngiliz Mehmet ve 

Hüseyin oğlu }İsmail'in idamları hakkında 3/938 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası. (Ruznameye) 

2. •— 79 ve 2 zatın İstiklâl Madalyasiyh taltifleri 
hakkında 3/934, 3/935 numaralı Başvekâlet tezkere
leri ve Müdafaai \Milliye \Encürneni mazbatası. (Ruz
nameye) 

3. ı— İstanbul Hükümetince akdedilen bilcümle 
mukavelât ve \muahedat ve sairenin keenlemyekün 
ciddine dair 7 Haziran 1336 tarihli Kanunun tefsiri 
hakkında 3/465 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Maliye ve Müdafaai Milliye Encümenleri mazbata
ları. (Ruznameye) 

4. — Rize Mebusu •Ekrem- Beyin, Türkiye Cum
huriyeti dahilinde bulunan bilumum mebanii resmi
ye ve milliye üzerindeki tuğra ve methiyelerin kaldı
rılarak yerine Cumhuriyet 'arması ile Cumhuriyetin 
tarihi kabulünün hak ettirilmesine dair 2/245 numa
ralı teklifi kanunîsi ve Kanunu Esasî ve Maarif En
cümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

5. — Kazanç Vergisi Kanununun bazı mevaddı-
nın tadili hakkında d /1018 numaralı kanun lâyihası 
ve Ticaret, Maliye ve Adliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. (Ruznameye) 

6. — Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei 
Umumiyes'min teşkilât ve vazaifi hakkında '1/1134 
numaralı Kanun lâyihası ve .Nafıa ve Maliye ve .Büt
çe Encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

7. — Muamele (Vergisi hakkında 1/1002 numa
ralı kanım lâyihası ve Maliye, Adliye ve Bütçe en-
menleri mazbataları. (Ruznameye) 

YETİ UMUMÎYEYE MARUZAT? 

istimlâk Kanunu Lâyilhasınm istirdadına Nafıa Vekâ
leti Celîles'ince lüzum gösterillrnek!ted1ir. 

Mezkûr Kanun Lâyihasının iadesi için muktazi 
muamelenin ifasına müsaade buyurulmasını rica eyle
rim efendim. 

Başvekil 
ismet 

file:///mevad
file:///kanun
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REİS — Usulen iade ediyoruz efendim. 

2. —' Muhtelif devairin 1926 senesi bütçelerinde 
münakale icrasına dair olan kanunun ikinci defa reye 
vaz'ı.\ 

1. — Tahsisatı fevkalâde ile me mal iki ecnebiyeye 
tahsil için gönderilecek zabitanı bahriyenin tahsisat ve 
harcırah vesairesi hakkındaki kanunu muvakkatin 
lağvına dair (1/941) numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası. (1) 

REÎŞ — Bu lâyihai kanuniyenin ikinci müzake-
reslihe başlıyoruz. 
Tahsisatı Fevkalâde ile Memaljki Ecnebiyeye Tahsil 
için gönderilecek Zabîtanı Balhriyenin tahsisat ve 
harcıralh vesairesi hakkındaki 7 Kânunuevvel 1329 

tarihli muvakkat Kanunun ilgası hakkında Kanun 
'Birinci madde — Tahsisatı fevkalâde ile mema-

li'ki ecnebiyeye tahsil için gönderilecek Zabitanı Bah
riyenin tahsisat ve harcırah vesairesi hakkındaki 
7 Kânunuevvel 1329 tarihli muvakkat kanun ilga 
olunmuştur. 

RBÎS — Efendim, t'adilname yoktur. Birinci mad
deyi aynen reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el 'kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, bi
rinci madde kabul edilmiştir. 

ikinci madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın, kabul, etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
, Bahriye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumıiyesıini reyinize arz ediyo
rum, kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın. Kanunun heyeti umumiyesi ka
bul edilmiştir, 

2. — Rize Vilayeti ile Borçka Nahiyesinde fın
dık, portakal, limon, mandalin, çay ve dut yetiştiril
mesi hakkındaki Kanunun dördüncü ' maddesinde 
mezkûr müddetin temdidine dair (1/1069) numaralı 
kanun layihası' ve Ziraat ve Bütçe encümenleri maz
bataları. (2) . 

(1) Birinci müzakeresi -altmış beşinci inikat zabıt 
ceridesindedir. 

(2) Birinci müzakeresi 65 nci inikat zabıt ceri
desindedir. 

REİS — Efendim, bu kanunu tâyini esami fle 
ikinci defa reye vaz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
etmeyenler kırmızı rey varakası versinler. 

REİS — Bu layilhıai kanuniyenin ikinci defa mü
zakeresine başlıyoruz efendim. 
Rize Vilayeti ile Borçka Nahiyesinde Fındık, Por
takal, Mandal'in, Limon, Çay ve Dut Yetişjtirilme&i 
Hakkındaki 6 Şubat 1340 Tarihli ve 407 Numara i r 

Kanuna 'Müzeyye'l Kanun 
'Birinci Madde — 6 Şubat 1340 tarihli ve 407 

numaralı Kanunun dördüncü maddesinin ikinci fık
rasında muharrer üç sene müddet altı seneye iblağ 
olunmuştur. 

REİS — Tadilname yoktur efendim, birinci mad
deyi aynen reyinize vaz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmi'şitir. 

İkinci Madde — Bu kanunun hükmü neşri tari
hinden muteberdir. 

•RflBİlS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye, Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Kanunun Heyeti Umumiyesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

3. — Jandarma Zabit Mektebinden neşet eden 
zabit vekilleri ile hesap memur ve muavinlerine elbi
se ve ieçhizat bedeli itası hakkında (1/1157) numara
lı kanun layihası ve Bütçe Encümeni Mazbatası. (1) 

REİS — Bu layihai kanuniyenin ikinci müzake
resine başlıyoruz efendim. 

Jandarma Zabit Mektebinden Neşet Eden Zabit 
Vekillerine Teçhizat Bedeli İtası Hakkında Kanun 

IBİrinci Madde — Jandarma Zabit Mektebinden 
zabit vekilliği ile nteişet eden efendilere teçhizatları 
için bir defaya mahsus olmak üzere umum jandar-

(1) Birinci müzakeresi altmış beşinci inikat za
bıt ceridesindedir. 

4. _ MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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ma kumandanllığı bütçesinün teçhiz'at tertibinden yüz 
ellişser İka •verilir. 

'REİS — Tadilname yoktur efendim. Birinci mad
deyi aynen reyinize vaz ediyorum .Kabul edenler lüt
fen el kaildıırsın... Ka'bul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

RBÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler d kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
(Dahilîye ve Maliye veJk'ileri memurdur. 

iRiBİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kalbul edenler el kaldırsın... Kahul etmeyenler 
el kaldıırsın... Kalbul edilmiştir. 

4. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesince yeniden 
yaptırılacak binalar için iki milyon liraya kadar 
taahhüdat icrasına mezuniyet itası hakkında (1/1123) 
numaralı kanun layihası ve Bütçe Encümeni Maz
batası. (1) 

RBÎS — Bu kanun layihasının ikinci müzakere
sine tgeçiyoruz. 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesince Yaptırılacak Bina
lar İçin tiki Milyon Liraya Kadar Taahhüdat terasına 

Mezuniyet Verilmesine Daür Kanun 

IBİrinci Madde — Evkaf Müdiriyeti Umumiye
since müceddeden yaptırılacak binalar için beş sene
de tediye olunmak: üzere icra Vekilleri Heyeti Ka
rarıyla iki milyon liraya kadar taahhüdat icrasına 
mezuniyet verilmiştir. 

RIEIİ1S — Tadilnaıme yoktur. Birinci maddeyi ay
nen reyinize vaz ediyorum. Kahul edenler el kaldır
sın... Kaibul etmeyenler el kaldırsın... Kahul edilmiş-
tir. 

İkinci Madde — Birinci madde hükmüne tevfi
kan yaptırılacak inşaatın te'kaslti seneviyesi Evkaf 
Müdiriyeti Umumiyesi 1926 senesi Bütçe Kanununun 
altıncı maddesi mucibince nakit ile isitibdal edilecek 
mahaller bede'latı ile müsadif oldukları seneler büt
çelerindeki inşaat ve tamirat tahsisatından sarf ve 
mahsup olunur. 

- . 'REİS — Tadilname yoktur efendim. İkinci mad
deyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka'bul edenler el 

(1) Birinci müzakeresi 65 nci inikat zabıt çeri-
desindedir. 

kaldırsın... Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... Kahul 
edilm iştir * 

Üçüncü Madde — Bu kanunun hükmü neşir ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi ka'bul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiş
tir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kahul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BOY (IBozok) — Reis Bey
efendi burada Başvekiil memurdur denilmiştir, Teş
kilatı Esasiye Kanununa göre tora Vekilleri Heyeti 
Reisi memurdur, demek lazımdır ve o suretle tashih 
edilmelidir. 

REİS — Bu şekilde reye iktiran etmişDir. Encü
menlerin nazarı dikkatini celibederilrn efendim. 

SÜLEYMAN STRRI BEY (IBozok) — Öyle ama, 
Teşkilatı Esasiye Kanununa muhalif kanun olamaz 
efendim. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesini reyin'ize 
arz ediyorum. Kalbul edenler el kaldırsın... Ka'bul ett-
meyenfer el kaldırsın... Kanunun heyeti umurmyesi 
kahul edilmiştir. 

5. — İtilaf Devletleri tarafından bilâbedel işgal 
edilmiş olan mebaninin işgal müddetince tahakkuk et
miş olan vergilerinin affı hakkında (1/836) numaralı 
kanun layihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları. (1) 

REtS — Bu layihai kanuriiyenin de ikinci mü
zakeresine başlıyoruz. Kanunun ikinci müzakere
sidir. 
Düveli İt Hafiyece Mütareke Esnasında Bilâbedel İşgal 
Edilmiş Olan Musakafat ve Arazi Vergilerinin Aiffı 

'Hakkında IK'anun 
IBİ'ri.'nei Madde — Düveli itilaf iyece mütareke 

esnasında bilâbedel işlgal edilmiş olan müsakkafat 
ve arazinin işbu işgal müddetince tahakkuk; etmiş 
olan ıverigileri zama'imi ile birlikte affolunmuştur. Bu 
kısım vergilerden tahsili olunanlar varsa ashabına 
reddediliri 

REİS — Tadilname yoktur efendim. Birinci mad
deyi aynen reyinize arz ediyorum. Kalbul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul 
edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi 65 nci inikat zabıt ceri-
desindedir. 
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îkincî M'adde —• Bu kanun neşir tarihinden mu-
teberdir. 

REİS — ikinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş-
tİTj 

Üçüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

R1EİİS — Kalbul edenler öl kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. Kalbul edenler beyaz, kalbul et
meyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

6. — Tahriri Umumi Nizamnamesinin elli se
kizinci maddesinin tadili hakkında (1/993) numaralı 
kanun layihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları. 

iRıÖÎS — Okunacaktır. 

Tahriri Umûmi Nizamnamesinin Elli Sekizinci Mad
desinin Tadili Hakkında (1/993) Numaralı Kanun 

Layihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
'Başvekâlet 22:8.1926 

Kalemi Mahsus Müdiri'yeti 
Adet : 6/3(291 

.' IB'üyük Millet Meclisi Riyasetine 
Müsakkafata terkolunacâk avlu ve bahçe fazla

ları miktarının (tayini için 15 Eylül 1326 tarihli tahri
ri umumli nizamnamesini tadilen Maliye Vekâletince 
ıtanzim edilen ve icra Vekilleri Heyetinin 1 Agusitos 
1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Aliye 
arzı tasvip olunan kanun layihası ile esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti takdim olunmuştuır. 

