
T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

ALTMIŞ BEŞİNCİ İNİKAT 

29 - V - 1930 PERŞEMBE 

Münderecat Sayfa 
1 — Sabık zabit hulâsası 238 
2 — Hayale edilen evrak 238 
3 — Riyaset Divanının Heyeti Umumi-

yeye maruzatı 239 
1 — İcra harçları tarifesi hakkındaki 

kanun lâyihasının geri verilmesine dair Baş
vekâlet tezkeresi 239 

2 — îera ve iflâs kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkında kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 239 

3 —Divanı Âlî azasına verilecek yevmi
ye, hakkındaki tezkerenin geri verilmesine 
dair Başvekâlet tezkeresi * 239 

4 — Tuz nakliyatı ve tuz çuvalı imali 
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6 —. Müzayede, münakaşa ve ihalât ka
nununun 8 inci maddesinin tefsiri hakkın
daki tezkerenin geri verilmesine dair Baş
vekâlet tezkeresi 240 

7 — Katil maddesinden 10 sene ağır 
hapse mahkûm olup maluliyeti raporla 
sabit olan Mustafa Hannavi, Kayseri hapis
hanesinde mahpus Ibrahimin affi ve Tari
katı selâhiyeye intisabından dolayi Ankara 
İstiklâl mahkemesince 10 sene hapse mah
kûm edilen Süleman Radi Beyin geri kalan 
cezasının affi hakkındaki tezkerelerin geri 
verilmesine dair Başvekâlet tezkereleri 240 
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lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 240,254,257 

3 — Maliye Vekâleti 1929 senesi bütçe
sine munzam tahsisat verilmesine dair 1/707 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encüme
ni mazbatası 241,260 

4 - r Evkaf Umumî Müdürlüğü 1930 
senesi bütçesi hakkında 1/599 numaralı 
kanun lâyihasile Ahimes'ut nahiyesinde 
yaptırılacak su kuyusu için Evkaf U. Mü
dürlüğü 1930 senesi bütçesine 25 000 
liralık tahsisat konulmasına dair 3/465 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası'. 241,254,263 

5 — İstanbul Darülfünunun 1930 
senesi bütçesi hakkında 1/683 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası 243,255 
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lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 246 
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İ — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Nurettin Ali Beyin riyasetlerile aktedilerek 
Yüksek Mühendis Mektebi, Ankara îmar Müdür
lüğü şehir ve köy yatı mektepleri ve Tahlisiye 
İdaresinin 1930 bütçelerile 1929 bütçesinin bir fas
lına tahsisatı fevkalâde vaz'ına ve bazı fasıl ve 
maddeleri arasında münakale icrasına, Türkiye 
ile Bulgaristan arasında mün'akit mukavelename
nin tasdikına ve vilâyat mühendis ve fen memur
larına ihtisas ücreti verilmesine mütedair kanun 

lâyihaları ile Büyük Millet Meclisi Âzasından 
masuniyetlerinin ref'ine veyahut ifadelerinin ahzi 
talep edilen bazı zevata müteallik mazbatalar mü
zakere ve kabul edildikten sonra perşembe günü 
toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Tokat Denizli 

Nurettin Ali 8. Tevfik II. Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Cumhuriyet Merkez Bankası hakkında 

(İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenlerine ) 
2 — Millî bankalarca teşkil olunacak şeker şir

ketine iştirake ve avans verilmesine dair ( Bütçe 
Encümenine) 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Estonya Hükümeti 
arasında mün'akit ticaret ve seyrisefain muahede-
namesinin tasdiki hakkında (Hariciye ve İktisat 
Encümenlerine ) 

4 — Türkiye Cümhuriyetile İspanya Hükümeti 
arasında imza edilen uzlaşma, adlî tesviye ve ha
kem muahedesinin tasdiki hakkında (Hariciye En
cümenine ) 

5 — Umumî ve hususî kaza salâhiyetini haiz 
mahkemeler arasındaki ihtilâfın halli hakkında 
(Adliye Encümenine) 

6 — Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti 
idaresi hakkında ( Bütçe Encümenine ) 

Tezkereler 
7 — Kuyucak nahiyesinden Musaoğlu Ahmedin 

ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ( Adliye Encümenine) 

8 — Mahalli tahsili olmryan borçların terkini 
hakkındaki cetvellerin gönderildiğine dair Baş
vekâlet tezkeresi ( Bütçe Encümenine ) 

9 — Müsakkafat kanununun dördüncü madde
sinin dördüncü fıkrasının tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi ( Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

10 — 28 mayıs 1929 tarih ve 1466 numaralı 
kanunun 2 inci maddesinde muharrer (şekli ita) 
kaydının ' tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
(İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenlerine). 

Mazbatalar 
11 — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur 

ve Divanı Muhasebatın 1930 senesi mart ve nisan 
aylan hesabatı hakkında 5/57 numaralı Meclis 
Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (Ruz-
nameye). 

12 — Erzincan Meb'usu Saffet Beyin, 21 mart 
1927 tarih ve 995 numaralı kanunun 1 inci madde
sine 1 fıkra tezyili hakkında 2/132 numaralı ka
nun teklifi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları (Ruznameye). 

13 — Evkaf Umum Müdürlüğü 1929 senesi 

bütçesinde 53 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/702 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (Ruznameye). 

14 — Giresun vilâyetine 54 000 liranın ikrazı 
hakkında 1/697 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (Ruznameye). 

15 — Gümrük tarife kanununun 31 inci mad
desinin tefsiri hakkında 3/407 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (Ruznameye). 

16 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür
lüğünün 1926 senesi hesabı kafisi hakkında 1/675 
numaralı kanun lâyihasile Hudut ve Sahiller Sıh
hat Umum Müdürlüğünün 1926 senesi hesabi kaf
isine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/413 numaralı Divanı Muha
sebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı Muhasebat En
cümeni mazbatası (Ruznameye). 

17 — İzmirli Mustafa Celâl Efendinin istiklâl 
madalyasile taltifi hakkında 3/448 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa Encümeni maz
batası ( Ruznameye ) 

18 — İzmire tabi Torbalı Köyünden Emin Be
yin kırmızı şeritli istiklâl madalyasile taltifi hak
kında 5/56 numaralı Millî Müdafaa Encümeni 
mazbatası ( Ruznameye ) 

19 — Kabahatlerin affi ve bazı cürümlerin ta
kibat ve cezalarının tecili hakkındaki kanunun 
4 üncü maddesinin tefsirine *dair 3/463 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası ( Ruznameye ) 

20 — Maliye Vekâleti 1929 senesi bütçesine 
munzam tahsisat verilmesine dair 1/707 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
( Ruznameye ) 

21 — Mekteplerde askerlik dersleri okutan 
muallimlerin ücretleri hakkında 1/637 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
( Ruznameye ) 

22 — Memurin kanununun 1 inci muvakkat 
maddesindeki müddetin temdidi hakkında 1/705 
numaralı kanun lâyihası ve Memurin Kanunu Mu
vakkat Encümeni mazbatası ( Ruznameye ) 

23 — Uyuşturucu maddeler hakkındaki 1369 
numaralı kanunun sekizinci maddesile 16 inci 
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maddesinin son fıkrasının tadili hakkında 1/667 
numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimaî Mu
avenet ve Adliye Encümenleri mazbataları (Ruz
nameye). 

24 — Devlet Demiryolları ve Limanlan Umum 
Müdürlüğünün 1930 senesi bütçe kanununun bazı 
maddeleri hakkında 1/661 numaralı kanun lâyi
hası ve Bütçe Encümeni mazbatası (Ruznameye). 

25 —>• Seyrisefain İdaresinin 1926 senesi hesabı 
kafisi hakkında 1/578 numaralı kanun lâyihasile 
Seyrisefain Umum Müdürlüğünün 1926 senesine 
ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 3/451 numaralı Divanı Muhasebat Riya
seti tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatası (Ruznameye). 

26 — Türkiye Oümhuriyetile İngiltere, Fransa, 
İsveç ve Romanya Hükümetleri arasında imza 
edilmiş olan ticaret ve seyrisefain muahedelerinin 
tasdiki hakkında 1/690 numaralı kanun lâyihaları 
ve Hariciye ve İktisat Encümenleri mazbataları 
(Ruznameye). 

27 — Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 senesi 
bütçesi hakkında 1/599 numaralı kanun lâyiha
sile Ahimesut Nahiyesinde yaptırılacak su ku
yusu için Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 senesi 
bütçesine 25 000 liralık tahsisat konulmasına da
ir 3/465 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (Ruznameye). 

28 — İstanbul Darülfünununun 1930 senesi 
bütçesi hakkında 1/683 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (Ruznameye). 

|ffli • ı'ı _ 

Kâtipler 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 15 

Reis — Hasan B. 
Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHISAR), Süreyya Tevfik B. (TOKAT ) 

Reis — Celse açılmıştır Efendim; 

RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
1 — İcra harçları tarifesi hakkındaki kanun 

lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâlet tez
keresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
3/4/1930 tarih ve 6/1027 numaralı tezkere ile 

takdim kılınan icra harç tarifesi lâyihasının iadesi 
Adliye Vekâletinden rica edilmektedir. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyrulması arzo-
lunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Reis — İade ediyoruz efendim. 
2— İcra ve iflâs kanununun bazı maddelerinin 

tadili hakkında kanun lâyihasının geri verilmesine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
İcra ve iflâs kanununun bazı maddelerinin ta

dili hakkında 1/5/1930 tarih ve 6/1417 numaralı 
tezkere ile takdim kılınan kanun lâyihasının iadesi 
Adliye Vekâletinden rica edilmektedir. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyrulması arzo-
lunur efendim 

Başvekil 
İsmet 

Reis — İade ediyoruz efendim. 

3 — Divanı Âlî azasına verilecek yevmiye hak
kındaki tezkerenin geri verilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Divanı Âlî azalarına verilecek yevmiyeler hak

kında yazılan 6/425 numaralı ve 4 şubat 1930 ta
rihli tefsir talebini havi tezkerenin iadesi, Maliye 
Vekâletinden rica edilmektedir. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyrulması arzo-
lunur efendim 

Başvekil 
İsmet 

Reis — İade ediyoruz efendim. 
4 — Tuz nakliyatı ve tuz çuvalı imali hakkın

daki kanun lâyihasının geri verilmesine dair Baş
vekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Tuz nakliyatı ve tuz çuvalı imali hakkında 

23/2/1930 tarih ve 6/641 numaralı tezkere ile tak
dim kılman kanun lâyihasının idaesi Maliye. Vekâ
letinden rica edilmektedir. 

Muktazasmın ifasına. müsaade buyrulması arzo-
lunur efendim 

Başvekil. 
İsmet 

Reis — Alelusul iade ediyoruz. 
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5 — Ticaret kanununun 140 ve 150 inci madde

lerinin tashihi hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Ticaret kanununun 148 ve 150 inci maddeleri

nin tadili hakkında 19 şubat 1927 tarih ve 6/696 
numaralı tezkere ile takdim kılınan kanun lâyiha
sının iadesi Adliye Vekâletinden rica edilmektedir. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulması arzo-
lunur efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Reis — İade ediyoruz efendim. 

6 — Müzayede, münakaşa ve ihalât kanununun 
8 inci maddesinin tefsiri hakkındaki tezkerenin geri 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE _____ 
Müzayede, münakaşa ve ihalât kanununun 8 

inci maddesinin tefsiri hakkında yazılan 22/1/1930 
tarih ve 6/286 numaralı tezkerenin iadesi Maarif 
Vekâletinden rica edilmektedir. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulması arzo-

lunur efendim. 

Reis — İade ediyoruz. 

Başvekil 
İsmet 

7 — Katil maddesinden 10 sene ağır hapse mah
kûm olup maluliyeti raporla sabit olan Mustafa 
Hannavi, Kayseri hapishanesinde mahpus tbrahi-
min affi ve tarikatı selâhiyeye intisabından dolayı 
Ankara İstiklâl Mahkemesince 10 sene hapse mah
kûm edilen Süleyman Radi Beyin geri kalan ceza
sının affi hakkındaki tezkerelerin geri verilmesine 
dair Başvekalet tezkereleri. 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Mustafa Hannavi, Hacı İbrahim ve Süleyman 

Radi Efendilerin afları hakkında olup 25/5/1929 
ve 20/4/1930 tarihli ve 6/2119, 6/1287 numaralı 
tezkerelerle takdim edilmiş olan Adliye teklifleri
nin iadesine müsaade buyurulmasını Adliye Vekâ
letinin iş'arı üzerine arzederim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Reis — İade ediyoruz efendim. ( 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Birinci mülâzim Murat Efendinin yüzba
şılığa terfi ettirilerek tekaüt maaşı tahsis edilmesi 
hakkında 3/453 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Mazbata hakkında mütalea var mı efen
dim ? reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Mazbata kabul edilmiştir. 

Devlet Bankası hakkındaki lâyihai kanuniye 
gelmiştir efendim. Müstacelen müzakeresi talep 
ediliyor. Tensip buyrulursa bu lâyiha İktisat ve 
Maliye Encümenlerinde müştereken tetkik 
edilsin .Ondan sonra Bütçe Encümenine gitsin 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

B. E. Reisi Fuat B. (İstanbul) — Efendim ev
rakı varide meyanmda olup bu gün ruznameye 
alınmış olan 13, 14, 27, 28 numaralardaki lâyihalar, 
bazı devairin münakale ve tahsisatı munzamma 
taleplerine, bir de Evkaf ve Darülfünun bütçelerine 
aittir. Bunların tercihan müzakeresini rica ediyo
rum efendim. 

Reis — Bütçe Encümeninin teklifini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Bütçe Encü
meninden talep edilen müstaceliyet hakkında bir 
şey soracağım. 

Sene nihayetine iki gün kaldı. İki gün zar
fında bu tahsisatı munzamma ve münakale ka

nunları Meclisi Âliden çıkacak, neşredilecek, mev
kii mer'iyete geçecek, hizmet tahakkuk edecek... 
Buna zannederim imkân olmasa gerektir. Bizi bir 
az tenvir etsinler. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Emsali adidesi var
dır efendim. 

Bütçe En. Reisi Fuat B. (İstanbul) — Efen
dim ; Hasan Fehmi Beyefendi bunları daha yeni tevzi 
olunduğundan dolayı mütalea buyurmamışlardır 
da onun için bu mülahazada bulunuyorlar. 
Encümenin müstaceliyetle müzakeresini teklif 
etmiş olduğu kanunların tazammun ettiği hü
küm, bir mahsup muamelesinin icrasından iba
rettir. 

Meselâ: bir tanesi: faizden doiayı ancak sene 
nihayetinde anlaşılacak olan Maliye Vekâletinin 
ııaktî muamelesinden mütevellit şukadar bin 
liralık bir tahsisat talebidir ve ancak sene niha
yetinde tahakkuk eder ve hesaba geçebilir. 
Diğerleri de bu kabildendir. Yoksa, zannettikleri 
gibi değildir. Müzakeresine başlandığı vakit 
Heyeti Celile de kanaat getirecektir. 

Reis Bütçe Encümeninin teklif ettiği lâyiha
ların müzakeresine başlıyoruz. 

2 — Evkaf Umum Müdürlüğü 1929 senesi 
bütçesinde 53 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/702 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası [1] 

[1] 192 numaralı matbua zaptın sonuna mer- [1] 207 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur, i buttur, 
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Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 

var m* efendim? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1929 senesi Evkaf bütçesinde münakale yapılması 
hakkında kanun 

MADDE 1 — 1929 senesi Evkaf bütçesinin 
merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında 
(53 500 ) liralık münakale icra.edilmiştir. 

F. Zam 
21 Reddiyat 23 500 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F. Zam 
22 Akaratı vakfiye vergisi ve rüsumu 

belediye 30 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
( Birinci madde tekrar okundu ) 

Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun 29 - V -1930 tarihin
den muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

Evrakı varidenin 20 inci maddesine, geçiyoruz. 

3 — Maliye Vekâleti 1929 senesi bütçesine 
munzam tahsisat verilmesine dair 1/707 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler , . . . Kabul edilmiştir. 

1929 senesi bütçesine munzam tahsisat verilmesine 
dair kanun 

MADDE 1 — 1929 senesi Maliye Vekâleti büt
ç e s i n i n 193 üncü faslının birinci faiz ve aciyo mad

desine (350 000) lira tahsisatı munzam ma olarak 
konulmuştur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 29/V/1930 tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

[1] 205 numaralı matbua zaptın sonuna mer-

ler . . . Kabul .edilmiştir. 
Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini tayini 

esami ile reyinize arzediyorum. 
Evrakı varidenin 27 inci maddesinin müzakere

sine geçiyoruz. 

ı 4 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 1930 senesi 
bütçesi hakkında 1/599 numaralı kanun lâyihası ile 
Ahimesut nahiyesinde yaptırılacak su kuyusu için 
Evkaf U. Müdürlüğü 1930 senesi bütçesine 
25 000 liralık tahsisat konulmasına dair 3/465 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen-
var mı efendim? 

Akçuraoğlu Yusuf B. ( İstanbul ) — Efendim; 
riyasetten bir şey sormak isteyorum. 

Dahilî nizamnamenin 127 inci maddesi diyorki 
( Muvazenei umumiye kanununa taallûk edip 
masrafın arttırılmasını veya varidatın eksiltmesi
ni mucip olacak tadilname veya munzam madde
ler ancak alâkadar bütçeye ait mazbatanın da-
ğıltılmasını takip eden yedi gün zarfında teklif 
edilebilir) şimdi müzakere ettiğimiz mülhak bütçe 
muvazenei umumiye kanunundan hariç midir? 

Reis — Hariçtir efendim. 
Akçuraoğlu Yusuf B. ( Devamla ) — Bunlar 

için hiç bir müddet yok mudur? 
Reis — Hayir efendim. 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) —Efendim; senei 

maliyenin nihayete ermesi dplayısile Evkaf Umum 
Müdürlüğü 1930 senesi bütçesinin bu gün müsta-
celen ve hatta tarcihan müzakeresine lüzum var
dır. 

Meclisi Âli bu zaruret ve lüzumu takdir buyura
rak nizamnamenin tayin ettiği güne, zamana 
bakmaksızın müzakeresini kabu* buyurmuştur. 
Bendeniz de bu kanaatteyim, çünkü hazirana 
iki gün kalmıştır. Bu bütçe bu gün çıkmazsa 
Evkaf umuru durmuş olacaktır. Şimdiye kadar 
bütçenin gelmesi lâzımdı. Fakat herhangi bir 
sebeple gelemedi. Fakat arzettiğim zaruret ne
ticesi olarak bu gün müzakere ediyoruz diye, 
mülhak bütçeler muvazenei umumiyenin tabi ol
duğu usul ve merasime tabi değildir, kanaatma 
iştirak etmiyorum. Nizamnamei dahilî mucibince 
mülhak bütçelerde umumî bütçe gibi muayyen 
şekil ve şerait dahilinde müzakere edilir. Bina
enaleyh bunu bir hükmü umumî olarak değil, bu 
senenin icabatı ve senei maliyenin nihayete er
mesi dolayısile bir zaruret olarak telâkki etmek 
ve müzakeresini bu zaruret tahtında yapmak lâ
zım gelir, yoksa mülhak bütçeler, umumî bütçe
lerin müzakere usulüne tabi değildir. Onun hari
cinde lâalettayin bir usulü müzakereye tabidir, 
kanaatine bendeniz iştirak etmiyorum. 

Reis — Efendim; usul hakkında müzakere âç-

[1] 196 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. buttur. 
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mıyoruz. Yusuf Beyefendinin okuduğu 127 inci 
madde sarahaten muvazenei umumiye kelimesini 
ihtiva etmektedir, bu sarahat karşısında mülhak 
bütçeleri, umumî bütçeden addetmek imkânı 
yoktur. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Reis Beyefen
di ; bendeniz nizamnamenin telâkkisi itibarile 
âti için bir misal olmamak üzere söz almağa mec
bur oldum. Umumî bütçe ve mülhak bütçelerin 
müzakeresine ait olan fasıl, umumî bütçeler ile 
mülhak bütçeleri ayni hüküm ve şeraite tabi tutar. 

Bü sene için bir zaruret vardır, müzakere ede
lim. Fakat âti için bunu bir usul olarak kabul 
edemeyiz. 

Reis — Tefsir meselesi karşısında değiliz,ruzna-
memizde böyle bir tefsir yoktur. Arzu buyurulursa 
127 inci maddenin bir teklif ile tefsirini talep bu
yurursunuz; 127 inci maddenin ihtiva ettiği kuyut 
ve şurytun mülhak bütçelere de şamil olup olma
ması meselesi o vakit halledilir. 

Akçoraoğ-lu Yusuf B .(İstanbul) — Binaen
aleyh Riyaset kendisi tefsir edemez. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat ) — Ohalde Riya
sette tefsir etmesin. Aşağıdan söz söylemek icap 
ederdi. 

Reis — Efendim; mevzu müzakere olan lâyiha
nın heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
( Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 malî senesi 
bütçe kanunu 

HADDE 1 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1930 malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 3,118,906 lira tahsisat 
ita kılınmıştır. • -

(A) CETVELİ 
F. Lira 
1 Maaşat 146 892 

Reis — Kabul edilmiştir. 4 
F . Lira 
2 Merkez ücuratı . 24 100 

R e i s — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
3 Vilâyat ücuratı 181 176 

Reis —:Kabul edilmiştir. 
Fi Lira 
4 Tahsisatı fevkalâde 294 548 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
5 Uzaklık ve pahalılık zammı 31 000 

Reis — Kabul edilmiştir. " 
F . Lira 
6 Tahsisatı maktua 500 

Reis <— Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
7 İhtisas ücreti 14 340 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
1 000 8 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
9 Merkez levazımı 5 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
10 Merkez müteferrikası 12 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
11 Merkez ikramiyesi 7 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
12 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
13 Vilâyat; levazımı 10 000 
Reis —Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
14 Vilâyat müteferrikası 10 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
15 Vilâyat ikramiyesi 4 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
16 Masarifi mütenevvia 44 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
17 Harcırah 30 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
18 Resmî telefon masrafı 350 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
19 Ücretli muhabere ve mükâleme 

Reis — Kabul edilmiştir, 
F. Lira 

masrafı 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
20 Masarifi mukannene 287 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
21 Akaratı vakfiye masrafı 197 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
22 Orman ve zeytinlikler ve arazii 

vakfiye masrafı 60 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
23 Tesis olunacak zeytin fidanlığının 

bedel ve masrafı 12 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
24 Müzayede ve ihale heyetleri huzur 

ücreti 3 500 
Eöis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
25 İnşaat ve tamirat 500 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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F . 

26 
Reis 

F. 
27 

Beis 
F. 
28 

Reis 
F. 
29 

Reis 
F. 
30 

Reis 
F. 
31 

Reis 
F. 
32 

Muavenet 
— Kabul edilmiştir. 

Mahkûmbih borç karşılığı 
— Kabul edilmiştir. 

Guraba hastanesi masarifi 
umümiyesi 

— Kabul edilmiştir. 

Evkaf matbaası masarifi 
-*- Kabul edilmiştir. 

İmaretler masarifi 
— Kabul edilmiştir. 

Maaşatı zatiye 
— Kabul edilmiştir. 

Tenzil 
375 000 

Lira 
2 500 

Lira 

110 000 

Lira 
10 000 

Lira 
5 000 

Lira 
102 000 

Lira 
Diyanet İşleri Riyasetine ve Maarif 

Vekâletine devir edilen müessesatın ma
aş ve masarifi mukabili olarak maktu-
an hazinei maliyeye verilecek olan 600 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
33 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 10 000 
Reis —Kabul edilmiştir. 

F . 
34 Geçen sene düyunu 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
35 Eski seneler düyunu 

Reis — Kabul edilmiştir. 
( Birinci madde tekrar okundu ) 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler 
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1930 malî senesi masarifine karşılık olan varidat 
merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
3 119 000 lira tahmin edilmiştir. 

Lira 
15 000 

Lira 
6 000 

Et-

(B) CETVELİ 
F . 
1 learat 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
Hasılatı müteferrika 

Kabul edilmiştir. 
2 

Reis 
F . 
3 
Reis 

Lira 
535 000 

Lira 
715 000 

Lira 
869 000 Sinini sabıka bakayası 

Kabul edilmiştir. 
[İkinci madde tekrar okundu ] 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Evkaf Umum Müdürlüğü tara
fından 1930 malî senesi zarfında tahsil edilecek 
varidat envamdan her birinin müstenit oldukları 
kanun, nizam ve kararlar merbut (C) cetvelinde 

gösterilmiştir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etnıiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir 

MADDE 4 T - Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1929 kadrosu merbut (D) işaretli cetvelde göste
rilen tadilât dairesinde 1930 malî senesinde dahi 
caridir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir 

MADDE 5 — 1926 Evkaf bütçe kanununun 
altıncı maddesine istinaden şimdiye kadar satılmış 
mahaller bedelâtı ile 1930 senesinde satılacak 
mahaller bedelâtı vakıf paralar müdürlüğüne 
irsal ve tenmiye olunur. Yalnız mahallerinde daha 
faideli akar inşası mümkün görülenler; lüzumu 
sarfları tahakkuk ettikçe mahallerine iade 
edilebilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir 

1926 malî senesi Evkaf bütçe ka-
maddesine şu fıkra ilâve edil-

MADDE 6 — 
nununun 9 uncu 
mistir. 

(Filen veya kanunen ifa edecek hayrı bir 
hizmeti kalmamış olan tevliyetler de tevcih edil
mez. Bu kabilden mevcut olan mütevelliler evlât
tan oldukları takdirde vakfiye mucibince olan in
tifa hakları mahfuz kalmak kaydile tevliyetleri 
ref edilmiştir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir 

MADDE 7 — 1930 - 1929 seneleri Evkaf bütçe 
kanunları maddelerinden hükümleri 1930 malî se
nesinde dahi devam edecek olanlar merbut (H) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1930 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir 

MADDE 9 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir 

Heyeti umumiyesini tayini ^sami ile reyinize 
arzediyorum. 

5 — İstanbul Darülfünununun 1930 senesi büt
çesi hakkında 1/683 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

, [1] 195 numaralı matbua zaptın 
buttur. 

sonuna mer-
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İstanbul Darülfünununun 1930 malî senesi bütçe 
kanunu 

MADDE 1 — istanbul Darülfünunu ve müte
şekkil bulunduğu medreselerin 1930 malî senesi 
masarifi için merbut ( A ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzre ( 889 342 ) lira tahsisat ita kılınmış
tır. 

A — CETVELİ 
Lira 

36 672 

Lira 
1 000 

Lira 
39 000 

Lira 
10 320 

F. 
1 Maaş, üeret, tahsisat 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
2 Mefruşat ve demirbaş 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
3 Levazım 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 
4 Müteferrika 
Reis — Kabul edilmiştir. 
Demin reye konulan kanuna reylerini istimal 

etmiyen arkadaşlar reylerini versinler. Âra istihsali 
muamelesi bitmiştir. 

F . Lira 
5 Masarifi mütenevvi a 6 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
6 Tercüme, muhaberat, neşriyat ve 

levazımı tabiye masrafı 4 800 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
7 Harcırah 2 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

8 Telefon tesisatı ve muhabere ücreti 2 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
9 Kongrelere ve ecnebi darülfünunları 

merasimine iştirak masrafı 4 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
10 Darülfünunun temsil masrafı 3 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
11 Tetkikat ve taharriyatı ilmiye ve te

tebbu seyahatları masrafı 5 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
12 Gazi Mustafa Kemal mükâfatı 1 500 
Reis —•• Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
13 Umumî kütüpane masarifi umumi-

yesi ve kitap bedeli 4 256 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
14 Fakir talebeye muavenet 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
15 Tamirat 7 000 
Reis — Kabul edilmişi ir. 

F. Lira 
16 Ecnebi mütehassıslar ücret ve har-

cirahlarile mütercimleri ücreti 78 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
17 Ecnebi memleketlerde tahsil edecek 

talebe masrafı 4 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
18 Tıp medresesi maaş, ücret ve tahsi

satı ' 113 376 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
19 Tıp medresesi masarifi 152 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
20 Eczacı ve Dişçi mektepleri maaş ve 

ücreti ' 25 848 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
21 Eczacı ve Dişçi mektepleri masarifi 9 800 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
22 Hukuk medresesi maaş, ücret ve 

tahsisatı ' 27 420 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
23 Plukuk medresesi masarifi 7 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

24 Edebiyat medresesi maaş, ücret, ve 
tahsisatı ' 27 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
25 Edebiyat medresesi masarifi 10 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
26 Coğrafya darülmesaisi seyyahatı tet-

kikiye ve masarifi umumi yesi 2 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
27 İlahiyat medresesi maaş, ücret ve 

tahsisatı 10 440 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
28 İlahiyat medresesi masarifi 1 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
29 Fen medresesi maaş, ücret ve tah

sisatı ' 29 790 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
30 Fen medresesi masarifi 25 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
31 Arziyat tetkiki masarifi umumiyesi 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
32 Tahsisatı fevkalâde 230 020 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. 
33 

Lira 
788 numaralı kanunun tatbiki mas

rafı 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
34 Geçen sene düyunu 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
( Birinci madde tekrar okundu ) 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İstanbul Darülfünunu ve müte
şekkil bulunduğu medreselerin 1930 malî senesi 
masarifine karşılık olan varidat merbut (B)( işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (890 500' ) lira 
tahmin edilmiştir. 

(B) CETVEII 
F. Lira 
1 •. • • Darülfünun varidatı 829 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. * Lira 
2 Tıp medresesi varidatı 26 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
3 Hukuk medresesi varidatı 20 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
4 Edebiyat medresesi varidatı 7̂  000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
5> İlahiyat medresesi varidatı 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
6 Fen medresesi varidatı 5 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

"F. Lira 
7 Eczacı ve dişçi mektepleri varidatı 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
[İkinci madde tekrar okundu] 

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

MADDE 3 — İstanbul Darülfünununun şahsi
yeti hükmiyesi hakkındaki kanunun üçüncü mad
desinde yazılı varidatın 1930 senesinde dahi tah
siline devam olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Darülfünunun medreselerinde 
talebeden alman tedris ve şehadetname harçlarile 
laboratuar ve hastanelerden alınacak tahsil ve 
yatak ücretlerinin miktarı medrese meclislerince 
ve Darülfünun Divanınca verilecek kararla ta
yin ve tesbit olunur. 

Reis •— Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. . 

MADDE 5 — Darülfünunun ve müteşekkil 
bulunduğu medreselerin müşterek masarifine ait 
olup masraf bütçesinin 2 - 17 inci fasıllarına 

konulan tahsisatın ihtiyaca göre medreselere 
tevzi ve tahsisi Darülfünun Divanınca kararlaş
tırılır. 

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

MADDE 6 —• Darülfünunun ve müteşekkil bu
lunduğu medreselerin 1929 kadrosu merbut (C) 
cetvelinde gösterilen tadilât dairesinde 1930 sene
sinde dahi mer 'idir. -

Reis .— Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Medreselerdeki asistanlar mu
vakkat memurlardan madut olup istihdam ve in-
fisalleri Darülfünun Emanetince tanzim ve Maarif 
Vekâletince tasdik olunacak talimatnameye ta
bidir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — İstanbul Darülfünunu 1926 malî 

senesi bütçe kanununun altıncı maddesi hükmü 
1930 malî senesinde de caridir. 

Reis — Sekizinci maddeyi kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1930 tari
hinden muteberdir. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Bütçe En
cümeninin tadili olarak dokuzuncu maddeyi oku
madınız, efendim. r 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (istanbul) — 
Encümence tayyedilmiştir. 

Yusuf Akçura B. (İstanbul) — Halbuki, geçen 
gün Maarif bütçesinde de arzettiğim veçhile da
rülfünun müderrislerinin çok sıkıntılı olan vazi
yetlerine ufacık bir yardım edecek bir madde 
idi, bu madde tayyedilmese idi çok eyi olurdu. 
Onların müzayıkasını tahfif edecek olan bu mad
denin ilâvesi zannederim muvafık bir harekettir. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
Efendim; tevkif at ; teadül kanunu ile kaldırılmış
tır. Ancak darülfünuna ait teadül kanunu bu 
sene yetiştirilememiştir. 

Maarif Vekili Bey, Maarif bütçesinin heyeti 
umumiyesinin müzakeresinde bunun sebebini 
izah buyurdular. O itibarla bu sene dahi emsali 
veçhil'e aidatı tekaüdiye almak lâzımgelecektir. 
Bundan dolayı bu madde çıkarılmıştır. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Kendilerine 
bir sual soracağım, Hükümetin teklifinde bu 
madde yoktu. Madde bizzat encümeni âliniz ta
rafından ilâve edilmiştir. Şimdi beyan buyru-
laıı mütaleat o vakit varit değil mi idi? 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
Yanlışlığa muttali olduk, tashih ettik, orta» yer
deki hilafı kanun muameleyi refettiğinden dolayı 
encümen muahaze edilmek isteniyorsa bilmiyorum. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Hayır 
muahaze etmek istemiyoruz, o zamanlar bu mad
denin ilâvesi muvafık görüldü. Sonra galiba 
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bir mektep mtinasebetile mevzubahs edildi, tayo-
lundu. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
Arzettiğim mütaleadan dolayı tayyedümiştir. 

Halil B. (Zonguldak) — Efendim; altıncı mad
de hakkında bir şey sormak istiyorum. 

Reis — Altıncı madde geçti efendim. Reyinize 
arezttim. Söz söyliyecek kadar vakit bıraktım bir 
şey söylemediniz. 

Halil B. (Zonguldak) — Amma cetvel okun
madı efendim. 

Reis — Ne yapalım altıncı madde için bir daha 
müzakere açamam, şimdi dokuzuncu maddedeyiz. 
Madde hakkında başka mütalea var mı efendim, 
( Hayır sesleri ) Maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maarif ve Maliye Vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

Deminki lâyihalara rey vermiyen zevat reyle
rini istimal buyursunlar, istihsali âra muamelesi 
hitam bulmuştur. 

6 — Giresun vilâyetine 54 000 liranın ikrazı 
hakkında 1/697 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı ? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Giresun vilâyetine ikraz mezuniyetine dair kanun 
MADDE 1 '•— Muallim maaşlarına sarfedilmek 

üzere Giresun Vilâyetine 843 numaralı kanunla 
açılmış olan faslı mahsustan 54 000 liranın Hükü
metçe ikrazına mezuniyet verilmiştir. 

Reis — Madde hakkında mütalea var mı 
efendim ? 

Reşit B. (Gazi Antep) — Bir sual soracağım. 
Faslı mahsus nedir? Onu anlamadım ? 

Bütçe Encümeni M. M. Ahmet Remzi B. ( Gazi 
Antep ) — îdarei hususiyelerden alınan yüzde on
lardan mürekkep bir fasıl vardır. Bu fasıldan 
muvakkaten Giresun Vilâyetine ikraz edilmesi 
kabul olunmuştur. İkrazın sebebi: Giresun Vilâ
yetinin, bilhassa son zamanlarda, varidatının çok 
azalmasıdır. Fındık mahsulâtı bu varidatı ehem
miyetli surette müteessir etmiş olduğundan bir 
parça ikrazat yapılması ve muallimlerin hiç olmaz
sa maaşının verilmesi düşünülmüştür. 

Reis — Kâfi cevap aldınız mı Reşit Bey? 
Reşit B. ( Gazi Antep ) — Kâfi olmadı ( Kür-

siye sesleri) Bendeniz zannediyorum ki bu para 
köy mektepleri karşılığı idi. Yani Giresun muallim
lerine verilmek için değildi. Binaenaleyh neden 

[1] 198 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

dolayı bu tahsisatla Giresun muallimleri maaşatı 
karşılanmış ve oraya verilmiştir? Bunu soruyorum. 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü B. (Gümüşane) — 
Efendim; Giresun Vilâyeti Malûmu Âliniz, fındık 
mahsulâtmdaki hasardan dolayı tahsilat yapamadı 
ve ilk mektep muallimlerinin maaşlarını veremedi. 
Bu % 10 1ar tahsisatı doğrudan doğruya Meclisi 
Âlinin tasvibile muallim mektepleri inşaatına tahsis 
edilmiştir. Giresun Vilâyetine bu fasıldan verilen 
para esasen ikraz suretile verilmektedir. Bu para 
zaten mekteplerin inşaatına nihayet üç sene zarfın
da sarfedilecektir. Bu para Giresun Vilâyetine 
ikraz suretile veriliyor. Muallimlerine üç aydan 
beri maaş veremediği gibi üç ay daha-maaş ver
mesi ihtimali de yoktur. ( Kabul sesleri ) 

Hamdi B. ( Yozgat) — Efendim, acaba başka 
vilâyetlerde muallimlere her ay maaş veriliyor mu? 
Muallimlere maaş veremedik hiç bir vilâyet yok 
mudur, yoksa daha var mıdır? Burayı anlıyalım? 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü B. (Gümüşane) — 
Başka vilâyetlerden de maaşları vermekte teehhür 
edenler vardır. Ancak ayni sebeplerden dolayı 
değildir. Yalnız diğer vilâyetlerin bütçeleri muci
bince koydukları varidatı tahsil etmeleri imkânı 
vardır. Giresun için bu sene maalesef, böyle bir 
imkân yoktur. Diğer vilâyetler varidatlarile bunu 
karşılıyabil eceklerdir. 