(Muk'tezlasının ifasına ve neticösünin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Es'balbı Mucibe 
15 Eylül 1326 tarihli tahriri umumi nizamname

sinde iradı yüz lira ve küsur derecesinde takdir olu
nan müsakkafatın 'bir dönümü tecavüz etmeyen av
lu ve bahçelerinin ayrıca arazi vergisine tabi bulun-
duruîmayarak musakkaif ile birlikte tahrir olunacağı 
ive iradı daha fazla olan müsakkafat için de her yüz 
lira Ve küsur varidatı gayri safiyeye mukabil, bir dö
nüm bahçe terk olunacağı muharrer bulunmaktadır. 
Müsakkafatın derecei ehemmiyetleriyle onlara terk 
edilecek bahçenin vüsati arasındaki işbu nispeti mu
hafaza edebilmek için s'alifülarz yüz liranın elyeıvm 

lâakal beş misli tezyidi lazım gelmektedir. Filhaki
ka 'vaktiyle senede elli lira iradı olan bir eve ol va
kit bir dönüm bahçe terk olunarak bundan fazlası 
arazi vergisiyle mükellef kılındığı halde bugün o evin 
yeniden inşa olunan emsaline rayici hazıra göre lâakal 
iki yüz elli lira irat takdir olunduğu için işbu yeni 
eve yüz lira ve küsuru için birer dönümden iki dö
nüm bahçe terk olunmak mecburiyeti hâsıl olmak
ta ve bu suretle vaktiyle tesis olunan nispet tebed
dül etmekle beraber mükellefin arasında da müsa
vatsızlıklar hâsıl olmakta ve diğer taraftan Hazinede 
fuzufen araz1! vergisinden zarar görmektedir. 

iBinaenal'eylh mevcut Ve müesses olan nispeti mu
hafaza için işbu layihai kanuniye tanzim kılınmış
tır. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 15.11.1926 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet 

3 
Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Müsakkafata terk olunacak avlu ve bahçe faz

laları miktarının tayini hakkında 15 Eylül 1326 ta-
rjhli Tahriri Umumi Nizamnamesinin Maliye Ve
kâleti Celifesince tadil Ve Başvekâletin 22 Ağustos 
1926 tarih ve 6/3291 numaralı tezkeresi ile takdim 
olunup Encümenimize havale edilen kanun layihası 
Maliye Vekâletti, Varidat Müdiri Umumiyesi - Kâmil 
Beytin huzuru ile tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetçe gösterilen esbabı mucibe Encümen'i-
m'izce de varit görülerek dört maddelik layihai kanu
niye aynen kabul ve ancak ikinci maddede 1331 ta
rihli seihiven 1341 olarak yazıldığı görüldüğünden 
tarihi mezkûr 1331 senesine tashih edilmiş ve bermu-
ci'bi hava'l'e Muvazenei Maliye Encümenine tevdiine 
karar 'verildi. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisti 

IBeyazit 
Şefik 

Kâtip 
Dİyarbekir 

Cavit 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

'Mazbata Muharriri 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Ordu 

Hamdi 
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Türkiye Büyük 'Millet 
M'eolisi 

Bütçe Encümeni 
Karar Numarası : 126 

Kayıt Numarası : 1/993 

iBütçe 'Encümeni MaEfbatası 

Riyaseti Celileye 
Müsakkafat Vergisi Kanununun sureti ta/tbfi'kine 

dair 15 Eylül 1326 tarihli Nizamnamenin elli seki
zinci maddesinde muharrer on ittin' kuruşun elli 'bin 
kuruşa iblağı hakkında olup Heyeti U'mumiyenıin 
3.11.1926 tarihli içtimaında .'Maliye ve Bütçe encü
menlerine havale buyrulan kanun layihası Maliye En
cümeni ma2)baitasıyla birlikte Encümenim'ize tevdi 
kılınmakla tetkik ve müzalkere olundu. 

11 Kânunusani 1339 tarihli ve 295 numaralı Ka
nunun ikinci maddesi mucibince 1332 senesinden ev-
ıvel tahrir gören yerlerdeki müsakkafat ile bu tarih
ten sonra aynı yerlerdeki müsakkafat üzerinde ya
pılan tadilat ve inşaat iradı gayirisafileri altın esasına 
ıgöre takdir edilmdk ve vergilerde kanunun birinci 
maddesi mucibince sülknada üç, akarda altı misil 
olarak tahakkuk ettirilmek ve 1330 senesinden sonra 
müüedd'eden iinşa edilmiş olan emlak ile 1331 sene
sinden sıonra tahrir igören yerlerde takdir edilen iradı 
Igayrisafiler altın esasına irca edilmediği cihetle ver-
ıgilerı de zamma tabi tutulmamak esası kabul edil-
mişjti. 

Müsakkafat Veıigisii Kanununun sureti tatbikine 
mütedair 15 Eylül 1326 tarihli Nizamnamenin 58 nci 
maddesinde ise yüz lira ve küsur iradı gayri safisi 
olan müsakkafata hır dönüm avlu veya bahçe terk-
olunacağı mulsarrah olduğundan bu hükme göre iki 
muhtelif malhalde aynı kıymette bulunan ikıi bina 
için mütöfavit miktarda arazi terkeylemek icalbeyle-
meklte olup 'bu husus Hükümetin es'balbı muc'übesin-
de de izah olunduğu veçhile hem adaletsizliği husule 
Igötirme'kte, hem de yeni tahrire ta'hi olan yerlerde 
'binalara tebaan terk olunan fazla arazi vergiden ha
riç kalmaktadır. 

. Memleketin her tarafında umumî tahrir icra ve ik
mal edilerek yalnız bir usulün cari olacağı zamana 
kadar mümkün mertebe madeleti temin edebilmek üze
re ahkâm tedvini ve altun ile evrakı nakdiye farkının 
düşünüldüğü, diğer malî kanunlarda olduğu gibi beş 
mislin nazarı itibara alınması Encümenimizce de esas 
itibariyle muvafık görülmüş ve Maliye Encümeni tas

hihi dairesinde lâyihai kanuniyenih kabulü ile Heyeti 
Celi'leye arzına karar verilmiştir. 9 Mayıs 1927 

Reis 
Çatalca 
Şakir 
İzmir 

Ahmet Münir 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Çorum 

Mühendis Ziya 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Diyarbekir 
Şeref 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
istanbul 

Tevfik Fikret 

Hükümetin Teklifi 
Müsakkafata Terk Olunacak Avlu ve Bahçe Vüsati

nin Miktarının Tayinine Dair Kanun 

Birinci Madde — 15 Eylül 1326 tarihli Tahriri 
Umumî, Nizamnamesinin elli sekizinci maddesinde 
muharrer on bin kuruş elli bin kuruşa iblağ olun
muştur. 

İkinci Madde — 1341 senesinden evvel tahriri 
umumî icra edilmiş olan mahallere işbu hükmün şü
mulü yoktur. 

Üçündü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 1 Ağustos 1926 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili' 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekâleti Vekili 
Recep 

Bahriye Vekili 
İhsan Beyefendi 

İmzada bulunmadı. 
Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekâleti Vekili 

Mustafa Rahmi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekâleti Vekili 
İhsan Beyefendi 

İmzada bulunmadı. 

Bütçe Encümeninin Tadili 
15 Eylül 1326 tarihli Tahriri Umumî Nizamname

sinin elli sekizinci maddesinde tadilât icrasına dair 
kanun, 

Birinci Madde —-15 Eylül 1326 tarihli Tahriri 
Umumî Nizamnamesinin elli sekizinci maddesinde mu
harrer on bin kuruş elli bin kuruşa iblağ olunmuş
tur. 
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İkinci Madde — Müceddeden inşa kılınmış olan 
müsakkafat hariç olmak üzere 1331 senesinden evvel 
tahriri umumî icra edilen mahallere işbu hükmün 
şümulü yoktur. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Efendim, bu kanun lâyihasının birinci 
müzakeresine başlıyoruz. 14 Mayısta tevzi edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa var mı efendim? 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim ka
nunun esbabı mucibesini tetkik edecek olursak, mü
sakkafat vergisine ait kanunun sureti tatbikine dair 
olan 15 Eylül 1326 tarihli Nizamnamenin 58 nci mad
desi bununla tadil ediliyor. O maddede yüz lira ve kü
sur derecesinde iradı gayrisafisi olan müsakkafat, iki 
dönümden aşağı olacak olursa yarım dönüm veya
hut üç evlek olan bahçeler harim olarak terkedilerek 
vergiden istisna edilmiştir. Şimdi esbabı mucibesi ga
yet zayıf olan şu tadilde, güya diğer bazı malî ka
nunlarda olduğu gibi, evrakı nakdiyenin kıymeti na
zarı itibara alınarak yüz liranın beş misline iblağı ile 
beş yüz lira iradı gayrisafisi olan bir mülke böyle 
yarım dönüm miktarı terkedelim. Eğer aşağı nispette 
yazılmış ise, bunlar için yeniden vergi tarh edelim. 
Tahriri emlâk yapıldığı zaman bunlar nazarı itibara 
alınsın, binaenaleyh vergiye tabi olsun denilmek isteni
yor. Halbuki malumu âliniz bu kabil harimler hıf
zısıhha noktai nazarından her ev için lâzımdır. Bunun 
için bunlardan vergi almak muvafıkı madelet olamaz. 
Eski nizamname ahkâmı baki kalırsa muvafıkı made
let 'olur, bendeniz bu mazbatanın reddini istirham ede
rim. Bir de takrir takdim ediyor ve kabulünü istirham 
ediyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMİNA SAKİR BEY 
(Çatalca) — Efendim, Heyeti Celileye takdim edilmiş 
olan lâyihai kanuniye yalnız vergi noktai nazarından 
bazı arsalardan alınacak olan cüzî vergilerden ziyade 
tatbikatta müsavatı ve adaleti temin edecek bir ma
hiyet arz etmek itibariyle takdim kılınmıştır. Bugün 
yekdiğerine mücavir olan iki mümasil bina için arsa
ların vaziyeti dolayısiyle farklı muamele tatbik olun
maktadır. Esbabı mucibede arz ettiğimiz veçhile bu
gün müsakkafat için carî olan usullerimizde, bazıla
rında harpten evvelki kıymetleri, bazılarında yeni 
tahrir kıymetleri esas olarak kabul edilmiştir. 

1331 tarihinden evvelki kıymetler, olduğu gibi mu
hafaza olunmuştur. Bunlardan yüz liraya bir dönüm 
arsa tefrik etmek lâzım gelirse, müsavi miktarda bö

lünmesi lâzım gelen iki musakkaf için ayrılacak ar
saların miktarında büyük farklar görülmektedir. Bu 
farkları izale ederek müsavatı temin etmek ve para 
kıymetindeki tahavvülü nazarı itibara alarak bunu 
herhalde mübalağalı addedilemeyecek olan beş misli 
nispete irca etmek; Encümeninizce âdilâne bir tarzı 
hal olarak kabul edilmiştir ve o suretle Heyeti Celi
leye arz edilmiştir. Ve bu suretle bütün muamelâtta 
müsavat temin edilmiş bulunacağına kani bulunmak
tayız. 

REİS — Efendim, lâyihai*kanuniye hakkında baş
ka mütalaa yoktur. Kanun lâyihasının reddini tazam-
mun eden Konya Mebusu Mustafa Feyzi Beyin bir 
takriri var. Fakat heyeti umumiyesinin reddi hakkın
daki takrir reye konmaz. Maddelere geçilmesi reye 
konur. Maddelere geçilmesi kabul edilmezse reddedil
miş demektir. Binaenaleyh, maddelere geçilmesini reye 
arz ediyorum, kabul edenler el kaldırsın, kabul etme
yenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 
Tahriri Umumî Nizamnamesinin Elli Sekizinci Mad

desinde Tadilât İcrasına Dair Kanun 
Birinci Madde — 15 Eylül 1326 tarihli Tahriri 

Umumî Nizamnamesinin elli sekizinci maddesinde mu
harrer on bin kuruş, elli bin kuruşa iblağ olunmuş
tur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi reye 
arz ediyorum, kabul edenler el kaldırsın, kabul et
meyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Müceddeden inşa kılınmış olan 
müsakkafat hariç olmak üzere 1331 senesinden evvel 
tahriri umumî icra edilen mahallere işbu hükmün şü
mulü yoktur. 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın, 
kabul buyurmayanlar el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın, kabul etme
yenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — 'Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın, kabul etme
yenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ruznamenin yedinci maddesindeki lâyihanın mü
zakeresine geçiyoruz. 

7. — Tütün alım ve satım muamelesinin kanta
riye resminden istisnası hakkında (1/1122) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 
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REİS — Okunacaktır. 

Tütün Alım ve Satım Muamelesinin Kantariye Res
minden İstisnası Hakkında (1/1122) Numaralı Kanun 

Lâyihası ve Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 29 Mart 1927 
Müsteşarlığı 

Adet 
6/1298 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Tütün alım ve satım muamelâtının kantariye res
minden istisnası hakkında Maliye Vekâleti Celülesin-
ce tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 20 Mart 
1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvip olunan Kanun lâyihası ile esbabı mucibe 
mazbata'sının musaddak sureti lef fen takdim olun
muştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 

Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun yirmi 
yedinci maddesinde belediye hududu dahilinde top
tan satılan bilûmum tartılacak ve ölçülecek eşya; 
belediye baskül, kantar, kile ve terazisi ile tartılıp 
Ölçülmesi medburî bulunduğu zikredilerek toptan 
satılacak bilûmum eşyanın ve bu meyanda mubayaa 
<VQ füruht edilecek tütünlerin belediye kan'tariyle vez-
nedilmesi muktazi bulunmakta ise de, İnhisarı Duhan 
Kanununun mevaddı mahsusası mucibince idrak edi
len tütünlerin muamelei tahririye ve kaydiyeleri ve 
'vezinleriyle ambarlara teslimleri muamelâtının İnhi
sar İdaresince ifası muktazi bulunmasına ve belediye
lerce Kantariye Resmi istiyfası her halde bir hizmet 
mukabili alınacağına göre İnhisarı Duhan Kanunu ah
kâmına nazaran belediyelerce veznedilm esine imkân 
görülemeyen tütün alım ve satım muamelâtından do
layı Kantariye Resmi itası muvafık görülmemiş ve 
Ibinaenaleyh Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 
salifülarz yirminci maddesindeki tartı mecburiyetin
den tütün alım ve satım muamelâtının istisnası zarurî 
görülerek merbut lâyihai kanuniye tanzim edilmiş-
tk. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 6.5.1927 

Dahiliye Encümeni 
Ade'î 

Karar No : 51 
Kayıt N o : 1/1125 

Dahiliye Encümeni Mazibatası 
Riyaseti Celileye 

Tütün alım ve satım muamelâtının Kantariye 
Resminden istisnası hakkında Başvekâletten mevrut 
ve Heyeti Umumiyeden muhavvel lâyihai Kanuniye 
tetkik ve müzakere olundu. 

İhracat mahsulü olan ve muhtelif resimlerle re
vaç ve rekabetini halelden vikaye zarurî bulunan tü
tünün Kantariye Resminden istisnası muvafık görül
müş ve bu baptaki lâyihai Kanuniye Heyeti Umumiye-
nin nazarı tasvibine arz edilmiştir. 
Pa'hiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde 
Mehmet Atâ 

Kâtip 
İzmir 

Aza 
Balıkesir 
Ali Şuurî 

Aza 
Niğde 
Galip 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Aza 
Ardahan 

Tahsin 
Aza 

Tekirdağ 
M. Faik 

Aza 
îzmir 

Ahmet Münir 

Hükümetin Teklifi 
Tütün Alım ve Satım Muamelâtının Kantariye Res

minden İstisnası Hakkında Kanun 
Birinci Madde — İnhisarı Duhan Kanunu ahkâmı

na tevfikan gerek tüccar ve gerek tdarei înhisariye ta
raflarından mubayaa ve füruht olunan tütünlerden 
dolayı Kantariye Resmi alınmaz. 

İkinci Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdi.•. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye Vekili memurdur. 20 Mart 1927 

Başvekil ' 
İsmet 

Müdafai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

'Beyefendi imzada bulunmadı 
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Maliye Vekili 
Mustafa A'bdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 
Ziraat Vekili 

Metanet Satori 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Mustafa Rahmi Vekili 
Doktor Refik 

Dahiliye Encümeninin Tadili 
Tütün Alım ve Satım Muamelâtının Kantariye Res

minden İstisnası Hakkında Kanun Lâyihası 
Madde 1. — İnhisarı Duban Kanunu 'ahkâmına 

tevfikan gerek tüccar ve gerek İdarei İnhisariye taraf
larından mubayaa ve füruht olunan tütünlerden dola
yı Kantariye Resmi alınmaz. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute-
Iberdif. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim, bu lâyiha da 14 Mayısta tabı 
ve tevzi edilmiştir. Müzakeresine başlıyoruz. Heyeti 
ümumiyesi hakkında mütalâa var mı? 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim,, Kantariye 
Resmi hakkında zannederim umumî bir noktai nazar 
vardır. Bu lâyiha siıf tütün alım satımı hakkındadır. 
Bu sebepten Ticaret Encümeninin nazarı dikkatini 
celbetti, Heyeti Umumiyeden rica ederiz. Ticaret En
cümenine havale buyurunuz. Bir defa da orada tetkik 
edelim. Bunu Ticaret Encümeni namma arz ve teklif 
ederim., 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
Ruznamede bulunan kanun, tütünün Kantar Resmin
den affını tazammun eden bir kanundur. Tüccara 
vergi tahmil eden bir kanun değil, belki tüccarı mem
nun eden bir kanun olduğu için Ticaret Encümeninin 
bunu memnuniyetle kalbul etmesi lâzım gelirken tehir 
etmek istiyor. Bunda tetkik edilecek ne mevzu var
dır? Bendeniz anlayamadım, esasen Kantar Resmi 
hakkındaki şikâyet, Tüccarın sızıltısı bihakkın mahal
line masruftur. Bu yalnız bir kısmını tatmin ediyor. 
Gemilerde aktarma suretiyle yapılan muamelelerden, 
hiç karaya çıkarılmayan maldan Kantariye Resmi alı
nıyor. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Yalnız tütünden mi 
alınıyor? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Yalnız 
tütünden değil, her şeyden alınıyor. 

Maddelere geçelim de tadilname verelim, yoksa 
tehirine çalışmayalım. Kantar Resmi transit suretiyle 
nakledilen eşyadan da almıyor. Gümrük kaydı, şi

mendifer kaydı ne ifade ederse bunlar üzerine Kan
tar Resmi tahsil ediliyor. Rüsumu Belediye Kanunun
da bu cihet temin edilmemiştir. 

Belediyeler varidat alsın, fakat bu varidatı kendi
leri bihakkın idare etseler, iltizamdan aldıkları para
nın belki on mislini alacaklardır. Bir mal, on kere 
'Kantar Resmi veriyor. Hata belediyelerdedir. Niçin 
iltizama veriyor da kendisi idare etmiyor? Sonra ka
raya çıkmayan, gemiden gemiye, trenden trene nak
ledilen transit eşyasından mütemadiyen vergi alın
maktadır. Bunun esasen hiç yeri yoktur. Tütünün bil
cümle tökâlif ve rüsumdan hatta Kantar Rüsumundan 
affını İnhisarı Dulhan Kanunu sarahaten 'bildiriyor. 
Maliye Vekâleti ona istinaden vuzuh olsun diye bu 
teklifi yaptı. Bu teklif bütün tüccarı tatmin etmemek
le 'beralber, bir dereceye kadar maksadı temin edi
yor. Teklif doğrudur hatta noksandır. Teklifi derhal 
kalbul edelim. Yoksa teklifi tehir edecek hiçbir sebep 
yoktur icabederse tevsi ederiz. Bu, tüccarın aleyhine 
değil, lehinedir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim, 
kanun muvafıktır. Fakat Hasan Beyefendinin buyur
dukları gibi noksandır. Yalnız tütün istisna ediliyor. 
Halbuki tütüne benzer birtakım ihracat eşyamız var
dır ki; bunların da herhalde bu istisnaya dahil olma
sı lâzımdır. Binaenaleyh, Emin Beyefendinin buyurdu
ğu gibi bu meselenin Ticaret Encümenine gitmesine 
taraftarım. Mesele, biraz tevsi edilmek icabeder. Ben
deniz de Ticaret Encümenine gitmesini teklif ederim. 

HASAN FÜHMİ BEY (Gümüşhane) — Beş ku
ruşa iltizam edilen şey, birkaç milyon kuruş tutmuş-
tuı. Yeter... 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, Hasan Fehmi 
Beyefendi beyhude telaş ediyor. Kanun noksandır. 
Her ikimizin hedefi birdir. Memlekette zahmetsiz Kan
tar Resmi alınıyor. Her nimet, bir külfet mukabilidir. 
Bu kanunda bir hedef yoktur. Maksat yoktur. Öyle 
gelmiştir, istisna edilmesi lâzım gelen yalnız tütün 
değildir. Tiftik, yapağı, un vesaire vardır. Rica ede
rim telaş göstermeyin. Mütlaîka Encümene gelsin, de
miyorum. Fakat halkın zararına olarak, belediye
nin hizmeti söbketmeden Kantar Resmi alması doğ
ru değildir. Bizim noktai nazarımız budur. Hizmeti 
mesibuk olursa alsın. Şimdi sırf tütünü istisna ediyo
ruz. Tiftikten niçin verelim, yapağıdan niçin verelim? 
Onlar da ihracat eşyamızdır. Burada madde bir tadil
name ile kalbul edilirse pekâlâ maksat temin edilmiş 
olur. Yoksa Hasan Fehmi Beyefendinin buyurduğu 
gi'bi encümene almakla tehir ve talik hatırımızdan geç-
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mez. Maksatlarımız birdir. Bu pek açık olarak gel
miştir, umumuna şümulü yoktur. 

RASİM BEY (Antalya) — Efendim, tevzi edilen 
layihanın esbabı mucibesinde, gerek encümenin, ge
rek Hükümetin esbabı mucilbesinde ne için tah'sisen 
tütün işi gelmiştir? Sarihtir, tütünün satışına doğrudan 
doğruya Devletin teşkilâtı dahilinde bulunan bir mü
essese tavassut ediyor. Tütün, yalnız ticaretimizi alâ
kadar eden bir mesele değildir. Hem ticaret hem zi
raat itibariyle memleketin iktisadi manivelası üzerin
de mühim tesirleri olan yegâne ihracat eşyamızdır. 
Diğer ihracat eşyamız arasında birinciyi teşkil eder. 
lEmefc geçmeksizin şimdiye kadar tütün üzerinden alı
nan Kantar Resmi dolayısiyle birçok gürültüler ol
muştur. Diğerleri buraya niçin gelmedi? 

'Bu, 'bir memleketteki bütün ihracat ve ithalât eş
yasından Kantar Resmi alınsın, alınmasın, kanunu de
ğildir, müzakere edilen kanun; tütün idaresinin alım 
satımına tavassut ettiği tütünler, memlekette alınıp 
satılırken, Kantar Resmi verilecek mi, verilmeyecek 
mi? Meselesidir. Yani mevzubahis olan şudur. Bi
naenaleyh, Ticaret Encümenine gitsin mütalaası varit 
değildir. Diğer ihracat eşyamızdan Kantariye Resmi
ne tabi olmaması ieaibed'en mevad varsa ayrıca bir. tek
lif yaparlar. Onu göndeririz. Müzakere ederler, (O ay
larca çıkmaz sesleri). 

Mevzuu müzakere olan kanunun Ticaret Encüme
ni ile alâkası yoktur. Doğrudan doğruya tüccarın le
hinedir. Şimdi bu kanunu müzakere edeceğiz ve bu 
işi halledeceğiz. 

DAHİIİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET 
HÎEMÎ BEY (Kayseri) — Efendim, teklif Hükümet
ten gelmiştir. Geçen senelerde bir tefsir geçmişti. Tü
tünden Belediye Resmi alınacak mıdır, alınmayacak 
mıdır? Diye. O zaman alınmasına Meclisi Âli kana
at getirmiş ve o sırada tefsir çıkmıştır. Halbuki çok 
müşkülâtı mucip oluyor. Çünkü ihracat eşyasıdır. 
Birçok ellerden geçmesi lazım geliyor. Her bulunduğu 
yerde ihtimalki belediyenin teşkilâtı yoktur. Hülâsa 
çok müşkülâtı daî olduğu için ihracat eşyasından bu
lunan tütünden Kantar Resmi alınmaması daha mu
vafık olacaktır. Bu noktai nazardan Hükümet teklifi
ni gönderdi. Tetkik ettik. Belediyelerin kantarında 
tütünün tartılması mecburiyeti yoktur. Ama kendisi 
istiyorsa götürür tarttırır ve resmini verir, belediye 
hududu dahilinde tütün tartılacağı zaman o mahal 
'belediyesi; efendi, getir tütününü tartacağız diyeme
yecektir ve resim alamayacaktır. Binaenaleyh bu lâ
yiha müşkülâtın önünü alıyor, bilhassa zürraın üzeri

ne ayrıca tekliifat bindirmekten kurtarılıyor. Ve but 
külfetten zürra azade kılmıyor. 

'inhisarı Duihan Nizamnamesine de tevfiki hareket 
edilmiş oluyor. Buna binaen tütünün belediye kanta
rında tartılması külfdtinin kaiidırıliması ile bir çok 
müşkülât bertaraf ediliyor. Ayrıca da zürra diğer bir 
resim külfetinden kurtulmuş oluyor, bu suretle zürraa 
'bir sühlet bahşedilmiş bulunuyor. Ve beım de ihracat 
eşyasından bulunan tütünün rekabetinü tezyit ve te
min etmiş oluyorsunuz. Bunun Ticaret Bncüıımenli ile 
alâkası yoktur, çünkü bu tütüne münhasır ve beleidıiye 
resmi ile doğrudan doğruya alâkadardır. Diğer me-
'sai'l olursa cihet Ticaret Encümenine gider ve daha 
başka alâkadar encümene gider. Mazbata yalnız tü
tüne münhasırdır. Bunun için kalbulünü rica ederim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendiler, tütün ticaret 
ve zliraati, memleketlimizle elyavm büyük bir tehlikeye 
maruzdur bilirsiniz ki Yunanlılar bu sene kırk milyon 
okka tütün çıkardılar. Bulgarlar is"e onlara tefevvuk 
ötaıek için çalışıyorlar. Bütün bunların hedefi, Türki
ye'deki tütün sanat ve ticaretini söndürerek tamamen 
ken'di ellerine geçirmek, biüi bu hususta geri bırak-
ımalktrr. Onlar tütün zürra ve tıüccarlarına ellerinden 
galen bütün suhuleti yapıyorlar. Biz ise istihlâk ver
gisi, bilmem şu vergisi, yok kantariye ve bahusus bun
ların ica'bettirdiğli muamelâtı belediye, karitarliiye ver
gisi almak için bir çok merasimle tüccarları dllgir 
ediyoruz, iki senedenberi izmir'de 3 - 4 mühim tütün 
tiçarethanesli terkim meşguliyet elta'işlerdir. Kimisi 
Patras'a, kimisi Pire'ye gitmişlerdir. Geçende gazete
ler yazıyordu: Şark kumpanyası ve diğer kumpanya
lar ta'sifiyei heisap için hükümete müracaat ötmişler'dir. 
Bunlardan birisi dört sene evvel , 67 000 000 liralık 
hlançoya malik bir ticarethane idi. Bunlar hep bizim 
gösterdiğimiz müşkülâttan, türlü türlü tekâliften ve 
rü'suma'tltan dolayı kaçıyorlar. Muttali olduğuma göre 
Kocaeli'nde 14 tütün ticarethanesi mubayaa yapıyor
muş ve tütünün kilosunu 150 kuruşa alıyormuş, hal
buki bu sene yalnız iki kumpanyaya münhasır kavmış, 
diğer on ikisi gitmiştir. Bunlardan birisi inhisarı du-
han idaresi, diğeri Herman idaresi ve kilosu eli ku
ruşa düşmüştür. Geçen sene 200 dönüm tütün eken 
zürra bu sene 20 dönüm ekmiştir. O halde iş nereye 
varacaktır? Tütün, ihracatiımızın sülüsiünıü teşkil eden 
tolir servetimizdir. Bir taraftan Inlgiliz lirasının nliç'ih 
yükseldiğini ve bizim paramızın neden düştüğünü 
'düşünüyoruz. Diğer taraftan da tüccar ve zürraa müş
külâtı icabettiren birtakım tekâlif tahmil ediyoruz. 
Ben'denizce hükümetin yaptığı teklif malhzı isabettir. 
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Tüttün tüccarı zürraına yapılan en (büyük iyiliktir. 
Bunun hemen müzakeresini ve münakaşa edilmeksi
zin kabulünü istirham ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Bundan 
bir kaç ay evvel hükümet Meclisi Âliden bir tefsir 
istedi. Erbabı mueibesli şu idi: 