Reis — Madde hakkında başka mütalea yok
tur. Reye vazediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

/Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabulü edilmiştir. 

Efendim, iki defa müzakereye tabi maddelere 
geçiyoruz. 

7 — Arazinin kısa bir müddet zarfında umumî 
tahririnin icrası ile yeni kıymetler üzerinden vergi 
alınmasının temini için tecrübeler icrası hakkında 
1/502 numaralı kanun lâyihası ve Maliye, Adliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Remzi B. 
(Gaziantep) — Efendim bunun müstacelen mü
zakeresini rica ediyoruz. Zaten lâyihada bir işa
ret te vardır. 

Reis — Bu lâyihanın müstaceliyetle müzakere
sini encümen teklif ediyor. Esasen ruznamedeki 
bütün maddenin müstacelen müzakeresi hakkında 
ait oldukları encümenler tarafından teklifler 

[1] 199 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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vardır. (Muvafık sesleri) 

Efendim, ruznamenin müstacelen müzakeresini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Müstacelen mü
zakere kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim ? 

Şükrü B. (Bolu) — Efendim, arazinin kısa bir 
zamanda umumî tahriri hakkındaki bu kanun hük
mü yalnız bir cihete şamil yani hedefi istifayı 
tekâlif olmaktan başka, bu vergi kendisinden alı
nacak halkın senelerden ve hatta denilebilir ki 
asırlardan beri içinde çırpındığı müşkülât ve hu
kukî vaziyet ve münasebata dair hiç bir hükmü 
ifade etmemektedir. Halktan vergi istifasını te
mine hadim ve yalnız kıymet tesbitini istihdaf eden 
bu lâyiha kabul edilirken Heyeti Celile bir nok
tayı gayet ehemmiyetle düşünmek zaruretinde
dir. Bu nokta arazinin hakikî sahibi namına ya
zılması keyfiyetidir. Bu gün tapu kuyudatı ile 
tahriri emlâk, arazi kayıtlan arasında ihtilâf ve 
mübayenet o kadar çok ve sıkıdır ki Heyeti Ce-
lilenin tamamen malûmu olan bu mesele memle
ketin her tarafında halkı mütemadi mücadelelere 
sevketmektedir. 

Bendeniz iddia ediyorum ki memlekette hadi-
satı cürmiyenin % 80 ni arazinin kuyudu tasarrufi-
yesinden ve vergi tekâlifinin ciheti aidiyetinin 
müşevveş vaziyetinden inbias etmektedir. Bu tec
rübe tahriri esnasında hadis olacak karışıklıkları 
da eski hale zammedince arazi tasarruf ve tekâli
finin içinden çıkılmaz bir hale geleceğine şüphe 
edilemez. Bu kanuna ihtiyaç vardır. D'airei in-
tihabiyemde tanıdığım bazı kimseler vardır ki 
300 dönüm araziye 13 kuruş vergi vermektedir. 
Bu itibarla bu kanunun lüzumuna kani olanlar
danım, bunda tereddüt edilemez. Kanun vergi 
istifasını istihdaf etmekle beraber ayni zamanda 
eshabinın tasarruf haklarını da birlikte temin ve 
tahkim edecek ahkâmı ihtiva etsin. Halkı çok 
müşkül Vaziyeti hukukiye teşevvüşatından kur
tarmak için kanuna bu yolda hükümler ilâve 
edilmesi ve kadastro muamelâtının basit şekilde 
ve birlikte tatbik olunması lüzumuna kani olmak
tayım. 

Binaenaleyh bu noksan ikmal edilmek üzere 
lâyihanın encümene iadesini istirham ederim. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

Bütçe En. M. M. Ahmet Remzi B. (Gazi An-
t e p ) — Efendim; teklif olunan ve encümenimizce 
kabul edilen lâyiha tamamen halkın lehine ve 
Devlet hazinesinin oldukça varidatını müteessir 
edecek ve binaenaleyh Hükümetçe tecrübesi cid
den düşünülecek bir kanundur. 

Şimdiye kadar arazi ne vaziyette idi? ve bun
ların tesbiti muamelesi ne yo|da yapılmakta idi? 
Cümlenizin malûmudur ki talîrir basit olarak ta
hakkuk memurlarının arzu ve takdirine bırakıl
mıştır ve bu vaziyet ne arazi sahiplerinin hu
kukunu, ne de Hükümetin hukukunu temin ede
cek bir vaziyette değildir. Yjeni teklif; doğrudan 

doğruya halkın kendisine, kendi vergisini söy
letmektedir . Bu teklif içinde görüyoruz ki halkın 
mümessili olan heyeti ihtiyariyeler ve halkın in
tihap ettiği insanlar tarafından arazinin cinsi, 
evsafı tayin ve muhtelif derecelere taksim edil
mektedir. Bu itibarla muhtelif cins, muhtelif 
evsaftaki arazi parçalarının kendi sınıfına göre 
vahidi kıyası kıymeti heyeti ihtiyariyece münte-
hap mümessiller tarafından tayin olunduktan' 
sonra yine ahalinin kendisi tarafından verilen 
beyanname ile dönümü tesbit edilip o dönüm mik
tarı, mıntakası vahidi kıyasî cetveline nazaran 
kıymete tahvil olunarak vergiye raptedilecektir. 
Bu itibarla bunu Meclisi Âlinizin değil, daha çok 
Hükümetin düşünmesi lâzım gelir. Bu teklif ka
bili tatbik değilse tecrübe neticesinde geriye alın
ması için maddei mahsusa konulmuştur. Bundan 
kast şudur ki Hükümet bu kanunu 4 muhtelif vilâ
yette tatbik edecek, halk verdiği beyannamede 
miktarları eyi tesbit etmezse daha doğrusu - tat
bik edilmesinde müşkülât görülürse, yeniden esas
lı tedbirlere baş vurulacaktır. Bu İtibarla arkada
şımın dediği gibi kanunu encümene iade eder
sek şimdiki tahririn daha bir müddet devam et
mesi gibi bir netice hasıl olacaktır. Halbuki yapı
lan tahrirler bazı yerlerde kıymetlerinden fazla
dır, bazı yerlerde noksandır. 

Bu itibarla bendeniz encümen namına kanunun 
müzakeresine devam edilmesini rica ediyorum. 

Selâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, Şükrü Be
yefendi arkadaşımızın arzettikleri mütalea bir 
dereceye kadar Adliye Encümeni mazbatasında 
akalliyet reyinde kalan acizleri ilet diğer arkadaş
ların reylerine uygundur. Fakat bendeniz şah
mına kalınca bu reyi arzederken bu lâyihanın mü
zakeresinden evvel kadastro lâyihası bizim encü
menimizce müzakere edilip çıkmıştı ve kadasto lâ
yihasının daha evvel müzakere edilmiş olmasın
dan, o lâyihanın bu sene bu lâyihadan daha evvel 
Meclisi Âlice kabul edileceği zehabında idik. Hal
buki görüyoruz ki kadastro kanununun henüz 
daha müzakeresi Bütçe Encümenince ikmal edil
memiştir. Zaten buradaki mütaleamızın neticesi 
şudur: biz bu kanunun tahrire ait olan hususatinı 
kabul ediyoruz. Vergiye matrah ittihaz edilecek 
kıymet meselesi ta (1275) den beri esaslı bir neti
ceye raptedilemiyor. Muhtelif tarihlerde çıkan 
kanunlar memleketin her yerinde tatbik edileme
diğinden bazı tedahüller ve vukuat dolayısile 
yani intikal, terhin, beyi gibi muameleler dola
yısile kıymetlerde zamanın rayicine göre zamlar 
hasıl oluyor. Fakat hiç muamele görmemiş yerler.. 
ayni kıymette olması lâzımgelirken (50) (60) 
senelik kıymetlerini muhafaza ederek birisi (10) 
kuruş vergi verirken itısalindeki yerin sahibi 
tarafından belki onun (10) (20) misli vergi veril
diğine tesadüf olunuyor. Bu hususun ortadan 
kaldırılması zımnında Maliye Vekâletinin böyle 
bir teklifi esas ıtibarile şayanı kabuldür. Lâkin 
görülüyor ki sür.'ati temin gay esile yapılan bu 
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lâyiha, tasarruf cihetini hiç nazarı dikkate 
almamaktadır. Bendeniz öyle zannediyorum ki 
herhangi bir kimseye bir mükellefiyet tahmil etmek 
için mutlaka o adamın sahip ve mutasarrıf tanın
ması ve bir hakka müstenit olması lâzımdır. Gayri 
menkul vergiler laalettayin vaziülyedinden alını
yor. Burada hiç sıfata bakılmıyor, kim zilyet ise 
köy heyeti ihtiyariye!erinden teşkil edilen bir 
heyete, gidiyor orada bir defter vardır, oraya 
ismini yazdırıveriyor. Bu şekilde yapılan tahrir 
defteri maliye dairelerinde bulunacaktır. Yarın 
o zilyet bir hakkı olmadığından dolayı orayı bıra
kıp başka yere savuşur, fakat defterlerde o, mükel
lef olarak tanı lir. Arazi işletilir, nihayet bir vergi 
memuru zilyedi ne zaman nerede yakalarsa o yergi
yi ondan almak hakkını haizdir. 

Sonra bu tahrir üç sene gibi kısa bir zamanda 
yapılacak bir şey değildir. Onun için biz akal-
liyet reyinde bulunan arkadaşlar öyle mülâhaza 
ettikki kadastro kanununun tahakkuku çok uzun 
bir zaman meselesidir. Bunu nazarı dikkate 
alarak lâyihaya pilansiz tahrir diye bir fasıl 
konmuştur ve o lâyihadan zaten beklediğimiz o 
pilansiz tahririn tahakkukudur. Dedik ki pilansiz 
tahrirle bu lâyiha birleştirilsin bu bir az zaman 
gayhederse öteki bir az merasimi kısaltmak suretile 
telif edilsin, hem tasarruf temin edilsin ve hem de 
bu suretle sicil vücuda gelsin ve kanunu medenî 
ahkâmı da artık nazarı itibara alınmağa başlanılsın 
temin edilsin aynı zamanda kıymet vazedilsin ve 
bu suretle yapılacak kıymet ve tasarruf meselesi 
her iki maksadı da temin edebilsin. Şimdi bendeniz 
bu reyimin yine tahakkuk edebileceğine kanaat 
hasıl ediyorum. Bu lâyiha kabul olunabilir. Henüz 
intaç edilmiyen kadastro lâyihasının pilansiz 
tahrir usulü gelecek sene tatbik edildiği zaman 
bu kıymet meselesi de ilâve edilebilmek suretile 
bu düşüncelerimiz de temin olunur, zannederim. 
Bu kanaate ve bu ümide düştüm, sonra bu lâyiha
nın bir maddesi vardırki bir tahrir mahiyeti arze-
diyor. Maliye Vekâleti lüzum gördüğü yerde tatbik 
edecek. 

İki vilâyette ve lâakal iki kazada tatbikat ne
ticesinde ümit ettiğim faideyi görmezse bun
dan vazgeçmek salâhiyetini de haizdir. ( 14 ) ün
cü maddesinde bu sarahat vardır. Demek ki kanun 
tanzim edilirken kat ' î bir kanaate iptina etmemek
tedir. Bunda mazur görülebilecek haller vardır. 
Belki ... şimdi maruzatım bundan ibarettir. Bu 
lâyiha kabul edilebilir. Fakat gelecek seneye biz-
zarur kalan kadastro lâyihasının da plânsız tahrir 
kısmına kıymet meselesinin de ilâvesi mesele
nin hal ve temini lâzımdır. 

Reis — Abdullah Bey; söz istemiştiniz. 
Abdullah B. ( Trabzon ) — Efendim; maksat 

hasıl oldu. Bendenizde akalliyet reyinin heyeti 
umumiyeye arzını ve ondan sonra müdafaasını 
teklif edecektim. 

Reis — Deminki kanunlara rey vermiyenler 
reyini istimal buyursunlar. Ara istihsali hitam 
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bulmuştur. 

Reşit B. ( Gaziantep ) — Efendim; geçen sene 
zaten tasarruf hakkında 3 - 5 maddeyi havi bir 
kanun çıkmıştı. Yalnız bir nizamname yapdıp 
neşredilecekti. Bu nizamname Heyeti Vekileden 
çıkmamış ve tebliğ edilmemiştir. Şükrü Bey tah
ririn kadastro ile birlikte basit olarak yapılmasını, 
buyurdular. 

Eğer kadastro işine kalırsa beş sene zarfında 
daha ziyade karışır. Ne emlâk ve ne de arazi tahrir 
olunur ve ne de iş biter, onun için bu kanun 
üç beş vilâyette tecrübe olunur. Kabil olursa tatbik 
edilir. Kadastroya kalmadan bu kanun aynen kabul 
edilmelidir. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( îzmir ) — 
Efendim; memleketimizde gerek arazi ve gerek 
müsakkafat mazi itibarile muhtelif vaziyetlerde bu
lunuyordu. Bunların tarzı tahrirleri hakkında tat
bik edilen usuller de şimdiye kadar muhtelif neti
celer verdi. Mevzuatı kanuniyenin tatbik edildiği 
yerlerde bilhassa son tahririn tevlit ettiği şikâyetler 
ara sıra bir çok arkadaşlarımız tarafından gerek 
hususî şekilde gerek Meclis kürsüsünde tekrar 
edildi. Bu tahririn istinat ettiği kanun, bu gün bize 
vermekte olduğu filî neticeden kat'ı nazarla bir 
daha okunacak olursa görülür ki hakikaten derpiş 
edilmesi lâzım gelen bütün ihtimaller derpiş edilmiş 
ve en eyi bir kanun şeklinde yazılmış kanaatini 
verir. 

Halkla Hükümet arasındaki münasebatı tesis 
etmek için yapılmakta olan bu tahrir keyfiyetinin 
.son zamanlarda almış olduğu neticelerden biri de, 
her hangi bir yere gider yüz arazi yazarsanız o ka
dar da şikâyet, temyiz ve istinaf şeklinde vaki ol
muştur. Bu itibarla yazılan arazi yüz adet ise vaki 
şikâyetin adedi yüzü tecavüz eder. Aarzettiğim gibi 
kanun okunursa, halkı temsil ettiğini zannettiğimiz 
müesseseler tarafından intihap edilecek adamlar 
vardır. Devlet tarafından tayin edilmiş adamlar 
vardır. Mümkün olduğu kadar hak ve hakikati bu
labilmek için, Şurayi Devleti de nazarı itibare ala
cak olursak, aşağı yukarı dört tane derece tayin 
etmiştir. Her hangi bir hakkın inceden inceye 
elenipte hakikî, adil bir gayeye varabilmek için 
lâzım olan eşkâlin kâffesi derpiş edilmiştir. Kanun 
böyle olduğu halde görüyoruz ki tatbik edenin de 
ve hakkında tatbik olunanın da şikâyetini müstel-
zim oluyor. Bir tahrir heyeti bir yere gider, yüz 
mevcut üzerine kıymet kor, bu yüz mevcut üzerin
deki kıymetin bir kere yirmisini maliyeyi temsil 
eden zevat çok ucuz yazıldığından dolayı şikâyet 
eder. Mal sahiplerinin de kâffesi, bahalılığmdan 
şikâyet eder, itiraz eder. Hem öyle bir itiraz ki 
ucuz olanlar da itiraz eder, mutavassıt yazılanlar 
da itiraz eder. Mütevassıt olanlar biraz daha indir
mek için uğraşır. Çok ucuz yazılanların sahiplerin
de Maliyece itiraza meydan bırakmamak için itiraz 
eder. Bu şikâyetlerin kısmı küllisinin hakkı olduğu
na kaniiz. Fakat bu tahrir yolunun devam edip 
gitmesi, memlekette beklemekte olduğumuz sükûn 
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ve inzibat yerine bilâkis şikâyet sesini çok artıran 
bir şekil almıştır. Çok makul, fikirlerle, çok eyi dü
şüncelerle tertip edilen bu kanunla; marazın nere
de olduğunu tetkik etmek, ve böylece, şikâyeti mucip 
bir vaziyet ihdas etmektense mümküru olduğu kadar 
halkı memnun eden bir vaziyet ihdasının mümkün 
olup olmadığının Maliye Vekâleti araştırdı, reyle
rinden istifade ettiğimiz İstatistik Müdürü Umu
misinden arazilerinin kıymeti kadastro yapma
ğa imkân verecek kadar yûkseimemiş olan memle
ketlerde yapılmış olan usullerin nelerden ibaret 
olduğunu tahkik ettik, Bu usullerin bir araya gel
mesinden mütevellit, heyeti ; umumiyesi itibarile 
memleketimizin ihtiyacını en çok karşılayabilen bir 
vaziyette bir lâyihai kanuniye yaptık. Fakat bu 
yolU; girmekte olduğumuz yeni bir yol olması iti
barile her halde her keşi memnun eder surette bir 
netice alınıp almmıyaeağı meşkûk olduğundan 
Türkiyenin muayyen yerlerinde tecrübe şeklinde 
tatbik edildikten ve netice alındıktan sonradır ki 
umumi] eştireceğiz. Belki tadilât ve tashihatı mucip 
olacak hadiseler zuhur edebilir. Onları dahi yaptık
tan sonra mükemmel bir şekilde tatbik etmeği ha
yırlı bulduk. Bu kanunun bir an evvel çıkıp tatbik 
edilmesinde fayda vardır Bu güne kadar eşkâli 
kanuniye ne olursa olsun daima hakim vaziyette 
bulunan Hükümettir. Bu gün bu kanun rolleri teb
dil etmiştir. Halkı hakim yapmıştır. Hükümet müş
teki yerine geçmiştir, öyle tahmin ediyoruz ki kendi 
haklarını kendileri tayin etmeleri suretile halka 
yeni bir vaziyet veren bu" kanun, Büyük Millet 
Meclisinden büyük bir müstaceliyetle çıkması lâ
zım gelen bir kanundur. Esasen benden .evvel söz 
alan arkadaşlarımın kâffesi, bu kanunun faydalı 
olduğunu ve bir an evvel çıkması ve bir an evvel 
tatbik edilmesi lâzım geldiğini ifade buyurdular. 
Yalnız kanunda bir noksan görüyorlar, gördükleri 
noksan da biraz daha eyi tertip edilmek şartile 
verilecek vesaitin tasarruf vesikası hükmüne dahi 
geçmesi cihetidir. Bu memleketin en nazik, en has
sas ve en yüksek işlerinden birisi bu memleketteki 
emvalin tasarruf senedinin, kanunu medeninin 
işaret ettiği sicile raptı meselesidir ki çok nazik 
ve mühimdir. Bilhassa hukukî olmak itibarile adli
yeci arkadaşlarımızın, üzerinde titremesi lâzım ge
len bir meseledir Ne de olsa halkla Devlet arasında-; 
ki vergi münasebatını tanzim etmek için yapılmış 
olan bir kanun, ne kadar eyi işlenirse işlensin, ya
nına ne kadar hukukî ve adlî fikirler konulursa 
konulsun zannediyorum ki memleketin tasarruf 
haklönı bu vesikaya rapteden bir vaziyet almak, 
bizi : altından çıkamıyaeak kadar çok ağır 
bir yükün altına koymuş olur. Bu heyetlerin geze
rek verecekleri vesikanın bir adamın malının sahi
bi hakikisi olduğunu ifadeletmesi - idare.adam? 
olarak arzu ederim ki - şayanı tatbik bir hal olsun. 

, Fakat hukukî ve adlî cihetlerden düşünüldüğü 
zaman, . muhtelif mehakimden,; derecattan geçe
rek, , ancak tashihatı yapılması lâzım gelen si
cilleri bu kadar ağır bir işi] idarî bir kanunun 

üzerine yükletmek hem o adlî işi hem de bu idari 
işi bozmak gibi neticeye varır. O bir iş çok hü-
him bir iştir. O mühim işin etrafında hukukçu 
arkadaşlarımızla çalışacağız ve elbette bir gün bu 
lûMttliek-etin çok muntazam sicillerini kuracağız, 
beriki, sadece idarî bir iştir. Buna herhangi bir 
tasarruf zihniyeti ilâve etmiyelim ve temenni edi
yoruz ki memleketimizin muhtelif yerlerinde ilk 
defa halkın kendisine kendi vergisini söyletmek 
için kurulacak olan bu kanun memlekette büyük , 
bir refahlık versin. Bu gün memlekette hisseeti-' 
len iztırap daha ziyade, bazı adamlardan nisbe-
ten yüz misil fazla alındığı halde, bazı adam
lardan nisbeten yüz misil noksan alınmasından ileri 
geliyor. Bu kanun ilk defa olarak ceza tehditleri 
karşısında halk tarafından kendi vergisinin kendi 
tarafından ifadesi demek olan bîr kanun olacaktır. 
öyle ümit ediyoruz ki arkadaşlar, önümüzdeki 
sene zarfında bir kaç yerde bize tatbik etmek frr-
satını verirler ve bu tatbikten alacağımız seme
releri de arkadaşlarımıza getiririz ve bazı yerlerde 
tadilât icra etmek isteniyorsa onları da yaparız. 
Bütün, memleket için mecburî ve halkın seve seve 
tatbik edeceği bir kanun olmak üzere memlekette 
tatbik etmeğe muvaffak oluruz ve böylece arazi 
üzerindeki muhtelif mevzuata da nihayet vermek 
imkânı hasıl olur. Maruzatım bu kadardır. - ' 

Reşit B. (Gaziantep) — Maliye Vekili Bey 
beyanatı arasında buyurdular ki geçen sene müsak
kafat yazıldı, pahalı olanı da, ucuz olanı da şikâ
yet ettiler. * 

Efendiler, şikâyetler öyle değildir. Ayıntap 
Vilâyetinde de tahriri müsakkafat yapılmıştı. Bir 
takım mantıksız, manasız memurlar tayin edil
mişti. (Handeler) Müsaade ederseniz arzedeyim. 
Malûmu âliniz bir takımları gayri safî varidatı 
250 kuruşa kadar olanlar tahriri müsakkafattan 
müstesna idiler. Güya bu gibiler bu istisnadan 
istifade ederlerse memura zulüm olurmuş, yahut 
noksan maaş verilmemiş. Bu mülâhaza ile gitmiş 
köylülere memurlar sormuşlar: senin evinin mül
kiyeti ne değerdedir? o da varidatı gayri safiye 
olarak elli lira değer diyor. Varidatı gayri safi-
yesi elli lira yazılmıştır diye mülkiyetten ona göre 
para alınıyor. Hatta dairei intihabiyeme gittiğim 
zaman bendenize söylediler. Bizim evlerimizin 
mülkiyetini deftere kaydettiler. Bize bir ihbarname 
gönderiyorlar, bu ihbarnameler 60 lira tenzil 
edilsin diyor. İhbarname kendilerine tebliğ olunalı 
üç gün olmuştur, köylü varidatı gayri saf iyesi 
üzerinden vergi tarhedildiğini ne bilsin. 
' Maliye Vekili Beyefendiden rica ederim. Me
murlar arazi vergisinde de böyle yolsuz muamele 
yapmasınlar. Eğer arazi de böyle tahrir ohınursa 
bu millet altından ne kalka bilir., ne de şikâyetler 
eksilir, bu muhakkaktır. »Arazinin adalet dairesin
de yazılması ve bu kanunun çıkması'lâzımdır. Yal
nız ricam budur ki köylüyü hasılatı gayri safiye 
yazıpta mülkiyet yazıyorum diye kandırmasınlar. 

Talat B. ( Ankara ) — Bundan evvel yapılan 
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tahrirlerde isabetsizlik olduğu, tahriri yapan me
murların içinde ekserisi iş yapmağa muktedir ol
madığı halde merhameten kayırılmış adamlar bu
lunduğu cihetle Hükümetçe ayuka çıkan şikâyet
ler nazarı dikkate alınarak - Allah razi olsun -
Vekil Beyefendi bir çare olmak üzere bir kanun 
teklif ediyorlar. Yapılan tahririn fenalığını öğren
mek için başka yere gitmeğe hacet yok, Yeni-
şehire gidiniz, binbaşı bey arsası, meb'us bey aile
si arsası, diye yazılmış . . . Yenişehirdeki tahrir 
şubesinden sorunuz. 

Orada üç tane Talât vardır. Hepsi de benim 
üzerime yazılıyor. Hakimiyeti Milliyedeki Talât 
Beyin malı da bende; çünkü Talât Bey; sen daha 
münasipsin diyorlar, bu her yerde, böyle. 

Yazılan araziye gelince: tarla sahipleri bunu 
yeminle soyuyorlar, öyle bir kıymet koymuşlar
dır ki aldığımız hasılatı üçle zarbederek bedelini 
versek yine kurtulamıyoruz , diyorlar. Bunu işit-
miyen kimse kalmamıştır. Bu lâyihayı Şükrü Beyin 
dediği gibi encümene iade edecek olursak bu sene 
çıkmaz korkusu vardır. Yalnız bendeniz bir şey 
rica edeceğim, meselâ bir fırın kumlu ekmek çı
karıyor farzedelim, bu belediyenin nazarı dikkatini 
celbetmiş, bundan böyle has ekmek çıkaracaksınız, 
eleklerinizi değiştireceksiniz; diyor. Buna karşı 
hayır biz kumlu ekmek yiyeceğiz demek olur mu ? 
rica ederim, hayırlı bir dua isterseniz bu kanunu 
öyle bir kaç yerde tecrübe değil bütün memle
kette tamimen tatbikini rica edeceğim, birde tak
rir takdim ediyorum. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim; ka
nun, encümenimizden çıktı, altında imzam var. 
Münderecatı hakkında bir şey söylemek mevkiinde 
değilim, yalnız arkadaşlarım ruhsat verdiler 

Müsakkafat meselesi hakkında söyliyeceğim. 
Bendeniz de muttali oldum. Malûmu Âliniz mü
sakkafat ikidir, ahşap, kârgir, ahşapta 12,5, 
kârgirde 17,5 dur. 

Köylerde yapılan müsakkafatta, köylünün ker
piçten, taştan alelade yaptığı binalar kârgir mahiye
tinde telakki edilerek 17,5 kuruş üzerinden yapılı
yor. Niçin böyle yapıldığını sorduğum vakit elimiz
de şu talimat vardır, köy evleri ahşap değildir, 
fakat kârgir telakki edilirse hazine için daha fayda
lıdır diye kârgir yazıyoruz dediler. Bendeniz de 
arzediyorum. Köylünün kendi elile didinerek yap
tığı toprak bina bu gün kârgir değildir. 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz alan 
azadan Şükrü Beyefendi lâyihanın encümene 
iadesini teklif etmektedir ve bir de takrir vermiş
tir. Takriri okuyup reye koyacağım. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Bu kanunu tecrübe şeklinde değil tamimen 

tatbikini teklif ederim efendim. 
Ankara 

Talat 
RİYASETİ OELİLEYE 

Şifahen arzettiğim veçhile encümeni aidine ha

valesini teklif ederim. 
Bolu 

Şükrü 
Reis — Encümene iade teklifini reye koyuyo

rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
memiştir. 

Talat Beyefendinin takriri zannederim heyeti 
umumiyesine ait değil maddelere aittir. Sırası 
geldiği vakit reye vazederim. Maddelere geçilme
sini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Arazinin tahririne mahsus kanun 
MADDE 1 — Arazinin aşağıda yazılı hükümler 

dairesinde tahriri yapılır ve kıymetleri biçilir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Tahrir için köyler birer cüzü-

tamdır. 
Her cüzütamda ( tam için), arazi aşağıda gös

terilen nevilere ayrılarak her nevi yüksek, orta 
ve aşağı olmak üzere üç derece üzerinden dönüm 
başına kıymetler biçilerek bir (kıymet vahidi kı-
yasî) cetveli yapılır. 

Bir kaç cüzütamlarla rabıtası olan veya doğ
rudan doğruya uzak bir kazaya merbut bulunan 
çiftlikler ile hususî ormanlar münasebetine göre 
komşu köylerden birine verilir. 

Ayni cüzütam içinde vaziyet ve mevki itibarile 
ayni nevi arazi kıymetleri arasında fevkalâde 
farklar bulunursa o yerler için ayrı bir (kıymet 
vahidi kıyası) cetveli yapılır. 

Arazi nevilerine kıymet vermekte günün rayi
cine göre alım ve satım kıymeti ile safî hasılat 
veya icar bedeli esas tutulur. Arazi kıymetleri 
safî hasılat veya icar bedelinin on mislidir. 

Arazi nevileri şunlardır: 
1 — Taban tarla 
2 — Kıraç tarla 
3 — Sulanan tarla 
4 — Meyvelikler 
5 — Bağlar 
6 — Sebzelikler 
7 — Koru, orman, fundalık ve sair ağaçlıklar 
8 — Çayırlar 
9 — Meralar 

10 —. Sazlık ve fundalıklar 
11 — Ziraate elverişli olmıyan taşlık ve batak

lıklar 
Yeni yapılmış bağlar, meyvalıklar, her nevi 

ağaçlık ve saire hasılat verinciye kadar,j*rla ad
dedilirler. Bu nevilerin hasılat vermiye başlıya-
cakları müddetler Maliye ve İktisat Vekilliklerince 
kararlaştırılır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Arazinin nevilere ayrılması, de
recelerine göre kıymetlendirilmesi ve bu suretle 
( Kıymet vahidi kiyasî ) cetvellerinin yapılması 
her köyde ihtiyar meclisleri ile Maliye tarafından 
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intihap veya tayin edilecek bir memura aittir. Ka
saba ve şehirlerde muhtarlar tarafından kendi ara
larından veya hariçten vukuf ehlinden seçilecek 
üç kişi ihtiyar meclislerinin yerine geçer. Şehir
lerin büyüklüğüne göre bu heyetlerin azasının 
adedi on ikiye kadar çıkarılabilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu suretle tanzim olunacak ( 
( kıymet vahidi kiyasî ) cetvellerinin bir nüshası 
mahallin en büyük mal memuruna verilir. Bir 
nüshası da köylerde meclis odalarının ve kasaba
larda belediye dairelerinin ve mahalle odalarının 
kapılarına yapıştırılır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — ( Kıymet vahidikıyasî ) cetvelle
rinin muhteviyatına köy ve kasaba halkından her
hangi bir alâkadar veya mal memuru tarafından 
bir ay zarfında altıncı maddede yazılı tetkik ko
misyonuna itiraz edilebilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — [Kıymet vahidi kiyasî] cetvel
leri ile bunlara beşinci madde mucibince yapılmış 
olan itirazlar kaza merkezlerinden en büyük mül
kiye memurunun veya göstereceği mal memurun
dan gayri bir vekilin riyaseti altında en büyük 
mal ve tapu memurlarile belediye ve ziraat oda
larınca müştereken, ziraat odası bulunmıyan yer
lerde yalnız belediye heyetlerince intihap edilecek 
ziraat erbabından üç zatten mürekkep altı kişilik 
bir komisyonda nihayet üç ay zarfında tetkik ve 
intaç olunur. 

Devam etmiyen müntehap âza yerine yenisi 
intihap olunur. 

Büyük cüzütamlarda bu müddet Maliye Vekâ
letinin muvafakatile uzatılabilir. 

[Kıymet vahidi kıyası] cetvellerinin tasdiki 
veya bunlara yapılmış itirazlar üzerine ret veya 
tadil hakkında bir karar alınması için komisyonda 
en aşağı ikisi ahali vekili olmak ve azanın yarısın
dan fazlası hazır bulunmak şarttır. 

Kararlar ekseriyetle verilir ve reyler müsavi 
olursa reisin tarafı tercih olunur. 

Nusrat Sadullah B. (Samsun) — Efendim, Hü
kümet memurları yine ekseriyette bulunuyorlar. 
Ahaliden iki kişi vardır. Memur da iki tane bir 
de mülkî memur vardır, yine ekseriyet Hükümet
tedir . 

Bütçe Encümeni M. M. Ahmet Remzi B. (Ga
zi Antep) — Efendim, bu günkü vaziyette tahrir 
komisyonları tamamen Hükümet memurlarından 
mürekkeptir. Biz burada ileri gidiyoruz, komis
yonda ahali vekilinin de bulunması şarttır diyoruz. 
Binaenaleyh ekseriyetin bir, karar ittihaz edebil
mesi için, bir tarafın tercih edilmesi lâzım gelir 
ki bu da usuldendir, sonra şurasını da arzedeyim 

ki bu kanunda esas itibarile gerek beyanname 
vermek ve gerek mikyas cetvellerini tanzim et
mek ve arazinin sahiplerini ve miktarlarını tes-
bit etmek hususunda daha ziyade ahali vekil
lerine salâhiyet verilmiştir. O taraf beyan et
mekte öteki taraf tetkik etmektedir. Bu itibarla 
mahzur yoktur. 

Reis — Altıncı maddeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Komisyonda her cüzütam için 
tetkik ve kabul olunan kıymet vahidi kiyasî cetvel
leri reis ve azanın ayrı ayrı imzalarile musaddak 
ve makbuz mukabilinde kazanın en büyük mal me
muruna tevdi olunur. Cetvellerin musaddak 
bir sureti de ait olduğu mahallin ihtiyar meclisle
rine makbuz mukabilinde gönderilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kafrıü edilmiştir 

MADDE 8 — Arazinin tahririne mahsus be
yanname defterleri mal daireleri tarafından ihtiyar 
meclislerine makbuz mukabilinde verilir, ihtiyar 
meclisleri alâkadarın huzurile ve vereceği malû
mata istinaden bu beyanname defterlerini t€sslim 
tarihinden itibaren altı ay zarfında cüzütam 
dahilindeki arazinin mevki ve sıra itibarile ve 
müteselsil numara altında parça üzerine aşağıdaki 
kayitleri yaparlar: 

Her parçanın : 
A : Malikinin ismi, şöhret ve ikametgâhı, varsa 

elindeki tasarruf vesikalarının mahiyeti, tarih ve 
numarası. 

Eğer sahibi velayet ve vesayet altında ise 
veli veya vasinin isim ve ikamet mahalli. 

Maliki malûm değilse zilyedin isim, şöhret ve 
ikametgâhı. 

B - Hududu, dönüm miktarı. 
C - Kıymet vahidi kiyasî cetveline göre nevi 

ve derecesi. 
îşbu beyannameler mal sahiplerine, mümessil

lerine ve bunlar bulunmadıkları takdirde onlar 
namına ihtiyar meclisine imza ettirilir. Veya mü
hürlettirilir ve alt tarafları münderecatının sıh
hatini tasdikan aksi takdirde mülâhazasının ilâ-
vesile ihtiyar meclisi resmî mühür ve imzalarile 
tasdik edildikten sonra cüzütamın merbut olduğu 
kazanın en büyük mal memuruna makbuz muka
bili verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir 

MADDE 9 — Beyanname defterleri, cüzüta
mın merbut olduğu mal idaresince tahkik ve mü
racaat halinde yahut lüzum görüldüğü takdirde 
münderecatının sıhhati tetkik edilir. 

Mal idaresine tevdii tarihinden itibaren icra 
edilecek tahkik ve tetkik neticesinde her hangi 
bir beyanname defterlerinde hakikate mugayir 
noktalar meydana çıkarsa mezkûr tarihten itiba
ren mal idaresi dört ay zarfında itirazını yapar. 
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Bu bapta itiraznameler iki nüsha olarak hazırla-1 
nrp biri yedinci maddedeki tetkik komisyonuna 
verilmek; diğeri alâkadar mükellefe tebliğ edil
mek üzere mahallin en büyük mülkiye memuruna 
tevdi olunur. 

Mükellef bu itiraznameye karşı müdafaasını, 
tebliğ tarihinden itibaren tetkik komisyonuna bir 
ay zarfında vermeğe mecburdur. 

.. Komisyon mal idaresinin itirazı ve buna varsa 
mükellefin müdafaası üzerine bir ay zarfında 
tetkikat ve lüzum görürse yahut mal memuru.veya 
mükellef tarafından talep olunursa kendi âzası ve
ya tayin edeceği bir vukuf ehli vasıtasile mahallin
de tahkikat yapar. 

Mükellefin itirazile komisyonca mahallinde ya
pılacak tahkik masrafları haksız tarafa aittir. 

Beyanname defterlerine yapılmış itirazlar üze
rine ret veya tadil hakkında bir karar alabilmek 
için komisyonda en aşağı ikisi ahali vekili olmak 
ve azanın yarısından fazlası hazır bulunmak şart
tır. Bu suretle verilmiş kararlar mahallin en bü
yük mal memuruna tebliğ olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiycn-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Dokuzuncu madde mucibince 
vaktinde itiraz edilmemiş veya itiraz edilerek ko
misyondan geçmiş beyanname defterlerindeki her 
parça arazi, ( Kıymet vahidi kryasî ), cetveline gö
re dönüm itibarile kaza mal idaresince kıymetlen
dirilir ve bu suretle tesbit edilen kıymetler mükel
leflere tahriren tebliğ olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen» 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu suretle tesbit edilmiş kıy
metler eüz'ütam tahririnin kat'iyet kesbettiği se
neyi takip eden malî seneden itibaren arazi ver
gisine matrah tutulur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir.-

MADDE 12 — îşbu tahrir üzerine meydana 
çıkacak kayit harici kalmış veya vergisi eksik 
verilmiş mektumlardan, geçmiş seneler için vergi 
aranılmaz. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanun üzerine alınacak ver
gilerin tatbikmdan itibaren üç. sene geçtikten sonra, 
arazi kıymetlerinde devamlı bir sebep yüzünden 
en aşağı üçte bir nisbettnde bir fark hasıl olmak 
şartile ihtiyar meclislerinin veya kazanın en büyük 
mal memurunun tahriri talepleri üzerine cüzütam-
larda Maliye Vekâletince tetkik olunarak tahrir ic
rasına veya esbabı mucibe beyanile reddine karar 
verilir. 