inhisarı Duhan Kanununun mevaddı malhsuisası 
ımucilbin'se idrak edfeı tütünlerin muamelei talhririye-
leri, kaıyıt ve vezinleri ile ambarlara teslimleri muame
lâtı inhisar idaresinde ifa edilir. Yani İnhisarı Dühan 
Kanunu böyle diyor. 

Son belediye vengi ve resimleri kanununun 27 nci 
maddesinde: Belediye hududu dahilinde bilumum tar
tılacak eşya belediyenin baskül, kantar ve kilesiyle tar-
tilıp ölçülmesi mecburîdir diyor. Şu halde bu i'ki mad
de esasında taaruz vardır. Bunu telif âtisin diye Hükü
met Meclisten bir tefsir isltedi. Dahiliye Encümeni 
bunu tetkik etti. Belediye vergi ve resimleri kanunu
nun 27 nci • maddesi gayet sarihtir ve inhisarı Duhan 
Kanunundan muahhardır. Belediye vergi resimleri ka
nununun sıon maddesinde işbu kanuna muhalif ahkâm 
mülgadır diye bir madde vardır. Şu halde vezne taal
luk öden maddesi mülgadır. Bunun tefsirime imkân 
yoktur. Eğer hükümet istisna istiyorsa yeni bir teklif 
yapsın, getirsin dedi. Hükümet de bu kanunu yapa
rak getirdi. Binaenaleyh encümene gitmesüne lüzum 
yoktur. Bunun şimdi müzakere ve kaibullü lâzımdır. 

REİS — Başka mlütâlaa yoktur, takrirler vardır. 
Maddenin taldilne aittir. Diğeri de encümene tevdiini 
i'siüeyen Emin Beyin takriridir. 

KÂZIM HÜSNÜ BEY (Konya) — Biz Ticaret 
Encümenine İstiyoruz. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Efendim, 
•bir encümenin mevkii müzakerede bulunan bir teklifi 
talep dtmesli, o enöümenlin kararma mütevakkıftır. Ve
yahut hiç olmazsa encümen azasından beşinin iştira
kine mevruttur. Lalettayin bir zat kalkar da encümen 
namına bunun müzakeresi için encümene istiyorum 
derse bendeniz o encümenin azası sıfat'i'yle talebi red
dederim, çünikü lüzum yoktur. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Heyeti umu
miye karar verirse tabiî verilir. 

TİCARET ENCÜMENİ REİSİ KÂZIM HÜSNÜ 
BEY (Konya) — Efendim cumartesi günü arkadaş
lardan bir zat Ticaret Encümeninin reisi sıfaltiyle ben
denize müracaat etti. Bendeniz de arkadaşlardan beş 
'kişiyi topladım. Reylerini alildim. Encümene isteyelim 
dedik. Lâyihanın istenmesi encümenin ekseriyetine ik
tiran' etmiştir. Verip vermemek Meclisi Âliye aittir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Encümen 
azaları ne tahrirî, ne şifahî böyle bir teklife muttali 
değildirler. 

REİS — Bir takrir vardır, EskişehUr Mebusu Emin 
Beyin.Lâyihanın berayı tetkik Ticaret Encümenine 
'tevdiine dairdir. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Encümene tevdi 
edilmesi kabul edilmemiştir. 

O halde maddelere geçilmesini kaibul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kaibul edilmiştir. 
Tütün Alım ve Satım Muamelâtının Kantariye -Res

minden İstisnası Hakkında Kanun 
Madde 1. — inhisarı Duhan Kanunu ahkâmına 

'tevfikan gerek tüccar ve gerek idarei inhisariye ta
raflarından mubayaa ve furufhit olunan tütünlerden 
dolayı kantariye resmi alınmaz. 

REİS — İki takrir vardır, okunacak: 

Riyaseti Celleye 
Mevzuu müzakere olan birinci maddenin atîdeki 

şekilde tadilen kabulünü teklif ederiz: «Filen kan
tarda vezn edilmeyen ve edimesi alâkadarı tarafın
dan talep olunmayan alelumum tranisit eşya ile tütün, 
söker kahve ve tiftik ve yapağı gilbi ithalât ve ihracat 
eşyasından kantariye reslmi alınmaz.» 

Bolu Şebinkarahisar 
Şükrü İsmail 

Eskişehir 
Emin 

Riyaseti Celleye 
Maddenin berveçhiatî tadilini- arz ve teklif ede

rim. 
Konya 

Mu&tafa Feyzi 

Madde 1. — inhisarı Duhan Kanunu ahkâmına 
tevfikan gerek tüccar ve gerek idarei inhisariye taraf
larından mübyaa ve furuht olunan tütünlerden ve 
memaiiki ecnebliyeye ihraç olunacak afyon ve tiftik 
ve yapağı ve pamuk gibi ihracat eşyasının mubayaa ve 
furuhtundan dolayı kantariye resmi alınmaz. 

HAISAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
ihracat eşyasına ait olan bir çok eşyadan kantariye 
resmi alınmaması veyahut karitar resminin, mal tar-
tıildığı takdirde alınması gilbi esaslı tadilâtı ifade eden 
teklifler rüsumu belediye kanununun ve belediye va
ridatının alt üst edilmesine sebebiyet verecek olan bir
takım tekaliftir ki: Bunları eseslı bir surdöte tevhit öt
mek lâzımdur. Yalnız Konya Mdbüsu muhteremi ar-
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dadaşımız tadılnarnesiinde transit eşyasından da bah- | 
sediyorlar. Efendim, tranisilt eşyalı memlekete çıkma- I 
yan doğrudan doğruya antrepodan gemiye veyahut 
Gemiden gemiye nakledilen eşyadır. Bu eşya hiç bir 
sebep ve suretle kanitar resmine talbi olmaz 'ki, bunun 
muafiyeti burada mevzubahis ol'sun. Eğer bu mevzuda 
alınlmış kantar resmi va-ma bu hilafı kanundur. Çün-
Ikii: Malûmu âliriiz, pamuk, fındık, üzüm, incir için 
zahire borsasında numune üzerine alış veriş muame- I 
leşi cereiyan eder, mal gelm'emişıiır ve o memlekete 
çikmamışlıtr ve o'nlların denkleri ve çuvalları beyn'öl- I 
tüccar maru'f olan bir mlikltar ifade eder. Orada pa
zarlık yapıılıır. Fakat orada mal yoktur. Mal denizde
dir, Sayriisefain İdaresinin gdmlisiinden doğrudan doğ
ruya Avrupa'ya gidecek gemiye aktarma edilir ve 
çıkar gider. Bu kabil malların zaten fiilen tartılmasına I 
imkân yoktur. Konşimentolar üz'erline alıış Veriş cere
yan eĞsr. Bunlar tran'sit .eşyası hükmündedir ve tran
'sit eşyasıdır. Bunlarda kanitariye resmi vermesin de
rmek; zaiöen alınmayan bir resmin muafiyetini tazam-
mun eder. Geniş tadil dolay isiyle talkririn bu fıkrası 
da reddolunursa «Transit eşya'sı üzeninden karitar 
resmi alınmaması teklif ©dildi de reddedildi» gibi b'ir 
maksadı ifade .e ilmesin diye tavzih ediyorum. 

Binaenaleyh karaya çıkmayan, doğrudan doğruya 
aktarma yapılan transit eşyası üzerinde hiçbir beledi
yenin hiçbir sebep ve surede kantariye resmi almasına 
hakkı 'kanunîsi yoktur, işte Dahiliye Vekili Beyeibnai 
•buradadırlar. Bunun aksini iddia ed'erlerSç beyan bu
yursunlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tjidıdağ) — 
Hayır; hayır. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Mevcut rü
sumu belediye kanunu memleket dahiline giren ve o 
meml'elkei'te sarf ve istihlâk edilen veya karada mua
mele gören emval ve eşya hakkında carîdir. Tirenden 
trene, gcimiden gemiye alktarma edilen mallar hakkında 
carî değildir. Meselâ Konya'dan on vagon buğday gön
der i'I'miş, buğday doğru Haydarpaşa Limanından Marsil
ya'ya veya Pirece gidecek 'olursa Demiryolu İdaresi tlüc-
oarnı senedi üzerime imalı teslim alır. Onu tartmağa lü
zum görmez. İstanbul Beltidliyesi bundan kantariye. 
resmi alamaz. Buğdayı siev'k eden Konya'dır. istihlâk 
eden ise Pire veya Marsilya'dır, fetanibul Limanı bir 
geçittir. İstanbul Şehremaneti bundan kanitariye rejmi 
almak kanaatim taşırsa bu, İstanbul limanının hayatı 
iktisadiyesinin felce uğradığına bir delil olur. I 

Transit eşyası, aktarma eşyası haddi zatında kan
tariye resmine tabi değildir. Mevcut rüsumu belediye j 
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Ikanunu, şehir dahilindeki eşyaya tartılsın, tantıknasm 
resıim vermek medburiyeti tahlmil ediyor. Bu mecbu
riyetin esasını müzakere etlmek lâzım gells© beM bir
çok mütalaat serdolunabİlir. Fakat bugün diğer bir 
mesele dolayısiyle rüsumu belediyeye temas etlmeik ci
hetini bendeniz faydalı bulmuyorum. Acele biır şey 
yaparız, bir müddet sonra bozmak icabeder. Bu ka
nun bu suretle çıksın ve arz ettiğüm veçhile tranisİt eş
yası üzerinde çok şikâyet vardır. 

Hükümet de bunu nazarı dikkate alır. Kanunun 
tarif alt ve sarahati dahilinde rüsumu belediyenin ciba-
yetine müsaade eder. Diğer eşya hakkında kanitariye 
resımlnin mecburî veya ihtiyarî oürması mevzuunu atî
ye talik edelim. Esaslı bir lâyiha <geMn ve esaslı tet
kikten geçirelim mesele budur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, bendeniz 
Hasan Beyefendinin musip olan mütalaalarından mem
nunum. Ancak neticesi şuna varıyor ki: Dostlar şehit 
biz gazi dedikleri gibi yalnız «Tütün venmesİn, öte
kiler versin, ötekileri. sonra düşiünıellilm»... Efendiler, 
ne düşüneceksek hepsini bir düşürneliim. Bunun doğru 
olmadığından hepimiz musırrız. Kantar resmi, ne ka
dar ihtiyaç olursa oüsun, külfet mukabili, emek mu
kabili alınmalıdır. Belediye kazanacak diye halkı böy
le işinden alakoymak doğru bir şey değildir, l'sitetrfse 
belediyelerin kapısı kapansın. Efendiler belediyeyi 
mi, yoksa memleketin iktisadiyatını mı düşüneceğiz? 
Dahiliye Eneümenindeki arkadaşlarımız gibi mutlaka 
belediyeleri koruyacağız diye memleketin iktisadi 
umumîsini düşünmezsek herhalde doğru hareket et-
ımliş olmayız. Bendeniz diyorum ki: Tam sııraisıdır. Be
lediye rüsumu kanununda hata varsa tahsis ©dilsin, 
hepsi birden çiksın, ıslah edilsin, Hasan Fehmi Beye
fendinin buyurdukları gibi bir 'taraf cennetlik, öbür ta
raf cehennemlik olamaz. Yani İzmir'e, Trabzon'a hiz-
ımet edipte ötekilerini hariçte bırakmak doğru değildir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, kanaaltıma 
göre belediyelerin en büyük mıenabii varidatı kanita
riye resmidir. Bir taraftan belediyelerin Vezaıfinli tevsi 
'ederek memleketin terakkiyatı ve tezyinatı içlin çalı
şırken diğer taraftan da bir kısım eşyayı karitafiyıe 
resminden islGisna ediyoruz. Alâkadar olan kimse gel-
'sin tartsın diyoruz. Efendiler, ya bayfiin- veya beledi
yenin bir kantarı vardır. Hiç ilhitüimal yoktur ki: Şunu 
tart da benden elli kuruş al desin artlar kendi arala
rında tartamıyorlar. Yani demek isterim ki: Bu gibi 
eşyayı kantariye resminden is'tüsmâ  etmek belediyeleri 
kapatmak demektir. Yalnız tütün meselesi kâfidir. 
Diğer şeyleri sonraya bırakalım. 
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• MALÎYE VERÎLİ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Çankırı) — Lâyilhai kanıuniiyeyi takdim etımek-
liğirn'izin sebebini arkadaşlar demin arz etltıiler. Esasen 
İrthlisarı Duhan Kanununda bu sarahat vardır. Bizim 
müdiriyeti umumiye vezn eder. Doğrudan doğruya 
vezni inhisar idaresıine aittir. Göçen sene bu meseleyi 
tefsir için arz atmüştik. Heyeti Umumliye yeni kanun 
getirilsin dedi. Onun için yalnız,, tütün hakkında bir 
iâyiiha gsfAL 

Bütün ticarethanelerden Ibu tefsirden sonra mü
racaatlar aldık. Burada Ticaret 'kongresi toplandığı 
vakit bu hususta temenniyatta bulunulmasına karar 
verdiler, Rica ettiler. Hiç olmazsa ıbu kantariye res
mini kaldırın dediler. Onun üzerine (bu • lâyihayı tak
dim ettik. Çünkü bunun için istinat ettiğimiz bir 
maddeyi kanuniye vardır ve diyoruz ki: inhisarı Du
ban idaresi kanunen ve niza'men tütün vezniyle, tes
pitiyle, tahliliyle mükelleftir. Bunu tekrar teyit et
mek istiyoruz. Yenj 'bir şey demiyoruz. Teyit etme'k 
içindir. Diğerlerine gelince : onlar esaslı şeylerdir, 
uzun uzadıya tetkik edilmek ve belediyelerin bütün 
hukuku nazarı itibara alınmak mecburiyeti vardır. O 
da uzun sürer, o zaman bu da çıkmaz. (Reye sesleri.) 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim, ar
kadaşlar kendi fikirlerini terviç için bazı kısımlarını 
noksan bırakıyorlar, idarei inhisariye; bunu vezn eder, 
tahrir eder diyor. Halbuki tüccar yedinde bulunan ve 
Avrupa'ya ihraç edilen tütünler de bu kanunun içeri
sine sokuşturulmuştur. Bu maddede diyor ki «gerek 
tüccar ve gerdk idarei irthisariye tarafından mubayaa 
ve furuht olunan mallar.» Binaenaleyh tüccarın alıp 
satmış olduğu mallar da ihracattır. Tiftikden de, İncir
den de, Üzümden de alınmamak lazımdır. Niçin yal
nız bir şeye hasrediyoruz'? Öte taraftan Afyonu bı
rakıyoruz, Onun için tadilname verdik, bunlar da bu
nun içerisine girsin dedik. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — İdarei inhisariye; tüccardan tütün 
aldığı zaman yine vezn eder. Binaenaleyh idarei inhi-
sariyenin vezninden geçer. 

REİS — Efendim, başjka mütalaa kalmamıştır. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın, müza
kereyi kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın, müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Bir takrir daha var, okunacak.: 
' Riyaseti Celileye 

Birinci Maddenin aşağıda olduğu gibi kabulünü 
teklif ederim. 

1. — İnhisarı Duhan Kanunu ahkâmına tevfikan 
gerek tüccar ve gerek idarei inhisariye tarafların

dan mubayaa ve furuht olunan tütünlerle tüccar ta
rafından mülbayaa edilen tiftik ve yapağıdan dolayı 
kantariye resmi alınmaz. 

Çorum Bozok 
İsmail Kemal Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, takrirlerden birisi Emin Bey ve 
rüfekasınındır. Bu takrirde alelumum transit eşyası ile 
tütün, şeker kahve, tiftik, yapağı gibi ithalât ve ihra
cat eşyasından kantariye resmi alınmaz tabiri var
dır. 

Binaenaleyh bu tadilname daha ziyade tadili ih
tiva ettiği için evvela bunu reye vaz edeceğim. Diğer 
bir takrir de Konya Mdbusu Mustafa Feyzi Beyindir 
ki; idarei inbisariye tarafından mubayaa ve furuht' 
olunan tütünlerden ve memaliki ecnebiyeye ihraç olu
nacak Afyon ve Tiftik ve yapağı ve pamuk gibi ihra
cat eşyasının mubayaa ve furuhtundan dolayı kanta
riye resmi alınmaz diyor. Bu daha zayıf bir tadil
dir. İsmail Kemal Beyin tadilide yalnız tiftik ve 
yapağı hakkındadır. Binaenaleyh evvela Emin Bey ve 
riüfekasının teklifini reyinize arz ediyorum. Nazarı 
mütalaaya alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı müta
laaya almayanlar lütfen el kaldırsın, nazarı mütaalaya 
alınmadı. 

Mustafa Feyzi Beyin tadilini reyinize arz ediyo
rum. Nazarı mütalaaya alanlar lütfen el kaldırsın, na
zarı mütalaaya almayanlar lütfen el kaldırsın, naza
rı mütalaaya alınmadı. 

İsmail Kemal Bey ve rüfekasının teklifini reyinize 
arz ediyorum, nazarı mütalaaya alanlar lütfen el kal
dırsın, nazarı mütalaaya almayanlar lütfen el kldır-
sın, nazarı mütalaaya alınmadı. 

O halde maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın, ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen ka
bul edildi. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute-
Iberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Dahi
liye Vekili memurdur. 

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

Lâyihanın ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 
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8. — Afyonkarahisar'lı Molla Zade Süleyman I 
Efendinin eşhası mütegayyibe zimmetindeki matluba- I 
tının sureti tesfiyesi hakkında Arzuhal Encümeni I 
mazbatası. I 

REİS — Efendim, yeni nizamnamemize göre Ar- I 
zuhal Encümeninden Heyeti Umumiyeye gelen maz- I 
batalar, malumu âliniz haftalık mukarrerat cetvelle- I 
rine ithal olunur. Bu cetveller - bittabi vekillere ve j 
mebuslara tevzi edilir. Badattevzi Ibir hafta zarfın- I 
da veikil veya !bir 'mdbus tarafından Heyeti Umumi- I 
yede Müzakere ve tetkiki talep edilirse o zaman He- I 
yeti Umumiyede müzakere edilir. Binaenaleyh evvelâ I 
mukarrerat cetveline ithal edilmek üzere Arzuhal 
Encümenine iade ediyoruz. I 

SADIK BEY (Afyonkarahisar) — Reis Bey,'cet
vele geçti. Hatta Maliye Vekili Beyefendi de hazır- I 
dır, Bu meselenin müzâkeresi için teşrif ettiler. I 

REİS — Nizamnamei dahilimiz sarihtir. Haftalık 
mulkarrerat cetveline ithal edilir. Ta!bı edilir, vekillere, I 
melbuslara tevzii edilir. I 

Vekil veya mebuslar tarafından Heyeti Umumi
yede müzakeresi talep edilirse o vakit Heyeti Umu- I 
miye kabul eder. Ve usul dairesinde mazbatayı 
müzakere ederiz. I 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşhane) — Usul 
noktasından :bir maruzatım var. Arzuhal Encümeni
nin resen tanzim ederek Heyeti Umumiyeye sevkettiği 
mazbatalar, mütalaayı acizaname göre, izah buyur- I 
duğunuz şeklin haricinde kalır ve kalması lâzımdır. 
Eğer Arzuhal Encümeni, tayini muameleye mahal 
yoktur, yahut dairenin, ve'kâletin yaptığı muamele 
doğrudur diye bir karar ittihaz etmiş de, haftalık 
cetvelde herhangi bir mdbus bunun müzalkeresi lâ
zımdır diye bir takım esbabı bir takrirle tekliıfatta 
bulunursa o zaman 'buyurduğunuz varittir. Yani nok-
tai nazarı âlileri, Arzuhal Encümeninin tayini mua
meleye mahal görmediği hususata ait olabilir. Yoksa 
Encümen şikâyatın muhik olduğuna ve kanunun tatbi
kinden mütevellit olan içtihat ve telâkki faiklarına 
kail olarak o zeminde tanzim edip Heyeti Umumiye
ye sevkettiği mazbataları, reddi şMcâyatı mütazam-
mın olan mazbatalara ait muameleye taibi tutmak 
zannederim doğru olmasa gerektir. 

Encümen; şikâyatı muhik görmüş, resen mazba
tasını tanzim ederek Heyeti Umumiyeye takdim et
miştir. Bunu sırasında ruznameye almak, vekâlete 
tebliğ etmek ve gününde, zamanında müzakere 
etmek lâzım gelir. Eğer vaki şikâyatı reddetmiş ve 
devairce yapılan muameleyi muhi'k görmüşse Heyeti ! 

Umumiyeye sevkefmeyerek haftalık cetvele ithal 
eder. Bu karara Mraz eden bir mdbus esbabı mu
cibe ile bunun Heyeti Umumiyede müzakeresini 
teklif eder. Binaenaleyh buyurduğunuz mütalaa, 
reddi şikâyatı tazammun eden mazlbatalara aittir, 

REİS — Hasan Fehmi Beyefendi, yeni nizamna
me, evvelki nizamnamedeki doğrudan doğruya sevk 
kaidesini kaldırmıştır nizamnamenin o maddesini 
aynen okuyorum. 

Encümenin Muamelâtı : 53 ncü madde - Encü
men : 

1. — Bidayeten Hükümete, Şurayı Devlete, mah
kemelere ve Divanı Muhasebata verilmeleri iktiza 
eden arzuhalleri ait olduğu makamlara tevdi, 

2. — Gerek resen icranın son kararına itirazı 
ve şikâyeti mütazammın evrakı ve gerek ait olduğu 
makamlardan verilen cevapları ruznamesine ithal, 

3. — Arzuhalin bir encümene havalesi lâzım 
geldikte bu muameleyi ifa, 

4. — Tayini muameleye mahal olmayan arzu
halleri intaç eder. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Arzu
halleri intaç eder, diyor. İntaç nedir? Kararı kat'i it
tihaz edemez. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Arzu
halleri intaç eder, diyor. İntaç nedir? Kararı kat'i 
ittihaz edemez. Reddi tazammun eden arzuhallerdir 
ki haftalık cetvellere ithal edilir. Nizamnamei Dahi
linin mevcudiyetini kabul ve tetkikat için geniş bir 
salâhiyet verdiği bir encümen, tetkikatının neticesin
de tayini muameleye mahal vardır; der de bu, mev
zuu müzakere olmaz mı? Ben yeni nizamname ile 
kabili telif görmüyorum. İntaç diyor. Çünkü o ih
timali bir karardır, reddi de intaçtır. Fakat aşağıda-
'ki maddeler redler içindir.. Yukarıdaki madde doğ
rudur. Mademki tayini muameleye mahal görmüyor, 
tayini muameleye mahal görmeyenler hakkında o 
muameleyi yapacaktır ve mademki Heyeti Umumiye
ye arz ediyor, Heyeti Umumiye bunu evrakı vari
de sırasında ruznameye almak zaruretindedir. Böyle 
olmadığını telâkki edersek, istida Encümeninin mev
cudiyeti ile ademi mevcudiyeti müsavi bir dereceye 
iner. Bence, tetkikine lüzum gördüğü bir meseleyi 
Heyeti Umumiyeye arz edebi'lh*. Çüriki Encümen 
niçin toplanmıştır, mahiyeti nedir, vaziyeti nedir? 
Başka bir mebus alâkadar olsun da on beş gün sonra 
bir takrir versin, bu reddi tazammun edenlere aittir, 
ydksa Arzuhal Encümenini böyle sıfıra indirecek bir 
vaziyet almak doğru değildir. 
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REÎS — İntaca ait olan maddeyi okudum, mu-
karrerat; doğrudan doğruya vekili aidi veya mebus 
itiraz etmezse kesbi katiyet eder. Encümenin asıl 
mülhim salâhiyeti (bu noktadadır. Encümenin her in
taç ettiği şeyi Heyeti Umumiye müzakere ederse o 
vakit salâhiyetinin bir kısmını kaybeder. Binaenaleyh 
madde sarihtir. Tefsire mahal yoktur. Encümene iade 
ediyorum. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Reis Bey, bu mazbata 
yeni nizamname yokken yapılmış bir maddedir. Yeni 
nizamname tatlbik edilemez. 