Münferit parçalar üzerinde iki sene mürurunda 
yine ayni şartlar dahilinde mükellef veya mal me
murunun talebi üzerine Maliye Vekâletinin mezu
niyetine hacet kalmaksızın hususî tadiller yapılır. I 

\ ifraz ve taksim, ferağ ve intikale ait kayit tashih
leri tapu idaresinin iş'arı üzerine doğrudan doğru
ya mal idarelerince yapılır. ' 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
j ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanunun umumî ve daimî 
olarak tatbikin a, ilk tecrübeye başlandığı tarihten 
itibaren iki sene zarfında İcra Vekilleri Heyetince 
karar verilir. Ve keyfiyet Maliye Vekâletince 
ilân olunur. 

Hükümetin kanunun tatbikmdan vaz geçebil
mesi için en aşağı dört muhtelif vilâyette ve bun
lara merbut ikişer kazada tam tahrir yapılmış ol
ması ve menfi neticelerin tesbit edilmiş olması lâ
zımdır. 

Bu takdirde işbu kanun mucibince yapılmış 
tahrirler, kararı takip eden malî seneden itibaren 
hükümsüz kalır ve badema vergiye matrah teşkil 
etmez. 

Abdülhak B. ( Erzincan ) — Efendim; bu ka
nunun ehemmiyetini hakikaten hepimiz takdir e-
4eriz. Eski vergi tarzının doğurduğu şikâyatı, 
hatta hiç bir vergisi olmıyan insanlar bile, hatip
lerin bu kürsüden söyledikleri sözlerle anlamış 

roluyorlar. Binaenaleyh demokratik bir tarzda 
halk tarafından Hükümete doğru gelen ve vergi 
usulünde bir inkılâp vücude getiren böyle bir 
kanunun tahdit edilmesi ye bir kaç. vilâyete tahsis 
edilmesi, eski sistemin doğurduğu şikâyetlerin yal
nız oralardan kaldırılmasını mucip olur. Halbuki 
bizim arzumuz, temenniyatımız şi kay atın ve sika
ya t mevzuu olan eski tahrir tarzının tamamen 
kaldırılarak memlekette seyyanen bir muamele
nin yapılmasıdır. Binaenaleyh bu maddenin 
tayyini teklif ediyorum. 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Ahmet 
Remzi B. ( Gaziantep ) — Efendim; bu kanunun 
kabul ettiği hükümler halkm lehine olduğu için 
bütün memlekette tatbikini temenni etmekte ar
kadaşımızla beraberiz ve tecrübelerin. nihaye
tinde bu arzunun husule gelmesini de temenni e-
deriz. Düşündüğümüz nokta şudur. Bu arzede-
eeğim noktayı bilhassa hazineyi alâkadar ettiği 
için nazarı itibare alıyoruz. 

Eğer mükellefler beyannamelerini hüsnü 
tanzimde ve doğru ifadede bir isabet gösterir-
lerse - ki bunu milletimizden çok ümit ederiz -
o takdirde verginin tatbikma tamamen geçmekte 
bir mani yoktur. Esasen verginin büsbütün yeni 
tarzlara istinat etmesidir ki vergiye bazı yerlerde 
tecrübe yapılması tarzını ilâve ettirmiştir. Ancak 
Encümeniniz Bu tecrübenin yalnız malî mülâhaza 
ile geri alınmasını muvafık görmediği içindir ki 
kanunda böyle bir kay din bulunmasına lüzum gör
müştür. 

Biz madddede tecrübenin en aşağı dört vilâyette 
yapılmasını ve bu vilâyetlerin de bir birbirinden 
ayrı şerait dairesinde ve muhtelif mahiyette bu-

I lunması lüzumunu kabul ettik. Sonra tecrübe 
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hitam bulunca tecrübenin vereceği fena neticeleri 
esbabı mucibesile Hükümet dercedecektir. Bu 
itibarla Hükümet, kendi teklifinde olduğu gibi 
pek muhayyer değildir, mukayyet olarak tecrübeyi 
yapacaktır. 

Sonra hazinenin vaziyetini düşünmek iztirarı 
da zannederim Heyeti Celilece kabul olunur. 
Eğer iki sene zarfında ve bu kayitler dahilinde 
tecrübeler yapıldıktan sonra, esbabı mucibeli 
netayiç menfi olarak tesbit edilmişse bu takdirde 
Meclisi Âlinin ittılaından uzakta bulunmryacak-
tır. Bu itibarla Meclisimiz Hükümete bit iş için 
lâzımgelen vaziyetin tesbitini emredebilir. 

Abdülhak B. (Erzincan) — Beyefendi, menfi 
netayiç vermekte olan eski tahrir heyetleri ko
misyonları faaliyetlerinde devam edecekler mi? 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Ahmet 
Remzi B. (Gaziantep) — Efendim; eski tahrir 
komisyonlarının başlamış olduğu işlerin kısmen 
itmamı düşünülecektir. Faaliyetleri, tahdit 
olunacaktır diye Maliye Vekâletinden malûmat 
aldık ve bu tabiidir. Çünkü, bu kanun mucibince 
yapılacak tecrübeler sarih neticeler vereceketir. 
önümüzdeki sene zarfında bir arkadaşımızın 
zihnine giren mahzur da varit olmıyacaktır. 

Ali Nazmi B. (Muğla) — Efendim; encümeni 
dinledik, bir de Hükümeti dinlemek isteriz. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 
Efendim; bu lâyihayi kanuniyeyi; bütün memle
kette tatbik etmek için hazırladık. Yalnız bir az 
evvelki maruzatım arasında arzettiğim veçhile 
çok eyi yaptığımızı zannettiğimiz kanunların tat
bikatında görülen bazı kusurların gerek halk ve 
gerek memleketi idare edenler tarafından bihak
kın tenkit ve şikâyet edildiğini gördük ve bu 
defa tecrübeyi yaptıktan sonradır ki memleketin 
her. tarafında tatbik etmeği daha hayırlı bulduk. 
öyle ümit ediyoruz, ki, yapacağımız tecrübeler
den alacağımız derslerle kanunumuzun kusurları 
varsa onları tamamladıktan sonra heyetinizden 
memleketin her tarafında tatbik edilmesi için 
müsaade rica edeceğiz-. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Evvelce bazı yerlerde 
şikâyet olduğunu buyuruyorsunuz, " bu eski tahrir 
heyetleri, yeniden gelen bu tahrir heyetlerinde 
de bulunacaklar mıdır? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 
Eski tahrir heyetleri hakkında öteden beri bütçeye 
konan paralar, memlekette bu tahrir işini bir an 
evvel bitirmek için arttırılarak konuyordu. îlk 
defa olarak eksik koyuyoruz. Eğer bu kanun müs-
bet neticeler verirse, onları kamilen bertaraf ede
ceğiz ve bu kanunun dairei şümulünü tevsi ede
ceğim. öyle ümitediyoruz ve o ümide binaendir 
ki, gelecek sene bu mevsimde sizlerden bu kanu
nun kusurlarını, ıslahım rica edeceğiz. 

Ali Nazmi B. (Muğla) — Şii kanunu gördük; 
eyi bir kanundur. Halkın lehinedir, arkadaşlarda, 
bu kanunun teşmili fikri hasıl oldu ve bir takrir 
verdiler, Hükümeti dinledik, buyurduğunuz gü

zel, kânun bu sene tatbik edilir, gelecek sene 
buyurduğunuz mahzur görülürse tashih imkânı 
vardır. Binaenaleyh bunu halkın istifadesini mu
cip olacak umumî vaziyete çıkaralım, bunu istir
ham ederiz. • 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 
Efendim; sizler gibi ben de bu kanunun her ta
rafta tatbik edilmesini arzu ederim, yalnız bun
dan evvelki kanunun verdiği tecrübeden hepimi
zin, bilhassa Maliye Vekâletinin rahatsız olduğu 
noktaların çok olduğunu söylemiştim. Hakikaten 
vaki olan yazılarla, tatbikatın verdiği neticeler 
daima o yazıların vadettiği şekilde tecelli etmiyor, 
etmediği içindir ki ; memleketin her tarafında 
büyük bir külfet ve zahmetle başladığımız işi er
tesi sene yine büyük bir müşkülâtla takip etmek
tense, bir sene intizar edelim, önümüzdeki sene 
içinde memleketimizin bir Birine az benziyeıı yer
lerinde ayrı ayrı tecrübeler yaparak bu tatbikat 
ve müşahedelerin verdiği tecrübelerden istifade 
edeceğiz. Zaten bu sene mevsim de ilerlemiştir. 
Gelecek seneye kalsın. 

Reis — Vekil Beyefendi 14 üncü maddenin 
ipkası lüzumunu arzu buyuruyorlar, arkadaşlar 
tekliflerinde İsrar ediyorlar mı? 

Talât B. (Ankara) — Takririmi geri alıyorum 
efendim. 

Reis — O halde on dördüncü maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . , . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — İşbu kanunun tatbik edilmeğe 
başlandığı yerlerde cari bulunduğu müddetçe 24 
temmuz 1302 tarihli emlâk nizamnamesi ile ana 
müteferri hükümlerin tahrir ve kıymetlerin biçil
mesine müteallik olanları tatbik edilmez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Tajıririn tatbik edildiği cüzü-
tamın mensup olduğu kaza dahilinde oturan 
arazi sahip veya zilyetleri veyahut kendi imza ve 
nıühürile tevkil ettiği kimseler beyanname defter
lerinin köy ihtiyar meclisine tevdi ve ilânından 
itibaren beş ay müddet içinde mahallî ihtiyar 
heyetlerine müracaatla (8) inci madde mucibince 
köy dahilindeki arazilerinin mevkiini, hududunu, 
nevi, derecesini ve dönümü miktarını deftere 
kaydettirip imza eylemeğe ve mukabilinde bir 
kayit ilmühaberi almağa mecburdurlar. Miadınde 
bu mecburiyeti ifa etmiyenlerin arazileri ihtiyar 
heyetlerince doğrudan doğruya deftere yazılır. 

Bu takdirde ilk sene vergileri eezaen yüzde 
yirmi fazlasile alınjır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Bu kanun mucibince yapılacak 
tahrirde sahibi tarafından kayit harici bırakılan 
veya nevileri hilafı hakikat yazılmış olan arazinin 
mektum kaldığı zamana ait vergileri veya vergi 
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farkları yüzde elli zammile defaten tahsil olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Dönümü eksik yazılmış olanlar
dan bu noksan yüzde on beşi tecavüz ederse fazla 
çıkan dönümlerin mektumiyet zamanına ait vergi
leri yüzde elli fazlasile defaten tahsil olunur. 

Şükrü B. ( Bolu ) — Burada dönüm miktar 
itibarile ne kadar metredir ve yapılacak tatbikat
ta ne üzerinden yapılacaktır, bu encümence 
malum mudur? Çünkü dönüm her yerde muhtelif
tir. Bazı yerlerde bir dönüm bin metre, bazı yer
lerde 1600 metre, hatta 2 300 metre murabbaı ola
rak hesap edilir. Bu bapta bir ihtilâf çıkmaması 
için vekâletin bir talimatname yapacağı da bir 
maddede zikrediliyor., Aceba bu dönüm miktarı 
encümence malûm mudur T 

Bütçe Encümeni M. M. Ahmet Remzi B. ( Ga
ziantep ) — Efendim; dönüm miktarı 919 metre 
murabbaıdır ki bu, şimdiye kadar kanuıien tatbik 
ve kabul olunan bir dönüm miktarıdır. 1600 ar
şınla da ifade olunabilir. Binaenaleyh Maliye Ve
kâleti ne yolda tatbik edeceğini bir talimatname 
ile ifade edecek ve buna nazaran miktarlar taay
yün edecektir. 

Şükrü B. ( Bolu ) — Demek ki, şimdi encümen
ce buna dair bir malûmat yoktur? 

Bütçe Encümeni M. M. Ahmet Renizi B. ( Ga
ziantep ) — Efendim; arzettim. 919 metre murab
baı veya bin altı yüzarşın murabbaı bir 
dönümdür, her memlekette bir dönüm 
miktarı vardır diye o memlekete mahsus bir ka
nun yapılmaz, bu kanunun kastettiği dönüm mik
tarı sövledisb'm gibidir. Başkaca l sualiniz var
sa cevap vereyim. 

Reis - - MnrMovi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Gerek [kıymet vahidi kıyasî] 
cetvellerinin ve gerek beyanname defterlerinin 
tanzim ve mündereeatının sıhhatinin temini ile 
muayyen müddet zarfında mal memuruna tevdi
inden muhtar ve ihtiyar meclisleri müştereken 
mes 'uldürler. 

Cetvelleri tarifatına muvafık ve hakikata 
mutabık surette tanzim edip miadında köyün men
sup olduğu kazanın en büyük mal memuruna 
veren köy muhtar ve ihtiyar meclisleri azalarına 
köylerinin vüsatine ve mükelleflerin adedine göre 
Maliye Vekâletince tensip edilecek miktarda 
ikramiye verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir 

MADDE 20 — Cetvel veya beyanname defter
lerine kasten hakikata muhalif malûmat derç ile 
vazifesini sui istimal eden veya cetvel ve beyanna
me defterlerini miadında tanzim etmiyen muhtar 
ve ihtiyar meclisleri âzası haklarında, cürümleri
nin mahiyetlerine göre, kanunî takibat yapılır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyeıı-
ler . . . Kabul edilmiştir 

MADDE 21 — Her ne suretle olursa olsun 
mektumlan tahriren haber verenlere yukanki 
maddeler mucibince cezaen alınacak vergi mikta
rının yansı tahsilinde ikramiye olarak verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyeıı-
ler . . . Kabul edilmiştir 

MADDE 22 — Yukarıda yazılı komisyonların 
reis ve âzasile intihap ve tayin edilecek kontrol 
ve mesaha memurları ve kâtiplerin ücretleri 
ve muhtar ve ihtiyar meclislerine verilecek ikra
miyeler ve sair masraflar Maliye Vekâletince tah
rir masrafı olarak her sene bütçelerine konulacak 
tahsisattan verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir 

MADDE 23 —- Bu kanun Maliye Vekâletince 
tensip edilecek yerlerde tatbik edilmek üzere 
neşri tarihinden muteberdir. 

Abdullah B. (Trabzon) — Maliye Vekâletin
den bir sualim var: şimdi Maliye Vekâleti arzu 
ettiği yerlerde tatbikat yapacak, fakat, neticei 
tatbikatını Meclise bildireceğine dair kanunda bir 
hüküm yoktur, isterse bildirecek, istersse bildir-
miyecektir. Zannedersem bu tatbikatın neticesini 
Meclise bildirmek mecburiyetini koysak çok eyi 
olur? 

(Biz her vakit sorabiliriz sesleri) 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (izmir) — 

Arzetmiştim, elde edeceğimiz neticelere göre icap 
eden tadilâtla Meclise geleceğiz ve herhangi bir 
anda herhangi bir suretle vaki olacak suali tat
min etmeğe de her vakit hazırım, emrinizdeyim, Ya
ni buraya yazsakta yazmasakta o mecburiyetimiz 
daima mevcuttur. (Kabul sesleri) 

Reis — 23 üncü maddeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etnıiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Neticei arayı arzediyorum: İstanbul Darülfü
nunu 1930 senesi bütçesi hakkındaki kanuna 213 
zat rey vermiştir, kanun 213 reyle kabul edil
miştir. 

1929 senesi Evkaf bütçesinde münakale yapıl
masına dair kanuna, 213 zat rey vermiştir, ka
nun 213 reyle kabul edilmiştir. 

1929 senei maliyesi bütçesine munzam tahsisat 
verilmesine dair kanuna 213 zat rey vermiştir, 
binaenaleyh kanun 213 reyle kabul edilmiştir. 

Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 senesi bütçesi 
hakkındaki kanuna 213 zat rey vermiştir. Bina-
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enaleyh kanun 213 reyle kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat 15 te içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,45 

istanbul Darülfünun 18$0 senesi bütçe kanununa verilen Reylerin neticesi 
( Kanun kabul* edilmiştir ) 

Âza adedi : 316 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
AliB. 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 

Reye iştirak edenler : 213 
Kabul edenler : 213 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 103 
Mûnhaller : o 

[Kabul edenler J 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B, 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 
Muhiddin B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 

Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Semih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş'. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
ZiyaB. 

Çorum 
Doktor Musatafa B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
tshâk Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

: -' / 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet Saffet B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Doktor İsmail Besim Pş 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. -\ 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. l 
Tahir B. / 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 
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İçel t 
Emin B. + .'\ 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Eıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dokktor Hakkı Şinasi Pş. 
Doktor Nureddin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. r 

Kâmil B. 
Münür B. 
Osman zade Hamdi B. \ 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. " J 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Kefik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Bürhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Lûtfi Müfit B. 
Kocaeli 

ibrahim B. 
Kemaleddin B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddin B. 

• Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
tsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Doktor Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Behçet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

îrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Fayik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recait B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusret Sadullah B. 

•Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ibrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 

Ziyaeddin B. 
Ş. • Karahisar 

İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit. Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
İMemet Nazif B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Kamhsar 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 
^akir B. 

Antalya 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 

Kâzım Pş. 
Bilecik 

Asaf B. 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talat B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
îsmet B. 
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Denizli 

Mazhar Müfit 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Fayik B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fhemi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İsparta 
ibrahim B. 

htarîbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçora Oğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Doktor Refik B. 

Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
ihsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Doktor Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Ağa Oğlu Ahmet B. 
Doktor Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Memet Fuat B. 

Kayseri 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyyea B. 

Kılıç Oğlu Hakkı B. 
Konya 

Musa Kâzım B. 
Kütahya 

ibrahim B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Doktor Fazıl Berki B. 
ismet Pş. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Akif B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Halit B. 

Rize 
Fuat B. 
|Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Bühtü B. 

Sivas 
Necmeddin Sadık B. 
Rasim B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

ik B. 
Tokat 

Şevki B. 
Trabzon 

Hasan B. 
Nebi zade Hamdi B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir.B. 
Ragıp B. 

1929 F.vkaf Bütçesinde münakale yapılması hakkındaki 
kanununun neticei arası 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Aza adedi : 213 
Reye iştirak edenler : 213 

Kabul edenler : 205 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 103 
Münhaller : 0 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

AliB. 
Haydar B. 
izzet B. 

izzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Kâzım B.. 
Amasya 

Esat B. 
ismail Hakkı B. 
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Nafiz B. 
Ankara 

Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Eeşit Galip B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 
Muhiddin B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 

Refet B. 
Semih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Musatafa B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Playri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet Saffet B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. ' 
Emin B. 
Doktor İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. » 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. v 

Tahir B. 
Gümüşane 

Halil Nihat B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dokktor Hakkı Şinasi Pş. 
Doktor Nureddin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 
Osman zade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
V>let B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Bürhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Lûtfi Müfit B. 
Kocaeli 

İbrahim B. 
Kemaleddin B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
Nuri B. 
ismail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Doktor Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Behçet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

viBnyı 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Fayik B. 
Calip B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
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Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Bize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Ali Bana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusret Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik ismail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
•g uıpparajy uııq«jqj 

Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin, B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Beeil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 

Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rif at B, 

/ Reye iştirak etmiyenlet ] 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahsar 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 
Şakir B. 

Antalya 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
Kâzım Pş. 

Bilecik 
Asaf B. 
ibrahim B. 

Bitlis 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talat B. 

Çorum 
ismail Kemal B. 
ismet B. 

Denizli 
Mazhar Müfit 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Fayik »B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fhemi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İsparta 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçora' Oğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Doktor Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
ihsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

îzmir ; 
Doktor Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Ağa Oğlu Ahmet B. 
Doktor Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Memet Fuat B. 

Kayseri 
Doktor Halt B. 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli • 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyyea B. 
Kılıç Oğlu Hakkı B. 

Konya 
İMusa Kâzım B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Doktor Fazıl Berki B. 
ismet Pş. 
jMahmut Nedim B. 

Manisa ,$.. 
Akif B. : ; | ; 
Kani B. 
Kemal B. 
jMitat B. 
Mustafa Fevzi' B. 

Maraş f|pk-, 
Abdülkadir B. . f 
»Memet B. '; ^ 
IMitat B. .t • 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
|Ali Münif B. 2 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
[Yunus Nadi B. > 

Niğde 1 

;>« 

« i 

» ' 
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Rize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 

Siirt 
Mahmut B. 

I : 6 5 
Sinop 

Recep Bühtü B. 
Sivas 

Necmeddin Sadık 
Rasim B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

2 9 - 5 - 1 9 3 0 C •: 1 

B. 

Cemil B. 
Fayik B. 

Tokat 
Şevki B. 

Trabzon 
Iiasan B. 

Nebi zade Hamdi B 
Yozgat 

Avni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Rağıp B. 

1 9 3 9 senes i bü tçes ine munzam tahsisat veri lmesine dair kanunun 

Adana 
Kadri B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet B. 
tzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşerf B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

net icei a r a s ı 

( Kanun kabul edilmişti 
Âza adedi : 316 

Reye iştirak edenler : 213 
Kabul edenler : 213 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 103 
Münhaller : 0 

/ Kabul edenler ] 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
İEmin Fikri B. 
Pr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
fsmaü Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B, 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 

Muhittin B. 
Bolu 

Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vehit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Bakteriyolok Rerik B. 
Dr. Refik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. ( Rs. V. ) 
Senih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 
Sabri B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet B. 
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Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Şamili B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. ' 
Emin B. 
Dr. îsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B., 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet. En ver B. 

Adana 

Kemal B. 

[Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

. Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 
| Kırşehir 
[Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim B. 
Kemalettin B. 
Ragrp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
İRecep B. ( V. ) 

[Reye 

ıZamir B. 

I Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. • 

Manisa 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Behçet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Rerit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
îsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
lAkif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rıza B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusret Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik îsmail B. 

iştirak etmiyenler ] 

I Afyon Karahiser 

Musa Kâzım B. 

I Yusuf Kemal B. 
Sivas 

İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
îsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

[Mustafa Vasfi B. 
Trabzon 

Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Mamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
İRifat B. 

I Aksaray 

İNeşet B. 
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Evkaf U. M. 1930 senesi bütçe kanununun neticei arası 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

• 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşerf B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
İsmail Hakkı B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmıyenler 
Münhaller 

316 
213 

' 213 
0 
0 

103 
: 0 

[Kabul edenler] 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
R asini B. 

Bitlis 
Ilyas Sami B. 
Muhittin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Bakteriyolok Rerik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet.B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 
Sabri B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Ziya B. 
Çorum 

Dr. Mustafa B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Biyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
AJımet Saffet B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüceyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 
Osmanzade Hamdi B 

Kars 
Baha tali B. 
Faik B. 
Halit B. 
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Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
IIazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Kem alettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

İ : 6 5 

iZühtü B. 
Kütahya 

|Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 

(Osman B. 
Yaşar B. 

M araş 
Behçet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
I Galip B. 

I Aydın 
Dr. Mazhar B. 
| Balıkesir 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
Kâzım Pş. 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

C : 1 
Ordu 

IIIasan Fahri B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket- B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
iNusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Iltılki B. 
I Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şem şeddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Memet Emin B. 

I Cebelibereket 
Ali Rıza B. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B, 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

iTevfik B. 
Tokat 

Bekir Lûtfi B. 
[Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

I Edirne 
Faik B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç. Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

A dana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
( R. C. ) 
Şakir B. 

Antalya 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Mehmet Ali B. •, 

/ Reye iştirak etmiyetiler J 

29-5-1930 
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I : 6 5 29-5-1930 C : 1 
Hakan 

ibrahim B. 
İsparta 

İbrahim B. 
İstanbul 

Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Remzi B. 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
İhsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 

Dr. Sadreddin B. 
Kastamonu 

Ali Rıza B. 
Memet Fuat B. 

Kayseri 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Dr, Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Akif B. . 
Kani B. 
Kemal B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali.Münif B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Halit B. 

Bize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
AdilB. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. 
Nebizade Hamdı B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Rağıp B. 
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SIRA No 192 

Birinci mülazim Murat Efendinin yüzbaşılığa terfi ettirilerek 
tekaüt maaşı tahsis edilmesi hakkında 3/453 numaralı Baş

vekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

9 
T. C. , 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 30-IV-930 

Sayı 6J1356 
B. M. M.^Yüksek Reisliğine 

335 senesinde malulen tekaüt edilen birinci mülâzim Murat efendinin 
322-627 İstiklâl muharebesinde gösterdiği fedakârlığa mükâfaten Başkumandanlık 
muharebesinden muteber olmak üzere yüzbaşılığa terfi ettirilerek tekaüt maaşı 
tahsis edilmesi hakkında M. M. Vekâletinden gönderilen evrak leffen takdim 
kılınmıştır. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyrulması rica olunur efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Milli Müdafaa encümeni mazbazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Karar M 100 26-V-1930 
Esos M 31451 

Yüksek Reisliğe 
335 senesinde malulen tekaüt edilmiş olan birinci mülâzım Murat Efendinin 

(322-627) İstiklâl muharebesinde gösterdiği fedakârlığa mukabil baş kumandanlık 
muharebesinden muteber olmak üzere yüzbaşılığa terfi suretile tekaüt maaşı tahsisi 
hakkındaki Başvekâleti Celiİe tezkeresile merbut evrak okundu ta tetkik olundu. 

Mumaileyhin müstesna bir vatanperverlik ve fedakârlık göstermiş olduğu 
halde mağdur ve mükâfatsız kaldığı bütün vesaitle pek aşikâr olarak görülüyor. 
Müdafaai Milliye Vekâletile Büyük Erkânıharbiye Riyaseti Celilesinin mumaileyhin 
taltifi hakkındaki arzuda encümenimizde muttefikan müşterektir. 

Kendisinin hidematı fedakâranesi emsali arasında bir istisnaiyet teşkil edecek 
derecede görüldüğü Büyük Erkânıharbiye Reisliğinin dosyada mevcut 21-1V-1930 
tarih ve 66021 numaralı iş'armdan anlaşılmakta ve bu taltifler hakkındaki 
24-1-1340 tarih ve 400 numaralı kanun zaman kaydını ihtiva etmemekte 
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olduğundan mumaileyhin Büyük Erkânıharbiye Reisliğinin 8-IV-1930 tarih ve 
66021 numaralı iş'ar ve teklifi veçhile Baş Kumandanlık muharebesinden muteberen 
yüzbaşılığa terfi ettirilerek bu rütbe üzerinde tekaüt maaşı tahsisinin Heyeti 
Umümiyeye arzına karar verildiği maruzdur. 

M. M. En. Rs. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Cebelibereket İstanbul Bitlis 

Naci Kâzım Esat M% Kâzım Rasim 

« 
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Evkaf Umum müdürlüğü 1929 senesi bütçesinde 53 500 
liralık münakale yapılması hakkında 1/702! numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 22 - V - 1930 
Say t: 6/1682 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Evkaf Umum Müdürlüğü 1929 malî senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında (53 500) 

liralık münakale icrası hakkında Evkaf Umum Müdürlüğünce hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
22/5/1930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesüe 
birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Evkaf Umum Müdürlüğünün 1929 malî senesi bütçesindeki reddiyat ve vergi tahsisatının kifayet 
etmiyeceği anlaşılması üzerine 1598 numaralı kanunla, münakale suretile 22 500 lira alınmış isede 
bunun da kâfi gelemiyeeeği ve merbut cetvelde müfredatı muharrer düyun tahsisatı bakiyelerinin 
ihtiyaçtan fazla olduğu gibi yeniden tesis edilecek zeytin fidanlığının bedel ve masrafı için alınan 
12 500 liranın da sarf edilmiyeceği anlaşıldığı cihetle merbut kanun lâyihası arz ve teklif kılınmıştır. 

Mezkûr muhassasatın kifayet etmemesi 1598 numaralı kanunun esbabı mucibesinde de arzedil-
diği üzere bir kısım vakıfların zaptile masraflarının bütçe dahiline ithalinden ve müterakim 
vergilerin tasfiyesine teşebbüs edilmesinden mütevellittir. 

Mezkûr muhassasatın sarfedilmiyeceği tahakkuk etmesine binaen iptalinden ise vergi ve reddiyat 
maddelerine naklile tahakkuk eden ihtiyacın temini zarurî görüldüğünden aynen kabul buyrulması 
bilhassa istirham olunur. 

Bütçe Encümeninin tadili 
Bütçe Encümeni 

T.B.M.M. 27-V-1930 
M. 128 
1/702 

Yüksek Reisliğe 

1929 senesi Evkaf Umum Müdürlüğü bütçesinde (53 500) liralık münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası encümenimize havale edilmekle tetkik ve müzakere olundu, 
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Verilen izahata nazaran reddiyat ve akaratı vakfiye vergisi ve rüsumu belediye tertiplerine 

mevzu muhassasat evvelce münakale suretile alınan munzam tahsisatlar da dahil olduğu halde ki
fayet etmediğinden yine bu tertiplere ilâve olunmak üzere 53 000 lira istenilmektedir. Tenzil 
olunan fasıllar hernekadar deyin tahsisatını ihtiva etmekte ise de dairesi muhasebe müdüründen 
ve umum müdürden alınan izahata göre 1930 senesi bütçesine vazedilen tahsisatla bunların tamamen 
tesviyesi mümkün bulunmuş olduğundan bu tenziller tecviz edilmiştir. Kanun lâyihasının müsta-
celen müzakere ve kabulü Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Bütçe En. Reisi Rs. V. M. M. Âza Âza Âza 
istanbul Bursa Gazi Antep Aydın Burdur Diyarbekir 
Fuat Muhlis Remzi Mühendis M it at Vahit Rüştü 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

İsparta Konya Kütahya Tokat Yozgat Maraş 
Mükerrem Kâ. Hüsnü Niyazi Asım A. Şevki S. Sırrı Behçet 

Âza 
Sivas 

Remzi 



Hükümetin teklifi 
Evkaf bütçesi münakalesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 ~ 1929 senesi Evkaf bütçesinin 
merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında 
"53 500,, liralık münakale icra edilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 22/V/1930 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhalık Ş. Kaya 

Ha. V. Ma. V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 

Na.V.' îk.V. S.I.M.V. 
Recep Şakir Dr, Refik 

MÜNAKAL EGETVELİ 
Tenzili Zammı 

lâzım lâzım 
gelen F. M. muhassast;n nev'i gelen 

24 00 yeniden tesis olım-
cak zeytin fidanlı
ğının bedel vemas-

37 
38 
38 
38 
38 
21 
22 

rafı 
Geçen sene düyunu 

1 1927 senesi » 
2 1926 » » 
3 1341 » » 
4 1340 )) )) 
2 Reddiyat 
1 Akaratı vakfiye vr-

gısı ve rüsumu 
belediye 

12 500 
5 000 
9 000 

12 000 
10 000 
5 000 

23 500 

30 000 

53 500 53 500 

Bütçe Encümeninin tadili 
1929 senesi Evkaf bütçesinde münakala yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1929 senesi Evkaf bütçesinin 
merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında 
(53 500) liralık münakale icra edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

CETVEL 

F. M. Muhassasatm nev'i 

24 Tesis olunacak zey
tin fidanlığının be-

Tenzili Zammı 
lâzım lâzım 
gelen gelen 

m 

12 500 

5 000 

9 000 
12 000 
10 000 
5 000 

del ve masrafı 

37 Geçen sene düyunu 

38 1 1927 » » 
2 1926 )) » 
3 1341 » » 
4 1340 » » 

Fasıl yekûnu 36 000 

21 2 Reddiyat 

22 1 Akaratı vakfiye ve
rgisi ve rüsumu 

belediye 

YEKÛN 

23 500 

30 000 

53 500 53 500 

=$fc=s==r 





SfRA^205 
Maliye Vekâleti 1929 senesi bütçesine munzam tahsisat 

verilmesine dair 1/707 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 

Sayı: 6/1746 
B..M. M. Yüksek Reisliğine 

Maliye Bütçesine 350 000 lira tahsisatı munzamme itası hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetinin 22/5/1930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur, 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
îsmet 

Esbabı mucibe 

929 senesi bütçesinde hazine muamelâtından dolayı bankalara verilecek faiz tahsisatı 400 000 
lira olarak gösterilmiştir. Ancak bu sene döviz buhranı sebebile bankalardaki döviz kredilerimizi 
istimal etmek ve bazı bankalarda yeniden döviz kredisi tesis eylemek mecburiyeti hasıl olmuş ve 
bu sebeple senei maliye nihayetine kadar olan faizlerin tediyesi için üç yüz elli bin lira kadar 
bir tahsisatı munzamma istihsaline zaruret hasıl olmuştur. Buna mukabil hazinenin bankalardaki 
parasından alacağı faiz miktarı da bütçede yüz bin lira tahmin edilmiş iken üç yüz bin lira dere
cesinde tahsisat melhuz bulunmuş olduğu gibi sabık Osmanlı imparatorluğu düyunu hakkındaki 
itilâfname mucibince îzmir - Kasaba hattına ait düyunu umumiye nezdinde bulunan ve hazineye 
intikal elen mebaliğden tahsil olunan 7 155 225 yedi milyon yüz elli beş bin iki yüz yirmi beş frank 
karşılık ittihaz edilmesi münasip görülerek merbut lâyiha tanzim edilmiştir. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Bütçe Encümeni 
M.J27 27 - V - 930 
1/707 

Yüksek Reisliğe 

1929 senesi Maliye Vekâleti bütçesine munzam tahsisat verilmesine .dair olan kanun lâyihası 
encümenimize havale edilmekle Maliye Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 
Alınan izahattan: 1929 bütçesinin 193 üncü faslına mevzu (400 000) lira miktarındaki faiz ve 
aciye tahsisatının döviz muamelâtından dolayı kifayet etmeyip malî sene nihayetine kadar daha 
(350 000) liraya ihtiyaç hasıl olduğu anlaşılmıştır. 



İtamın lâyikasıriâ merbut esbabı mueibede yazıldığı veçhile karşılığı temin edilmiş bulunan W 
munzam tahsisat talebinin eneümenimizee kabulü kararlaştırılmıştır. Müstacelen müzakere edilmek 
üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

B. E. Rs. Rs. V. M. M. Aydın Burdur Erzurum Diyarbekir Konya 
istanbul Bursa Gaziantep Mühendis Vahit H. Aziz Rüştü K. Hüsnü 

Fuat 
İsparta 

Mükerrem 

Muhlis 
Maraş 
Behçet 

Remzi 
Tokat 

A.Şevket 

Mitai 
Yozgat 
S. Sırrı 

Hükümetin teklifi 
Maliye bütçesine 350 000 lira tahsisatı munzamma 

itasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1929 Maliye bütçesinin 193 üncü 
fasıl 1 inci faiz tertibine 350 000 lira tahsisatı 
munzamma ita edilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

kanumin icrasına Maliye MADDE 3 — Bu 
Vekili memurdur. 

22/V/1930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V, 
İsmet M, Esat M. Abdülhalık Ş. Kaya 

Ha. V. Ma. V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 

Na.V. Ik.V. S.Î.M.V. 
Recep Şakir Dr. Refik 

Bütçe Encümeninin tadili 
1929 senesi bütçesine munzam tahsisat verilmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1929 senesi Maliye Vekâleti büt
çesinin 193 üncü faslının birinci faiz ve aciyo mad
desine ( 350 000 ) lira tahsisatı munzamme olarak 
konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 



1930 
1 - İstanbul Darülfünunu, 
2 - Evkaf Umum Müdürlüğü, 

Bütçeleri 





SIRA No 195 
İstanbul Darülfünununun 1930 senesi bütçesi hakkında m 

numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatrsı 

T.C. 
Başvekâlet 18 - V -1930 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1576 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Darülfünunun 1930 malî senesi bütçesi hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri 

Heyetinin 14/5/1930 ytarhli içtimamda YüksekMeclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
I Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Darülfünunun Maarif Vekâletine gönderdiği bütçe proj esile bir takım ıslahat ve tensikata lüzum 
göstermektedir. Halbuki bu mühim ilim müessesemizde yapılacak değişikliklerin çok eyi bir tetkika 
istinat etmesi icap eder kısa bir zamanda buna imkân olmadığından •bu senede Darülfünunun bütçe
sinin geçen senenin ayni olarak kabul edilmesi zarurî görülmüştür. Yalnız Tıp Fakültesinin elektriği 
şehir cereyanına raptolunacağından gerek raptiye masarifi tesisiyesi ve gerek istihlâk edilecek 
elektrik bedeli için tenvir ve teshin maddesine üç bin lira zammedilmiştir. 

Her sene olduğu gibi 1930 senesindede Evkaf bütçesinden Darülfünuna teberru olarak verile
cek tahsisatın mahallî sarfı atideki cetvelde gösterilmiştir. 