REÎS — Rica ederim efendim, bugün yeni nizam
namemizin ahkâmı meridir. 

Ruznamen'in dokuzuncu maddesinin müzakeresine 
başlıyoruz. 

9. — Şeraiti Muayyeneyi Haiz olmayan Osmanlı 
Tebaasının Türk vatandaşlığından ıskatı hakkında Ha
riciye Encümeninin teklifi ve mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır. 

Şeraiti Muayeneyi Haiz Olmayan Osmanlı Tebaası
nın Tüfk Vatandaşlığından ıskatı hakkında 2/651 

numaralı Hariciye Encümeni teklifi kanunîsi ve 
Mazbatası 

Türkiye Büyük! Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 12 .5 . 1927 
21 Karar Numarası 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Tabiiyet Kanununa müzeyyel 3 Nisan 1333 tarih
li Kanunun birinci maddesinin üçüncü fıkrasının ta
dilini mütazammın Başvekâletten varit olan ve Encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası hakkında 
Encümen'îmizde derdesti tetkik bulunan Türk Vatan
daşlığı Kanunu bu hususta ahkâmı muhtevi olmakla 
heyeti umumiyesi hakkında tayinj muameleye mahal 
olmadığına karar verilmiş ve mazbatası tanzim ve 
Malkamı Riyasete takdim edilmişti. 

Ancak bu kanun lâyihasının tazammün ettiği ci
heti camia ve şâmilenin vatandaşlık kanunu umumî
sine ayrı bir madde halinde dercine kanunun mevzuu 
itibariyle imkân görülemediğinden maddeı münferi
de şeddinde ayrıca tedvinini ihtiyaç hâsıl olmuş ve 
Hariciye Vekili Beyefendiriin de teklif ve huzur ve 
'iştirakiyle müzaJkere ve münalkaşa edilerek şeraiti 
muayyeneyi haiz olmayan Osmanlı tebaasının Türk 
Vatandaşlığından ıskatı hakkında kanun unvanı ile 
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ayrı bir kanun şeklinde yazılmasına ve müstaceliyetle 
müzakeresi lüzumuna karar verilmiştir. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Menteşe İstanbul 
Şükrü Kaya 

Kâtip Aza 
-Saffet 

Aza Aza 
Afyonkarahisar Tevfik Kâmil 

Ruşen Eşref 
Aza 

Mehmet Nuri 

Hariciye Encümeninin Teklifi 
Şeraiti Muayyeneyi Haiz olmayan Osmanlı tebaasının 

Türk Vatandaşlığından ıskatı hakkında Kanun 
Madde 1. — İstiklâl Muharebeleri esnasında 

Millî Mücadeleye iştirak etmeyerek Türkiye haricin
de kalan ve 24 Temmuz 1923 tarihinden işbu kanu
nun tarihi neşrine kadar Türkiye'ye avdet etmemiş 
olan Osmanlı tebaasının Türk Vatandaşlığından ıs
katına İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

Mer'î muahedat mucibince Türkiye lehine İhtiya
rı tabiiyet edenler bu hükümden müstesnadır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ha
riciye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, bu kanunun müzakeresine baş
lıyoruz. 

ıHeyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın, maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Şeraiti Muayyeneyi haiz olmayan Osmanlı Tebaasının 
Türk Vatandaşlığından ıskatı hakkında Kanun 

Madde 1. — İstiklâl Muharebeleri esnasında Millî 
Mücadeleye iştirak etmeyerek Türkiye haricinde ka
lan ve 24 Temmuz 1923 tarihinden işbu kanunun 
tarihi neşrine kadar Türkiye'ye avdet etmemiş olan 
Osmanlı tebaasının Türk vatandaşlığından ıskatına 
İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

Mer'i muahedat mucibince Türkiye lehine ihtiyarı 
tabiyet edenler bu hükümden müstenadır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi reye 
arz ediyorum, kabul edenler el kaldırsın, kabul etme
yenler el kaldırsın, kabul olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
muteberdik 
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REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi reye 
arz ediyorum, kalbul edenler lütfen el kaldırsın, ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın, ka'bül edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Ha
riciye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi reye 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

Efendim, ikinci maddede bir ifade yanlışlığı var
dır. Bu tashihi kanunun ikinci müzakeresinde yapa
rız. Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Ruznamenin onuncu maddesindeki kanun lâyiha
sının müzakeresine başlıyoruz. 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich Hü
kümeti arasında münakit ikamet mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında 1/1059 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich Hükümeti 
arasında münakit ikamet mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında 1/1059 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 

Encümeni Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
İBaşvekâleH 9 Şubat 1927 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 
6/586 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceîilesine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich Hükümeti 
arasında mün'alkit ikamet mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında, Hariciye Vekâleti Celilesinee tanzim edilen 
ve icra Vekilleri Heyetinin 30 Kânunusani 1927 ta
rihli içtîmaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip 
olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatası
nın musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Müktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye ile Almanya arasında Mün'akit ikamet 
mukavelünmaieKİine mütedair Esbabı Mueiba 

Lâyihası 
Almanya Hükümeti ile akit ve imza olunan mel-

fuf ikamet mukavelenamesi, Lozan Muahedenamesi-
oe merbut ikamet mukavelenamesinin istinat ettiği 
esasat dairesinde tanzim edilmiştir. 

Muhtelif Avrupa Devletlerinin ikamet mukavele
namelerinde kalbul ettikleri usulün aynını takip ede-
gelen Alman Hükümeti de kendi tebaasına tanıdığı 
hukuk ve imtiyazatı mevzuatı kanuniyei dahiliyesi iti-
iti baniyle, tebaai ecnebiyeye bahşedem ediğinden en 
ziyade miazharı müsaade millet muamelesi esası mua-
mielei mütekabile şartı ile kalbul edilmiştir. 

Filhakika, mütekabiliyet esası, mevzuatı kanu
niyei dahiliyesi itibariyle kendi tebaasına verdiği hu
kuku ecnebi tebaasınla tanımayan memleketler teba
asının ekseriya mütefaviıt bir muameleye maruz kal
malarını mucip ve binaenaleyh devletler arasındaki 
müsavatı muhil bir netice tevlit etmesi itibariyle o 
devletlere nazaran şayanı kabul görülemezse de Lo
zan Ahkâmına binaen ekseri hususatta tebaai ecne-
biyenin tebaai miahaliyeye teşmilini kabul ettiğimiz
den 'mütekabiliyet esasının takriri tebaai mahalliye 
muamelesini İta etmeyen devletlere karşı teminat teş
kil etmektedir. 

Muahedenin on ikinci maddesinde (tarafeyni akî-
dsynden biri tarafından işbu taraf memleketlinde 
müesses veya orada 'icrayı faaliyet etmekte bulunan 
tarafı diğer tebaasına ve bunların emval, hukuk ve 
menafiine ve fcezalıik tarafeyni mezkûreden bininin 
kavanini mucibince müteşekkil ve işbu tarafı diğerde 
müesses veya orada icrayi faaliyet etmekte bulunan 
şirketlerine filıiyaller, şubeler veya acentelerini, hali 
harpte bile, hiçbir istikrazı mecburî yahut bütün ec-
nebilerdien cibayet olunmayan sair İstisnaî vergiler 
tahmil edilmiyecektir.) denilmiş olması bazı ahkâmı 
itibariyle üçüncü bir devletle müsavat üzere muame
le esasına mübteni bir hükmü mahsusu muhtevi oldu
ğunu irae eylemektedir. Halbuki Lozan'da aynı mad
de bilvasıta mutlak bir mütekabiliyet esasını muta-
zammın olduğundan sırf Alman tebaasına diğer ec
nebi devletler tebaasından başka mütevafit bir mu
amele tatbik edilemeyeceği ve binaenaleyh onların da 
Lozan düveli akide tebaasına teşmil edilebileceği yek-
nazarda varidi hatır olabileceğinden, mevzuatı ka
nuniydi dahıil'iyelerinin zarurî bir neticesi olarak mez
kûr şekilde tadilen kabul edilen mezkûr on ikinci mad
de ahkâmının sui tevillere mahal vermemesini temi-
nen bu meselenin birinci madde mucibince Türki
ye Devletinin haiz olduğu mütekabiliyet esasına İra
sı halel edemıiyeceği hususunda, tarafeyn murahhas
ları ve kâtipleri tarafından mumzi zabıtnameye tasri-
hatı lâzime dercolunmuştur. Bu suretle bu maddenin 
de mütekabiliyet esası dair esimde tatbik olunabilece
ği tahtı temine alınmış oluyor. Muahedemin diğer ak
samı Lozan ikamet mukavelenamesi ahkâmı daire-
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sinde tanzim edildiği cihetle tafsilâtı saire itasına lü
zum ıgörülmemıiştıir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti Arasında 

İkamet Mukavelenamesi 
Bir Taraftan 
Türkiye Cumhuriyeti Reisi, 
Düğer Taraftan 
Alman Reich Hükümeti Reisi, 
Türkiye'deki Alman Tebaası ve Almanya'daki 

Türk tebaasının ikamet şartlarını tanzim etmek ar
zusu ile mütehassis olarak 3 Mart 1924 tarihli Türk -
Alman Muhadenet mucibince bu bapta bir mukavele 
akdine karar vermişler ve murahhasları olmak 
üzere, 

Türküye Reisicumhuru : 
Ticaret Vekilli Sabıkı Gaziantep Mebusu Ali Ce-

nanî Beyefendi ile Hariciye Vekâleti Müsteşarı Ali 
Şevki Beyefendi'yi 

Alman Reich Reisıi : 
Türkiye'deki fevkalâde murahhası Sefirikebir 

Mösyö Rudolf Nadolni'yi tayin etmişlerdir. 
Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber gö

rülen salâhiyetnamelerinliın yekdiğerine badettebliğ 
atideki maddeleri kararlaştırmışlardır : 

'Birinci Fasıl 
İkamet Şartları 

Madde 1. — Tarafeyni akideynden birinin tebaa 
ve şirketlerine işbu fasıl ahkâmından her birinin tat
biki, tarafı düğer tebaa ve şirketleri hakkında müteka
biliyeti tamme şartı mutlakına vabestedir. 

Tarafeynden biri kendi kavanini' dolayısiyle veya 
diğer bir suretle mevzubahis ahkâmdan herhangi bi
rinle müteatHik olmak üzere mütekabiliyet itasını red
dederse işbu tarafın tebaa ve şirketleri tarafı diğer 
ülkesinde aynı hükümden istifade edemiyecekler. 

Kısım 1 
Duhul ve İkamet 

Madde 2. — Tarafeyni akideynden birinin ülke
sinde tarafı diğer tebaası şahısları ve malları itiba
riyle umumî hukuku beyneldüvele tevfikan kabul edi
lecekler ve muamele göreceklerdir. 

İşbu tebaa orada şahısları, malları hukuk ve men
faatleri hususunda kavaain ve memurini mahalliye-
nin himayei tamme ve daümesine nail olacaklardır. 

Muhadirete müteallik ahkâma halel gelmeksizin, 
tebaai mezkûre memlekette mer'i kavanio ve niiza-
mata tevfikı hareket ederek işbu ülkeye duhul ve ora
da ikamet eylemekte serbestli tamı haiz olacaklar ve 

binaenaleyh o ülkeye gidip gelebilecek ve orada, mek-
siedebileceklerdir. 

Madde 3. — Tarafeyni akideynden birinin ülke
sinde, tarafı diğer tebaası, memleketlin kavanin ve 
nizamatına tevfikan her nevi emvalümenkule vte gay-
rimenkuleyi ihraz, tasarruf ve ferağ hakkını haiz ola
caklar ve tebaai mezkûre ;bu emvali bilhassa bey, 
mübadele, hibe, vasiyet veyahut diğer her suretle ta
sarruf edebilecekleri gibi kanun mucibince veraset 
tarikiyle yahut hibe ve vasiyet suretleriyle dahi: bun
larla malik olabileceklerdir. 

Madde 4. — Tarafeyni akideynden her birinin te
baası diğerinin ülkesinde .kavanin ve nizamatı mem
lekete tevfikı hareket ederek, icrası tebaai mahalliye-
ye hasredilmiş olanlardan maada her nevi sanat ve 
ticareti ücra ve herhangi bir hırfet ve mesleğe sülük 
etmek hakikini haiz olacaklardır. 

Madde 5. — Tarafeyni akideynden birinin ülke
sinde usulüne tevfikan müesses olan ticarî, sınaî ve
ya malî şirketler - nakliyat ve sigorta şirketleri dahili
dir - tarafı diğer memleketinde taranacaklardır. 

Şürekâtı mezkûre teşekküllerine, ehliyetlerime, 
ikame ve def'i dava haklarına müteallik bilcümle hu-
susatta kanunî millilerine tevfikan muamele görecek
lerdir. 

Mevzubahis şirketlerin diğer taraf âkit ülkesinde 
sanat veya ticaretlerini icra eylemeleri hususunun ka
bulü, işbu memlekette mer'i bulunan veya mer'i ola
cak olan kavanin ahkâmına tebaayetierine vabestedir. 
İşbu şirketler memleketin mevzuatı kanuniyesi daire
sinde ve bu mevzuatın eşkali kuyudu altında olmak 
üzere her türlü emvali menkuleyi ve kezalik şirketin 
işlemesine muktazi emvali gayrimenkuleyi ihraz ede-
Mleeekierdlir. Bu takdirde emvali gayrimenkule ih
razı keyfiyeti şirketin gayei teşekkülü olmamak mu
karrerdir. 

Madde 6. — Tarafeyni: akideynden birinin tebaa
sı diğer taraf ülkesinde hizmeti askeriyeye müteallik 
kanunlara tabi olmayacaklardır. Bunlar hizmeti as
keriye yerine kaim olan bütün hizmet ve mecburiyet 
veyahut mükellefiyetten istisna edileceklerdir. Men
faati ammeye müstenit olduğu kanunen mütehakkik 
bir sebep olmadıkça .ve tazminatı mubJkkası verilme
dikçe tebaai mezkûrenin emvali istimlâk olunamaya
cak veya - velev muvakkaten olsun - bunlar malla
rındaki intifalarından mahrum edİImiyeceklerdir. Hiç
bir istimlâk muamelesi evvelce İlân edilmeksizin vu-
kubulamıyacaktır. 

Madde 7. — Tarafeyni akideyn, gerek bir hükmi 
kanunî neticesinde, gerek zabıtai ahlâkiye, zabıtai 
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ısıhhiiye, yahut teseül hakkındaki kavaranı veya niza-
mata tevfikan, gerek devletin dahilî ve haricî emni
yetine müteallik esbaptan dolayı tarafı dıiğer tebaası
nı tedabiri ferdiye ile tart ve ihraç eylemek hakkını 
muhafaza ederler. İşbu tarafı diğer tart ve ihraç olu
nanlar ile ailelerini, eğer bunların tabiiyetleri salahıi-
ıyettar şehbenderleri tarafından tasıdilk edilmiş ise, 
her zaman kabul etmeyi taahhüt eyler. 

Tart ve (ihraç keyfiyeti, hıfzıssıhha ve insaniyete 
muvafık şerait dairesinde icra olunacaktır. 

Kısım 2 
Ahkâmı Maliye 

Mailde 8. — Tarafeyni akideynden. birinin ülke
sinde meks ve ikamet için ve kezalİk dördüncü mad
dede mezkûr şerait altında tarafı diğer tebaasına mü
saade edilmiş olan her nevi ticaret*- meslek, sanat, is-
tismarat, yahut herhangi bir mahiyette olursa olisun 
faaliyet İcrası için işbu tarafı diğer tebaası, tebaai 
mahalliyenin tabi tutulduklarından başka veya daha 
fazla hiçbir gûna rüsuma" - vergiye ve gümrük resmi
ne - ve ancaik vergilere muadil bulunacak hiçbir gû-
ına aidata yahut satir mümasil mükellefiyete tabi olma
yacaklardır.; 

Tarafeyni akideynden bilinin, memaliki ecnebi-
yede mukim olan ve tarafı diğer ülkesinden geçtiği 
esnada herhangi bir faaliyette bulunan tebaası, mem
lekette mier'i ahkâmı maliye mefadınca aynı mahiyet 
ve ehemmiyette bir faaliyet için tebaai mahalliyenin 
veya bütün diğer ecnebilerin taM tutulduklarından 
başka veya daha fazla hiçbir gûna rüsuma - vergiye 
ve gümrük resmine -. ve ancak vergilere muadil 'bu
lunacak hiçbir gûna aidata veyahut sair mümasil mü
kellefiyete tabi olmayacaklardır. 

Tarafeyni akideynden birinin tebaasının diğer ta
raf ülkesindeki emval, hukuk ve menafii, gerek işbu 
emvalin ihraz, tasarruf ve intifaı hususlarında ve ge
rek bunların ferağ, intikal ve tevarüsünde tebaai ma
halliyenin emval, hukuk ve menafİline mevzu olan
lardan, başka veya daha yüksek hiçbir gûna mükelle
fiyete, rüsuma, yahut bilvasıta veya bilâvasıta yergi
ye tabi tutulmayacaklardır. 

Tarafeyni akideynin tebaası, mallarının furuhtun-
dan mütehassıl esmanı veya aynien bu mallarım mem
lekette cari ahkâmı kanuniye kaydı altında, serbest
çe ihraç etmeye sureti muhsusada mezun olup bu hu
susta tebaai mahalliyenin tediye edeceği miktardan 
daha yüksek vergilere, harçlara ve aidata, ecnebi sı-
fatiyle, tabi tutulmayacaklardır. 

Madde 9. — Tarafeyni akideynden birinin kanu
nu mucibince teşekkül etmiş olup beşinci maddede 

mezkûr şiaraliıt altında ıtaırtafı diğer ülkıesiinıde teessüs 
eyîjeyen ve önada dcmaıyti faaliyet eden ticarî, sınaî, veya 
msâî şkketıljar -maklüyalt ve sigorta şlirfcatilıarii dahilidir- iş
bu tarafı diğerin kavanini mucibince kendi ülkesinde 
(teşekkül etimliş aynı malbJiyeltite şlirketlliariin talhi tultül-
duklarındlan başka hiçbir gûna rüsuma - vergi, gürn-
rükresmd - ve ancak vergilere muadil bulunacak hiç
bir gûna aidata yahut sair mümasil mükellefiyete ta
bi olmayacaklardır. 

Aıymı ahkâm, tanlafeıynjddn akiıdeydein 'birine mensup 
finma veya şiırkatlierün, beşlinci maddede mezkûr şerait 
atonıda taraf ı dtiğer ülkesinde teessüs etmliş dlaın veya 
orada ierayi faaliyet etmekte bulunan «Filiiyal» şube, 
aoanite veya ısalir mıüımiesisijljiklemıne 'dahi ıtlaitbik oıllumacafc-

Şurası mukarrerdir ki: Bu flimua veya şirketler, 
merkezi idareleri işbu tarafı diğerin haricinde bulun
duğu takdirde salifuzzifcir filiyailer, şubeler, acente-
'ler ve mümessilliklerin tarafı mezkûr ülkesinde bil
fiil İşletilen sermayeleri için veyahut vergiye tutula
cak sermayemin tahkiki mümkün olmazsa, orada ha
kikaten iktisap ettikleri teneffü ve iratlarını mezkûr 
ısıarmayeyi ıtaıyine hadim oHaJbillimesli hasebiyle, burular 
üzerinden tekâlife tabi olacaklardır. 

Madde 10. — Tarafeyni akideynden birinin hü
kümeti, her ne nam ve mahiyette olursa olsun mü-
kellefiyatı maliyeden muafiyat ihdas ederse bu mua-
fiyat kendi tebaa veya şirketleri hakkında olduğu gi
bi kendi ülkesinde müesses tarafı diğer tebaa veya 
şirketlerine dahi bahşolunacaktır. 

İşbu hüküm, devlet tarafından vücuda getirilen 
müesseselere veya bir hizmeti umumiye imtiyazını 
haiz olanlara bahşedilmiş olan vergi muafiyetlerinden 
istifadeyi talep için mabehilihticaç olamaz. 

Madde 11. — Sekizinci maddeden onuncu mad
deye kadar zikredilmiş olan hususatın kâffesinde, vi
lâyetler veya mahallî idarelerce tarafeyni akıdeyn te
baasına tarh olunacak rüsum - vergi ve gümrük res
mi - ve ancak vergilere muadil bulunacak aidat ve
ya sair mümasil mükellefiyet, tebaai mahalliyeye tarh 
olunacaklardan kattiyyen başka veya daha yüksek 
olmayacaktır, 

Madde 12. — Tarafeyni akideynden biri tarafın
dan işbu taraf memleketinde müesses veya orada 
icrayi faaliyet etmekte bulunan tarafı diğer tebaası
na ve bunların emval, hukuk ve menafime ve kezalik 
tarafeyni mezkûreden birinin kavanini mucibince 
müteşekkil ve işbu tarafı diğerde müesses veya ora-
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da icrayı faaliyet etmekte bulunan şirketlerine, fili-
yaller, şubeler veya acentelerine, hali harpte bile, 
hiçbir istikraza mecburî, yahut - bütün ecnebilerden 
cibayet olunmayan sair istisnaî vergiler tahsil edil-
miyecekıtir. 

Fasıl 2 
Salâhiyeti adliye 

ıMadde 13. — Tarafeyni akideynden herbirinin 
tebaası tarafı diğer ülkesinde şahıs ve mallarının hima-
yei kanuniye ve adliyesine müteallik olan kâffei hu-
susatta aynı ile tebaai mahalliyeye edilen muamele
den müstefit olacaklardır. 

'Binaenaleyh; ayniyle tebaai mahalliyenin tabi ol
duğu şerait dairesinde mahkemelere kemali suhulet 
ve hürriyetle müracaat ve ikame ve defi dava ede
bileceklerdir. Masarifi muhakemeyi müemmen kefa
let akçesine ve meccani müzahareti adliyeye müteal
lik ahkâm, Ibu mesailin tarafeyni arasında akdedilecek 
bir mükavelei mahsusa ile tanzimine, kadar, mahallî 
mevzuatı kanuniye dairesinde icra edilecektir. 

Fasıl 2 
Ahkâmı nihaiye 

'Madde 1'4. — îşbu mukavelename tasdik oluna
cak ve tasdiknameler mümkün olduğu kadar sür'atle 
Berlin'de teati edilecektir, 

Bu mukavelename, tasdiknamelerin teatisi tarihin
den bir ay sonra dahili mer'iyet olacak ve üç sene 
müddetle muteber tutulacaktır. 

Üç senelik devrenin hitamından lâakall altı ay 
evvel tarafeyni akideynden biri veya diğeri canibin
den mukavelename, fesholunmadığı takdirde, iki ta
raftan biri canibinden feshedildiği günden büitibar 
bir senelik mühletin hitamına kadar mer'iyette kala
caktır, 

Tasdİcenlilmekal murahhaslar işbu mukavelena
meyi imza ve mühürleri ile tahtim eylediler. 

İmza Protokolü 
İkamet Mukavelenamesinin imzası esnasında zîr-

de vazıülimza murahhaslar tevziatı atiyede bulunmak" 
hususunda mutabık kalmışlardır: 

İkinci maddeye müteferrian: 
1. — İkinci, madde ahkâmının pasaportlar hak

kındaki fcavanin ve nizamata halel getirmemesi mu
karrerdir. 

2., — Tarafeyni akideynden herbiri, işbu taraf ül
kesinden müfarekat etmek isteyen vesaiti maliyeden 
mahrum tarafı diğer tebaasına, bunların fakra zaru
retleri salâhiyettar mümessili siyasî veya şehbenderi 
tarafından musadak olduğu takire, meccani vize ita 

eylemeye, mütekabiliyet esası dairesinde, amade bu
lunduğunu beyan eder. 

Sekizinci maddeye müteferrian : 
1. — Türkiye Hükümeti altı ay müddeti tecavüz 

etmeyen bir meksi muvakkat için, ve memlekette 
ikamet maksadım haiz olmaksızın Türkiye'ye gelen 
tarafı diğer seyyahlarına, yol mükellefiyeti ve mektep 
vergisi gibi memlekette mukim bulunanlar için mec
burî olan vergileri tahmil etmemek hususuna itina 
edecektir. 

Şu kadar ki kavanini aidesi mucibince istiyfa 
edilecek olan bilâvasıta vergiler ile kazanç vergisinin, 
bu hükmün şümulü altına girmemesi mukarrerdir. 

2. — Bir hissi insaniyetle mütahalli olan Türkiye 
Hükümeti 1918 senesinde servetlerini zıyaa maruz 
bırakarak memleketten ihraç edilmiş ve o vakitten 
beri Türkiye'ye avdet eylememiş olan Almanları, te
mettü vergisi bekayasını tediyeden affetmeye amade 
bulunduğunu beyan eder. 

3. — Tarafeyni akideyn, tekâlifi muzaafayı yani 
aynı varidat ve aynı servet üzerine iki memleketten 
vergiler cibayeti keyfiyetini bertaraf etmek için bir 
sureti hallin müstahdef müzakerata girişmek husu
sunda mutabık kalmışlardır. 

Onuncu maddeye müteferrian : 
iŞurası müfcarredir ki: tarafeyni akideynden biri

nin teklifi muzaafı bertaraf etmek için yahut vergi
lere ait hususatta mütakabilen yekdiğerine muavenet 
ve müzaharet ibrazı zımmında mukavelât veya iti-
lâifat ile üçüncü bir devlete bahşetmiş olduğu veya 
atide bahşedeceği imtiyazata onuncu maddenin birin
ci fıkrası ahkâmı taalluk etmez. 