Lira 
6 000 İlmî ıstılahların tertip ve tanzimi masarifi umumiyesi 
3 000 Tıp Fakültesi radyom mubayaası • . ı 
7 000 Tıp Fakültesi kiliniği için alât ve edevatı fenniye 
4 000 Tıp Fakültesi rontken tesisatı ve mubayaası 

11 000 Tıp Fakültesi fiziyoloji ve bakteriyoloji ve tecrübe .hayvanatı laboratuarları levazımı 
tesisiye ve masarifi umumiyesi 

'2 000 Tıp Fakültesi elektrik tedavisi tesisatı 
4 000 Tip Fakültesi için kitap ve ecnebî ceraidi ilmiye ve mecmua bedeli 
8 000 Geçen sene inşaatı ikmal edilen doğum evinin kalorifer tesisatı 

11 000 Fen Fakültesinin alât ve edevatı fenniye bedelile nakliyesi masarifi 
8 000 Fen Fakültesi deniz hayvanatı laboratuarı (Akvaryum) levazımı tesisiye ve masarifi 

umumiyesi 
15 000 Hukuk ve Edebiyat Fakültelerinin kitap ve ecnebî ceraidi ilmiye bedeli 
3 000 Türkiyat Enstitüsü neşriyatı mükâfatı ve talî masarifine yardım ve kitap bedeli 
5 000 Eczacı ve Dişçi mektepleri levazımı tedrisiyesi 
8 000 Arziyat ve coğrafya tetkiki masarifi umumiyesi 
5 000 Fen Fakültesi nebatat ve kimya enstitüsü levazımı tesisiye ve masarifi umumiyesi 

100 000 
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Gelecek sene yapılacak esaslı tetkikin neticesine göre tanzim olunacak bütçe ile Darülfünunun 

müderris ve muallimlerile memurlarının maaşları teadül kanununa tevfik olunacaktır. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 26 - V -1930 
M. 122 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Darülfünununun 1930 bütçesi Maarif Vekili Cemal Hüsnü Bey hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 1929 bütçesinin varidat ve masraf yekûnlarının ayni olarak teklif olunan 
1930 bütçesi kadroda bir kısım müderris ve müderris muavinleri ile muallimlerin maaşlarına yapı
lan zamlara karşılık olarak masraf tertiplerinden icra kılınan tenzilât hariç olmak üzere ayni ye
kûnlar dahilinde tesbit kılındı. 

Kanun lâyihasının altıncı maddesi tadil ve memurların maaşlarından 1930 senesinde tekaüt 
aidatlarının kesilmemesi hakkında lâyihaya bir madde ilâve ve diğer maddeler aynen kabul 
olundu. İIPSV^---

Müstacelen müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Bütçe En. Reisi R. V. M. M. Âza Âza Âza 
İstanbul Bursa Maraş Gazi Antep Aydın Burdur 
Fuat Muhlis Behçet Remzi Mühendis Mitat Vahit 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

Erzurum Elâziz Konya İsparta Sivas Yozgat 
H. Aziz H. Tahsin K . Hüsnü Mükerrem Remzi S. Sırrı 

Âza 
Diyarbekir 

Büstü 



. - i p i -
istanbul Darülfünununun 1930 malî seıtesî bütçe kanunu lâyihası 

Hükümetin teklifi 
MADDE 1 — İstanbul Darülfünunu ve müte

şekkil bulunduğu medreselerin 1930 malî senesi 
masarifi için merbut (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere ( 889 342 ) lira tahsisat ita kılın
mıştır. 

MADDE 2 — İstanbul Darülfünunu ve müte
şekkil bulunduğu medreselerin 1930 malî senesi 
masarifine karşılık olan varidat merbut (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere ( 890 500 ) lira 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — İstanbul Darülfünununun şahsi
yeti hükmiyesi hakkındaki kanunun üçüncü mad
desinde yazılı varidatın 1930 senesinde dahi tah
siline devam olunur. 

MADDE 4 — Darülfünunun medreselerinde 
talebeden alınan tedris ve şahadetname harçlarile 
lâboratuvar ve hastanelerden alınacak tahsil ve 
yatak ücretlerinin miktarı medrese meclislerince 
ve Darülfünun divanınca verilecek kararla tayin 
ve tespit olunur. 

MADDE 5 — Darülfünunun ve müteşekkil 
bulunduğu medreselerin müşterek masarifine ait 
olup masraf bütçesinin 2 - 1 7 inci fasıllarına 
konulan tahsisatın ihtiyaca göre medreselere 
tevzi ve tahsisi darülfünun divanınca kararlaş
tırılır. 

MADDE 7 — Medreselerdeki asistanlar mu
vakkat memurlardan madut olup istihdam ve in-
fisalleri darülfünun emanetince tanzim ve Maarif 
Vekâletince tasdik olunacak talimatnameye ta
bidir. 

MADDE 8 — İstanbul Darülfünunu 1926 malî 
senesi bütçe kanununun altıncı maddesi hükmü 
1930 malî senesinde de caridir. 

Bütçe Encümeninin tadili 
MADDE 1 — Aynen 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 

MADDE 5 — Aynen 

MADDE 7 — Aynen 

MADDE 8 — Aynen 

MADDE 9 — İstanbul Darülfünunu bütçesin
den maaş alanlardan tekaüt aidatı kesilmez. 

MADDE 6 — Darülfünunun ve müteşekkil bu
lunduğu medreselerin 1930 kadrosu merbut ( C ) 
cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 6 — Darülfünunun ve müteşekkil bu
lunduğu medreselerin 1929 kadrosu merbut ( C ) 
cetvelinde gösterilen tadilât dairesinde 1930 sene
sinde dahi mer'idir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1930 tarihin
den muteberdir. 

MADDE 10 — Aynen 
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MADDİ2 İÛ — Bu kanunun ahkâmını icraya 

Maarif ve Maliye Vekilleri memurdur. 
14 / V / 1930 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhahk 8. Kaya 

H&V. Ma.V. MtV. 
Dr. T. Rüştü 8. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 

Na.V. îk.V. S.I.M.y. 
Recep ? Şakır Dr. Refik 

) 
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Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

5 

Birinci hısım — Darülfünun Emaneti 

Maaş, ücret, tahsisat 
Darülfünun Emini tahsisatı 
Memurin maaşatı 
Müstahdemin ücreti 

Fasıl yekûnu 

îhinci hısım — Darülfünun ve medreseler 
masarifi müşterehesi 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 
Tenvir ve teshin ve levazımı tesisiye 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Müteferrika 
Kumpanya ve menba suyu 

Fasıl yekûnu 

Masarifi mütenevvia 
Melbusat 
Sigorta 

Fasıl yekûnu 
Tercüme, muhaberat, neşriyat ve levazımı tabiye 
masrafı 

Harcirah " 

Telef on tesisatı ve muhabere ücreti 

2 400 
6 732 

27 540 

36 672 

2 OOO 

38 000 
2 000 

40 000 

5 000 
7 500 

12 500 

3 000 
3 000 

6 000 

6 500 

2 OOO 

2 OOO 

2 400 
6 732 

27 540 

36 672 

1 OOO 

38 000 
1 000 

39 0001 

2 820 
7 500 

10 320 

3 000 
3 000 

6 000 

4 800 

2 5 0 0 

2 200 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

M
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|| 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

3 

4 
5 

Muhassasatın nev'i 

Kongrelere ve ecnebî darülfünunları merasimine işti
rak masrafı 

Darülfünun temsil masrafı 

Tetkikat ve taharriyatı ilmiye ve tetebbu seyyahat-
lan masrafı 

Gazi Mustafa Kemal mükâfatı 

Umumî kütüpane masarifi umumiyesi ve kitap bedeli 

Fakir talebeye muavenet 

Tamirat 

Ecnebî mütehassıslar ücret ve harcırahlarile müter
cimleri ücreti 

Ecnebî memleketlerde tahsil edecek talebe masrafı 
ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım — Medreseler 

Tıp medresesi maaş, ücret ve tahsisatı 
Reis ve kâtibi umumî tahsisatı 
Heyeti talimiye maaşı 
Heyeti idare ve memurini müteferrika maaşı 
Müstahdemin ücreti 

Fasıl yekûnu 

Tıp medresesi masrafı Seririyat ve lâboratuvar masrafı umumiyesi 
Antrepoloji seyyatı tetkikiye ve masarifi 
umumiyesi 
Kanser tahriyatı seyyahatı tetkikiye ve ma
sarifi 
Medrese telifatı 
Ecnebî ilmî cerideler ve kitap bedeli 

Fasıl yekûnu 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

4 500 

4 000 

5 500 

1 500 

4 256 

1 000 

9 500 

78 000 

4 000 
183 256 

2 040 
49 500 

3 948 
53 508 

108 996 

140 000 

2 500 

1 500 
5 000 
4 000 

153 000 

Encümence 
kabul edilen 

4 500 

3 000 

5 500 

1 500 

4 256 

1 000 

7 000 

78 000 

4 000 
174 576 

2 040 
53 880 

3 948 
53 508 

113 376 

140 000 

2 000 

1 500 
5 000 
4 000 

152 500 
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<U 

T3 Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Eucümence 
kabul edilen 

20 

21 

22 

23 

24 

Eczacı ve Dişçi mektepleri maaş ve ücreti 
Heyeti talimiye maaşı 

» idare ve memurini müteferrika maaşı 
Müstahdemin ücuratı 

Fasıl yekûnu 

Eczacı ve Dişçi mektepleri masarifi 
Mekteplerin masarifi umumiyesi 
Telifat 
Ecnebî ilmî cerideler ve kitap bedeli 

Fasıl yekûnu 

Hukuk medresesi maaş, ücret ve tahsisatı 
Reis ve kâtibi umumî tahsisatı 
Heyeti talimiye maaşı 

» idare » 
Fasıl yekûnu 

Hukuk medresesi masarifi 
Darülmesailer masarifi umumiyesi 
Mecmua masrafı 
Medrese telif atı ve formaların tabı için tale

be cemiyetine muavenet 
Ecnebî ilmî cerideler ve kitap bedeli 

Fasıl yekûnu 

Edebiyat medresesi maaş, ücret ve tahsisatı 
Reis tahsisatı 
Heyeti talimiye maaşı 

» idare » 

Fasıl yekûnu 

17 040 
1 488 
6 600 

25 128 

10 000 
2 500 
1 500 

14 000 

2 040 
23 220 

1 020 

26 280 

1 500 
2 000 

3 000 
500 

7 000 

1 200 
23 520 

1 680 

26 400 

17 760 
1 488 
6 600 

25 848 

6 800 
2 000 
1 000 

9 800 

2 040 
24 360 

1 020 

27 420 

500 
000 

000 
500 

7 000 

1 200 
24 720 

1 680 

27 600 
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'3 Muftassasatın nev'ı 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
v kabul edilen 

25 

26 

27 

2 8 

2 9 

30 

Edebiyat medresesi masarifi 
Darülmesailer masarifi umumiyesi 
Türkiyat Enstitüsü ve neşriyat masarifi [1] 
Mecmua masarifi 
Medrese telifatı 
Ecnebi ilmî cerideler ve kitap bedeli 

Fasıl yekûnu 

Coğrafya darülmesaisi seyyahatı tetkikiye ve ma
sarifi umumiyesi 
İlahiyat medresesi maaş, ücret ve tahsisatı 
Reis tahsisatı 
Heyeti talimiye maaşı 

» idare » 
Fasıl yekûnu 

ilahiyat medresesi masarifi 
Darülmesailer masarifi umumiyesi 
Mecmua masrafı 

Fasıl yekûnu 

Pen medresesi maaş, ücret ve tahsisatı 
Reis tahsisatı 
Heyeti talimiye maaşı 

» idare » 
Fasıl yekûnu 

Fen medresesi masarifi 
Darülmesailer ve tedrisat masarifi umumi
yesi 

» için alınacak alât ve edevatı 
fenniye bedeli 
Mecmua masarifi 
Medrese telifatı ve formaların tabı için tale
be cemiyetine muavenet 
Ecnebi ilmî cerideler ve kitap bedeli 

000 
000 
000 
000 
500 

10 500 

2 500 

1 200 
8 820 

240 

10 260 

300 
1 500 

1800 

1 200 
24 630 

2 220 

28 050 

15 000 

4 000 
2 000 

2 000 
2 500 

[i] 
Fasıl yekûnu I 2 5 5 0 0 

Telif ve tercüme ücreti bu maddeden Darülfünunun Divanı kararile verilir. 

1 000 
5 000 
2 000 
2 000 

500 

10 500 

2 5 0 0 

1 2001 
9 000 

240 

10 440 

300 
1 500 

1800 

1 200 
26 370 

2 220 

29 790 

15 000 

4 000 
2 000 

2 000 
2 500 

25 500 
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3 2 
3 3 
3 4 
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Muhassasatrn nev'i 

Arziyat tetkiki masarifi umumiyesi 

Üçüncü kısım yekûnu 

Tahsisatı fevkalâde 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

4 0 0 0 

443 414 

2 2 3 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 

889 342 

Encümence 
kabul edilen 

1 0 0 0 

445 074 

2 3 0 0 2 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 

889 342 



B-Cetveli 

03 

•a •a 
«s nev 

Darülfünun varidatı 
il Muvazene! umumiyeden verilen 
2 İstanbul Şehremanetinden 
3 Teberrüat 
41 Hâsılatı müteferrika 

Fasıl yekûnu 

21 I Tıp medresesi varidatı 
İl Ücret ve harçlar 
21 i lmî asar ve resaleler satış hasılatı 

Fasıl yekûnu 
1 

31 1 Hukuk medresesi varidatı 
l| Ücret ve harçlar 
2 r Vekâletnamelerden alman iane 

İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 
Fasıl yekûnu 

Edebiyat medresesi varidatı 
l| Ücret ve harçlar 
2İ İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 

Fasıl yekûnu 

51 İlahiyat medresesi varidatı 
1 Ücret ve harçlar 
2| İlmî eserler ve risaleler satış hasılatı 

Fasıl yekûnu 

61 I Fen medresesi varidatı 
Ücret ve harçlar 
i lmî eserler ve risaleler satış • hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Eczacı ve dişçi mektepleri varidatı 
Ücret ve harçlar 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

800 000 
10 000 

4 000 
15 000 

829 000 

20 000 
6 000 

26 000 

12 000 
5 000 
3 000 

20 000 

000 
000 

7 000 

500 
500 

1000 

2 500 
3 000 

5 500 

2 000 

890 500 

800 000 
10 000 
4 000 

15 000 

829 000 

20 000 
6 0001 

26 000 

12 000 
5 000 
3 000 

20 000 

4 0001 
3 000 

7 000 

500 
500 

1000 

2 500 
3 000 

5 500 

2 000 

890 5001 



C - Cetveli 
Maaş 

Memriyelin ncv'i Adet Lira Mülâhazat 

Müderr i s muavini 

Muallim 

» 

Muallim 

Tıp medresesi 
24 45 Maaşları 30 liradan 45 liraya çıka

rılmıştır. 

2 60 60 Liralık bir muallim tenzil edil
miştir. 

4 50 Maaşları 45 liradan 50 liraya çıka
rılmıştır. 

3 50 Maaşları 35 liradan 50 liraya çıka
rılmıştır. 

Eczacı kısmî heyeti talimiyesi 
1 60 Yeniden ilâve edilmiştir. 

Müderris muavini 

Muallim 

Müderris 

» muavini 

Muallim 

Müderris muavini 

! "tiderris 

» muavini 

Hukuk medresesi 
5 45 Maaşları 30 liradan 45 liraya çıka

rılmıştır. 
4 50 Maaşları 45 liradan 50 liraya çıka

rılmıştır. 

Edebiyat medresesi 
2 50 Maaşları 40 liradan 50 liraya çıka

rılmıştır. 
5 45 Maaşları 30 liradan 45 Ijraya çıka

rılmıştır. 

1 50 Maaşı 45 liradan 50 liraya çıka
rılmıştır. 

İlahiyat medresesi 
1 45 Maaşı 30 liradan 45 liraya çıka

rılmıştır. 

Fen 'medresesi 
1 50 Maaşı 40 liradan 50 liraya çıka

rılmıştır. 

9 45 Maaşları 30 liradan 45 liraya çıka
rılmıştır. 





SIRANo196 

Evkaf Urnrım Müdürlüğünün 1930 senesi bütçesi hakkında 
1/599 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 

mazbatası 

T. C. 
BAŞVEKÂLET 

Muamelât Müdürlüğü 25-V-1930 
Sayı: 6/913 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
• Evkaf Umum Müdürlüğünün 930 senesi bütçesi hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
23/111/930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe maz
batası ve merbutatı cetveller leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulması rica olunur, efendim. 
y Başvekil 

' , İsmet 

Esbabı mucibe 

MÜTALEATI UMUMİYE: 

Evkaf Umum Müdürlüğünün 1930 malî senesi bütçesi tanzim edilerek arz ve takdim kılındı. 
Mütaleasından müsteban buyrulacağı ve bu bapta tanzim kılınan bütçe lâyihasının birinci ve 

ikinci maddelerinde yazılı olduğu üzere bu sene için tahmin olunan varidat ceman ( 3 378 508 ) 
ve buna mukabil teklif olunan hidematı muhtelifeye ait tahsisat ( 3 373 841 ) liradır. 

1930 senesi için tahmin olunan varidat 1929 seıesi muhammenatı musaddakası ile tatbik ve tetkik 
kılındığı takdirde maruzulmiktar tahminin 1929 senesi muhammenatından ( 468 592 ) lira noksan 
olduğu ve bütçe muvazenesinin temin ve tevsiki için 1929 senesi umumî masrafından bu miktar na
zarı itibare alınarak ve atide arzolunduğu üzere en ziyade idare masarifindan tenzilât icrası ile hi
dematı umlmiyenin sektedar olmaması esas tutularak (472 308) lira derecesinde tenkihat ve tenzilât 
yapmak mecburdiyeti tahassül eylediği cihetle 1930 senesi bütçesinin bu suretle tenzilâtla tanzim kı
lınmış olması esbabı zirde varidat ve masraf aksamında fusul ve mevat itibarile ayrı ayrı gösteril
miştir. 

VARİDAT 

Fasıl : 1 

Bu faslın sabık yekûnu (2 146 525) liradır. 1930 senesi için tahmin edilen miktarı ise 
( 1 581 000 ) liradan ibaret bulunmuştur, tşbu iki miktara göre yeni tahminde ( 565 525 ) lira 
miktarında bir noksanlık vardırki bunun ( 300 000 ) lirası iearei vahideye ve ( 225 000 ) lirası 
iearei müeeceleye ( 40 525 )" lirası da mukataaya ait bulunmaktadır. 

Bu faslın birinci maddesini teşkil eden iearei vahidenin ( 300 000 ) bin lira noksan ile tespit 
edilmiş olması esbabı atiyeden münbaisdir. 
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Arz ve izahtan müstağni olduğu üzere Evkaf bütçesinin en mühim bir menbaı varidatı bu madde

ye dahil olan ve vakfın tekmil gayri menkul bir sermayesi bulunan icara muhassas vakıf akarlar, 
arsalar ve icara raptedilen mahallerin akte ait ve icarei vahide unvanı ile tanılan icar bedelâtıdır. 
Bu kısım varidat hakkında geçen sene bütçesinin neticei tetkikatında tanzim kılınmış olan Bütçe 
Encümeni mazbatasında 1927 senesi tahsilatı (1 026 215) ve 1928 yedi aylık miktarı da (686 235) 
lira olarak tesbit kılınmıştır. Bu tahsilat miktarı rnuhammeneden sülüs derecesinde bir noksan
lığı ifade eylediği halde bu madde tahmininin bir buçuk milyon lira itibar edilmesi tahakkuka-
tın müsait bulunduğu nazarı itibare alınmasından neş'et eylemiştir. Halbuki 1928 ve 1929 seneleri 
tahsilatında yapılan tetkikata nazaran 1928 senesi tahsilatının bir milyon liradan ibaret ol
duğu ve senei haliyenin altı aylık tahsilatında beş yüz bin liraya yaklaşmadığı görülmüş 
ve bir de icarei vahidenin senenin son ayına tesadüf eden kısmının ertesi sene tahsil 
eylemek zarurî bulunduğu gibi bu sene ikmali inşaatına uğraşılmakta bulunan merkez
deki apartman için yetmiş beş bin ve tzmirdeki tütün deposu için elli bin liranın bütçeye tahmin 
üzerinden ithali tabiidir. Tahsilatı vakıaya işbu tahminlerin ele ilâvesi ve senelik tahakkukun 
fazlalığına binaen daha yetmiş beş bin liranın zammı ile bu madde miktarı muhammeni 
(1 200 000) lira olmak üzere tesbit kılınmıştır. 

Mezkûr faslın ikinci icarei müeccele ve tevsii intikal ruhsatiyesi maddesinin sabık muhammen 
miktarı (575 000) liradır. 

1930 senesi için tahmin kıl man 'miktar ise (350 000) liradan ibarettir. Şu suretle bu madde de 
(225 000) lira noksandır. Geçen sene iktisabı katiyetle mevkii tatbika vazedilen tapu harçları ka
nununun ahkâmı mündericesile tevsii intikal ruhsatiyesi tay ve ilga edildiğinden bunun bütçe 
haricinde bırakılması ve yalnız icarei müecceleden hasıl olan meblâğın tahmini lâzım gelmesine 
ve tahsilat üzerinde icra kılman tetkikatta 1928 senesi hasılatı (271 000) ve 1929 altı aylık tah
silatı ise (153 000) lira bulunmasına ve Tapu dairelerince ferağ ve intikal vukuunda yapılagelen 
tahsilattan da sarfınazar edilmesine binaen münhasıran Evkafın vesaitine inhisar eyliyen icarei 
müeccele tahsilatının (350 000) liradan fazla olmamak üzere tahmini zarurî görülerek bu miktar 
üzerinden tahrir kılınmıştır. 

Bu faslın üçüncü mukataa maddesinin sabık muhammen miktarı (70 525) lira ve şimdiki tah
mini de (30 000) liradır. 

Balâda arzedilen tapu harçları kanunu ile binde on nisbetindeki eşhası hükmiye mukataa-
ları diğer mukataalar gibi binde iki buçuğa tenezzül eylemiş ve 1929 senesi altı aylık hasılat mik
tarı da ( 15 000 ) lira olmak üzere hesap edildiğinden bu miktara bir misli zam ile ( 30 000 ) lira 
üzerinden tahmin olunmuştur. 

Tahmini sabıkını muhafaza eden müddeti mahlûle kirasının ihtiva eylediği miktar ( 1 000 ) lira
dan ibarettir. 

Fasıl : 2 
0 

Bu faslın geçen seneye ait miktarı muhammeni ( 1 094 575 ) lira ve bu bütçeye ait tahmini ise 
( 997 508 ) liradan ibaret olup bu fasılda da ( 97 067 ) lira noksan görülmektedir. Bunun da 
esbabı madde itibari!e âtide izah olunur. 

Bu faslın birinci muvazenei umumiyeden yardım maddesinin sabık miktarı ( 250 000 ) lira 
olduğu halde gelecek sene için miktarı mezkûr Maliye Vekâleti Celilesince ( 200 000 ) liraya 
tenzil ve unvanı da mütevellilere tazminat suretinde tebdil kılınmıştır. Bu maddenin Evkaf bütçe
sinin muvazenesine taallûk eden külli tesiri itibarile unvan ve miktarı sabıkile umumî bütçeye 
ithali temenni olunmakla beraber miktarın tezyidine vekâleti müsarileyhaea muvafakat buyrulmadığı 
takdirde her halde unvanının tebdilde kem akan yardım suretinde Evkafa itası esbabının istikmali 
arzolunur. 

İkinci maddesinin sabık tahmin miktarı ( 50 000 ) lira olup aynen ipka edilmiştir. İcra 
kılman tetkikatı hesabiyede bu maddenin 1929 senesi altı aylık tahsilatının yirmi bin liraya yak-
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lastiği ve mülhak vakıflar hesabının rüyeti hususu iktisabı intizam' ettirilmesi nisbetinde hasılatı 
mezkûre müstaidi inkişaf bulunduğu cihetle tahmini sabıkın aynen muhafazası esbap ve mülâhazatı 
anifeye müstenittir. 

Üçüncü maddesine dahil maa rüsum mahlûl müaccelesi de 1Ö28 senesi tahsilatının yüz bin lira 
olması ve 1929 senesi altı aylık tahsilatı da kırk bin liraya vasıl olması itibarile aynen ipka 
edilmiştir. 

Dördüncü orman ve zeytinliklerle arazi ve meadin maddesinin sabık muhammen miktarı 
(460 000) lira ve gelecek seneye ait kısmı ise (300 000 ) liradır. Zeytin hasılatı için bereketli 
sene olan 1928 senesinde ancak iki yüz elli binliralık bir tahsilat elde edilmişti. Senei lıaliyenin 
ilk altı aylığında ise elli bin lira derecesinde tahsilat vardır gelecek sene bereketli senelerden olmasına 
göre 1928 senesinin tahsilatını bir miktar tezyit ile muhafaza etmek lâzımeden görüldüğü cihetle 
bu maddenin sabık tahmininden bu sebebe binaen yüz altmış bin lira tayyolunarak üç yüz bin liraya 
indirilmiştir. 

Beşinci varidatı mütenevvia maddesinin sabık tahmini yüz doksan bin lira ise de irat ve masraf 
muamelâtının sene nihayetinde icra kılınması ve emanet hesaplarının tasfiyesi usulden olup bu 
sene henüz bu muamelâta başlanmadığı halde ilk altı ayında altmış üç bin lira hasılat olmuştur. 
Esasen bu maddenin tahakkuku tahsilata tabi olmasına ve bir de ikrazat ve tahsilatı emniyet 
sandığı nizamnamesine tabi olan vakıf paralar müdürlüğünün mezkûr sandık pilânçosu mucibince 
maaşat ve masarif atı idaresinin bu ahkâmı ihtiva eden 1341 senesi bütçesinden itibaren alınmadığı 
anlaşılıp tekmil müessesatı maliyede böyle olmadığı gibi mezkûr bütçe mucibince sandık nizamnamesi 
ahkâmının tatbiki tahtı vücupta görüldüğünden ve ledelmuhabere bu müdürlüğün pilânçosunda 
muharrer müterakim ihtiyat akçesi miktarı senevisinin salifüzzikir maaşat ve masarifi idarenin 
tahsilile bütçeye irat kaydına müsait bulunduğu anlaşıldığından müterakim miktarı sinini sabıka 
bakayası maddesine irat gösterilmek üzere bunun için bu maddeye on bin lira ilâvesi muvafık gö
rülmüş ve hususatı anif eye mukabil kırk beş bin lira zammile bu maddenin tahmini (235 000) lira 
olarak tesbit kılınmıştır. 

Bu faslın altıncı nukudu mevkuf e nemasının (44 575) liradan ibaret olan sabık tahmini 1929 
senesi hasilâtınm birinci altı aylık miktarı yirmi üç bin liraya baliğ olmasına binaen (45 000) lira 
olarak tahmin ve temin etmekte bulunduğu varidatın kâffesini ifade eylemek üzere vakıf paralar 
müdürlüğü hasilâtı suretinde unvanı da tashih edilmiştir. 

işbu ikinci fasla bir madde ilâve edilerek bundan evvel müstağnaanha suretinde vize ettirilip 
berayi tenmiye vakıf paralar müdüriyetine tevdi edilmiş bulunan altmış yedi bin küsur liranın imarı 
hayrata sarfı hususu gösterilmiştir. 

Bu mahiyetteki mebaliğ hakkında malûm olduğu üzere bütçenin mevadı mütekaddimesi dairesin
de feykalâde bütçe ahkâmı tatbik olunmakta* ve tahsil olunan mebaliğ tahsisat kayit olunarak ber-
nıucibi kanun muhassasileyhlerinin tamir ve ihyalarına sarf ve işbu tahsisattan mahsup edilmek
tedir. Ancak mebaliği mezkûrenin sureti maruza dairesinde sarfına kadar Vaıfk Paralar Müdür
lüğünde tenmiyesi bütçede musarrah olduğu ve bu da hakikî bir masraf muamelesi bulunmadığı halde 
tahsisatından vize edilmek suretile müdiriyeti mezkûreye irsal ve şimdiye kadar tenmiye ettirilmekte 
bulunmuştur. Bu suretle hali tenmiyede bulunan miktar derecesinde bu baptaki tahsisat tenakus 
eylemiş ve bütçe dahilinde sarfedilmesi zarurî bulunmuş olduğundan irbah edilen miktarın aynen 
ve tamamen tahmin iraesile varidata zammı lâzimeden görülmüştür. 

Bütçenin sinini sabıka bakayasını ihtiva eden üçüncü faslının sabık muhammen miktarı (606 
000) lira olduğu halde senei atiye için bu kısım varidat (800 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 
Yukarıda arzedilen Bütçe Encümeni mazbatasında muharrer olduğu üzere geçen senelerde tahsilat 
tahakkukata nazaran noksan olmasından dolayı her sene sabık seneler bakayası faslına mühim 
nftbaliğin dercedilmesi iktisabı zaruret eylemektedir. 'Bu itibarla bu kısma ait tahminin katiyetini 
tayin için en son seneler tahsilâtile müeyyet tahakkukat miktarını nazarı itibare almak zarurî 
görülmüş ve ledettetkik 1928 senesi hasılatının (534 000) lira derecesinde olduğu halde 1929 senesi 
altı aylık miktarının (350 000) liraya baliğ olduğu anlaşılmıştır. îşbu meblağın miktarı senevi-
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yesi yedi yüz bin lira olduğu gibi berveçhi balâ bakaya suretinde seneden seneye müdevver me-
baliğin fazlalığına binaen bu maddeye bakayayı mezkûreden kabili tahsil görülen elli bin liranın 
ilâvesi de muktazidir. Bir de Vakıf Paralar Müdüriyetinin yukarıda izah olunan esası hesabiye bi
naen bütçe dahiline alınması teklif edilen idare masrafının mezkûr müdiriyet muamelâtına emniyet 
sandığı nizamnamesinin tarihi tatbiki olan 1341 senesi bütçesinden bilitibar tatbik ve müsait olan 
ihtiyat akçası miktarı müterakiminden ahzile tahsili hesap edilmesi muktazi görülerek bu suretle 
de ahzedilmemiş olan mebaliğin miktarı müterakimin tahsil mezuniyetini ihtiva eylemek üzere bu 
madde muhammenatına daha elli bin lira ilâvesi icap edeceğinden bu faslın yekûnu da (800 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MASRAF 

1930 senesi için tahmi nolunan varidat yekûnu ( 3 378 508 ) lira olmasına göre masraf m da bu 
miktara göre ve hidematı. umumiye sektedar olmamak üzere tercihan idare masrafından fazla ten-
kihat yapılarak tenkis ve bu suretle bütçe muvazenesinin temini zarurî görüldüğünden miktarı 
sabıka nazaran ( 472 308 ) lira noksan olan masarifi vakfiyenin suret ve esbabı tenzilâtı berveçhi 
zir izah olunur. 

Fasıl : 1 

Bu fasıl bilûmum memurini vakfiyenin maaşatına ait olup ( 450 036 ) liralık bir tahsisatı ihtiva 
eylemektedir. Yekûn ( 560 754 ) liradan ibaret olan 1929 senesi bütçesinin bu hususa ait 1,3,5,6, 
7 ve 8 inci fasıllarına mukabil olarak 1930 senesinden itibaren Evkaf memurları hakkında^ da tat
biki muktazi bulunan maaşat teadül kanununa göre memurini mezkûre için lâzım gelen dereceler 
tayin ve bu esasa tevfikan maaşları takdir edilmiş olduğu gibi mahalli varidatları müsait olnıı-
yan bazı devairi vakfiyenin kadroları da tenzil ve ihtiyacı hale tevfik ve bu meyanda vakıf için 
artık yeni mahlûl kaydedilmemekle yalnız mevecut mahlûllerin tasfiyesi lâzım gelen Mahlûlât 
Müdüriyeti teşkilâtının ipkasına lüzum görülmediğinden bu tasfiye vazifesine de bir kaç efendi 
ilâvesile Akarat Müdüriyetine raptedilerek binnetice ( 110 718 ) lira tasarruf temin edilmiştir. 

Fasıl : 2 

Bu fasıl sabıkından ( 20 524 ) lira noksandır. Maaşat kadrolarına dahil memurlar tarafından 
ifası mümkün olan ve bir de muvakkat mahiyetteki hizmetlerin hitam bulmasile bütçeden tayyı 
muktazi bulunan bazı ücretli hidemat lâğv ve aidiyeti itibarile bir kısmı da üçüncü fasla naklo
lunarak tahsisatı sabıka binnetice bu miktara tenezzül eylemiştir. 

Fasıl : 3 

Bu faslın yekûnunda ( 5 704 ) lira bir fazlalıkmevcut isede ikinci fasılda arzedildiği üzere bir 
kısmı esasen mezkûr fasla dahil bulunan bazı ücretli hizmetlerin bu fasıla münakalesinden ve bir 
kısmı da merkezde inşa edilen apartmanlar için teklif olunan hademe üeuratından ibarettir. 

Fasıl : 4 

Maaşatın teadülü hakkındaki kanuna tevfikan memurini vakfiye için tayin edilmiş olan derece
lere ait maaşatı ikmalen ber mucibi kanun iki sene için itası icap eden hukuku müktesebe farkı
nın tediyesi zımnında işbu fazla muvakkat tazminat olarak ( 32 492 ) lira tahsisatı cedide vaz'ına 
mecburiyet hasıl olmuştur. ^ 

Fasıl : 5-10 

Bütçenin işbu fasıllarının kâffesi sabık miktarlardan birer miktar noksan olduğu gibi maaşat 
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teadül kanununa binaen ikramiye fasılları da tayyedilmiş olmakla yirmi yedi bin lira tasarruf" 
göstermektedir. 

Fasıl : 11 

Bu fasıla dahil masarifi muhakeme ve defatir ve evrakı matbua maddelerinden tenzili muvafık 
görülen onar bin lira ile yirmi bin lira tasarruf temin edilmiştir. 

Fasıl : 12 

1929 senesi bütçesine nazaran yedi bin lira noksandır. 

Fasıl: 13-14 

1929 senesi bütçesindeki tahsisatı sabıkaya müsavidir. 

Fasıl : 15 

Bu fasıl tahsisatı sabıkaya göre beş bin lira bir noksanlığı ihtiva etmektedir. Memurini vakfi
yeye ita edilmekte olan yüzde yarım aidatın maaşat teadül kanunu mucibince tay ve ilgası lâzım 
geldiğinden bu -sebebe binaen aidat maddesinden onbeş bin lira tenkis edilmiş ve bunun beş bin li
rası tasarruf olunarak on bin lirası bittecrübe ademi kifayesi anlaşılan reddiyat maddesine ilâve olun
muştur. 

Fasıl: 16 

Bu fasıl eem 'an (61 080) lira fazla olduğundan envai itibarile zirde arzolumm 
1 - Akaratı vakfiye vergisi ve rüsumu belediye için 1929 senesi bütçesile açılmış olan ( 130 000) 

lira miktarındaki tahsisatın ademi kifayesi anlaşıl-makla tahsisatı sabıkaya elli bin liranın ilâvesi 
zarurî görülmüştür. ,.,, 

2 V Merkezde inşa edilmiş olan apartımanlar için ( 26 080 ) lira tahsisatı cedide ahzi ve Istanbul-
daki dördüncü vakıf han masrafının da on altı binlİraya iblağı muktazi görüldüğünden icabı ifa 
edilmiştir. 

3 - îşbu zamlara mukabil dördüncü tapu senedatı harçlar! maddesinden şimdiye kadar mahalli 
sarfı tahakkuk etmiyen on beş bin lira tasarruf edilmiştir. 

Fasıl: 17' 

Orman ve zeytinliklerle arazii vakfiye masrafını ihtiva eden bu fasılda da yirmi bin lira tasarruf 
temin edilerek altmış bin lira gösterilmiştir. Kezalik tesis olunacak zeytin fidanlığının bedel ve mas
rafına şimdilik lüzum kalmadığından bütçeden aynen tayyolunmuştur. 

Fasıl : 18-19 

îşbu 18 inci fasıl müzayede ve ihale heyetleri huzur ücreti ve 19 uncu fasıl da akarat ve hayrata 
ait inşaat ve tamirat, tertibi olup ehemmiyeti müstağnii izah bulunduğundan aynen ipka olunmuştur. 

Fasıl : 

1929 senesi bütçesinin masarifi muvakkate kısmının 27 inci faslında muharrer tahrir masrafı, indel-
lüzum tahrir komisyonlarına terfik edilecek memurların maaşlı memurlar meyanından intihabı sure-
tile tamamen tasarruf olunmuştur. 



Fasıl : 20 

Bu fasıl sabık yekûnuna göre (185 000 lira noksandır. Sebebinin izahına geİinee; Darülfünuna 
mubayaa edilerek teberru edilecek eşya ve saire bedeli suretinde geçen sene bütçesine mevzu yüz 
bin lira tahsisat mezkûr seneye münhasır ve vakfın istitaati ile mukayyet olduğu gibi bütçenin hayrat 
inşaat ve tamiratı tertibinden ierasındaki imkân itibarile bi kudret hayratın imar ve ihyasına 
muavenet faslı da kaldırılmış ve muhtelif müessesatı Nafıaya muavenet faslından kırk bin lirası 
bu sene sarfedilmekle bakiyesi olan yirmi beş bin lira derecesinde tahsisat ahzi lâzımgelmiştir. 

Fasıl : 

1929 senesi bütçesinin 29 uncu faslına dahil olan zeytinlik ve Evkaf için celbolunacak ecnebi 
mütahassıslarının ücret ve harcırahına ait tahsisata kezalik lüzum kalmadığından tayyolunmuştur. 