Bu protokol işbu mukavelenamenin cüz'ü mü
temmimi olup mukavelename ile 'birlikte iktisabı 
mer'iyet eder. 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
12 . 5 . 1927 

Riyaseti Celileye 
Türkiye ile Almanya arasında akdedilmiş olan 

11 Kânunusani 1927 tarihli ikamet mukavelenamesi
nin tasdikli hakkında Başvekâletten alınan kanun lâ
yihası ile merbütatı Hariciye Encümeninde mütalâa 
edildi, 

Mukavelenamenin metni ile müzakere zabıtname
lerinin tötM'kinden ve murahhas Ali Cenani Beyefen
dinin izahatından anlaşıldığı veçhile Lozan'da düveli 
müttefika ile imza edilmiş olan 24 Temmuz 1923 ta
rihli ikamet ve salâbJyetÜ adliye mukavelenamesi işbu 
müzakerat için esas jtitihaz edilmiş olduğundan tay 
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edilen bir kaç ımadde ile bazı tahrir teferruatı istisna 
edilirse iki mukavele lafız ve müddea itibariyle bir
birine tetabuk ermektedir. 

Bir tarafa mensup eşhasın diğer taraf ülkesine du
hul ve ikametleri; orada her nevi emvali menkule 
ve gayrimenkuleye temellük ve bilcümle tasarrufatı 
icra edebilmeleri, ihraz, tasarruf ve intifa, ferağ, in
tikal ve tevarüs hususlarında carî rüsum ve tekâlifte 
ve muhtemel mükellefiyeti maliye muafiyetlerinde 
muamelei milliyeye mazhar olmaları, tebaai mahal-
lİyeye münhasır hırf ve sanayi ve mesalikten maada-
siyle iştigal edebilmeleri ve onlardan talep edilenler
den başka /ve daha yüksek rüsuma, hizmeti askeriye 
ve onun yerine kaim olacak her «türlü mükel'lefiyata 
tabi olmamaları, geçici bir faaliyette bulunacakların 
da rüsum ve tekâlifte yerli ve ecnebilerle müsavi mu
amele görmeleri; esbabı makbuleden dolayı teb'it 
ölunabilmderi; şirketlerin malî mükellefiyetleri ile 
vilâyet ve rnahallî idarder canibinden eşhas ve şir
ketlerden tahsil edilecek kâffeı rüsumda muamelei 
milliye esası carî olması gibi ikamet mukavelenarne-
lerine derci mutat ,olan ahkâm birindi .fasılda zikr ve 
tadat edilmiş ve bir tarafa mensup eşhas ve şürekânın 
işbu hukuktan istüfadderi tam bir .muamelei müte
kabile esası ile meşrut bulunmuştur. 

ikinci salâhiyeti adliye faslı da ahkâmı mutadeyi 
muhtevidir-

Mukavelenin hususiyetlerine gelince: 
L, Düveli mütteffika tebaasının Türkiye'de icra 

etmekte oldukları meslekler hakkında 1 Kânunusani 
192'3̂ te mevcut vaziyeti fiiliyenin ihlâl edilmeyeceği
ne dair Lozan ikamet rmıkavdenamesinin dördüncü 
maddesindeki kayıt ve hak bu mukavdede mevcut 
değildir. 

2. Sekizinci maddeye tarafeyn tebaasının malla
rını veya satış hasılatını memlekette rner'i ihkâmı 
kanuniyeye riayet kaydı ihtirazîsi tahtında serbestçe 
ihraca mezun olduklarına, ve bu harita ecnebi sıfatiyle 
yerlilerden fazla ,,rÜsum, tekâlif ve aidata tabi olma
yacaklarına dair bir hüküm ilâve olunmuştur. 

3. Teb'it olunacak kimse ile ailesinin diğer ta
raf ülkesine kabulleri mecburiyeti tabiiyetlerinin sa-
lâhiyettar konsolosu tarafından tasdik edilmesiyle 
meşrut olduğu yedinci maddede tayin edilmiştir. 

4J Yerlilerden istiyfa olunanlardan başka veya 
daha ağır olarak ecnebi eşhas ve şirketlerinden istiy-
faSı caiz olmayan malî mükellefiyet 8, 9 ve 11 nci 
maddelerde tasrih olunurken vergiye müşabih aidat
tan ayrıca bahsediltoîştüv 
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İbarelerin mefhumu muhalefetine göre vergiye 
müşabih olmayan aidat caizüt tahsildir. Bizde bu ka
bilden aidat mevcut olmadığına göre Almanya'nın 
vaziyeti mahsusası nazarı itibara alınarak konulmuş 
olan bu hükümden maksût Alman ırkına .mensup ol
mayan ecnebi talebeye münhasır Darülfünun harcı 
ile ecnebi şirketlerden devlet ve idare! mahalliye he
sabına istiyfa edilebilecek hususî takslardır. Bunlar 
diğer ecnebilerden ayrı bir muamele yapılmamak kay-
dîyle bizden de isitiyfa olunabilecektir. Bu muamde 
Alman olmayan ecanibin tabi oldukları umumî mua
meledir. 

Vakıa Prase Verbardeki Alman deklerasyonu bir 
taraflı ise de birinci maddedeki işbu muahede tatbi
katının jnutlak ve her suretle mütekabil olması itiba
riyle atiyen Türk tebaasından olmayan Türk ırkına 
mensup talebeye mdkteplerimizce gösterilmesi müm
kün olan malî suhuletlerin Alman talebelerine numu
ne olamayacağının hükümetçe temin buyurulması 
lâzımdır. 

'5- Lozan ikamet mukavdesinin yirmi ikinci 
maddesi mütekait devletler tebaası ile şirket, şube, 
fiiliyal ve acentelerinin velev hali harpte bile istikrazı 
cebrî veya (servet üzerinden istisnaî ifraz Prdeve-
ment Exceptionnd) ile metalip olmayacaklarını mu-
liimıdir. Bu mukavelenin mukabil 12 nci maddesinde 
(Servet üzerinden) tabiri eksik ve binaenaleyh bu mu-
kavdenin ayrı bir |hiükmü ihtiva etmesi muhtemel 
ise de işbu hüküm ecnebilerden alınmak kaydıyle 
meşru ve Lozan ikamet mukavelesi ise bu mukavele
den sonra münkazi olacağından bilfiil mahzuru daî 
görülmemiştir. 

ıMukalvele üç seneliktir. Bu müddetin hitamından 
akalli altı ay evvel feshi diğer bir tarafa ihbar olu
nabilir. Olunmadığı takdirde tarafeynden biri cani
binden feshi ihbar olunduğu tarihten bir sene son
raya kadar mer'iyette kalacaktır. 

Duhul ve ikamet hakkındaki ahkâmın pasaport 
kavanin ve nizamatına halelras etmeyeceği imza za
bıtnamesinde usulen tasrih edilmiş ve fakru zaruret
leri 'salâhiyeltitar siyasi ve şehbenderî memurlar tara
fından tasdik olunacaklara mütekâbilen meccani hu
ruç vizesi itası kabul olunmuştur. Zabıtname ile ka
bul olunan sair hükümler memlekette ikametleri altı 
ayı tecavüz etmeyen Alman tebaasından yol ve mek
tep vergisinin talep edilmemesine itina olunacağı 
(Duhuliye Vekâletinin 2 Teşrinievvel 1926 tarihli ta
mimi de bu mealdedir) 1918 senesinde Türkiye'den 
ihraç edilipte bilâıhara avdet eden Almanlardan te
mettü vergisi bekayası aranılmayacağı, aynı varidat 
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ve aynı servetten iki memlekette vergi tahsilini ber
taraf etmek üzere müzakerata girişileceği,, fakat 'bu 
hususta bir devleti saliseye ahden bahşedilehilecek 
imtiyazatın diğer tarafa şamil olmıyacağı hususları^ 
dan ibarettir. 

Esasatı anifeyi ihtiva eden Türk - Alman muka
velenamesinin tasdiki Heyetti Umurniyeye arz olu
nur. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri namına 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

Aza 
Saffet 
Aza 

fevttik Kâmil 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Aza 
Afyonkarahisar 

Ruşen Eşref 
Az^ 

Mehmet Nuri 

Türkiye Deivleti ile Alman Reicih Hükümeti arasında 
münakit ikamet mukavelenamesinin tasdikine dair 

'Kanun 
Türkiye Devleti ile Alman Reich Hükümeti ara

sında 11 Kânunusani 1927 tarihlinde Ankara'da Akit 
ve imza olunan ikamet mukavelenamesi kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

Madde 2. — tşibu mukavelenamenin icrayı ahkâ
mına tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30 Kânunusani 1927 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

•Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa AbdüMıalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

- Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekilli 

Dr. Tevfik Rüşjtü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Doktor Refik 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sa'bri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın, maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Devleti ile Alman Reich Hükümeti arasında 
münakit ikamet mukavelenamesinin tasdikine dair 

Kanun 
Madde 1. — Türkiye Devleti ile Alman Reich 

Hükümeti arasında 11 Kânunusani 1927 tarihinde 
Ankara'da akit ve imza olunan ikamet mukavelena
mesi kalbul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorumı, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın, kabul olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu mukavelenin icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın, kalbul etmeyenler Kiltifen el kal
dırsın, kabul olunmuştur. 

•Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Efendim reylerini istimal etmeyen rüfeka lütfen 
reylerini istimal etsinler. İstihsali ârâ muamelesi hi
tam bulmuştur. Neticei ârâyı arz ediyorum. 

Muhtelif devairin 1926 senesi bütçelerinde müna
kale icrasına dair olan kanunun ikinci defa reye 
vaz'ında, 144 zait reye iştirak etmiştir. Muamele ta
mamdır, 142 kalbul, 1 ret, ve bir de müstenkif var
dır. Binaenaleyh kanun 142 rey ile kabul edilmiştir. 

Düveli itilâfiyece mütareke esnasında bilâbedel 
işgal edilmiş olan arazi ve müsakkafat vergilerinin af
fına dair olan kanuna rey veren azanın adedi 144'tür, 
muamele tamamıdır, 143 kalbul, bir müstenkif vardır. 
Binaenaleyh kanun 143 reyle kabul edilmiştir. 

Efendim bu inikada nihayet veriyorum. Gelecek 
inikat saat 14'dedir. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 15.35 
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Muhtelif Devairin 1926 Senesi Bütçelerinde Münakeie terasına Dair Olan Kanunun İkinci Defa Reye Vazı 
Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil 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 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Şükrü B, 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

287 
144 
142 

1 
1 

142 
1 

[Kabul Edenler] 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
İbrahim Tâli B, 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan HâmitB. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Halet B. 

ESKİŞEHtR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanı B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 
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KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Rıza B. 

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

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B, 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

İ : 68 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

NİĞDE 

Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B. 

ORDU 

Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Esat B. 
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[Redd 

ERZU 

SARUHAN 

Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Nafiz B. 
Yaşar B. 

SİİRD 

Halil Hulki B. 

SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 

Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

eden] 

RUM 
Raif B. 

İÇekinser\ 

ERZURUM 
Cazim B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
AliB. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

[Reye iştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Musa Kâzım B. (M ) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

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

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B, 
Rasih B, 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfki "B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 
Süleyman Sırrı B, 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B/. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Fevzi B. (M.) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B, 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Münir Hüsrev B. 
Ziyaettin B. (M.) 
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ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 

GAZÎAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. M.) 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. (M.) 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. (İ. M.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Fuat B. (M.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

I KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 

Lûtfi Müfit B. (M.) 
Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B.(M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. (M.) 
Recai B. (M.) 

RİZE 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B, 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rasim B. (İ. M.) 
Şemsettin B. (M.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKA D 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B.. 
Şefik B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. (M.) 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Tünâh Hilmi B. (M.) 
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Düveli Itilâfiyect Mütareke Esnasında Büabedel tşgal Edilmiş Ötan Müsakkafat ve Arazi Vergilerinin Affı 
Hakkındaki Kanunun Neticei Arası 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 

AFYÖNKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil 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 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet Ş. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Şükrü B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 
144 
143 

1 
142 

1 

[Kabul Edenler] 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DLNlZLt 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARlBEKİR 
Cavit B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. : 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERG ANT 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdühak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenanı B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mustâfa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ali ŞuUri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

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

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KOCAELİ 
I Ragıp B. 
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KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rıza B. 

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

MARDİN 
Abdülgaai B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B, 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

î : 68 16 . 5 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 

Niyazi B, 

NİĞDE 

Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B. 

ORDU 

Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 

[Müst 

. 1927 C : 1/ 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

enkif] 

ÇORUM 

TEKİRDAĞ 

Faik B. 

TOKAD 

Bekir Sami B. 

TRABZON 

Abdullah B. 
Rahmi B. 

UR FA 

Ali B. 

Dr. Refet B. 
Saffet B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Yusuf Ziya B. 

İsmet B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B, 
Neşet B. 

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

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. 

BİGA 
Samih Rıfat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Münir B, 

DENIZLI 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B, 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Fevzi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Münir Hüsrev B. 
Ziyaettin B, 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZIAYINTAP 

Ahmet Azmi B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 

Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tank B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 

Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKARİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

| Mükerrem B. 
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İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

— KÜTAHYA 
Faik B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Paşa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B-
Mithat B. 
Nurettin B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Recai B. 

RİZE 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Rasim B. 
Şemsettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 
Kâmil B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B, 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B, 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

— 181 — 