Fasıl : 21 

Bu fasılda da dört bin beş yüz lira tasarruf vardır. 

Fasıl : 22-25 

Gureba Hastanesinin masarifi umumiyesine ait olan tahsisat miktarı sabıkının aynidir. Evkaf 
tarafından devami idaresi zararlı olduğu bittecrübe sabit olan Evkaf Matbaasının demir baş 
eşyası bina ile birlikte kiraya verilmek ve yahut satılmak üzere tahsisatının tasarrufu münasip 
mütalea edilmiştir, imaretler masrafı aynile muhafaza ve maaşatı zatiye de tediye edilen miktara 
göre on altı bin lira tenzilât icra ve maktuan Hazinei Maliyeye verilecek olan altı yüz bin lira da 
aynen ipka ve ve tahrir olunmuştur. 

Fasıl : 26 

Vilâyet- devairi vakfiyesinin bazılarının mahallî varidatının tetkik ve mukayesesi neticesinde 
yapılması zarurî görülen tenkihat ile hizmetleri ilga olunup açıkta kalacak memurlara itası icap 
eden maaşatın tediyesini teminen tahsisatı şabıkayaon bin lira ilâve olunmuştur. 

Fasıl : 27 - 28 -29 • 30 

Düyunu müdevvereye ait olan 27 ve 28 inci fasıllarda münderiç eski borçların kısmı küllisi şim
diye kadar tediye ve tasfiye edilerek temizlenmiş olmasına binaen bu iki fasıl da (71 000) lira tasar
ruf vardır. Buna mukabil 1339 senesile daha evvelki senelere ait olarak tahakkuk eden bir miktar 
düyun için 29 uncu fasla (9635) lira ve 1928 senesinde tahakkuk edip tertibi mahsuslarında karşılığı 
bulunmıyan lâzimüt tediye düyun için de 30 uncu fasla (2846) lira tahsisat vazolunmuştur. 

- Fasıl : 

1929 senesi bütçesinin 39,40 ve 41 inci fasıllarının 1930 senesi için ipkaları lâzımgelmiyeeeği 
anlaşılmakla tayyolunmuştur. 
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Bülçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esasiİ599 3/464 ' 26-V-1930 
M. 130 

Yüksek Reisliğe 
Evkaf Umum Müdürlüğünün 1930 malî senesi bütçe kanunu lâyihası tetkik ve müzakere 

edildi. 
Tetkikat neticesinde bütçenin masraf kısmı 3 118 906 ve varidat kısmı 3 119 000 lira 

olarak tesbit edildi. Yekûn itibarile 929 bütçesinden 728 100 lira kadar bir noksan 
arzeden bu bütçe hakkında şu tafsilât arzolunur. 

Varidat bütçesi geçenseneleriıı ve 929 senesi sekiz aylığının tahakkuk ve tahsilâtına nazaran 
tekliften 259 508 geçen sene bütçesinden 728 100 lira olarak noksan tesbit olnnmuştur. 

Birinci" faslın l 200 000 lira olarak teklifedilen icarei vahide maddesinin inşaatı bitmek 
üzere olduğu anlaşılan ikinci apartman ile İzmirdeki Tütün deposunun ve kanuna tevfikan 
zaptedilmesi lâzlm gelen Adile Sultan ve Salepçi zade vakıfları varidatının da ilâvesi suretile 
1 180 000, ikinci madde 25 000 lira noksarıile 325 000 lira olmak üzere ve üçüncü madde 
aynen kabul edilmiş,- dördüncü madde tahminatı varidatı müteneviaya nakledilerek kaldırılmıştır. 

İkinci faslın birinci maddesi umumî bütçeden çıkarılmış olmasile tayyedilmiş, ikinci madde 
10 000, üçüncü madde 20 000 lira noksanile, dördüncü ve altıncı maddeler orman, zeytinlikler 
ve vakıf paralar hasılatının ieklif nisbetinde bir varidat temin etmesi varit - görülerek aynen 
beşinci madde geçen seneler hesabatı ve temniye edilecek satış bedellerinin getireceği faizler 
nazarı itibara alınarak 15 000 lira zammile kabul olunmuştur. Aynı faslın yedinci maddesi 
loarak teklif edilen 67 508 liranın müstağna anha evkaf hasılatı olduğu ve bunların 340 ve 926 
bütçe kanunları mncibince sarfı memnu, temniyeleri meşrut bulunduğu cihetle masarife karşılık 
olmak üzere varidat bütçesinde gösterilmesi muvafık görülmiyerek tayyedilmiş veasİKlOO 000» 
lirayı mütecaviz olan bu paradan sarf edilmiş olan kısımların da hemen ikmalile tenmiyesi 
ve nema zayiatının telâfisi hususunda Umum Müdürlüğün nazarı dikkati Celbolunmuştur. 

Sinini sabıka bakayası tahsilâtına müeccele kuyudatı tesis ve tahakkukat tesbit edilmiş oldu
ğundan bu sene daha fazla itina olunacağı ve «800 000» liranın temin edileceği hakkında 
Umum Müdülüğün verdiği izahat ve teminat üzerine üçüncü fasıl, Adile sultan ve Salepçi oğlu 
vakıfları bakayasının ilâvesile «869 000» lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

Ancak sinini sabıka bakayası tahakkukatınııı bilhassa tesis edilen kayıtlar neticesi tahakkuk 
ettirilmiş icarei müeccele ve mukataa bakayasile gittikçe artarak «4 ouO IJ00» liraya baliğ 
olduğu halde tahsil nisbetinin seneden seneye düşmekte olması şayanı dikkât görülmekte ve 
bakaya mes'elesinin bir an evvel halli hususunda azamî ve ciddî mesai sarfedilmesi umum mü
dürlükten intizar edilmektedir. 

Masraf kısmı 
Geçen seneye nazaran varidatta görülen noksan dolayisile masraf kısmında mühim miktar da 

tasarrufat yapılmış ve diğer mülhak bütçeler gibi maaşatının tasnifi gelecek seneye kalan me
murin ve müstahdemin kadroları da tahsilatı sektedar etmiyecek surette tenkis edilmiştir. 

Buna rağmen Vilâyat müstahdemini daimesi maddesinde görülen fazlalık müstahdemini mu-
vakkateden bazı hizmelerin ve Sıhhiye Vekâletince kabul edilen esasa tevfikan Oureba hastanesi 
asistsnlannın maaşlarının ücrete kalbi le buraya naklinden ve ikmal edilmek üzere olan apartıman 
için icabeden müstahdeminin ilâvesinden ileri gelmiştir. 
vergi için müdüriyeti umumiyece teklif edilen 180 000 lira çok görülmüş ve tahakkukatın 
tesbiti hahkında 929 da müdüriyeti umumiyece yapılan takibat ve teşebbüsatın ehemmiyetle 
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takip ve teşmili halinde vergi miktarının hayli tenezzül edeceği anlaşılarak 140 000 lira olarak 
kabul olunmuştur. 

Tesis olunacak zeytin fidanlıkları için keçen sene kabul edilen 12 500 lira tekrar bütçeye 
vazolunmuştur. Zeytinciliğe verilmesi lâzım gelen ehemmiyete ve bunnn mühim varidat temin 
etmesine binaen fidanlığın bu sene tesisinin teminini encümenimiz şayanı temenni görmüştür. 

850 000 lira olarak teklif edilen yirmi beşinci fasıl bütçenin vaziyetine göre ancak 500 000 
lira olarak tesbit edilmiştir. Bunun musaddak cetvellere göre 328000 Hrasi ikinci apartıman ile 
izmirde yaptırılmakta olan Tütün deposunun bakiye taksitlerine ve 57 000 lirası akaratın 
tamiratı cüziyesine mahsus olmak üzre 385 000 lirası akar inşaat ve tamiratı maddesine40 000 
lirası ahi mes'utta yapılmakta olan mektebin ilâvei inşaatına ve 17 500 lirası kandillide ve 
12 900 lirası Karacebeydeki camilerin inşa ve ikmallerine ve bakiyesi diğer hayratın tamirine 
mahsus olmak üzre 115 000 ürasıda hayrat inşaat ve tamiratı maddesine tefrik olunmuştur. 

Ancak her biri birer san'at abidesi olan eserlerin kesret ve ehmmiyetine nazaran bu tahsisa
tın kifayetsizliği derkâr olmakla mayıs 327 tarihli kanunun verdiği salâhiyetten istifade ile elde 
edilmiş paralardan nukudu mevkufe müdürlüğünde tenmiyesi lâzım gelenlerinden maadasile 930 
senesinde satılacaklar bedelâtımn bu kanunun esasatı dairesinde hayratın imar ve ihyasına tahsis 
suretile bu sahada daha faal bir vaziyete geçilmesi şayanı temenni görülmüştür . 

Bütçenin muavenet kısmını teşkil eden Yirminci faslına Darülfünuna merbut cetvel mucibince 
mubayaa ve teberru olunacak eşya ve saire için .a ıoo 000 » ve bi kudret hayrat 
Maddesine «: 20 000 » lira ilâve edilmiş ve Dlyarbekirdeki su tesisatına iştirak ve muavenet 
için teklif edilen « 25 000 » liraya Hükümetin teklifi veçhile Ahi Mes'uttaki su tesisatına da 
iştirak ve muavenet için verilmek üzere « 25 000 » lira zammolunmuştur. Matbaatın geçen sene 
hayli masrafla ftlah ve tanzim edilmiş olmasına mebni gelecek sene resmî matbaalar hakkında 
umumî bir karar ittihazına talikan ibkası münasip görülerek bunun için evrak ve defatiri 
matbua tertibinden tasarrufla « 10 000 » lira tahsisat vezedilmiş ve 339 senesile daha evvelki 
senelere ait düyun ile 928 senesinde karşılıksız olarak tahakkuk eden düyun için talep 
edilen tahsisatın devairi sairede olduğu gibi bir kanun ile teklifi lâzım geleceğinden tayyedümiştir. 

Kanun lâyihasının geçen senenin ayni olan 1,2,3,4 üncü maddeleri şekle ve tesbit olunan 
muhassasat miktarlarına göre tashihan kabul edilmiş ve diğer senelerin hükmü merî maddeleri 
meyanında zikrolunan 926 bütçesinin altıncı maddesi mucibince satılmış mahaller bedel âtî 
bakıyesiyle yeniden satılacak mahaller bedelâtımn akar inşa ve mubayaasına tahsisi icabetmekte 
ise de malzemei inşaiyenin mühim bir kısmının avrupadan gelmesi dolayısile yalnız manile
rinde yapılması lâzım gelen ve daha faideli olacakları anlaşılanlar müstesna olmak üzere yeniden 
inşaat yapmaktan ise bu bedelâtın tenmiyesi daha muvafık olacağı ve bunun Kambiyo karar
namesi ahkâmının muhafazası noktasından da muraccah olacağı mütalea edilerek mezkûr 
maddeye bir fıkpa ilâvesi kabul edilmiş ve bunu teminen beşinci madde tesbit olunmuştur. 

926 bütçesile kabul edilmiş olan dokuzuncu madde mucibince mühim bir kısım evkaf şuna 
buna me'kel olmaktan kurtarıldığı halde filen veya kanunen bir gûna hayrî vazifeleri kalmıyan 
ve zürrî vakıflar mahiyetinde olmıyan bir kısım evkafın tevliyet cihetlerinin elan tavcih edilmekte 
ve bu yüzden bir çok müşkilât zuhur etmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Bu kabil vakıflarda da mütevellilerin idamei mevcudiyetlerine mahal görülememiş ve ancak 
mütevellilerin vakfiye mucibince hakları mahfuz kalmak kaydile mezkûr maddeye bir fıkra ilâvesi 
münasip görülerek altıncı madde tesbit olunmuştur. 
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Bu esaslar dairesinde arz ve teklif edilen bütçe ve kanun lâyihası heyeti umumiyenin tasvibine 

arzolunur. 
Bütçe Encümeni Reisi Reis V. Mazbata M. Aydın 

İstanbul Bursa Diyarbekir Mühendis Burdur Gazi Antep 
Fuat Muhlis Rüştü Mitat Vahit Remzi 

Erzurum İsparta Konya Kütahya Tokat Bursa Maraş 
H. Aziz Mükerrem K. Hüsnü Niyazi Asım A. Şevki Dr. Ş. Lûtfi Behçet 
Vozgat Niğde 
S. Sırrı Faik 

. Lira • 
6 000 ilmî ıstılahların tertip ve tanzimi masarifi umumiyesi 
3 000 Tıp Fakültesi radyom mubayaası 
7 000 ' Tıp Fakültesi kiliniği için alât ve edevatı fenniye 
4 000 Tıp Fakültesi rontken tesisatı ve mubayaası 

11 000 Tıp Fakültesi fiziyoloji ve bakteriyoloji ve tecrübe hayvanatı laboratuarları levazımı 
tesisiye ve masarifi umumiyesi 

2 000 Tıp Fakültesi elektrik tedavisi tesisatı 
4 000 Tıp Fakültesi için kitap ve ecnebi ceraidi ilmiye ve mecmua bedeli 
8 000 Geçen sene inşaatı ikmal edilen doğum evinin kalorifer tesisatı 

11 000 Fen Fakültesinin alât ve edevatı fenniye bedelile nakliyesi masarifi 
8 000 Fen Fakültesi deniz hayvanatı laboratuarı ( Akvaryum ) levazımı tesisiye ve masarifi 

umumiyesi 
15 000 Hukuk ve Edebiyat Fakültelerinin kitap ve ecnebi ceraidi ilmiye bedeli 
3 000 Türkiyat Enstitüsü neşriyatı mükâfatı ve talî masarifine yardım ve kitap bedeli 
5 000 Eczacı ve Dişçi mektepleri levazımı tedrisiyesi 
8 000 Arziyat ve coğrafya tetkiki masarifi umumiyesi 
5 000 Fen Fakültesi nebatat ve kimya enstitüsü levazımı tesisiye ve masarifi umumiyesi 

100 000 
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Evkaf Umum Müdürlüğünün 1930 malî sonesi bütçe kanunu 

layihası 

Hükümetin teklifi 
MADDE 1 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 

1930 Malî senesi masarifi için merbut ( A ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 3 373 841 
lira ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1930 malî senesi masrafına karşılık olan 
varidat merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 3 378 508 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Evkaf Umum Müdürlüğü
nün alelade varidatını teşkil eden ve işbu 
kanuna merbut (C) işaretli cetvelde gösterilen 
varidatı vafiyenin kâffesinin 1930 malî senesi 
zarfınde tahsiline devam olunur. 

MADDE 4 — Ücretli müstahdemini daime 
nin kadroları merbut (Ç) cetvelinde gösteril
miştir. 

MADDE 5 — 1930 senesinden 1927 
senesine kadar Evkaf bütçe kanunları meva-
dından ahkâmı 1930 malî senesinde dahi 
devam edecek olanlar merbut ( D ) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun 
tarihinden muteberdir. 

1 haziran 1930 

Bütçe Encümeninin tadili 
MADDE 1— Evkaf Umum Müdürlüğü

nün 1930 malî senesi masarifi için merbut 
(A)işaretli cetvelde gösterildiği üzere 3,118,906 
lira tahsisat ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — Evkaf Umum Müdürlüğün
ün 1930 malî senesi masarifine karşılık olan 
varidat mefbut(B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzre 3 119 000 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 -- Evkaf Umum Müdürlüğü 
tarafından 1930 malî senesi zarfında tahsil 
edilecek varidat envaından her birinin müstenit 
oldukları kanun, nizam ve kararlar merbut 
(C) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Evkaf Umum müdürlüğünün 
1929 kadrosu merbut ( D ) işaretli cetvelde 
gösterilen tadilât dairesindel930malî senesinde 
dahi meridir. 

MADDE 5 — 1926 Evkaf bütçe kanununun 
altıncı maddesine istinaden' şimdiye kadar 
satılmış mahaller bedelâtı bakiyesi ile 1930 
senesinde satılacak mahaller bedelâtı vakıf 
paralar müdürlüğüne irsal ve tenmiye olunur. 
Yalnız mahallerinde daha faideli akar inşası 
mümkün görülenler; lüzumu sarfları tahakkuk 
ettikçe mahallerine iade edilebilir. 

MADDE 6 — 1926 malî senesi Evkaf büt
çe kanununun 9 uncu maddesine şu fıkra iâve 
edilmiştir. 

(Filen veya kanunen ifa edecek hayrî bir 
hizmeti kalmamış olan tevliyetler de tevcih 
edilmez. Bu kabilden mevcut olan mütevelliler 
evlattan oldukları takdirde vakfiye mucibince 
olan intifa hakları mahfuz kalmak kaydile tevli
yetleri ref edilmiştir. 

MADD 7 — 1330-1929 seneleri Evkaf 
bütçe kanunları maddelerinden hükümleri 1930 
malî senesinde dahi devam edecek olanlar 
merbut (H)işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun 
tarihinden muteberdir. 

1 haziran 1930 
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MADDE 7 — Bu kânunun ahkâmını 

icraya Başvekil memurdur. 
23-M-1930 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V, 
îsmet M. Esat M. Abdülhahk Ş. Kaya 

Ha.V. Ma.V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 

Na.V. Ik.V. S. Î.M.V. 
Recep Şakır Dr. Refik 

MADDE 9, — Bu kanunun hükmünü icraya 
Baş vekiFmemurdur. 



A - cetveli 

«s 
Muhassasatm nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

1 
2 

4 

5 

O 

6 

7 

8 

9 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Maaşat 
Merkez ücuratı 
Müstahdemini daime 

» muvakkate 
Fasıl yekûnu 

Vilâyat ücuratı 
Müstahdemini daime 

» muvakkate 

Fasıl yekûnu 

Tahsisatı fevkalâde 

Uzaklık ve pahalılık zammı 

Muvakkat tazminat 

Tahsisatı maktua 

ihtisas ücreti 
Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

450 0 3 6 

21 900 
1 500 

23 400 

166 532 
8 000 

174 532 

o 

o 

3 2 492 

O 

O 
680 460 

1 500 

5 000 
1^500 

6 500 

146 892 

23 100 
1 000 

24 100 

173 176 
8 000 

181 176 

2 9 4 548 

31 OOO 

O 

500 

1 4 J İ 4 0 

602 556 

1 OOO 

4 000 
_L 5 0 ° 

5 500 
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tu 
eti Muhassasatın nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Merkez müteferrikası 

Merkez ikramiyesi 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Vilâyat müteferrikası 

Vilâyat ikramiyesi 

Fasıl yekûnu 

18 

İkinci baj) yekûnu 

Üçüncü, bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia * 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcirah 
Memurlar 
Müfettişler 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

15 000 

O 

5 0 0 0 

6 000 
4 000 

10 000 

ıo ooo 
o 

48 000 

3 500 
30 000 
15 000 

6 000 

54 500 

20 000 
10 000 

30 000 

12 OOO 

7 500 

5 OOO 

6 000 
4 000 

10 000 

ıoooo 
4 0 0 0 

55 000 

3 500 
30 000 

5 000 
5 500 

44 000 

20 000 
10 000 

30 000 

100 
300 

400 

50 
300 

350 
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iuhassasatm nev'i 

1930 senesi için 

Riyasetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

19 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

Ücretli muhabere ve mtikâleme masrafı 

Masarifi mukannene 
Aidat 
Reddiyat 
Mahkeme h tire-1 arı 

\ 1 
! 2 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım vekfınu 

ikinci kınım — Cüze malıa-m nıuhastiasal 

Birinci bap - Masarifi daime 

Âkaratı vakfiye masrafı 
Akaratı vakfiye vergisi ve rüsumu belediye 

» » sigorta ücreti 
Apartmanlarla 4 üncü vakıf -halı masrafı 
Yeniden alınacak tapu senedatı harç ve mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

Orman ve zeytinlikler ve arazii vakfiye masrafı 

Tesis olunacak zeytin fidanlığının bedel ve masrafı 

Müzayede ve ihale heyetleri huzur ücreti 

înşaat ve tamirat 
Akar inşaat ve tamirat ve mübayaat bedeli 
Hayrat inşaat ve tamiratı 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

1 000 

25 000 
250 000 

5 000 

280 000 
365 900 

1 094 360 

180 000 
25 000 
40 000 

5 000 

250 000 

00 000 

o 

550 000 
300 000 

850 000 
1 163 500 

1 0 0 0 

32 500 
250 000 

5 000 

287 500 
362 850 

1 110 406 

140 000 
20 000 
35 000 

2 000 

197 000 

00 0 0 0 

12 500 

ÎJ 500 

385 000 
115 000 

500 000 
773 000 
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»5 Muhassasatm nev i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

26 

27 

2 8 

29 

3 0 

3 1 

Birinci bap - Masarifi muvakkate 

Muavenet 
Darüşşefakaya yardım 
Darülfünuna mubayaa edilerek teberru edi
lecek eşya ve saire bedeli 
Bikudret hayratın imar ve ihyasına muavenet 
Muhtelif müessesatı nafıaya muavenet 
1228 numaralı kanun mucibince Türk ocak
larına muavenet 
1240 numaralı kanun mucibince hudut ve 
sevahili sıhhiye bütçesine muavenet 

Fasıl yekûnu 

Mahkûmbih borç karşılığı 
ikinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesat 

Guraba hastanesi masarifi umumiyesi 

Evkaf matbaası masarifi 

İmaretler masarifi 
Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım — Muhassasatı zatiye 

Maaşatı zatiye 
Mütekaidin, eytam ve eramil maaşı 
Tevliyet, evlâdiyet maaşı 
Muhtacin, amalar ve saire maaşı 
Tahsisatı fevkalâde 

Fasıl yekûnu 

25 000 

0 
0 

25 000 

30 000 

150 000 

, 230000 

5 500 
235 500 

1 399 000 

110 0 0 0 

o 
5 0 0 0 

115 00b 

45 000 
5 000 

10 000 
52 000 

112 000 

25 000 

100 000 
20 000 
50 000 

30 000 

150 000 

375 000 

2 5 0 0 
377 500 

1 150 500 

110 0 0 0 

ıoooo 
5 0 0 0 

125 000 

35 000 
5 000 

10 000 
52 000 

102 000 
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Fa
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3 2 

3 3 

3 4 

3 5 

0 

0 

M
ad

de
 

| 

1 
2 
3 
4 

Muhassasatın nev'i 

Beşinci kısım — Muhtelif masarif 

Diyanet işleri riyasetine ve Maarif Vekâletine devir 
edilen müessesatm maaş ve masarifi mukabili olarak 
maktuan hazinei maliyeye verilecek olan 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1928 senesi düyunu karş ı l ığ ı 
1927 » » » 
1926 » » » 
1341 » >> » 

Fasıl yekûnu 

339 senesile daha evvelki senelere ait düyun karşılığı 

928 senesinde tahakkuk edip tertibi mahsuslarında 
karşılığı bulunmıyan borçlar 

Beşinci kıs ım yekûnu 

^ UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

6 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

1 5 0 0 0 

3 500 
1 000 
1 000 

500 

6 000 

9 6 3 5 

2 8 4 6 

653 481 

3 373 841 

Encümence 
kabul edilen 

6 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 

1 5 0 0 0 

3 500 
1 000 
1 000 

500 

6 000 

0 

0 

631 000 

3 118 906 



B - Cetveli 

•s 
Vİ Varidatın nev'i 

1930 seıiesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Encümence 
tahmin edilen 

îcarat 
îcarei vahide 

» müeccele 
Mukataa 
Müddeti mahlüle kirası 

Fasıl yekûnu 

Hasılatı müteferrika 
Muvazenei umumiyeden yardım 
Evkafı mülhaka varidatından alınacak hak
kı murakabe karşılığı 
Mahlül muaceelâtı ve rüsumu 
Orman ve zeytinliklerle arazi ve maadin 
hasılatı 
Varidatı mütenevvia 
Vakıf paralar hasılatı 
Müstağna anha mebaliğden tenmiye edilen 
miktar 

Fasıl yekûnu 

Sinini sabıka bakayası 
UMUMÎ YEKÛN 

1 200 000 
350 000 

30 000 
1 000 

1 180 000 
.325^000 

30 000 
O 

1 581 000 1 535 000 

200 000 

50 000 
100 000 

300 000 
235 000 

45 000 

67 508 

O 

40 000 
80 000 

300 000 
250 000 

45 000 

O 

997 508 715 000 

8 0 0 OOO 8 6 9 OOO 

3 378 508 3 119 000 
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sül M F. 

1 1 
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4 2 
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M. 
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2 

3 

1 

2 

3 
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Varidatın nev'i 
Vakıf akarlar ki
rası 
Icarei müeccele 

Mukataa 

Murakabe karşı
lığı 
Mahlûl müecce-
lâtı ve rüsumu 
Orman ve zey
tinlikler 
Mütenevvi vari
dat 

Tarihi 
4 ve 22 nisan 

1926 
21 şubat 1328 
22 nisan 1340 

16 ve 21 şubat 
1328 ve 22 ni
san 340 ve 27 
mayıs 1929 
24 mayıs 1926 

19cemaziyelahir 
1280 
22 nisan 1926 

26 Temmuz 330 
22 nisan 1340 

Mülhak vakıflar icarat ve mukata-
a tından alman yüzde on ve ema
neten idare olunan evkaftan alman 
kezalik yüzde onlar ile memurin 
kıstelyevmleri, köhne eşya ve ankaz 
bedeli, memurin ve eşhas zimemi 
istirdadı masarifi, muhakeme istir
dadı mahkümbih mebaliğ faizleri 
ile satış bedelâtı faizleri ve muka
veleye müstenit sair faizler muha-
sebei umumiye kanunu mucibince 
müruru zamana uğrıyan mebaliğ-
den irat kaydı lâzım gelen paralar, 
müddeti mahlûle kiraları ve sair 
müteferrik hasılat 
Vakıf Paralar Mü- 22 nisan 1340 
dürlüğü hasılatı ve 24 mayıs926 

Mazbut vakıfların resen tenmiyeye 
meşrut paralarile 340 Evkaf bütçe. 
kanununun beşinci ve 926 bütçe 
kanununun (14) üncü maddeleri 
mucibince tenmiyesi muktezi müs
tağni anha Evkaf hasılatının faiz ve 
komisyonile mülhak vakıfların ten
miyeye meşrut paraları faiz ve 
komisyonunun yüzde beşinden te
rekküp eder 
Oeçmiş seneler fbakayası 

Nev'i 
Kanunu medeninin isinci babile borçlar 
kanununun 8 inci babı 
Emvali gayri menkule intikalât kanunu
nu muvakkati ve 1340 senesi Evkaf 
bütçe kanununun (4) üncü maddesi 
Eşhası hûkmiyenin emvali gayri menku* 
lenin tasarrufuna dair kanunun beşin
ci ve 340 senesi Evkaf bütçe kanununun 
(4)üricümaddelerile tapu harçları kanunu 
1926 senesi Evkaf bütçe kanununun 
onuncu maddesi 
Evkaf nizamnamesi 

Kanunu medeninin (18) inci ve borçlar 
kanununun (8) inci bapları 
İcarat ve mukataatı vakfiyenin memurini 
vakfiyece tahsili hakkındaki kanun ve 
1340 senesi Evkaf bütçe kanununun 
(9) uncu maddesi 

340 Evkaf bütçe kanununun (5) inci ve 
926 bütçe kanununun on dördüncü 
maddeleri ile taamül 

Yukarda geçen 
terekküp eder 

emvalin bakayasından 
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Umum Müdür muavini 

Masraf kalemi kâtibi 

Yazı ve evrak müdürlüğü kâtibi 

Evrak kalemi kâtibi 

Zat işleri maaşatı zatiye tahsis memuru refiki 

Müfettiş muavini 

Hukuk müşavirliği kâtibi 

înşaat ve tamirat müdürlüğü mühendis ve mimarı 

» » » mimarı 

» » » mühendis ve mimarı 

» » » mutemedi [ Sürve* 

y a n ] 

» » » ressamı 

» » » kâtibi 

İstanbul inşaat ve tamirat idaresi mutemedi 

» » » » » 

» » » » ambar memuru 

îstanbu mahlûlât müdürü 

» » müdürlüğü muhammini 

» evkafı mülhakka müdürlüğü kâtibi 

Evkaf müdürleri 

» memurları 

Mümeyyiz, başkâtip 

Esas kâtibi, tekikı hesap, tahakkuk ve tahsil 

memurları 

2 15 Esas kâtibi, tetkiki hesap, tahakkuk ve tahsil 

memurları 

3 12 Esas kâtibi, tekikı hesap, tahakkuk ve tahsil 

memurları 

3 10 Esas kâtibi, tetkiki hesap, tahakkuk ve tahsil 

memurları 

/ 
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NeVî memuriyet 

1 
1 
1 

3 
1 

1 
20 

40 
50 
40 

30 
30 

30 
15 

Veznedar 
Kâtip veznedar 
Bakır köy memuru 

» kâtip ve veznedarı 
Evkaf matbaası musahhih ve ambar memuru 

10 15 Guraba Hastanesi asistanı 
10 50 » » » 

Merkez müstahdemini daimesinden baş odacı 
» » » telefon memuru 
» » » tabip 

50 » » » tabip 
istanbul » » odacı 

» » » telefon ve san
tral memru muavini 
İstanbul müstahdemini daimesinden mücellit 

» » » apartaman ka

pıcıları 

.1 60 İstanbul müstahdemini daimesinden mülhak vakıf
lar seyyar mürakibi 
Tesbiti evkaf komisyonu Reisi 

» » » âzası 
» » » âzası 
» » » kâtibi 
» » » kâtibi 

Kuyudu umumiyeden kayit ihracına memur kâtip 
Vakıf kayıtları tesbiti kâtibi 

30 İstanbul inşaat ambar bekçisi 

55 » levazımı inşaiye sevk memuru 
Muhafaza memuru [piyade] 
Zeytinlikler ve incirlikler süvari muhafaza memuru 
Piyade muhafaza memuru 
Vilâyat odacısı 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

5 
1 
3 
5 
6 

100 
90 
75 
45 
30 
35 
50 

40 
40 
30 
15 
8 

1 
1 
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| | O İ l O Nevi memuriyet 
2 30 Kabristan muhafızları 
8 25 » > 
5 20 » » 
1 30 » bahçivanı 
2 25 » » 
1 50 Dördüncü vakıf han idare memuru refiki 
1 35 » » » hademesi 

4 15 Apartman kapıcıları 
1 60 » idare memuru 
4 30 » hademesi 
1 90 Birinci ve ikinci apartmanlar kalorifer memuru 
1 40 Birinci apartman ateşçisi [altı aylık] 
1 50 ikinci apartman ateşçisi 
1 50 ikinci apartman elektrik ve asansör memuru 



H - cetveli 
133Q Bütçe kanunu 

Madde 10 — Nukudu mevkuf e tahsildar
ları müstesna olmak üzere bilumum tahsildar
lara maaşı muhassaslarından maada miktarı tah
silatları nisbetinde icarei vahide gibi kontura-
toya ve kefalete raptı muktazi bulunan varidatı 

vakfiyeden % 1 v e icarei müeccele ve tevsii 
intikal icaresi ve mukataat ve müddeti mahlûle 
kirası gibi konturatoya ve kefalete merbut ol-
mıyan varidatı vakfiyeden % 3 aidat tertibi 
mahsusundan tesviye olunacaktır. 

1332 Bütçe kanunu 
Madde 7 — İstanbul Vilâyeti devairi vak

fiyesi muamelâtı umumiyesi itibarile kemakân 
ve doğrudan doğruya nezarete merbuttur. 

1340 Bütçe kanunu 
Madde 4 — Gerek tahriri müsakkafat ka

nunu mucibince mevzu iradı gayri safilere 
göre hesap edilecek kıymetler ve gerek 1302 
tarihli emlâk nizamnamesi mucibince mukayyet 
vergi kıymetleri 1340 senesi için süknalarda 
2 ve ticaretgâhlarda 3 misli itibar edilerek 
icara ti müeccele ve mukataalar ona göre tahak
kuk ettirilerek tahsil edilecektir. 

MADDE 6 — Varidatları teşkilât icrasına 
müsait olmıyan mahallerde tensip edilecek da-
irei vakfiyeye merbut olmak ve o daire müdür 
ve memuruna izafeten ifayı vazife etmek üzere 
ücreti maktuai şehriye ve tahsil edecekleri 
emvalden alelıtlak başkaca % 2 aidatı tahsiliye 
itası suretile (Evkaf memuru vekili) namile me
mur istihdamına müdüriyeti umumiye mezundur. 

MADDE 7 — 2*> kânunuevvel 335 tarihli 
evkaf tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 7 inci 
maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir. Gerek 
evkaf bütçesinden ve gerek muvazenei umu
miye ile diğer mülhak bütçelerden tahsisatı 
fevkalâdeye tabi maaş ve ücret ve muhassesatı 
olan ve temettü vergisine tabi hizmet ve tica
reti bulunanlar ile müessesatı hususiye ve 
resmiyede şehrî veya senevî muhassesat ile 
müstahdem bulunanların hayratı şerifedeki 

hizmetlerinden olan vazifelerine göre verilmesi 
lâzım gelen tahsisatı fevkalâdeleri nısıf olarak 
ita olunur. 

MADDE 8 — Evkafı mülhakadan oldukları 
halde varidatlarının sabit ve muayyen olmaması 
ve esbabı saire dolayisile vezaif ve tahsisatı 
fevkalâde ve muayyenat ve saire gibi bir kısım 
masarifi vakıflarına izafeten ötedenberi evkaf 
bütçesi dahilinde tesviye edilmekte olan hayratı 
şerifenin mezkûr muhassasatı vakıflarında isti-
taat husulünde,takas ve mahsubu icra olunmak 
üzere kemakân evkaf bütçesinin fusul ve me-
vadı aidesinden tesviye olunacak ve bi kud
ret evkafın masarifi dahi hayratının idamesi 
veyahut vakfının harabiden vikayesim aksadile 
hasılatı umumiyeden tesviye kılınacaktır. 

MADDE 9 — Esbabı seriye ve nizami
yeden delayı muvakkaten tahtı idareye 
alman evkafı mülhakanın emaneten idare 
edildiği müddet zarîındaki tahsilatından 
müeccelât ve mukataattan olduğu gibi 
% onu masarifi idare ve tahsiliye karşı
lığı olarak kat ve irat olunur. Öşür tevliyet 
ve saire namlariyle badema tevkifat yapılma
yacaktır. 

1341 Bütçe kanunu 
MADDE 4 -

li sarflari tedris 
Maksadı tesisleri ile mahal-
ve talim ve terbiye olarak 

kalan vakıf mebanî ile vakıf arsaların idare 
ve nezareti meşrutu lehlerinin mahiyetine göre 
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Maarif Vekaleti ile idarei hususiyelere tevdi 
ve bu kabil evkaf hakkında 19 mayıs 1327 
tarihli kanun ahkâmı Maarif ve Dahiliye Vekâ-
Ietlerince de tatbik olunur. 

MADDE 5 — İcarei vahideli emlâk ve arazîi 
vakfiye üç seneden fazla müddetle taliplerine 
müdüriyeti umumiyenin mezuniyeti ile icar 
edilebilir. 

MADDE 7 —- Yirmi beş liraya kadar olan 
inşaat ve tamirat için eshabı istihkak senedin
den maada keşfi evvel ve sanı gibi evrak ara
nılmaz. ve bundan fazlası için beşyüz liraya 
kadar hususatta keşfi evvel ve saniye ,ve mahallî 
meclisi idaresi kararına istinat edilmek şartile 

MADDE 4 — Tamamının kıymeti muham-
menei hazırası beş bin lirayı tecavüz etmiyen 
müsakkafat ve müstegalâtı vakfiyeden alelitlak 
meskenlerdeki ve mesken arsalarındaki mahlûl 
hisseler için hissedarlarına yeniden tebligat 
yapılarak 1926 senei maliyesi nihayetine 
kadar hissei mahlûleyi tefevvuz ettikleri taktirde 
mahlûl hisselere ait kıymeti musibeden nizamen 
mukarrer tenzilât bedel icra mütebaki bede
lin üç sene zarfında ve üç müsavi taksitte 
tesviye olunmak üzere tefvizi icra olunacağı 
gibi evvelce tahakkuk ettirilerek taksite rapt 
edilmiş olanlar müstesna olmak üzere müddeti 
mahlûliyete ait kira da aramlmıyacaktır. 

Mütefevviz , esasen uhdesinde bulunan 
hisse ile tefevvuz edeceği mahlûl hisseyi 
birinci derecede teminat iraeye mecburdur.* 

Müddeti mahlûliyete raci vergi, tamirat 
vesaire masrafı kamilen mütefevvize aittir. 

1926 senei maliyesi nihayetine kadar bu 
kabil mahlûl hisseleri bedelini berveçhi peşin 
vermek suretile tefevvuz edecek hissedarlardan 
hissei mahlûleye ait bedelin % 10 u başkaca 
tenzil^ olunur. 

MADDE 5 —Mecmuunun kıymeti muhamme-
nesi beş bin liradan fazla olan meskenlerde ve mes

ken arsalarında mahlûl hisselere musip bedel
ler tenzilâtı nizamiyeden sonra ve hisseli olup-
ta bilmüzayede hissedarı uhdesinde takarrür 
eden hisseli akarat bedelleri de üç senede ve 
üç müsavi taksitt e istifa olunur. 

bilâ istizan inşaat ve tamirat yapılabilir. Beş
yüz liradan fazla miktar için ahkâmı umumiye-
ye tebaiyet edilir. 

MADDE 9 — 1328 muvazenei vakfiyesi
nin 13 üncü maddesi berveçhi zir tadil edilmiş
tir. Tevliyet ye evlâdiyet ve kaydı hayat ile 
muhassas veya 13 27 muvazenei vakfiyesi müf
redatına dahil ve üçyüz kuruş fevkındeki maa-
şat müstesna olmak üzere muhtacin tertibinden 
verilen maaşatı zatiye şehrî üçyüz kuruştan 
fazla olmıyacak ve her ne suretle olursa olsun 
sahibinin yeya zevcinin üçyüz kuruş veya da
ha ziyade irat veya maaşı oldağu surette muh
tacin maaşı kat'olunacaktır. 

Bu müsaade 1926 senei maliyesi nihayetine 
kadar mer'idir. 

MADDE 6 — Mevkilerine ve temin et
tikleri menfaate nazaran ipkalarına lüzum ve 
mahal görülmiyen icarei vahideli akarat ve ara
zi ve saireyi bilmüzayede satmağa veyahut ma
hallî idare heyetlerince daha menfaatlı oldukları 
ba mazbata teyit edilecek olan diğer bir akar, 
arazi ve saire ile aynen istibdale Müdüriyeti 
Umumiye mezundur. Nakit ile satılacaklar
dan elde edilecek paralar fevkalâde tahsisat 
kayit ve behemehal akar iştira veya inşasına tah 
sis olunur. Bu suretle -sarmıa kadar tenmiye 
edilir. Başka bir hususa sarfı kafiyen memnudur. 

Madde 7 — İcarei vahideli vakıf akar ve 
arazinin tesisati hakkında yeni ahkâm vaz'ına 
kadar icareteyne veya mukataaya tahvili 
memnudur. 

Madde 8 — Evkafı mülhakanm mahlûl 
muaccelâtından vakıflara irat kaydı icabeden 
paraların nısfı vakıfların ihtiyat akçaları olmak 
üzere aynen muhafaza edilerek gerek bunların 
ve gerek filhal mahalli sarfları olmıyan varidat 
fazlaları hesabı carî suretile nukudu mevkufe 
müdüriyetine veya vilâyatta ziraat bankası 
şuabatma tevdi olunur. 

Madde 9 — Vakıfların evlât ve ensabına 
meşrut olanlardan maada bilûmum evkaf 
tevliyetlerinin tevcihi ve şimdiye kadar zap-
tedilmiş olan vakıfların fekki mazbutiyeti 

1926 bütçe kanunu 
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memnudur. Bu vakıfların idaresi tamamen 
müdüriyeti umumiyeye mevdudur. 

Madde ıo — Mütevellii mahsusları mari-
fetile idare edilmekte olan evkafı mülhaka 
varidatının aslından % beşi hakkı murakaba 
karşılığı olarak müdüriyeti umum iyece ahiz 
ve irat kaydolunur. Fazlai vakıflardan alınmak
ta olan maaşı muharrer ve harcı muhasebe 
ve mürettebatı hazine namile badema para 
alınmaz. Bu madde hükmü henüz muhasebesi 
görülmemiş vakıflar hakkında da caridir. 

Madde 12 — Vilâyatta hariçten vekillere 
tevdi edilecek daaviden vakıf lehine intaç ve 
icra ettirilenler için vekillere talimatname mu
cibince verilecek ücretin yüzde yirmi miktarı 
da memurini vakfiyeye aidat maddesinden 
ikramiye olarak ita olunur. 

Madde 13 — 1330 senesi bütçe kanunu

nun onuncu maddesi mucibince aidat itası 
icap eden tahsilattan vilâyet merkezlerinde 
yüzde yarımı kazalarda yüzde biri tahsildarlar
dan gayri memurini vakfiyeye ikramiye olarak 
ita olunur. Bunun memurini aidesi arasında 
sureti tevzii ve taksimi bir talimatname ile 
tayin edilecektir. 

MADDE 14 — 19 Mayısı 327 tarihli 
kanunda muharrer vakıf mebani ve arsalar
dan aynından istiğna hasıl olanların kavanini 
mahsusa ile mahalli sarf ve tahsisleri muayyen 
olanlardan maadasının nakit ile istiptalinden 
elde edilecek paranın % otuzu kabristan husu-
satına sarfedilmek üzere mahallî belediyelerine 
ita ve °/0 yirmisi ihtiyat akçası olarak nukudu 
mevkufede tenmiye ve bakiyesi bikudret hay
ratın imar ve ihyasına tahsis olunur. 

Bu varidat hakkında fevkalâde bütçe ahkâ
mı tatbik edilir, 

1927 Bütçe kanunu 
MADDE 4 — Mahlûlen vakfa rücu ettiği 

halde vaktiyle bilâbedel veya noksan bedel 
ile bazı kimselere verilmiş olan mahallerden 
hini mahluliyette kıymetleri üç yüz liraya kadar 
olan meskenlerle yüz liraya kadar olan akarat 
hakkında tashihi kayit veya ikmali bedel için 
ikame edilmiş davalar iptal olunur. 

MADDE 5 — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi 
tarafından 1926 senesi'bütçesinin 6 inci mad
desi mucibince satılacak emvali gayri menku-
leyi, bedeli azamî beş senede mukassatan istifa 
edilmek üzere satmağa Müdüriyeti Umumiye 
mezundur. Bu takdirde satılan mal, mütebaki 
taksitler için teminat alınır. 

MADDE 6 — Bazı mmtakalarda vaktiyle 
Hükümetçe veya doğrudan doğruya muhacir
ler tarafından kariyeler teşkiliyle işgal edilmiş 
olan vakıf orman ve arazi hududu hazıralarile 
mukabillerinde bedeli veya irat getirir emlâki 
milliye ve metruke verilmek üzere Maliyeye 
terk ve Maliyece de bunlar kurayı me-
mezkûre ahalisinden olan şağillerine borçlanma 
kanununa tevfikan teffiz olunur. Bedel ve mü
badele de vergi kıymetleri ve olmadığı surette 
Maliye Vekâletile Evkaf Müdüriyeti Umumiye-
since teşkil kılınacak komisyonun ekseriyetle 
tayin edeceği kıymetler esastır. Evkafa müba-

deleten verilecek mahaller haklarında ayni 
ahkâmı vakfiye cereyan etmek üzere mukabil
lerinde verildikleri orman ve arazinin vakıfları 
namına meccanen tapuya raptedilir. 

Madde 7 — Evkafa ait olupta maliyece 
bu kanunun neşrine kadar emvali metruke 
meyamnda satılmış veya icar edilmiş mahalle
rin evkafça tahsil olunacak bakiyei bedelâtı 
için müşteri veya müstecirleri tarafından şeraiti 
müzayede dairesinde verilecek istikrazı dahilî 
tahvilâtı aynen kabul ve piyasa fiatı üzerinden 
irat' kaydedilerek o kısma ait farkı fiat tahak
kukundan tenzil edilir. 

Madde 10 — 1926 senesi evkaf bütçesinin 
14 üncü maddesi mucibince nakit ile istipdal 
edilecek mahaller Bedelâtından belediyelere 
ita edilecek %30 yüzde elliye iblağ edilmiş
tir. Bakiye % 50 irat kaydolunur. 

Madde H — 1926 senesi evkaf bütçe 
kanununun 15 İnci maddesi berveçhizir ta
dil edilmiştir. Evkaf teşkilâtı fenniyesi mevcut 
olmıyan mahallerde yaptırılacak inşaat ve tami
ratın keşfini yapacak ve idare ve nezaretini 
deruhte edecek olan devairi saire Mimar, Mü
hendis veya kalfalarına bedeli inşaatın veya 
tamirin azamî % İkisi keşif ücreti ve % Biri 



idare ve nezaret hakkı olarak ita olunur. İdare 
ve nezareti deruhte edecek zat başka kimse 
olduğu takdirde % İkisi verilir. Bu ücretler 
inşaat ve tamirat tertibinden • tesviye ve mah
sup olunur. 

Madde 12 —-' Mülhak vakıfların masarıft 
mukannenelerinin ihtiyacı hal ve zamane ve 
vakıfların derecei istitaatına göre tezyidi Baş
vekâlete aittir. 

1929 senesi bütçesi 

Madde 5 — Devlet memurları maaşatımn 
tevhit ve tedavülü hakkındaki kanunun meri

yeti tarihinden itibaren evkaf bütçesinden ma
aş alanlardan tekaüt aidatı kesilmez. 

~»* «>-€-«^C*—' 





SIRA No 198 
Giresun Vilâyetine 54 000 liranın ikrazı hakkında 1/697 numa

ralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. a 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 ' . . 21-V-1930 
Sayı : 6\1670 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
819 numaralı kanun mucibince açılmış olan faslı mahsustan Giresun Vilâyetine 

( 54 000 ) lira ikraz edilmesi hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 21 - V - 1930 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur . 

Muktazasmm ifasına ve neticesinin iş'arma müsaade buyrulmasmı rica. ederim 
efendim . Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Giresunun başlıca varidat menbamı teşkil eden fındık mahsulünün bu sene 
olmaması halktaki tediye kudretini kırdığından tahsilat % 30 nisbetini tecavüz 
edememiş ve bu tahsilat ta müşkülâtla yapılabilmiştir. Tahsilat olmadığı için 
mahallî idarede bütçedeki muhammen varidatını alamamış ve binnetice masraflar 
durmuş ve muallimler de şubattan beri maaşsız kalmışlardır. Bu vaziyet fındık 
mahsulünün idraki zamanı olan eylüle kadar devam edecek ve muallimler de bu 
müddet zarfında maaşsız kalacaklardır. Esasen üç aydanberi maaş alamıyarak 
perişan olan muallimleri bir an evvel bu vaziyetten kurtarmak için °/0 10 lardan 
(54 000 ) liranın Giresun Vilâyetine ikrazı zarurî görülmüş ve bu zaruret 
merbuten takdim kılınan kanun lâyihasının teklifine saik olmuştur. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
M 124 M 26-V-1930 

Esas M İl697 
Yüksek Reisliğe 

Giresun Vilâyetine 54 000 liralık ikraz mezuniyeti hakkında olup Encümenimize 
havale edilen kanun lâyihası Maarif müsteşarı Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
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müzakere olundu. Kanun lâyihasına merbut esbabı mucibeden ve alman izahattan 
anlaşıldığına göre bu sene Giresun Vilâyetinde vilâyetin başlıca varidat menbaı olan 
fındık mahsulünün tab'ii bir afet neticesi idrak edilmemesi yüzünden idarei hususiye 
varidatı mühim miktarda azılmış ve bu sebeple mahalli idare bütçesinden maaş 
alan muallimlere şubat ayından beri maaş verilememiştir. Buhalin eylüle kadar devam 
edeceği mülâhazasıla mezkûr muallimlerin maaşlarının verilebilmesini teminen 843 
numaralı kanunla açılmış olan faslı mahsustan Giresun Vilâyetine 54 000 lira ikra
zına mezuniyet verilmesi muvafık görülerek bu kanun lâyihası şekle ait tadil ile 
kabul olunmuştur. Müstacelen müzakere ve kabulü Umumî Heyetin tasvibine arz-
olunur. 

Mazbata M. Aydın 
Gazi Antep Mühendis Bordur Diyarbekir 

Remzi Mitat Vahit Rüştü 
Maraş Tokat Vozgat 

Bütçe Encümeni Reisi Reis V. 
İstanbul Bursa 

Fuat Muhlis 
Erzurum İsparta Konya 

H. Aziz Mükerrem K> Hüsnü Behçet A. Şevki S. Sırrı 

H ü k ü m e t i n tekli l i 

Eylüle kadar muallim maaşatına sarf 
olunmak üzere % d0 lardan 54 ooo 
(elli dört bin) liranın Giresun Vilâyetine 

ikrazına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Eylüle kadar muallim 
maaşatına sarf edilmek üzere % 10 lar-
dad 54 000 (elli dört bin) liranın Gire
sun vilâyetine ikrazına Maarif Vekâleti 
mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

21-V-1930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 

ismet M. Esat Bf. M. Abdülhalik Ş. Kaya 
İmzade bulunmadı 

Ha. V. Ma. V. Mİ V. 
Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 

Na. V. Ik. V, S. I. M. V. 
Recep Şakir Dr. Refik 

Bütçe E n c ü m e n i n i n tadili 

Giresun Vilâyetine ikraz mezuniyetine 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Muallim maaşlarına 
sarf edilmek üzere Giresun Vilâyetine 
843 numaralı kanunla açılmış olan faslı 
mahsustan 54 000 liranın hükümetçe 
ikrazına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — B u kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 
icraya Maliye 
murdur. 

- Bu kanunun hükmünü 
ve Maarif Vekilleri me-



SIRA No 199 
Arazinin kısa bir müddet zarfında umumî tahririn icrası 
ile yeni kıymetler üzerinden vergi alnmasının temini için 
tecrübeler icrası hakkında 1/502 numaralı kanun lâyihası 

ve Maliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 16 - V -1929 
Sayı: 6/2078 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Arazinin kısa bir müddet zarfında umumî tahririn icrasile yeni kıymetler üzerinden vergi alın

masının temini için tecrübeler icrası hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Hey
etinin 13/5/1929 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı karalaştınlan kanun lâyihası esbabı mueibe-
sile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Memleketimizde şimdiye kadar arazi ve arsalar 
vergisine ait müstakil bir kanun tanzim kılınma
mıştır. Filhal cibayet edilmekte olan arazi ve arsa
lar vergisi muhtelif tarihlerde vazedilen muhtelif 
ve müteferrik ahkâma istinat eylemektedir. Arazi 
ve arsalar vergisinin bidayeti vazından bu güne 
kadar geçirdiği safahatı tetkik etmek bu ciheti bize 
vazıhan anlatmaktadır. 

Yeniden bir tahriri umumî icrasile tahrir kaide-
since vergi cibayeti tekarrür ettiği tarih 1275 sene-
sidir. Tahrire 1275 tarihinde başlandığı halde elan 
ikmal edilmemiştir. îlk tahrirden sonra ekseri 
yerlerde ikinci tahrir yapılmamış ve bir kısım 
mahallerde ise mükerreren tahrir icra kılınmış oldu
ğundan tahrir kıymetleri arasında bu itibarla ittirat-
sızlıklar mevcut olduğu kadar tahrirden sonra gerek 
bazı avariz ve tahavvülât ve gerek alım ve satım 
ve teminat iraesi gibi sebeplerle kıymetleri tezayüt 
eden arazi bulunduğu gibi, Hükümet tarafından 
peşin para lie veya bedeli taksitle verilmek suretile 
satılan ve binnetice kıymetleri pek fazla yükselmiş 
bulunan arazide mühim bir yekûn teşkil eylemekte

dir. Bu esbaba binaen arazi vergisine matrah teşkil 
eden arazi kıymetleri sabit bir esas itibar edilme
yip muamelâtı muhtelife neticesi olarak kıymetler 
tezayüt ettikçe yeni kıymetler tahrir kıymetleri 
yerine kaim olarak vergi, bu mütezayit kıymetlere 
göre tahakkuk ettirilmekte bulunduğundan arazinin 
bu nevi muamelât dolayısile iktisap ettiği kıymet
ler noktasından da mühim nisbetsizlikler irae ettiği 
nazarı dikkati celbeylemektedir. 

331 senesinden sonraki rayiçler üzerinden tahrir 
edilen arazi kıymetlerile 331 senesinde mukayyet 
arazi kıymetleri arasında tahminatın vaki olduğu 
tarihlerdeki rayiçler arasındaki mühim nisbet-
sizliklerin izalesi için aşarın ilgası üzerine mer'i-
yete giren 17 şubat 1341 tarihli ve 552 numaralı 
kanunla öşre tabi arazi vergi nisbetlerinin binde 
altıdan sekiz misli tezyit ile binde kirk sekize 
çıkarılmış ve bu suretle arazisi bu günkü 
rayiçler üzerinden yeniden tahrir edilen ma
hallerdeki arazi ile eski tahrirler üzerinden vergi 
alınan yerlerdeki arazinin vergileri arasında 



nisbetsizliğin bir dereceye kadar tahfifi cihetine 
gidilmiştir. Ancak bu tarz ile eskiden tahrir gö
ren yerler ile yeni tahrirler üzerinden vergi alı
nan mahaller arasında tam bir teadülün temin 
edildiği kabul olunamıyacağı gibi bu tezayüde 
1331 senesinde mukayyet kıymetler esas ittihaz 
edilmiş olup halbuki mezkûr tarihte mukayyet 
kıymetlerin kâffesi her mahalde ayni senede ya
pılan tahrirlere istinat etmeyip 1275 tarihinden 
itibaren müteakip senelerde yapılan tahrirlere 
müstenit bulunduğu ve burada bir kısım arazinin 
de umumî tahrirden sonra ferağ ve teminat iraesi 
ve avariz ve tahavvülât gibi esbap tesirile kıy
metleri tadilâta uğramış olduğu nazarı dikkate 
alınacak olursa vergi nisbetinin seyyanen sekiz 
misli tezyidi şeklinin mevcut nisbetsizlikleri tam 
manasile izaleye kâfi gelmediği neticesi ve binaen
aleyh 1331 senesindeki mukayyet kıymetleri üze
rinden vergi alınan mahallerdeki nisbetsizliğin 
devam etmekte bulunduğu kabul zarureti karşı
sında kalınmak tabiidir, her gün vekâletimizce 
bütçenin müsaadesi derecesinde her sene konulan 
tahsisattan 1341 tarihinden beri arazinin yeniden 
tahririne devam olunmakta ve her tarafta yeni 
rayiçlere göre tespit edilecek kıymetler üzerinden 
vergi alınmasına müteveccih mesai sarfolunmakta 
isede en basit bir usulde de olsa arazinin tahrir 
ve mesaha ve kıymetlerinin tahmini muamelâtı 
pek uzun ve külfetli bir iş olduğundan memleke
timiz dahilindeki umum arazinin yeniden tahri
rinin nihayete erdirilmiş olduğunu görmek için 
daha pek uzun seneler beklemek icap ettiğini ka
bul etmek lâzım gelmektedir. 

Bu esbap ve mülâhazatlara mebni memleketi
mizde arazinin en seri bir surette tahrir ve vergi
lerine matrah teşkil edecek olan kıymetlerin tak
diri için bir usul taharrisi zımnında icra kılınan 
tetkikat neticesinde bazı mütemeddin memleket
lerde cari olduğu veçhile her mahalde arazinin 
tip üzerine tasnif ve her tip için bir vahidi kıyasi 
kıymeti kabule bu kıymetin mümasilleri için esas 

) ittihazı suretinde bir tahrir usulünün kabulü ha
linde hemen iki üç sene gibi az bir zamanda umum 
arazimizin yeniden tahrir ve kıymetlerinin takdi
rine imkân hasıl olacağı düşünülmüş ve fakat 
bu usulün tatbikatta ümit edilen neticeyi vere
ceği anlaşılabilmek şimdilik bunun tecrübe sure
tinde tatbiki ihtiyata muvafık görülmüş olduğun
dan ona göre ihzar olunan (kanun projesi) tak
dim kılınmıştır. 

Lâyihanın tanzim ve teklifi 1341 senesinden 
itibaren arazinin yeniden umumî tahriri icra ve 

| yeni rayiçlere göre kıymetleri takdir edilimş ma-
1 hallerde kısa bir zamanda bir tahrir usulünün 
ı taharri ve tatbiki için tecrübeler icrasını istihdaf 
; ettiğinden yapılacak tecrübenin mezkûr seneden 
itibaren tahriri icra edilmemiş mahallerde icra 
edileceği lâyihanın birinci maddesinde tasrih olun
muştur. 

Tecrübenin yapılacağı yerlerde arazinin nevi
lerine göre vahidi kıyasi kıymetlerini takdir ede
cek komisyonların mahallinin en büyük mülkiye 
memurlarının riyaseti altında hazineyi temsil et
mek üzere en büyük mal ve tapu memurları ile 
mükellefin vekilleri olarak da idare ve belediye 
heyetlerinden intihap olunacak birer ve ziraat o-
dası bulunan mahallerde bunlar tarafından ol-
mıyan yerlerde mahallî ziraat memurları tarafın
dan intihap olunacak zürradan bir zat ki cem'an 
altı kişiden terekküp etmesi hazine ve mükellefin 
hukukunu mütevazin bir surette siyanet noktasın
dan muvafık görülecek lâyihanın ikinci maddesi 
o suretle tertip edilmiştir. 

Üçüncü madde her mahalde arazinin tasnifi 
ve derecelere tefrikile vahidi kıyasi dönüm itiba-
rile ikinci maddede münderiç komisyonlar tara
fından kıymetlerinin ne suretle tayin ve takdir 
edileceğine dairdir. Vahidi kıyasi kıymetlerinin 
takdirinde ve arazinin tasnifinde her koy bir cüz 'ü 
tam itibarile ve dönüm vahidi kıyasi kıymetlerinin 
tayin ve takdiri noktasından arazinin ziraate sa-
lih olup olmadığına ve üzerinden meyveli, meyve
siz ağaçlar mevcut olduğuna ve ziraat edilmiyen 
arazinin bir kısmının meselâ meraların tabiî ola
rak kendilerinden istifade olunmasına mukabil 
taşlık ve çalılık veya bataklık olmak sebebile isti
fade kabil olmıyanları da bulunduğuna göre bun
ların her birerlerinin ayrı birer tip itibar edilerek 
tefriki ve üzerine bina inşa edilmek üzere bulunan 
iratsız arsaların da ayrı bir sınıf olarak iraesi ile 
her mahalde muhtelif tipler için vahidi kıyasi 
kıymetlerinin ayrı ayrı tayin ve tesbiti münasip 
görülmüştür. Ayni zamanda bir sınıfa dahil olan 
meselâ ziraate salih bulunan arazinin cümlesi 
gerek kuvveti inbatiyesi ve gerek mevkii ve sair 
evsafı itibarile bir kıymette olmayıp kıymetleri 
tefavüt edeceğinden bu cihet te nazarı dikkate 
alınarak ve derecelerin daha fazla çoğaltılması Ha 
tatbikatı güçleştireceği düşünülerek her sınıf için 
eyi, orta ve aşağı olmak üzere üç derece itibarile va-
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îıidi kıyası kıymetlerinin tayini muvafık görüldü
ğünden madde bu işaret dairesinde tanzim edilmiş-
tir.Arazinin sınıflara ayrılmasında ve kıymetlerinin 
takdirinde köyler eüg'ü tam itibar olunmuş ise de 
bazı köylerin vüs'ati sebebiİe niuhteİif semt ve 
mıntakalarîndaki arazi kıymetlerinde mühim tefa-
vüt mevcut ©îma&î da varit görülerek bu gibi 
ahvalde cüz'ü tamların icabına göre ffilntâkâlârâ 
tefriki için komisyonlara Salâhiyet itası bittensip 
lâyihanın dördÜMÜ Maddesi tertip edilmiştir. 

Beşinci madde — Komisyonlar tarafından tan
zim olunacak ( kiymet mikyası ) cetvellerinin ver* 
gl idâmelerine tebliğine ve bu cetveller' mühdereca-
tihâ itiraza salâhiyettâr olanlarla itiraz müddetle
rine ait ahkâmı muhtevi bulünmaktadir. Cetveller 
ûû hM üftligâ ait araziye kiymet könulmayıp her ka
riye dahilindeki arazinin sınıf ve derecelerine göre 
Beher dönümün kıymetleri takdir ve tespit olundu
ğuna ve bu kıymetler emsal İttihaz edildiğine göre 
yakılan takdirata tekraî* mükellefler için bir itiraz 
vö tetkik talebi hakki kabulüne lüzum görülmemiş
tir-. Ancak beher' dönüme takdir edilen vahidi kiyasi 
kiymetl'erihi muhtevi cetveller •mün'dereeatını tet-
kikâ tabi bulundurulmaktan büsbütün azade tut
mak tâ her hangi bir vukuuna karşı muvafık görül
mediğinden cüz'ü tam itibarile ahali namına köy 
ihtiyar heyetlerine ve hazine namına da mal me
murlarına bir itiraz hakkı itası cetvellerin vergi 
idarelerine ve köy ihtiyar heyetlerine tebliği tari
hinden itibaren on beş gün bir itiraz müddeti ka
bulü ve vaki olacak itirazatın Maliye Vekâletinde 
müteşekkil emvali gayri menkule temyiz komisyo
nunda tetkiki tensip edilmiştiı 

Yukarıki maddelerde yazılı komisyonlar tarafın
dan arazinin sınıf ve derecelerine göre vahidi kiyasi 
kıymetlerinin tayininden sonra bumiktarlar üzerin
den kiymetlerinin tespit ve vergilerinin tahakkuk 
ettirilmesi için köylerde mevcut bilûmum arazinin 
tahrir ve kaydi lâzım geleceği malûmdur. Arazinin 
mükellefiyet noktasından icap eden mesaha ve hu
dut ve sınıflarının kayit ve tespiti keyfiyetlerinin 
sahiplerinin de mes'uliyeti altında olmak üzere ih
tiyar heyetlerine tevdii ve mükelleflerin vergileri
nin tediyesi ile mükellef bulundukları arazi için lâ
zım gelen tahsisatı kendilerine söyletmek ve im-
zalarile de tevsik eylemek şeklinin kabulile bir 
nevi beyanname usulünün tatbiki muvafık görü
lerek altıncı madde o suretle tertip edilmiştir. 

Bazı köyler dahilinde bazı arazinin ve bilhassa 
vasi çiftlikler olupta bunların ayrı ayrı kısım ve 

derecelere tefriki lâzım geldiği takdirde her kıs
mının ayrı ayrı tahrir ve tesbiti ve bu hususta 
ihtiyar heyetlerine lâzım ğeleh müzânaretin ifası 
muvafık görülerek maddeye icap eden kuyut 
ilâvö olunmuştur; 

Yedinci maddede; ihtiyar heyetlerince arazi-
nin sınıl ve derecelerini niübeyyin Öİmak üzere" 
üçüncü maddede münderiç tarifat dâiresinde 
tânzim edilecek defterler münderecatınm sıhhat
lerinin tevsiki ve mübayenet zuhurunda tadilâtın 
sureti icrası ve evvelce tahrir harici kaİımiş âfâzİ 
verğiiöri kâkkında olunateak muamele tâyin 
edilmiştir: 

Tahrir ve tespit sırasında zuhur edecek mek-
tumat için geçmiş senelerdeki vergilerin arânıl-
mamâsı esas- itibarile muvafık görüldüğünden 
maddeye bü hususta da lâzım gelen kayitler ilâve 
edilmiştir. 

Memleketimizde arazi tahririne 1275 tarihin
de başlanıldığı halde bazı men atıkta henüz tahrir 
görmiyen yerler olduğu gibi tahrir kayitleri 
muhtarik bulunmasından dolayı tahrir görmemiş 
bir vaziyete girmiş aksam da mevcut bulundu
ğundan buralarda icra kılınacak tecrübeler için. 
ayrı ahkâm vaz'ı icap ettiğinden sekizinci madde 
ilâve edilmiştir. 

Dokuzuncu madde — Vahidi kıyası kıymetle^ 
rinin tespitinde ve cüzü tamlardaki araziniri sınıf 
ve derecelerinin tayiniiıinden sonra kıymetleri 
sureti hesap ve tayinine dairdir, 

Onuncu madde — Dokuzucu madde mucibince 
kıymetlerin tayininden sonra eshabınca malûm 
olması için sureti tebliğlerin ve bu tebligat üze
rine mal memurları ile mükelleflerin vaki olacak 
itirazlarının tetkik mercilerine dairdir. 

Arazinin nevi ve derece ve mesahaları esasen 
mükelleflerin imzaları tahtında verecekleri malû
mata müsteniden tayin ve tespit edilmiş olduğuna 
nazaran bunların tekrar ayrı ayrı mükelleflere teb
liği külfetli ve zait bir muamele görüldüğünden teb
ligatın cetveller tetkiki suretile ilânen icrası sureti < 
terviç ve tercih edilmiştir. Ancak sahiplerinden tah
riri icra kılınan köyde ikamet etmiyenlerin bu ilân
dan haberdar olabilmelerinin temini için cetvellerde 
isimleri hizalarına işaret edilmek suretile bunlara ait 
tebligatın ihtiyar heyetlerine icrası münasip 
görülmüş ve maddeye buna ait kuyut vazolunduğu 
gibi vahidi kiyasi kıymetlerinin esasen umumî bir 
surette tespit ve tekarrür ettirilmekte olduğu ve 
mal memurlarınca yapılan muamele her parça 
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afaziye sınıf ve derecelerine ve miktarı mesahala
rına gör"e vahidi kıyasi kıymetleri üzerinden umûmî 
kıymeti tayin eylemekten ibaret bulunduğu cihetle 
ürtık kıymet eihetiriden itiraza mahal ölmıyacağın-
datı itirazların yalnız arazinin cinsine ve dere
cesine hasredilmiş ve bu itirazların mercii tetkiki 
olmak üzere arazi sınıf ve dereöeleri hakkında 
esasen malûmat istihsaİ eylemiş bulunan yukarıda 
fazılı takdiri kıymet komisyonlarının kabulü 
muvafık görülmüştür; 'Tetkik komisyonlarınca 
ittihâz öİtiıiân hiukarreratin üçüncü dereceye tem-
yizen tetkiki için Maliye Vekâletince müteşekkil 
merkez komisyonuna müracaat hakkinin kabulü 
muhasip görülerek ön birinci madde âna göre tan
zim ve mezkûr madde temyiz tetkikatinın verginin 
tâHsisirii tehir etmemesi esasini temin edecek kay it 
Üâve edilmiştir. Ön ikinci maddede, verginin nisbeti 
âlelûmüm arazide tevhit' ve küsurat kanunundaki 
iiısbet âyneh ipka edilerek binde ön olarak irae 
ÖİünmtiŞmüdiir; 

ön üçüncü madde; Yukarıdaki maddeler muci
bince takarrür edecek kıymetlerin itibar senesine 
ve on dördüncü madde dahi zaman zaman umumî 
tadilât icrası için Maliye Vekâletine salâhiyet 
itasına mütedairdir. 

Arazi için ihtiyar heyetleri tarafından tanzim 

edilecek defterlerin miadında verilmesi ve defter
lerin münderecatınm sıhhatini temin ve teyit için 
ihtiyar heyetlerile uhdelerindeki araziyi defterlere 
kaydettirmiye mecbur bulnuan arazi sahiplerinin 
yanlış malûmat vermek suretile vergiden kurtul
malarına mani oİmak üzere fiil ve hareketlerinin 
derecesine göre teyit arzusuna ve defterlerin sıh
hatli olarak tanzim ve mal memuruna tevdi ede
cek ihtiyar heyetlerile mektumatı ihbar edecekler 
bu hizmetleri mukabili olarak kayit ve ihbar ede
cekler vergiler nisbetinde ikramiye verilmesi bit-
tensip buna müteallik ahkâmı muhtevi olmak 
üzere 15, İ6, 17, 18 ve 19 uncu maddeler tanzim 
olunmuştur* 

İhtiyar heyetleri tarafından ' tanzim edilecek 
defterler münderecatınin sıhhatini tahkik için ma
liye' müfettişlerinden istifade ile beraber ayrıca 
kontrol memurlarının istihdamına lüzum göi'üle-
rek yirminci madde tertip edilmiştir, 

Yirmi birinci madde — Yukardaki maddelerde 
yazılı komisyonlar âzasile lüzum görülecek kâtip 
ve mesahalara verilecek ücretlere dairdir. 

Bu kanunun tatbikatı için bir talimatnamenin 
tanzim ve Heyeti Vekilece tasdikından sonra tat
biki muvafık görülerek yirmi üçüncü madde ter
tip edilmiştir. 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Karar No: 46 

Maliye Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

3 - VI -1929 

Arazi vergisi matrahlarının tayinine dair Maliye Vekâletince tanzim olunup Başvekâleti Celi-
lenin 16 - V - 1929 tarihli ve 6/2078 numaralı tezkeresile havale buyrulan kanun lâyihası encümeni-
mizce de okundu. Varidat Umum Müdürü Muavini Nazif Beyden izahat alındı. 

Vergi alınmak için arazinin tahrir ve kıymetlerinin tahminile bu kıymetlerin vergilere matrah 
ittihazı esası kabul edilerek 1275 tarihinden itibaren arazinin tahririne başlanılmıştır. O tarihten 
beri tahrire devam olunduğu halde tahriri yapılan yeler azdır: Ayni zamanda tahrir yapılan yerlerde 
beş senede bir kere umumî tadilât icrası 302 tarihli emlâk vergisi nizamnamesinde yazılı olduğu 
halde tahrir edilmiş yerlerin bir çoklarında tadilât dahi icra edilmemiştir. Bu sebepelerle mem
leketimizde arazi vergisi her-mahalde ayni zamanda tesbit edilen kıymetlere dağil, 1275 tarihin
den beri geçen muhtelif senelerde yapılan tahrir ve tadiller neticesinde takdir olunan kıymetlere 
nisbet edilmektedir. Bundan başka her mahalde tahrirden sonra ferağ, teminat iraesi ve diğer ta-
havyülât sebeplerile bir kısım arazinin kıymetleri tadil olunduğundan bu ahval her mahalde tahrir 
tarihlerinin muhtelif bulunmasının vücuda getirdiği nisbetsizliklere ayni yerdeki arazi kıymetleri 
arasında da ehemmiyetli farkların inzimamına sebep olmuştur. 1341 senesinde aşarın ilgası üze
rine bunun bütçede bıraktığı boşluğu doldurmak ve altın rayicine göre konulmuş olan kıymetler 
bu günkü rayiçlere yaklaştırılmak için 17 şubat 1340 tarhli ve numaralı kanun ile binde 
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altı olan arazi vergisi nispeti sekiz riıîsîe iblâğ olunmuştur. Nisbetlerde yapılan bu tezyidin vari
dat noktasından faide verdiği kabul edilse bile kıymetler arasında nisbetsizlikleri kaldırmağa kâfi 
gelmiyeceği, bilâkis bir tezyit ile nisbetsizlikler artacağı tabiidir. Binaenaleyh mevcut nisbetsiz-
liklerin izalesi için müracaat olunacak tek tedbir yeniden arazinin tahriri ve bu günkü rayiçlere 
göre kıymetlerinin tahminî olduğunda şüphe yoktur, 

Maliye Vekâletince bu cihet nazarı dikkate alınarak 1341 tarihinden beri .her sene bütçeye 
bu iş için konulan tahsisatın müsaadesi nisbetinde arazinin tahririne devam olunmaktadır. Fakat 
mevcut ahkâma göre arazinin tahriri için her parçasının ayrı ayrı mesaha ve kiymetlerinin takdiri 
lâzım geldiğinden bu usul dairesinde memleketimizdeki umum arazinin tahriri çok senelere muhtaç 
bulunduğunu şimdiye kadar yapılan tecrübeler göstermektedir. 

Bu mülâhazalara binaen Maliye Vekâletince bir kaç sene içinde umum arazinin tahririni ve kıy
metlerinin takdirini temin edecek bir usul aranılarak bu lâyihanın tanzim olunduğu, teklif edilen 
usulün ümit olunan neticeyi verip vermiyeceği öğrenilmek üzere bunun bidayeten bir tecrübe ma
hiyetinde tatbiki muvafık görüldüğü anlaşılmıştır. 

Lâyihada tahrir için vazedilen esaslar; 
A - Her köy bir cüz'ü tam itibarile arazisinin sınıflara tefriki ve her sınıf için üç derece üze

rinden vahidi kiyasi dönüm itibarile bir mikyaskiymeti takdiri, 
B - Cüz'ü tamlar dahilindeki arazi mütesarrıflarının sahip oldukları arazinin sınıf ve derece-

sile dönüm ve mikyas kiymetlerini ihtiyar heyetleri nezdindeki cetvellere yazdırıp imza ettirmek 
suretile bir nevi beyanname usulünün kabulü, , 

C - Her köy dahilindeki arazinin kayit ve tahririnde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin mes'uliyete 
teşriki, 

D - Hazine hukukunun korunması için tahrir işinin ehemmiyetli sıırette Maliye Vekâletince 
kontrola tabi tutulması, 

Suretlerinde hülâsa edilebilir. Lâyihada Maliye Vekâletile mükelleflerin hukuku korunmak 
için tesbit edilen kiymetlere gerek mal memurlarının ve gerek mükelleflerin itiraz hakkı da tanın
mıştır. 

Mesaha usulile şimdiye kadar yapılmakta olan tahrirlerin bir çok mahalde şikâyetlere meydan 
verdiği ve usul ile devam edildiği takdirde bir tarafta tahrir dolayısile çok ağır vergiler alınması 
diğer tarafta ise vergi tesiri nisbeten çok zaif kalması gibi bir vaziyete uzun zaman için cevaz ve-
irlmiş olacağı nazarı dikkate alınarak lâyihanın esas itibarile kabulü münasip görülmüştür. 

Birinci madde ibarece bazı tadilât ile kabul olunmuştur. 
İkinci maddede münderiç komisyonları terkip şekli muvafık görülmüştür. Ancak lâyihanın 

üçüncü maddesinde arazinin sınıflara tefrikinden sonra her sınıf için üç derece üzerinden mikyas 
kıymeti takdiri bilâhare mükelleflerin ve ihtiyar heyetlerinin araziden bir çoklarını aşağı derecede 
göstermelerine yol açarak hazine hukukunun muhafazasını güçleştireceği Encümenimizce nazarı 
dikkate alınmış, köylerin arazi kıymetleri arasında nispet ve tevafüt gözetilerek mıntakalara tef
riki ve bu mıntakalarda mevcut araziden her sınıf için bir derecelik mikyas kıymeti tesbiti muvafık 
görülmüş ve köylerin bu suretle mıntakalara tefriki keyfiyeti yerinde tetkikat ile olabileceği göz 
önüne alınarak bu işin bidayeten köy ihtiyar heyetlerile maliyece müntehap bir memur tara
fından yapıldıktan sonra mezkûr komisyonların tetkikına tabi tutulması şekli muvafık görüldü
ğünden mezkûr madde bu esaslar dairesinde tadilât ile Encümenimizce 8 inci madde olarak kabul 
olunmuştur. 

Lâyihanın 3 üncü maddesinin havi olduğu hükümler iki maddeye ayrılmış ve bazı tadilât da 
yapılarak lâyihamızda 2 ve 3 üncü maddeler olmak üzere kabul edilmiştir. 

Böylece köylerin mıntakalara ve her mıntakadaki arazini sınıflara tefrikile mikyas kıymetin 
tespiti yukarıda arzolunduğu veçhile ilk defa köy ihtiyar heyetlerile mal memurundan mürek
kep bir heyete tevdii muvafık görüldüğünden Encümenimizce dördüncü madde ilâve olunmuştur. 

Bunların ihzar edecekleri cetvellerin mal memuruna tevdii ve münderecatının halk tarafından 
bilinmesi için bir suretinin de münasip mahallere yapıştırılması ve bu cetveller münderecatında 
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mükellefler tarafından bir yanlışlık, görülürse tetkik komisyonlarınca buna ait itirazların da 
nazarı dikkate alınması keyfiyetleri muamelenin selâmeti noktasından faideli görülerek beş ve 
«'altıncı maddeler Encümenimizce ilâve olunmuştur. 

Hiç bir köye rabıtası olnuyan bazı mükellefler de mevcut olduğundan bunların tahrir nokta
sından münasebetine göre komşu köylerden birine ilhakı münasip görülerek yedinci madde ilâve 
edilmiştir. 

Tetkik komisyonlarının ahali vekillerinden en aşağı ikisinin huzurile ve ekseriyetle karar 
ittihaz edebilmesi tahrir işinin selâmeti için muvafık görülerek lâyihaya 9 uncu madde ilâve olun
muştur. 

Lâyihanın beşinci maddesi lâyihamızda onuncu ye on birinci maddeleri olarak ikiye ayrılıp bazı 
tadilât ile kabul olunmuş ve bunlara müteferri olmak üzere on ikinci madde konulmuştur. 

Lâyihanın altıncı maddesinin anlaşılmasında kolaylık olacak surette tertibi değiştirilerek muh
tevi olduğu hükümler ayrılmış ve talimata derci mümkün olan bazı fıkraları da tayyedilerek lâyiha
mızda on üç ve on dördüncü maddeler halinde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 7, 8, 9 uncu maddeleri lâyihamızda 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu madde olarak bazı tadilât 
ile kabul edilmiştir. 

Lâyihanın onuncu maddesinde tebligatın mükelleflere cetveller taliki ve ilânı suretile muvafık 
görülmeyii) diğer vergi kanunlarında münderiç usul dairesinde tebligatın ihbarname ile icra edildi
ğinden encümenimizce 19 ve 20 ve 22 inci maddeler tespit olunmuştur. 

Mükellefler itirazlarında lüzumlu lüzumsuz mahallen tetkik ve mesaha talebinde bulunarak fuzulî 
masrafa meydan vermemelerini temin için Encümenimizce lâyiha bir hüküm ilâvesine lüzum görüle
rek 21 inci madde vücude getirilmiştir. --

Lâyihanın 11 inci maddesi Encümenimizce 23 üncü madde olarak kabul ve vergi nisbetine dair 
olan lâyihanın 12 inci maddesi esasen mevcut oh\n bir hükmü ihtiva etmek ve bu lâyihada yeri bu
lunmamak itibarile tayyedilmiştir. 

Arazilerini cetvellere kaydettirmek mecburiyetini tahmil eden 15 inci maddeye mükellefler için 
müracaat müddeti konulmasına lüzum görülerek ana göre tadil ile 26 inci madde olarak kabulü 
kararlaştırılmıştır. 

17 inci madde ihtiyar heyetleri lehine bazı tadilât ile ve havi olduğu hükümler ikiye ayrılarak 
Encümenimizce 28 ve 29 uncu madde olmak üzere kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 18 inci maddesine gelince arazi sahipleri mütesarnf oldukları arazi miktarlarını ve 
cins ve sınıflarını bile bilirlerse de dönüm mikyası her yerde muhtelif manada anlaşılmasından dolayı 
dönümü eksik göstermeleri mutlaka kaste hamlokmamıyaeağmdan dönüm noksanları için mükel
leflere ceza tatbikinda eksikliğin yüzde on kararını hariç bırakmak Encümenimizce adalete muvafık 
görülerek ana göre tadilât icrasile mezkûr madde Encümenimizce 30,31 numaralaril e tespit edilmiştir. 

Tahakkuk ve kontrol memurlarının ve müfettişlerin muttali olacakları hataları tashih hususun
daki salâhiyetleri esas itibarile kabul olunmakla beraber hataların tashihlerinde de ilk tahakkuk
taki usul ve merasime riayet olunması muvafık görülerek yirminci madde ona göre tadil ve 33 
üncü madde olarak tesb.it edilmiştir. 

Lâyihanın diğer maddeleri cüz'î bazı tadiller ve ilâvelerle kabul edilmiştir. 

Reis namına , M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza Âza" 
Remzi Remzi Refik Sami Emin Rasih Şevket A. Hilmi 

http://tesb.it
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Adliye Encümeni mazbatası 

27/4/1Ö3Ö 

Yüksek Reisliğe 

Arazinin kısa bir müddette umumî tahriri yapılarak yeni kıymetler üzerinden vergi alınmasını 
temin için tecrübeler icrası hakkında Maliye Vekâleti tarafından hazırlanan kanun lâyihasının 
Bütçe Encümeninde tetkiki sırasında cezaî hükümleri hakkında mütalea beyanı zımnında mez
kûr encümence ittihaz edilen kararla Encümenimize tevdi edilmiş olan lâyihanın bütün maddeleri
nin tetkiki tensip edilmekle Bütçe Encümeni tarafından yapılan tadilâl esas ittihaz kılınarak 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendi ve müdirandan Nazif Bey huzurile tetkik ve müzakere 
olundu; 

Bu lâyihanın tanzimine saik olan esbap ve mütaleat hakkında esbabı mucibe lâyihasile Vekil 
Bey tarafından verilen izahate göre 1275 tarihinde memleketimizde başlıyan tahrir işlerinin elan 
ikmal edilmemiş olması ve bazı yerlerde de mükerrer tahrirler ve bir kısım yerlerin* intikal ve 
ferağ ve terhin gibi muamele yapılması sebebile kıymetlerinin tezyit. edilmesinden hiç tahrir gör-
miyen veya çok zaman evvel yapılmış tahrirde o günkü rayiç üzerinden mevzu kıymetini halâ mu
hafaza eden ve nihayet bazılarının da bu günküyüksek kıymette bulunmasından ayni mahalde 
nisbet kabul etmiyeeek derecede tef avut görülmekte ve bu yüzden gereke hazine ve gerek mükellef
lerin hukuku müteessir olmaktadır. îşte hiç kaydedilmiyen yerlerle ilk tahrir esnasında bu güne 
nisbetle cüz'î bir kıymette bulunan arazi hakkında hazinenin menfaatini ve aralarında hiç mua
delet olmıyan mükellefler arasında müsavatı temin mülâhazasile ve şimdilik tecrübe mahiyetinde 
olmak üzere bir kısım vilâyetlerde tatbik edilmek ve faydası görüldüğü takdirde diğer yerlere de 
teşmil olunmak ve en aşağı dört muhtelif vilâyetteve bunlara merbut ikişer kazada tam tahrir 
yapılarak menfi neticeleri tesbit edilirse kanunun tatbikatından vaz geçilmek kaydile bu lâyihanın 
vücude getirildiği anlaşılmıştır. 

Lâyiha, her köy bir cüz'ü tam addetmiş ve araziyi de on bir nev'e ayırarak bunların yazılması 
için her köy ihtiyar heyetlerine hazinece bir memur tefrik edilerek beyanname defterlerine arazinin 
sahipleri ve malûm değilse şağilleri zilyet bulundukları araziyi yazdırmaları ve kiymet hakkında 
vahidi kiyasi cetvelleri yapılması ve arazisini kayit harici bırakanlarla nevilerini yanlış veya yüz
de on beşi geçen miktarda noksan yazdıranlardan verginin cezalı olarak alınması ve bu mua
melelerin sür'atle yapılmasını mütezammın hükümleri ihtiva etmektedir. 
lâyihanın tasarrufla alâkadar olmıyarak sırf vergi matrahlarını tesbit için tahrir yapılmasına dair ol
duğundan tasarruf hususunun da halli ayni ehemmiyetle düşünülecek mesailden olması noktasından 
bu tahrir işinin hem tasarrufu tesbit ve hem vergi matrahını tayin etmeküzere kadastro kanunu lâ-
yıhasındaki plânsız tahrir hükümler ile birleştirilmesi muvafık olacağı hakkında dermeyan edilen 
mütaleat, tasarruf hususunun basit bir surette tesbiti mümkün olmıyacağı ve arazi vergisinin» 
matrahlarının tayini ve kiymetlerinde yukarıda bahsedilen tefavütsüzlüğün müstaeelen izalesi 
lâzım geleceğine dair Maliye Vekili Beyefendinin mütaleatı varit görülerek lâyihanın esas itibarile 
kabulüne ekseriyetle karar verilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Encümen, lâyihanın 8,9,12,13,14 üncü maddelerinde hukukî mana ve mefhumları itibarile daha 
ziyade vuzuhu temin mütaleasile daha bazı cümlelerde tashihat yapmış ve 16,17,18, inci maddelerdeki 
ceza miktarlarını da tenzil eylemiştir. Kanunun neşri tarihinden mutber olacağı hakkında Hükü
met teklifinde mevcut olup Bütçe Encümeni tadilâtında yazılmamış olan hükmü 23 üncü madde 
olarak lâyihaya ilâve etmiştir. 

T. B. M. M. 
A âliye Encümeni 
Karar No. 48 
Esas No. 1/502 
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Lâyihanın bu tadillerle kabulü Heyeti Umumi yenin tasvibine arzolunur. 

Adliye En. Reisi M. M. Âza Âza 
Manisa Bu lâyiha arazi ve arsaların tahriri ve kıymetlerinin tesbiti ile yalnız 

Mustafa Fevzi arazi vergisi istifa etmek maksadını istihdaf eylemekte olup arazinin 
mutasarrıfını nazarı itibare almıyarak her ne sıfatla olursa olsun zil

yetlerinin kayit için müracaatlarını kabul etmektedir. Halbuki: bir yerin vergisile 
mükellef olan, oranın tasarruf hakkına malik bulunan sahibidir. Yoksa herhangi fu
zulî bir şahsın gasp ve tecavüz suretile zilyet bulunduğu yerden mahza vergi istifa 
etmek için müracaatını kabul etmek adeta haksız hareketi resmî bir muamele, zım
nında tecviz etmek gibi bir telâkkiye yol açacağından doğru, olamıyacağı gibi vergi 
almak kadar memlekette tasarrufu tesbit ve tapu sicilli vücuda getirmenin lüzumu 
derkâr bulunduğundan kadastro kanunu lâyihasının plansız tahrir f aslındaki ahkâmile 
münasebettar olan bu lâyihadaki kıymet konmak muamelesinin birleştirilmesi musip 
olacağı mütaleasile tasarruf mesailini hariç bırakan ve netayici hakkında kat 'î bir 
kanaate istinat edilmediği 14 üncü maddesinden anlaşılan bu lâyihanın müstakil bir 
kanun olarak kabulü muvafık olmıyacağı reyindeyiz. 

Kocaeli Konya Balıkesir 
Selâhattin T. Fikret Sadık 

Âza Âza Âza Âza 
Zonguldak Erzincan İzmir Kocaeli 

Nazif Abdülhak Enver Ragıp 

Kâ. Âza 
Yozgat Antalya 

A. Hamdi Ahmet Saki 
Âza Âza 

Kayseri Mardin 

Âza 
Konya 
Refik 

Âza 
Manisa 

Âza 
Çorum 

Münir 

Reşit 1. Ferit Kemal 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. m. M. 

Bütçe Encümeni 
Karar No. M. 123 

Esas No. 1/502 
26 - V - 1930 

Yüksek Reisliğe 

Arazinin kısa bir müddet zarfında umumî tahririnin icrasile yeni kıymetler üzerinden vergi alın
masının temini için tecrübeler icrasına dair olan kanun lâyihasile Maliye Encümeni mazbatası 
Maliye Vekâletinden gönderilen alâkadar memur ve Tapu Müdürü Umumisi hazır bulunduğu halde 
müzakere ve tetkik edilmiş ve bu suretle tespit edilen maddeler mütalea alınmak üzere Adliye 

'Encümenine tevdi olunmuştu . 
Adliye Encümeni tarafından bütün maddeler üzerinde tetkikat yapılarak bu kerre evrak Encü

menimize iade olunmakla tekrar müzakereye konulan kanun lâyihası Adliye Encümeninin cezaî 
hükümleri tenzil ve bazı maddeleri tavzih ve şekle ait tasrihler suretindeki tadillerile kabul olunmuş
tur. Hükümetin esbabı mucibe lâyihasından uzun uzadıya teşrih olunduğu ve Encümenimizin varidat 
mazbatasında da kayit ve işaret edildiği veçhilel275 tarihinde başlıyan tahririn halen bitirilmemiş 
olması ve buna mukabil bazı yerlerde muhtelif suret ve vesilelerle bir kaç defa tahrir yapılmış bulun
ması yüzünden ayni mahalde hatta yan yana iki arazi parçası üzerinde bile büyük farklar gösteren 
arazi vergisindeki ittiratsızlık ve ahenksizliği kaldırmağı istihdaf eden kanun lâyihası Eneümenimizcc 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Filhakika bu kanunun, kıymetlerin tespitinde her parçayı ayrı ayrı tetkik etmemek itibarile 
varit mahzur ve noksanlarına mukabil, senelerdenberi sürünmekte bulunan ve daha senelerce sürecek 
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olan tahrir işlerini kısa bir zamanda bitirmek ve arazilin nevi, saha ve kıymetinisalıibine söyletmek 
gibi amelî ve demokratik kıymet ve ehemmiyeti vardır. Bu itibarla Encümenimiz, bu tahrir tarzını 
muvafık görmüş ve kanun aşağıda izah olunan tadillerle kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesindeki ( 1341 senesinden sonra tahrir edilmemiş olan yerlerde ) kaydı, 
arazi vergisinde bir insicam ve ittırat temini hedefile telifi kabil görülmiyerek ayni usulün 1341 
senesinden sonra tahrir görmüş yerlere de teşmil imaksadile kaldırılmış, buna mukabil şehir ve 
kasabalar dahilinde bulunan arsalarında bu kanunun esasları dahilinde tahrir ve kıymetlerinin 
takdirine hacet görülmiyerek (arsalar) tabiri çıkarılmış ve madde buna göre yeniden yazılmıştır. 

Her köyarazisinin kıymetleri arasındaki fark ve nisbet gözetilerek mıntakalara taksimi yolun
daki Maliye Encümeninin ikinci maddesi şekli, bunların tahdit ve tefrikindeki müşkülâta binaen 
kabili tatbik görülmiyerek Hükümet teklifinin üçüncü maddesindeki esaslar dahilinde nevilere 
tefrik ve bunlar üç derece üzerinden kıymet takdiri suretinde tadil edilmiştir. Yalnız muhtelif 
arazi kıymetleri arasındaki fark ve nisbeti daha ziyade tayin etmek üzere neviler artırılmış 
ezcümle ziraata salih arazi namı altında toplanan kısmın, taban, kıraç ve sulanan tarla olarak üçe 
tefriki muvafık görülmüş, sazlık ve fundalıklar ayrı bir neve ayrılmış, ham, işlenmemiş tarlaların 
mera sayıldığıdüşünülerek bunun zikrine lüzum görülmemiştir. Yani yapılmış bağlar, meyvalıklar 
ve her nevi ağaçlıkların hususî kanunlarla ayrıca bir muafiyet olmadığı takdirde - hasılat verince
ye kadar tarla addedilmesi kaydedilmiş, cüzütamlara ait hükümler birleştirilmiş ve bu meyanda 
yedinci madde de kaldırılarak buraya ilâve olunmuştur, 

Üçüncü madde hükmü ikinci maddeye girmiş olduğundan kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü 
madde olarak tesbit edilen dördüncü ve Uşincimaddelerde ibarece bazı tadillerle kabul olun
muştur. 

Maliye Encümeninin kıymet vahidi kiyasi cetvellerde bunlara yapılacak itirazları tetkik ede
cek komisyonların teşekkülünü göstermekte olan sekizinci maddesi komisyonların tetkikatı çabuk 
yapmaları ve azanın muntazaman devamlarını temin edecek bazı kayitler ilâve edilerek dokuzun
cu madde ile birleştirilerek altıncı madde olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın onuncu maddesi ibarece bazı tadilât ile yedinci madde olarak kabul olunmuştur. 
Mahallî komisyonlarınca tetkik edilen kiymet vahidi kiyasi cetvelleri münderecatının mezkûr 

komisyonlar âzası ekseriyetinin ahaliden ve zümıdan mürekkep olması nazarı itibare alınarak 
tekrar Maliye Vekâletinde müteşekkil merkez temyiz komisyonunun tetkikatına tabi tutulmasına 
lüzum görülmediğinden on birinci madde ile buna müteferri ahkâmı ihtiva eden on ikinci maddenin 
tayyı tensip olunmuştur. 

13 ve 14 üncü maddeler dahi hükümleri arasındaki münasebet nazarı dikkate alınarak ibarece 
bazı tadilâtla 8 inci madde olarak tesbit edilmiştir. 

Beyanname defterleri münderecatının mal memurları tararafından tetkiki hazine hukukunun 
muhafazası noktasından lüzumlu isede tadil ve tashih salâhiyetinin bilâ kaydü şart mal memur
larına itası muvafık görülmiyerek bunu tetkik komisyonları kararına bırakılması, bu bapta mal 
memuruna verilen itiraz hakkınında muayyen bir müddetle takyidi ve mal memurunun itirazından 
mükellefler de haberdar olarak haklarını müdafaa eylemelerine imkân vermek için bazı ahkâm ilâ
vesi münasip görülerek lâyihanın 15 inci maddesi makamına kaim olan 9 uncu madde bu esaslara göre. 
tanzim edilmiş ve vukubulacak itirazlar üzerine komisyonca tetkikat sırasında nazarı dikkate alın
ması icap eden hususların maddede tasrihi muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın 15 inci madesine 9 uncu made olarak Encümenimize verilen şekle göre 16 ve 17 inci 
maddeler tayyedilmiştir. 

Onuncu madde olarak tespit edilen 18 inci madde dahi 9 uncu maddede takip edilen esaslara göre 
defterler münderecatının vaktinde itiraz edilmemiş veya itiraz edilerek komisyonlardan geçmiş olması 
suretlerinden birile kat'iyet kesbetmesi lâzımgeleceğinden tadilen kabul olunmuştur. 

Arazi kıymetleri, münderecatı kesbi kat'iyet eden beyanname defterlerinde gösterilen saha ve 
dönümlere göre ve kıymet vahidi kiyasi cetvellerinde münderiç miktarlar itibarile hesap ve tayin 
edileceğinden tekrar mükelleflere tebligat icrasına ve itiraz hakkı verilmesine mahal kalmıyacağı 
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nazarı dikkate alınarak lâyihanın 19 ve 20 inci madeleri tayyedilmiştir. 

Temyiz komisyonlarına müracaat esası da Encüınenimizce kaldırılmış olduğundan bununla alâka
dar olan 23 üncü madde tay ve 24 üncü madde ibarece bazı tadilâtla lâyihada 11 inci madde olarak 
tespit edilmiştir. 

Maliye Encümeni tadilâtının 25 inci maddesinde Maliye Vekâletince görülecek lüzum üzerine bu 
kanun mucibince cüz'ü tamlarda tahririn tecdit olunabileceği gösterilmiş ve bu cihet hiç bir şart 
ve müddete takyit edilmiyerek Maliye Vekâletinin tensibine bırakılmıştır. 

Halbuki iktisadî ve sair sebeplerle bazı mahallerde arazi kıymetleri tezayüt ve tenakus edebileceği 
cihetle buralarda hazine ve mükellefler namına yeniden tahrir talebi salâhiyetinin tanınması lâzım-
geldiği gibi mükellefler için de kıymetlerin tenakusundan dolayı tadilât talebi salâhiyetinin 
kabulü vergi adaleti noktasından muktazi görülmüştür. 

Ancak, gerek umumî surette cüzütamlar ve gerek münferit bazı arazi için olsun tahrir ve tadil 
taleplerinin hakikî ihtiyaçlara ve daimî sebeplere istinat ettirilmesi lüzumuna mebni bu talepler 
için tahrirden itibaren asgarî bir müddet tayini ve kıymetlerde vaki olacak tezayüt ve tenakuslar 
hakkında da kezalik asgarî bir hat tayni münasip görülerek lâyihanın 15 inci maddesi bu esaslar 
dahilinde tadilât ile lâyihada 13 üncü madde olarak kabul olunmuştur. 

Kanun lâyihası tecrübe mahiyetinde olmak üzere Maliye Vekâletince tatbik edilerek tecrübe 
muvaffak olduğu ve eyi netice verdiği takdirde diğer mahallerde de tatbikma devam olunacak 
isede tecrübenin eyi netice vermediği takdirde kanunun tatbikından feragat keyfiyetinin bazı 
kuyut ve şurut dahilinde ve İcra Vekilleri Heyetinin kararına tabi tutulması muvafık görüldüğün
den lâyihaya bu maksadı temin için 14 üncü madde ilâve edilmiştir. 

Bu lâyiha mucibince tahriri icra edilen mahallerde artık 1302 tarihli amlâk nizamııamesile ana 
müteferri hükümlerden tahrir ve kıymetlerin seçilmesine müteallik olanların meriyetinin deva
mına mahal kalmıyacağı nazarı dikkate alınarak bu hususu temin için 15 inci madde yeniden tan
zim ve lâyihaya ilâve olunmuştur. 

Lâyihanın' 26 inci maddesinde arazilerini byanname defterlerine kaydetmiyenler için 
tayin edilen bir misil ceza, arazi sahiplerinin malî vaziyetleri itibarile ağır görüldüğünden Encüme
nimizce yüzde elliye tenzil edilmiş iken Adliye Encümenince yüzde yirmiye indirilmiş ve Encü
menimizce de mükellefler lehine olan bu tadilât kabul edilerek lâyihanın 26 inci maddesi 16 inci 
madde olarak yazılmıştır. 

Arazisi hakkında hilafı hakikat beyanatta bulunanlar veya dönümünü eksik gösterenler hak
kında cezaî hükümleri ihtiva eden 30 ve 31 inci maddeler dahi Adliye Encümeninin tadili daire
sinde 17 ve 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 27 ve 28 inci maddeleri 19 ve 20 inci madde olarak ve mektumları haber vereceklere 
ikramiye verilmesine dair olan 32 inci maddesi de 21 inci madde olarak ibarece bazı tadilât ile ka
bul edilmiştir. 

Mektumların meydana çıkarılmasını ve vergilerinin tahakkukunu temin edecek surette yuka-
rıki maddelere icap eden ahkâm konulmuş olduğundan artık tahakkuk idareleri ve maliye müfet
tişleri ve kontrol memurlarının meydana çıkaracakları mektumları tashih için ayrıca salâhiyet 
verecek ahkam vaz'ına lüzum görülmediğinden 33 üncü madde tayyedilmiştir. 

34 üncü madde, ibarece tadilâtla 22 inci madde olarak kabul olunmuştur. 
Kanunun tatbikatı için talimatname yapılmasına dair olan 35 inci madde hükmü zait görülerek 

tayyedilmiştir. 
36 inci maddede lâyihada 23 üncü madde ve 37 inci madde dahi 24 üncü madde olarak kabul 

olunmuştur. Müstaceldi müzakere olunmak üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
B. E. Rs. Rs. V. M. M. Aydın Bordur Erzurum Diyaribekir Konya 

İstanbul f Bursa Gaziantep Mühendis Vahit II. Aziz Rüştü K. Hüsnü 
Fuat Muhlis Remzi Mitat 

İsparta Maraş Tokat Yozgat 
Mükerrem Behçet A.Şevket S. Sırrı 
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Hükûmetin teklifi 

Arazi vergisi matrahlarının sureti tayinine dair 
kanun projesi 

MADDE 1 — 1341 senesinden itibaren tahriri 
icra edilmemiş olan mahallerden münasip göre
ceği yerlerde arazi ve arsalar vergilerine matrah 
olacak kıymetlerin tayini için aşağıdaki madde
lerde gösterilen şekil ve suretlerde tecrübeler icra
sına Maliye Vekâleti salâhiyettardır. 

MADDE 2 — Bu kanunun tatbik edileceği ma
hallerde en büyük mülkiye memurunun riyaseti 
altında en büyük mal memuru ve mahalli idare 
ve belediye heyetlerinden intihap olunacak birer 
ve ziraat odası bulunan yerlerde ziraat odaların
dan bulunmıyan yerlerde ziraat memuru tarafın
dan intihap olunacak zürradan bir âza ile mahal
lin en büyük tapu memurundan mürekkep olmak 
üzere 6 kişilik bir komisyon teşkil olunur. 

s 

Maliye Encümeninin tadili 
Arazi vergisi matrahlarının sureti iesbitine dair 

kanun projesi 

MADDE 1 — 1341 senesinden sonra tahrir 
edilmemiş olan yerlerde bulunan arazi ve arsa
ların aşağıdaki maddelerde yazılı hükümler da
iresinde tahriri icra ve kıymetleri takdir olunur. 

MADDE 2 — Köyler tahrir için birer cüzü-
tamdır. Her köy arazisi, kıymetler arasındaki 
fark ve nisbet gözetilerek icabı kadar mmtakalara 
ve her mıntaka dahilindeki arazi de aşağıda gös
terilen sınıflara ayrılır. 

A - Ziraat arazisi, 
B - Zeytinlikler, fındalıklar, fıstıklıklar, ceviz

likler, 
O - Bağlar, 
D - Meyva bahçeleri, 
E - Sebze bahçeleri, 
F - Koru, ormanlar, palamutluk ve meyvasız 

dutluklar, 
J - Çayırlar ( snu'î ve gayri sun'î olduğuna 

göre ) 
H - Mer'alar, sazlıklar, 
Z - Arsalar, 

MADDE 3 — Yukardaki maddede yazılı ko- ! MADDE 3 —- Yukarıdaki maddede gösteril-
misyonlar kaza dahilinde eüz'ü tam itibarile ara- diği üzere arazi ve arsalar sınıflara ayrıldıktan 



Bütçe Encümeninin tadili 
Arazinin tahririne mahsus kanun lâyihası 

MADDE 1 — Arazinin aşağıda yazılı hükümler 
dairesinde tahriri yapılır. Ve kıymetleri biçilir. 

MADDE 2 — Tahrir için köyler birer cüzü-
tamdır. 

Her eüzütamda (tam için), arazi aşağıda gös
terilen nevilere ayrılarak her neve yüksek, orta 
ve aşağı olmak üzere üç derece üzerinden dönüm 
başına kıymetler biçilerek bir (kıymet vehidi kiyasî) 
cetveli yapılır. 

Bir kaç eüzütamlarla rabıtası olan veya doğru
dan doğruya uzak bir kazaya merbut bulunan 
çiftlikler ile hususî ormanlar münasebetine 
göre komşu köylerden birine verilir. 

Ayni cüzütam içinde vaziyet ve mevki 
itibarile ayni nevi arazi kıymetleri arasında 
fevkalâde farklar bulunursa o yerler için 
ayrı bir (kıymet vahidi kiyasî) cetveli yapılır. 

Arazi nevilerine kıymet vermekte günün 
rayicine göre alım ve satım kıymeti ile safî 
hasılat veya icar bedeli esas tutulur. Arazi kıy
metleri safî hasılat veya icar bedelinin on mislidir. 

Arazi nevileri şunlardır. 
1 — Taban tarla 
2 — Kıraç tarla 
3 — Sulanan tarla 
4 — Meyvelikler 
5 — Bağlar 
6 — Sebzelikler 
7 — Koru, orman, fidanlık ve sair ağaçlıklar 
8 — Çayırlar 
9 — Meralar 

10 — Sazlık ve fundalıklar 
11 — Ziraate elverişli olmıyan taşlık ve batak

lıklar 
Yeni yapılmış bağlar, meyvalıklar, her nevi 

ağaçlık ve saire hasılat vericinye kadar tarla ad
dedilirler. Bu nevilerin hasılat vermiye başlıya-
cakları müddetler Maliye ve iktisat Vekilliklerince 
kararlaştırılır. 

MADDE 3 — Arazinin nevilere ayrılması, de
recelerine göre kıymetlendirilmesi ve bu suretle 

Adliye Encümeninin tadili 

Arazinin tahririne mahsus kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bütçe Encümeni aynen., 

MADDE 2 — Bütçe Encümeni aynen. 

MADDE 3 — Bütçe Encümeni aynen. 
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zıyı: 

A - Ziraate salih arazi, 
B - Zeytinlikler, fındıklıklar, fıstıklıklar ve 

cevizlikler, 
C - Bağlar, 
D - Meyve bahçeleri, 
H - Sebze bahçeleri, 
V - Koru ve ormanlar, meyvesiz dutluk ve pa

lamutluk, 
Z - Çayırlar (sun'î ve gayri sun'î olduğuna 

göre), 
K - Mer'alar ve sazlıklar, 
T - Ziraate salih ve istifade kabil olmıyan taş

lık, çalılık, bataklıklar, 
S - Arsalar, 
Olmak üzere tefrik ve her sınıf için eyi, orta 

ve aşağı derece üzerinden ve dönüm vahidi kıyasî 
itibarile beher dönümü için kıymet tesbit ve birer 
"kıymeti mikyas,, cetveli tertip eyliyeceklerdir. 

MADDE 4 — Cetveli tanzim edilerek cüz 'ü ta
mın vüs'ati sebebile muhtelif semt ve mıntakalar-
daki arazi kıymetlerinde mühim tef avut bulundu
ğuna kanaat hasıl olursa cüz'ü tamları manatıka 
tefrik ve her mıntaka için ayrı birer kıymeti mik
yas cetveli tanzim ettirmeğe hazine salâhiyettar-
dır. 

MADDE 5 — Her cüz'i tamın kıymeti mikyas 
cetvelini tanzim ettikçe komisyonlar derhal reis 
ve azasının zatî imzalarile musaddak olarak mak
buz mukabilinde mahallî vergi idaresine tevdi 
eyliyeceklerdir. Bu cetvellerin birer musaddak su
reti de ait olduğu mahallin ihtiyar heyetine 
makbuz mukabilinde tevdi olunacaktır. 

Komisyonlarca tayin edilecek vahidi kıyasî kıy
metlerine tebliğ tarihinden itibaren beş gün zaf ında 
heyeti ihtiyariye veya malmemuru tarafından 
itiraz olunabilir. Bu itirazat Maliye Vekâletinde 
müteşekkil merkez komisyonunca tetkik ve lede l̂-
icap fesli ve tecdit olunabilir. 

MADDE 6 — İhtiyar heyetleri mal memurları 
tarafından kendilerine tevdi edilecek matbu cetvel
lere tevdi tarihinden itibaren nihayet iki ay zarfın
da daireleri dahilinde mevcut arazinin bu günkü 
mutasarrıf veya zilyetlerinin (verginin tediyesile 
mükellef olanlar) isim ve hüviyet ve ikametgâhla-' 
rını ve 3 üncü madde de gösterilen tertip dairesinde 
cinsini ve dönümünü ve yazı ile olmak üzere derece-1 
sini ve mevki numarasını ve hududunu (şayet ara- \ 
zi vasi bir çiftlik olupta kıymetlerini tayin için 

sonra her mıntaka içindeki her sınıf araziye dö
nüm ve arsalara metro itibarile kıymet takdir 
olunup her köy için bir mikyası kıymet cetveli 
yapılır. 

MADDE 4 — Tasnif ve takdir muameleleri 
ve mikyası kıymet cetveli her köyde ihtiyar he-
yetlerile Maliye tarafından intihap veya tayin 
olunacak bir memur marifetile yapılır. 

Merkez kasabalarında muhtar tarafından seçi
lecek üç zat ihtiyar heyetlerinin yerine kaim olur. 

MADDE 5 — Bu suretle tanzim olunacak 
cetvellerin birer nüshaları mahallin en büyük mal 
memuruna verilir. Diğer nüshası da köylerde he
yet odalarının kapılarına ve kasabalarda belediye 
dairelerinin önünde münasip bir mahalle yapış
tırılır. 

MADDE 6 — Bu cetvellerde mevki, sınıf ve 
kıymetlere alâkadarlar tarafından 15 gün zarfın
da itiraz edilebilir. Bu takdirde yapılan itirazla
rın (8) inci maddede yazılı komisyonlarca cetvel
lerin tetkiki sırasında nazarı dikkate alınması 
ve verilen kararlarda bunlara dair mütalea ilâve 
olunması mecburidir. 
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[kıymet vahidi kıyası] cetvellerinin yapılması her 
köyde ihtiyar meclisleri ile Maliye tarafından 
intihap veya tayin edilecek bir memura aittir. Ka
saba ve şehirlerde muhtarlar tarafından kendi ara
larından veya hariçten vukuf ehlinden seçilecek 
üç kişi ihtiyar meclislerinin yerine geçer. Şehir- j 
lerin büyüklüğüne göre bu heyetlerin azasının 
adedi on ikiye kadar çıkarılabilir. 

MADDE 4 — Bu suretle tanzim olunacak 
[kıymet vahidi kıy asî] cetvellerinin bir nüshası 
mahallin en büyük mal memuruna verilir. Bir 
nüshası da köylerde meclis odalarının ve kasaba
larda belediye dairelerinin ve mahalle odalarının 
kapılarına yapıştırılır. 

MADDE 5 — [Kıymet vahidi kıyası] cetvelle
rinin muhteviyatına köy ve kasaba halkından her
hangi bir alâkadar veya mal memuru tarafından 
bir ay zarfında altıncı maddede yazılı tetkik ko
misyonuna itiraz edilebilir. 

MADDE 4 — Bütçe Encümeni aynen. 

MADDE 6 — [Kıymet vahidi kıyası] cetvel
leri ile bunlara beşinci madde mucibince yapılmış 
olan itirazlar kaza merkezlerinde en büyük mül
kiye memurunun veya göstereceği mal memurun
dan gayri bir vekilin riyaseti altında en büyük 
mal ve tapu memurlarile belediye ve ziraat oda
larınca müştereken, ziraat odası bulunmıyan yer
lerde yalnız belediye heyetlerince intihap edilecek 
ziraat erbabından üç zatten mürekkep altı kişilik 
bir komisyonda nihayet üç ay zarfında tetkik ve 

MADDE 5 — Bütçe Encümeni aynen. 

MADDE 6 — Bütçe Encümeni aynen. 
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muhtelif sınıf ve derecelere ayrılmak icap ediyorsa J 
bu suretle her kısmın ve derecenin ayrı ayrı dö
nümlerini) sılıatlı olarak kayit ile mükelleflere 
defterin buna mahsus sütununa imzaettirerek res
mî ve zatî mühür ve imzalarile de tasdik ettikten 
sonra mensup oldukları kazanırı en büyük malme-
muruna makbuz mukabilinde teslim eyliyeceklerdir. 

Arazi mutasarrıflarından başka kaza dahi
linde bullnanlar için vekili resmileri var ise 
bunlara imza ettirilir. Bu da olmadığı ve zil
yedi de bulunmadığı takdirde mutasarrıfın bu
lunduğu mahal defterin mülâhazat sütununa 
şerh verilerek ihtiyar heyetleri tarafından 
imza olunur. Arazi vasi bir çiftlik olupta muhtelif 
kısımların mesahasının tayini ihtiyar heyet
lerince kabil olmazsa derhal mahallin en büyük 
mal memur! arına tahriren keyfiyeti ihbar ile mesa
hasının icrasını talep edeceklerdir. Defterlerin 
umuru tahririyesinde malmemurları tarafından 
heyeti ihtiyariyeye müzaharet olunabilir. 

MADDE 7 — Defterler geldikçe vergi daire- MADDE 7 — iliç bir cüzütama rabıtası bul.ıuı-
siııce esas ve hülâsa defterleri indelhace tapu ve mıyan çiftlikler münasebetine göre komşu köyler-
tahsilât kuyudatile tatbik edilerek kayde muvafık den birine ilhak olunur. 
çrkmıyan arazi hakkında lüzum göreceği her türlü 
tahkikat ve tetkikatı icra ve mübayenet esbabını 
tesbit eyledikten sonra mahallî idare heyetinin 
tasdikile icap eden tadilâtı ifa eyliyecektir. Şayet 
bu defterlerde vaktile tahrir harici kalmış ve yahut 
tarla iken bağ ve bahçe, koru ve orman haline 
gelmiş veyahut bunlardan birisi iken tarlaya inki-
Jâp etmiş mektumat zuhur eylerse bunların bu | 
günkü vaziyetlerine göre yeniden kaydile iktifa 
edilerek mektum kaldıkları sene için ayrıca vergi 
farkı aranılmaz. 

MADDE 8 •— Hiç tahrir görmemiş veyahut 
tahakkuk ve tahsil kayitleri tamamen zıyaa uğra
mış bulunmasından dolayı ihtiyar heyetlerinin ve
recekleri defterler münderecatmm kuyut ile tat
biki mümkün ol mıyan mahallerde ledeiieap tapu 
kaydile tatbik ve münderecatmm sıhhati tevsik 
olunur. Tapu kaydi de yok ise hilafı sabit olun-
cıya kadar münderccatı muteber addolunur. 

MADDE 8 — Tanzim edilen mikyası kıymet 
cetvelleri kaza merkezlerinde en büyük mülkiye 
memurunun veya tevkil edeceği diğer bir memurun 
riyaseti altında (m büyük mal ve tapu 
memurları ile belediyeler ve ziraat odalarınca 
müştereken ve ziraat odası bulunmıyan yer
lerde yalnız belediye heyetlerince arazi sahip
lerinden intihap edilecek üç zattan mürekkep 
altı kişilik bir komisyonda tetkik olunur. 

Bu komisyonların yapacakları tetkikat netice
sinde lüzum görecekleri her türlü tadilâtı 
icraya salâhiyetleri vardır. 
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intaç olunur. 

Devam etmiyen müntehap âza yerine yenisi 
intihap olunur. 

Büyük eüzütamlarda bu müddet Maliye Vekâ
letinin muvafakatile uzatılabilir. 

[ Kıymet vahidi kıyası ] cetvellerinin tasdiki 
veya bunlara yapılmış itirazlar üzerine ret veya 
tadil hakkında bir karar alınması için komisyonda 
en aşağı ikisi ahali vekili olmak ve azanın yarısın
dan fazlası hazır bulunmak şarttır. 

Kararlar ekseriyetle verilir ve reyler müsavi 
olursa reisin tarafı tercih olunur. 

MADDE 7 — Komisyonda her eüzütam için 
tetkik ve kabul olunan [kıymet vahidi kıy asî ] 
cetvelleri reis ve azanın ayrı ayrı imzalarile tasdik 
ve makbuz mukabilinde kazanın en büyük mal 
memuruna tevdi olunur. Cetvellerin musaddak bir 
sureti de ait olduğu mahallin ihtiyar meclislerine 
keza makbuz mukabilinde gönderilir. 

MADDE 8 — Arazinin tahririne mahsus be
yanname defterleri mal daireleri tarafından ih
tiyar meclislerine makbuz mukabilinde verilir. 
îhtiyar meclisleri alâkadarın huzurile ve vereceği 
malûmata istinaden bu beyanname defterlerini 
teslim tarihinden itibaren altı ay zarfında 
eüzütam dahilindeki arazinin mevki ve sıra itiba-
rile ve müteselsel numara altında parça üzerine 
aşağıdaki kayitleri yaparlar, 

Her parçanın: 
A - Malikinin ismi, şöhret ve ikametgâhı, var 

ise elindeki tasarruf vesikalarının mahiyeti, tarih 
ve numarası; 

Eğer sahibi mahcur ise yeli veya vasinin işim 
ve ikamet mahallî; 

MADDE 7 — Komisyonda her eüzütam içirt 
tetkik ve kabul olunan kıymet vahidi kıyasî cetvel
leri reis ve azanın ayrı ayrı imzalarile musaddak 
ve makbuz mukabilinde kazanın en büyük malme-
muruna tevdi olunur. Cetvellerin musaddak 
bir sureti de ait olduğu mahallin ihtiyar meclisle
rine makbuz mukabilinde gönderilir. 

MADDE 8 — Arazinin tahririne mahsus be
yanname defterleri mal daireleri tarafından ihtiyar 
meclislerine makbuz mukabilinde verilir. îhtiyar 
meclisleri alâkadarın huzurile ve vereceği malû
mata istinaden bu beyanname defterlerini teslim 
tarihinden itibaren altı ay zarfında eüzütam 
dahilindeki arazinin mevki ve sıra itibarile ve 
müteselsil numara altında parça üzerine aşağıdaki 
kayitleri yaparlar: 

Her parçanın: 
A : Malikinin ismi, şöhret ve ikametgâhı, varsa, 

elindeki tasarruf vesikalarının mahiyeti, tarih ve. 
numarası. 

Eğer sahibi velayet ve vesayet altında ise, 
! yeli veya vasinin isim ve ikamet mahalli. 
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MADDE 9 — Defterlerin bu suretle tetkikatı 
nitahl bulduktan sonra mal memurları her parça 
âr'azüiiii Sinsine göre kıymet mikyas cetvelinde 
f&'zâi vahidi kıyası kıymeti üzerinden dönümü 
itibar'iîe buİüiiaeak kıymetleri vergilere matrah 
ittihaz edilecektir! 

MADDE 9 — Yukarıda yazılı tetkik komisyonla
rı karar verebilmesi için en aşağı ikisi ahali vekili 
olmak ve azasının yarısından fazlası hazır bulun
mak şarttır. Kararlar ekseriyetle verilir. Reyler 
müsavi olursa reisin bulunduğu taraf tercih edilir. 

Tebligat ve itirazat 
MADDE 10 — Mal memurları tarafından tes- MADDE 10 — Bu komisyonlar her cüzütam 

bit edilecek kıymetleri havi cetveller iki nüsha için tetkik ve kabul olunan mikyası kıymet cetvel-
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Maliki malûm değilse zilyedin ismi, şöhret ve 

ikametgâhı; 
B - Hududu, dönüm miktarı; 
C - [Kıymet vahidi kıyasî ] cetveline göre 

neVi ve derecesi; 
İşbu beyanname defterleri / mal sahiplerine, 

mümessillerine ve bunlar bulunmadıkları takdirde 
onlar namına ihtiyar meclisine imza ettirilir veya 
mühürlettirilir ve alt tarafları münderecatının 
sıhhatini tasdikan, aksi takdirde mülâhazasının 
ilâvesile ihtiyar meclisi resmî mühür ve imzalari-
le tasdik edildikten sonra cüz'ü tamın bağlı oldu
ğu kazanın en büyük mal memuruna makbuz mu
kabili verilir. 

MADDE 9 — Beyanname defterleri, cüz'ü ta
mın bağlı olduğu mal idaresince, tetkik ve müra
caat halinde yahut lüzum görüldüğü takdirde 
münderecatının sıhhati tahkik edilir. 

Mal idaresine tevdii tarihinden itibaren icra 
edilecek tetkik ve tahkik neticesinde her hangi 
bir beyanname defterinde hakikate mugayir nok
talar meydana çıkarsa mezkûr tarihten itibaren 
mal idaresi dört ay zarfında itirazını yapar. Bu 
bapta itiraznameler iki nüsha olarak hazırlanıp 
birisi yedinci maddedeki tetkik komisyonuna ha
vale olunmak, diğeri alâkadar mükellefe tebliğ 
edilmek üzere mahallin en büyük mülkiye memu
runa tevdi olunur. 

Mükellef bu itiraznameye karşı müdafaasını teb
liğ tarihinden itibaren tetkik komisyonuna bir ay 
zarfında vermeğe mecburdur. 

Komisyon mal idaresinin itirazı ve buna var 
ise mükellefin müdafaası üzerine bir ay zarfında 
tetkikat ve lüzum görürse yahut mal memuru 
veya mükellef tarafından talep olunursa kendi 
âzası veya t a y m edeceği bir vukuf ehli vasıtasile 
mahallinde tetkikat yapar. 

Mükellefin itirazile komisyonca mahallinde ya
pılacak tahkik masrafları haksız tarafa aittir. 

Beyanname defterlerine yapılmış itirazlar üze
rine ret veya tadil hakkında bir karar alabilmek 
için komisyonda en aşağı ikisi ahali vekili olmak 
ve azanın yarısından fazlası hazır bulunmak şart
tır. Bu suretle alınmış kararlar mahallin en büyük 
mal memuruna tebliğ olunur. 

MADDE 10 — Dokuzuncu madde mucibince 
vaktinde itiraz edilmemiş veya itiraz edilerek komis-

Maliki malûm değilse zilyedin isim, şöhret ve 
ikametgâhı. 

B - Hududu dönüm miktarı. 
C - Kıymet vahidi kıyası cetveline göre nevi 

ve derecesi. 
îşbu beyannameler mal sahiplerine, mümessili 
İşbu beyannameler mal sahiplerine, mümessil

lerine ve bunlar bulunmadıkları takdirde onlar 
namına ihtiyar meclisine imza ettirilir. Veya mü-
hürlettirilir. Ve alt tarafları münderecatının sıh
hatini tasdikan aksi takdirde mülâhazasının ilâ
vesile ihtiyar meclisi resmî mühür ve imzalarile 
tasdik edildikten sonra cüzütamın merbut olduğu 
kazanın en büyük mal memuruna makbuz muka
bili verilir. 

MADDE 9 — Beyanname defterleri, cüzüta
mın merbut olduğu mal idaresince tahkik ve mü
racaat halinde yahut lüzum görüldüğü takdirde 
münderecatının sıhhati tetkik edilir. 

Mal idaresine tevdii tarahinden itibaren icra 
edilecek tahkik ve tetkik neticesinde herhangi 
bir beyanname defterlerinde hakikate mugayir 
noktalar meydana çıkarsa mezkûr tarihten itiba
ren mal idaresi dört ay zarfında itirazını yapar. 
Bu bapta itiraznameler iki nüsha olarak hazırla
nıp birisi yedinci maddedeki tetkik komisyonuna 
verilmek; diğeri alâkadar mükellefe tebliğ edil
mek üzere mahallin en büyük mülkiye memuruna 
tevdi olunur. 

Mükellef bu itiraznameye karşı müdafaasını, 
tebliğ tarihinden itibaren tetkik komisyonuna bir 
ay zarfında vermeğe mecburdur. 

Komisyon mal idaresinin itirazı ve buna varsa 
mükellefin müdafaası bir ay zarfında tetkikat ve 
lüzum görürse yahut mal memuru veya mükellef 
tarafından talep olunursa kendi âzası veya tayin 
edeceği bir vukuf ehli vasıtasile mahallinde tah
kikat yapar. 

Mükellefin itirazile komisyonca mahallinde ya
pılacak tahkik masrafları haksız tarafa aittir. 

Beyanname defterlerine yapılmış itirazlar üze
rine ret veya tadil hakkında bir karar alabilmek 
için komisyonda en aşağı ikisi ahali vekili olmak 
ve azanın yarısından fazlası hazır bulunmak şart
tır. Bu suretle verilmiş kararlar mahallin en bü
yük mal memuruna tebliğ olunur. 

MADDE 10 — Bütçe Encümeni aynen 
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olarak tanzim edilip bir nüshası koy veya mahal 
leleria her keşçe görülecek umumî bir mahalline 
talik olunur. Diğer nüshası, mükelleflerden orada 
bulunmıyanlar hizalarında işaret ettirildikten son
ra heyeti ihtiyariyeye tasdik ve talik tarihi temhir 
olunur. îşbu cetvellerin tarihi talikinden itibaren 
mahallinde bulunanlar 15 gün, kezalik ahar ka
zada bulunanlar bir ay zarfında arazinin cinsine 
ve dahil edildiği dereceye ve dönümünün mikta
rına itiraz edebilirle. Vergi ve tahakkuk memur
ları da 15 gün zarfında itiraz hakkını haizdir, iti
raz vukuunda yukarda yazılı komisyonda keyfi
yet ikinci derecede tetkik ve karara raptedilerek 
muterizlere tebliğ olunur. Bu suretle vaki olan 
tetkikat neticesinde müttehiz karar üzerine ta
hakkuk edecek vergi tahsil olunur. 

MADDE 11 — Tetkik komisyonlarınca ittihaz 
olunacak mezkûr mukarrerata tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün zarfında gerek vergi ve tahakkuk 
memuru ve gerek mükellef tarafından itiraz ve 
temyizen tetkiki talep edilebilir. Temyiz itiraz
ları Maliye Vekâletinde müteşekkil temyiz komis
yonunca tetkik ve nihaî dereeede karara raptedi
lir. Temyiz komisyonlarının mukarreratı kafidir . 
Temyizen itiraz vergilerin tahsilini tehir etmez. 

Vergilerin nisbeti 
MADDE 12 — îşbu kanun mucibince tahrir e-

dilen arazinin vergi nisbeti binde ondur. 

Umumî ve hususî tadilât 
MADDE 13 — Yukarıda yazılı maddeler ım> 

«cibinee tayin ve tasdik edilecek kıymetler mütea
kip malî sene iptidasından muteberdir. 

leri reis fai azaların ayrı ayrı imzalarile 
tasdik ve mâ&btöz mukabilinde mahallî vergi 
idaresine tevdi olunur. Bu cetvellerin1 musad-
dak birer sureti de ait olduğu mahallin ihtiyar hey
etine makbuz mukabilinde gönderilir, 

MADDE 11 — Cetvellerde yazılı kıymetlere 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında 
malmemuru ve ihtiyar heyetleri tarafından 
itiraz olunabilir. İtirazlar Maliye Vekâletinde 
bulunan merkez komisyonunca tetkik edilerek 
icabına göre fesh veya tasdik olunur. 

MADDE 12 — Gerek müddeti zarfında itiraz 
edilmemesinden ve gerek itiraz yukubulupta 
merkez komisyonunca reddolunmasından dolayı 
kat'iyet iktisap eden cetvellerde yazılı kıymetler 
ait oldukları cüzütamlar içindeki arazinin kıymetine 
mikyas ittihaz olunur. 

MADDE 13 — Cüzütamlar içinde arazi ve 
arsaların kayit ve tesbitine mahsus olmak üzere 
mal daireleri tarafından ihtiyar heyetlerine mak
buz mukabilinde matbu cetveller verilir, ihti
yar heyetleri bu cetvellere tevdi tarihinden 
itibaren iki ay zarfında daireleri dahilindeki 
arazi ve arsaların: 

A : Mutasarrıf veya zilyetlerinin isim ve hüviyet 
ve ikametgâhlarını 

B : Kıymeti mikyas cetvelinde yazılı taksimat 
veçhile mıntakasını, 

C - Kıymeti mikyas cetvelinde yazılı tasnif 
veçhile sınıfı, 

D - Hududunu, 
H- Dönümünü, 
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yondan geçmiş beyanname defterlerindeki her par
ça arazi, ( kiymet vahidi kiyasî ) cetveline göre 
dönüm itibarile kaza mal idaresince kiymetlendiri-
lir ve bu suretle tesbit edilen kiymetler mükellefle
re tahriren tebliğ olunur. 

MADDE 11 — Bu suretle tesbit edilmiş kıy
metler cüzütam tahririnin kat'iyet kesbettiği 
seneyi takip eden malî seneden itibaren arazi ver
gisine matrah tutulur. 

fMADDE rl-2 _^r îşbu tahrir üzerine meydana 
(«çıkacak kayit t harici kalmış veya vergisi eksik 
^verilmiş mektUJ#ar^an geçmiş seneler için vergi 
aranilmag. 

MADDE 13 — Bu 'kanun ^üzerine alınacak 
•vergilerin tatbikından itibaren üç sene geçtikten 
sonra arazi kıymetlerinde devamlı Mr sebep yü
künden en aşağı üçte bir nisbetinde -bir -fark hasıl 
«olmak şartile ihtiyar meclislerinin veya kazanın 
«en büyük mal memurunun (%aza -mal idaresinin) 
tahrirî talepleri üzerine «üzütamlarda Mâliye 
Vekâletince bittetkik tahrir levasına Vseya .esbabı 
mucibe feeyanile reddine karar verilir. 

Münferit parçalar üzerinde iki sene mürurun
da yine ayni şartlar dahilinde mükellef veya mal 
memuru talep üzerine Maliye Vekâletinin mezu
niyetine haeet kalmaksızın hususî tadiller yapılır. 
İfraz ve taksim, ferağ ve intikale ait kayit tashih
leri doğrudan doğruya mal idaresince yapılır. 

MADDE 11 — Bütçe Encümeni aynen 

MADDE 12 — îşbu tahrir üzerine meydana 
her hangi bir surette mektum kalmış yerlerden 
geçmiş seneler için vergi aranılmaz. 

MADDE 13 — Bu kanun üzerine alınacak ver
gilerin tatbikından itibaren üç sene geçtikten sonra 
arazi kiymetlerinde devamlı bir sebep yüzünden 
en aşağı üçte bir nisbetinde bir fark hasıl olmak 
şartile ihtiyar meclislerinin veya kazanın en büyük 
mal memurunun tahriri talepleri üzerine eüz'ütam-
larda Maliye Vekâletince tetkik olunarak tahrir-ic
rasına veya esbabı mucibe beyanile reddine karar 
yerilir. 

JjCünferit parçalar üzerinde iki sene mürurunda 
yine 'ayni şartlar dahilinde mükellef veya .mal me
murunun /talebi üzerine Maliye Vekaletinin mezu
niyetine haccet kalmaksızın hususî tadiller ,yapjlır. 
İfraz ve taksim, ,f erag ye intikale ait -kayit tashih
leri tapu ibaresinin iş'arı üzerine doğrudan.doğru
ya mal idarelerince yapılır, 
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MADDE 14— İşbu kanun mucibince bir cüz'ü 
tamın icra edilmiş olan umumî tayini kiymeti 
Maliye Vekâletince görülecek lüzum üzerine yu
karıdaki usul ve kavait dairesinde o cüz'ü tam 
için yeniden icra olunabilir. 

ikramiyeler, cezalar 
MADDE 15 — îşbu kanunun tatbik edildiği 

kaza dahilinde mukim arazi mutasarrıf veya zil
yetleri arazilerinin cins ve dönümünün miktarını 
defterlerin tanzimi için muayyen iki ay müddet 
zarfında bulunduğu mahal ihtiyar heyetine mü
racaatla deftere kaydettirip imza eylemeğe ve 
mukabilinde bir kayit ilmühaberi almağa mecbur
dur. Bu mecburiyeti ifa etmiyen arazi mütesarrıf 
veya zilyetlerinin bir senelik vergi nisbetinde ceza 
alınır. 

MADDE 16 — Yukarıdaki maddede yazılı def
terleri matluba muvafık surette tanzim edip mi
adında mensup olduğu en büyük mal memuruna 
tevdi eden muhtar ve ihtiyar heyetleri azasına 
kendi daireleri dahilindeki arazinin ilk sene için 
tahakkuk edecek vergi miktarının % 3 ü nisbe
tinde ikramiye verilir. Kezalik 14 üncü madde 
mucibince vaki olacak tebeddülatı ihbar neticesi 
olarak tahakkuk edecek vergi farkının bir sene
lik miktarının % 5 i ikramiye olarak verilir. 

MADDE 17 — Yukarıdaki maddelerde yazılı 
defterleri tarifatına ve hakikate muvafık surette 

Doğru olarak kaydeylemeğe ve mükelleflere 
defterin buna mahsus sütununa imza ettirerek 
resmî mühür veya imzalarile tasdikten sonra men
sup oldukları kazanın en büyük mal memuruna 
makbuz mukabilinde teslime mecburdurlar. 

MADDE 14 •— Arazi mutasarrufları kaza da
hilinde bulunmadığı takdirde resmî vekilleri var 
ise cetveller bunlara imza ettirilir. Bunlar da bu
lunmazsa cetvelde ismi hizasına şerh verilerek mü-
kellef namına ihtiyar heyetlerince imza olunur. 

MADDE 15 — İhtiyar heyetlerince tanzim 
olunan cetveller münderecatı vergi dairelerince 
esas ve hulâsa defterleri ve icabında tapu ve tahsi
lat kayitlerile tatbik edilir. Kay de uygun çıkmıy an 
arazi ve arsalar hakında lüzum göreceği her türlü 
tahkikat ve tetkikatı icra ve mübayenet sebebini 
tesbit eyledikten sonra lâzım gelen tadilâtı yapar. 

MADDE 16 — Şayet bu cetvellerde vaktile 
kayit harici kalmış veyahut tarla iken bağ ve 
bahçe, koru ve orman haline gelmiş, vergi ziyamı 
mucip mektumlar zuhur elylerse bunların bu gün-, 
kü vaziyetlerine göre yeniden kaydile iktifa edi
lir. Mektum kaldıkları senelerin vergisi aranıl-
mez. 

MADDE 17 — Hiç tahrir görmemiş yahut ta
hakkuk ve tahsil kayitleri tamamen ziyaa uğra-
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MADDE 14 — Bu kanunun umumî ve daimî 
olarak tatbikına ilk tecrübeye başlandığı tarihten 
itibaren iki sene zarfında Heyeti Vekilece karar 
verilir. Ve keyfiyet Maliye Vekâletince ilân 
olunur. 

Hükümetin kanunun tatbikatından vaz geçebil
mesi için en aşağı dört muhtelif vilâyette ve bun
lara bağlı, ikişer kazada tam tahrir yapılmış olması 
ve menfi neticelerin tesbit edilmiş olması lâzımdır. 

Bu takdirde işbu kanun mucibince yapılmış 
taharriler kararı takip eden malî seneden itibaren 
hükümsüz kalır. Ve badema vergiye matrah teşkil 
etmez. 

MADDE 15 — îşbu kanunun tatbik edilmeğe 
başlandığı yerlerde cari bulunduğu müddetçe 24 
temmuz 1302 tarihli emlâk nizamnamesi ile ana 
müteferri hükümlerin tahrir ve kıymetleri biçil
mesine müteallik olanları tatbik edilmez. 

MADDE 16 — Tahririn tatbik edildiği 
cüzütamın mensup olduğu kaza dahilinde oturan 
arazi sahip veya zilyetleri veyahut kendi imza ve 
mühürile tevkile ettiği kimseler beyanname def
terlerinin köy ihtiyar meclisine tevdi ve ilânından 
itibaren beş ay müddet içinde mahallî ihtiyar he
yetlerine müracaatla (8) inci madde mucibince 
köy dahilindeki arazilerinin mevkiini, hududunu, 
nev'ini, derecesini ve dönümü miktarını deftere 
kayit ettirip imza eylemeğe ve mukabilinde bir 
kayit ilmühaberi almağa mecburdurlar. Miadında 
bu mecburiyeti ifa etmiyenlerin arazileri ihtiyar 
heyetlerince doğrudan doğruya deftere yazılır. 

Bu takdirde ilk sene vergileri cezaen yüzde 
otuz fazlasile alınır. 

MADDE 17 — Bu kanun mucibince yapılacak 
tahrirde sahibi tarafından kayit harici bırakılan 

MADDE 14 — Bu kanunun umumî ve daimî ola
rak tatbikına ilk tecrübeye başlandığı tarihten 
itibaren iki sene zarfında îcra Vekilleri Heyetinin 
ce karar verilir. Ve keyfiyet Maliye Vekâletince 
ilân olunur. 

Hükümetin kanunun tatbikinden vaz geçebil
mesi için en aşağı dört muhtelif vilâyette ve bun
lara merbut ikişer kazada tam tahrir yapılmış ol
ması ve menfi neticelerin tesbit edilmiş olması lâ
zımdır. 

Bu takdirde işbu kanun mucibince yapılmış 
tahrirler kararı takip eden malî seneden itibaren 
hükümsüz kalır ve badema vergiye matrah teşkil 
etmez. 

MADDE 15 — Bütçe Encümeni aynen 

MADDE 16 — Tahririn tahrir ve kıymetlerin 
biçilmesine müteallik olanlarr tatbik edildiği 
cüzütamın mensup olduğu kaza dahilinde oturan 
arazi sahip ve zilyetleri veyahut kendi imza ye 
mühürile tevkil ettiği kimseler beyanname defter
lerinin köy ihtiyar meclisine tevdi ve ilânından 
itibaren beş ay müddet içinde mahallî ihtiyar 
heyetlerine müracaatla ( 8 ) inci madde mucibince 
köy dahilindeki arazilerinin mevkiini, hududunu, 
nevini, derecesini ve dönümü miktarını deftere 
kaydettirip imza eylemeğe ve mukabilinde bir 
kayit ilmühaberi almağa mecburdurlar. Miadında 
bu mecburiyeti ifa etmiyenlerin arazileri ihtiyar 
heyetlerince doğrudan doğruya deftere yazılır. 

Bu takdirde ilk sene vergileri cezaen yüzde 
yirmi fazlasile alınır. 

MADDE 17 — Bu kanun mucibince yapılacak 
tahrirde sahibi tarafından kayit harici bırakılan 
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tanzim ve mensup olduğu en büyük mal memuru
na, tevdiinden muhtar, ihtiyar heyetleri âzası 
müştereken mes'uldür. Bu vazifelerini ifa etmi-
yen muhtar ve ihtiyar heyetleri âzası aleyhinde 
ihmal ve terahi cürmile müstacelen kanunî takibat 
ifa edilir. 

Defterlere hakikate muhalif malûmat derç ve 
ita eden muhtar ve ihtiyar heyetleri haklarında 
ceza kanununun 343 üncü maddesi mucibince ta
kibat yapılacaktır. 

MADDE 18 — Defterlere yanlış dercedilen ma
lûmatı imza etmek suretile hakikat hilâfına beya
natta bulunan arazi sahiplerinden mektum kalan 
vergi mektumiyetin huzurile beraber tahakkuk 
ettirilip bir misli fazlasile derhal ve defaten istifa 
edilir. 

MADDE 19 — Her ne suretle olursa olsun 
vergi ziyamı mucip olacak mektumatı haber ve
renlere yukardaki maddeler mucibince cezaen alı
nacak vergi miktarının yarısı tahsilinde ikramiye 
olarak ita olunur. 

MADDE 20 — Maliye Vekâleti işbu kanunun 
hüsnü tatbikini temin ve ihtiyar heyetlerince tan
zim edilecek defterler münderecatmın sıhhatini 
tahkik ve tevsik için ayrıca tayin edeceği kontrol 
memurları marifetile her türlü tetkikat ve teftişatı 
icra ettirebilecektir. Maliye müfettişleri ve kon
trol memurları varidat memurlarının haiz olduğu 
itiraz hakkına malik oldukları gibi mahallen her 
türlü tahkikat ve mesaha icrasına ve muttali ola
cakları kanuna muhalif vaziyetleri idare heyetle
rinin kararı ve vekâletin mezuniyetile tashih ettir
meğe salâhiyettardır. 

MADDE 21 — îşbu kanunun tatbik edildiği 
mahallerde teşekkül edecek komisyonların reis ve 
muvazzaf ve gayri muvazzaf âzasile istihdam edi
lecek kontrol ve mesaha memurlarile kâtiplerin 
ücuratile sair masarif, Maliye Vekâletince tahrir 
masarifi olarak bütçeye mevzu tahsisattan sarf ve 
tesviye olunacaktır. 

mış bulunmasından dolayı ihtiyar heyetlerinin ve
recekleri defterler münderecatmın kuyut ile tat
biki mümkün olmıyan yerlerde tapu kaydile tat
bik ve münderecatmın sıhhati tevsik olunur. Tapu 
kaydi yok ise hilafı sabit oluncıya kadar cetvelle
rin münderecatı muteber tutulur. 

MADDE 18 — Defterlerin tetkikatı bittikten 
sonra mal memurları tarafından her parça ara
zinin mıntakasına ve sınıfına ve dönümüne göre 
kıymetleri hesap ve tesbit olunur. 
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MADDE 19 — Bu suretle tesbit edilecek kıy
metler mükelleflere ve bir sureti de mahallinin en 
büyük mal memuruna tebliğ olunur. 

MADDE 20 — Mükellefler ve mal memurları 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında arazi
nin dahil edildiği mıntakaya ve sınıfına ve dö
nümü miktarına itiraz edebilirler. 

MADDE 21 — Mükellef itirazında mahallen 
tetkik ve mesaha istediği takdirde masarif haksız 
çıkan tarafa ait olmak üzere komisyonlarca kendi 
âzası veya tadil edeceği bir naip marifetile mahal
len tahkikat ve mesaha icra olunur. 
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veya nevileri hilafı tahkikat yazılmış olan arazi
nin mektum kaldığı zamana ait vergileri veya 
vergi farkları bir misil zammile defaten tahsil 
olunur. 

MADDE 18 — Dönümü eksik yazılmış olanlar
dan bu noksan yüzde on beşi tecavüz ederse fazla 
çıkart dönümlerin mektumiyet zamanına ait ver
gileri bir misil fazlasile defaten tahsil olunur. 

MADDE 19 — Gerek [kıymet vahidi kryasî ] 
cetvellerinin ve gerek beyanname defterlerinin 
tanzim ve münderecatının sıhhatinin temini ile 
muayyen müddet zarfında mal memuruna tevdi
inden muhtar ve ihtiyar meclisleri müştereken 
mes'uldürler. 

Cetvelleri tarifatma muvafık ve hakikata 
mutabık surette tanzim edip miadında köyün men
sup olduğu kazanın en büyük mal memuruna 
veren köy muhtar ve ihtiyar meclisleri azalarına 
köylerinin vüsatine ve mükelleflerin adedine göre 
Maliye Vekâletince tensip edilecek miktarda 
ikramiye verilir. 

MADDE 20 — Cetvel veya beyanname defter
lerine kasten hakikata muhalif malûmat derç ile 
vazifesini sui istimal eden veya cetvel ve beyanna
me defterlerini miadında tanzim etmiyen muhtar 
ve ihtiyar meclisleri âzası haklarında cürümleri
nin mahiyetlerine göre kanunî takibat yapılır. 

MADDE 21 — Her ne suretle olursa olsun 
mektumlan tahriren haber verenlere yukarıki 
maddeler mucibince cezaen alınacak vergi mikta
rının yarısı tahsilinde ikramiye olarak verilir. 

veya nevileri hilafı hakikat yazılmış :olan arazinin 
mektum kaldığı zamana, ait vergileri veya vergi 
farkları yüzde elli zammile defaten, tahsil olunur. 

MADDE 18 —̂ Dönümü eksik yazılmış olanlar
dan bu noksan yüzde on beşi tecavüz ederse fazla 
çıkan dönümlerin mektumiyet zamanına ait vergi
leri yüzde elli fazlasile defaten tahsil olunur. 

MADDE 19 — Bütçe Encümeni aynen. 

MADDE 20 — Bütçe Encümeni aynen. 

MADDE 21 — Bütçe Encümeni aynen. 
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MADDE 22 — Her cüz'ü tamın işbu kanun 

mucibince tayini kıymeti hitam bulunca bir mizan 
cetveli tanzim olunarak hazineye gönderilecektir. 
îşbu cetvelin hazinece tasdikmdan sonra yeni kıy
metlerin vergiye matrah ittihazına başlanacaktır. 

MADDE 23 — Maliye Vekâletince işbu kanu
nun suveri tatbikiyesine dair talimat tanzim ve 
Heyeti Vekilece tasdik edilerek tatbik edilecektir. 

MADDE 22 — İtirazlar 8 inci maddede yazık 
tetkik komisyonunda tetkik ve karara reptedile-
rek mükellefe ve mal memurlarına tebliğ olunur. 

MADDE 24 — işbu kanun ahkâmı Maliye Ve
kâletince tensip edilecek mahallerde tatbik olun
mak üzere neşri tarihinden mer'idir. 

MADDE 25 — îşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili mezundur. 
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MADDE 23 — Tetkik komisyonlarınca ittihaz 
olunacak mukarrerata tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün zarfında gerek mal memuru ve gerek mü
kellef tarafından itiraz ve temyizen tetkiki talep 
olunabilir. Temyiz itirazları Maliye Vekâletinde 
müteşekkil temyiz komisyonunca tetkik ve nihaî 
derecede karara raptedilir. Temyiz komisyonları
nın mukarreratı kafidir. Temyiz itirazı vergi
nin tahsilini tehir etmez. 

MADDE 24 — Yukarıda yazılı maddeler mu
cibince tayin ve tesbit edilecek kıymetler ertesi 
sene iptidasından muteberdir. 

MADDE 25 — Bir cüz'ü tamın içindeki umum 
arazi ve arsalara şamil olmak şartile Maliye Vekâ
letince görülecek lüzum üzerine bu kanundaki 
hükümler dairesinde yeniden takdir ve tahrir 
yapılabilir. 

MADDE 26 — Arazi ve arsaların mutasarrıf 
veya zilyetlerinden tatbik edildiği kaza dahilinde 
ikamet edenler arazilerinin mıntaka ve sınıf ve 
dönümünü cetvellerin ihtiyar heyetlerine tevdi ve 
ilân tarihinden itibaren 45 gün zarfında mahallî 
ihtiyar heyetlerine müracaatla kayit ettirip imza 
eylemeğe ve mukabilinde bir kayit ilmühaberi 
almağa mecburdurlar. Bu mecburiyeti ifa etmi-
yenlerin arazi ve arsaları ihtiyar heyetle
rince doğrudan doğruya cetvellere yazılır. Bu tak
dirde ilk sene vergileri cezaen bir misil fazlasile 
istifa edilir. 

MADDE 27 — Cetvelleri tarifata muvafık su
rette tanzim edip miadında mensup olduğu en 
büyük mal memuruna tevdi eden muhtar ve ihti
yar heyetleri azasına kendi daireleri dahilindeki 
arazinin ilk senesi için tahakkuk edecek vergi 
miktarının yüzde üçü nisbetinde ikramiye verilir, 

MADDE 28 — Cetvellerin münderacatmm 
tahkik ve sıhhatini teminden ve bunları miadında 
mensup olduğu en büyük mal memuruna tevdiden 
muhtar ve ihtiyar heyetleri âzası müştereken 
mes'uldür. Bu vazifelerini ifa etmiyenler hak' 
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MADDE 22 — Yukarıda yazılı komisyonların 

reis ve âzasile intihap ve tayin edilecek kontrol 
ve mesaha memurları ve kâtiplerin ücretleri 
ve muhtar ve ihtiyar meclislerine verilecek ikra
miyeler ve sair masraflar Maliye Vekâletince tah
rir masrafı olarak her sene bütçelerine konulacak 
tahsisattan verilir. 

MADDE 22 — Bu kanunda yazılı komisyonla
rın reis ve âzası ile intihap ve tayin edilecek kon
trol ve mesaha memurları ve kâtiplerin ücretleri 
ve muhtar ve ihtiyar meclislerine verilecek ikra-
ntiyisller ve sair masarif Maliye Vekâletince tahrir 
masarifi olarak her sene bütçelerine konulacak 
tahsisattan verilir. 

MADDE 23 — îşbu kanunun icrasına îcra VQ-
killeri Heyeti memurdur, 

MADDE 23 — Bu kanun Maliye Vekâletince 
tensip edilecek yerlerde tatbik edilmek üzere 
neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 24 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 
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kında ihmal ve terahi cürmile nıüstaceleri takibat 
yapılır. 

MADDE 29 — Cetvellere kasten hakikate mu
halif malûmat derç ile vazifesini sui istimal eden 
ihtiyar heyetleri haklarında Türk ceza kanununun 
hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 30 — Arazisinin kıt 'a ve sınıfını yaz-
dırmıyan veya hakikat hilâfına yazdırıp imza eyli-
yen arazi sahiplerinden mektum kaldığı zamana 
ait vergi bir misil fazlâsile defaten tahsil olunur. 

MADDE 31 — Dönümü eksik yazılmış olan
lardan bu noksan yüzde onu tecavüz ettiği takdir
de mektumiyet zamanlarına ait vergi farkı cezaen 
bir misil fazlâsile tahsil olunur. 

MADDE 32 — Her ne suretle olursa olsun ver
gi ziyamı mucip olacak mektumları haber veren
lere yukarıki maddeler mucibince cezaen alınacak 
vergi miktarının yarısı tahsilinde ikramiye olarak 
verilir. 

MADDE 33 — Tahakkuk idareleri tahakkuk 
teftiş memurları ve maliye müfettişleri ve kontrol 
memurları her hangi bir zamanda gerek ihbar ü-
zerine ve gerek yoklama ve kontrol ve sair suret 
ve sebeplerle vergi ziyamı mucip olacak mektum
ları öğrendikleri takdirde tashihine salâhiyettar-
dırlar. Bu suretle meydana çıkarılan vergi noksa
nı hakkında ilk tahakkukta cari usul ve merasim 
aynen mer' i olur. 

MADDE 44 — Bu kanunun tatbik edildiği ma
hallerde teşekkül edilecek komisyonların reis ve 
âzası ile kontrol ve mesaha memurları ve kâtip
lerin ücretleri ve muhtar ve ihtiyar heyetlerine 
verilecek ikramiyeler ve sair masarif Maliye Ve
kâletince tahrir masarifi olarak bütçeye konulan 
tahsisattan sarfedilir. 

MADDE 35 — işbu kanunun tatbikında Ma
liye Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetin
ce tasdik edilecek bir talimatnameye göre hare
ket olunur. 

MADDE 36 — îşbu kanun Maliye Vekâletince 
tecrübe mahiyetinde olarak tesbit edilecek ma
hallerde tatbik olunmak üzere neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 37 — îşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur, 
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