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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek ihtiyat zabit ve 
askerî memurlarına müteallik bir tefsir mazbatası kabul 
ve mektep pasiyonları kanunu lâyihasının ikinci müza
keresi talik olunduktan sonra cumartesi günü toplanıl

mak üzere celse tatil edildi. 
Reis Vekili Kâtip 

Yozgat 
Refet Avni 

Kâtip 
Denizli 

H. Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1 — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 128, 148 

ve 154 üncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 1/26 

numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

BIRINCI CELSE 
Açılma saati : 14 

Reis — Refet Bey 
Kâtipler : Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHİSAR), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — (^elsc açılmıştır efendim, bir istizah takriri var, okunacaktır. 

3 — İSTİZAHLAR 

1 — Elâziz Mebusu Fazıl Ahmet Bey ve iki ar-
Imdaşınm, bazı gazetelerin takip ettikleri neşriyat 
tarzı hakkında Hükümetçe ne tedbir alındığına dair 
istizah takriri . 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Bazı gazetelerimizin takip ettikleri muhataralı 

istikamet vatandaşların ve vatanın siyasî iz'an ve 
medenî vicdanı üzerinde sarih bir fikir şekavet! 
icra ederek masum ruhları tamamen zehirliyecek 
mahiyetler almağa başladı. 

Hale hiç bir faydası olmadığı gibi, atiye de bir 
cok vehamet ve zarar hazırlıyan bu felâketiei cere
yan karşısında Hükümet ne düşünüyor? 

Millî varlığı istilâya başlıyaıı şu zehirli havadan 
ammenin vicdanı pek mustariptir. Binaenaleyh Bü
yük Millet Meclisinin Vaziyeti mütalea ile bu husus
ta bir karar vermesini elzem görüyoruz. 

Cemiyeti, matbuatın suiistimallerine karşı mü 
dafaa için şimdiye kadar müracaat edilen tedbirle
rin kâfi olmadığı meydandadır. 

Binaenaleyh keyfiyetin hükümetten istizahını 
teklif ederiz. 

Elâziz Aksaray Ordu 
Fazıl Ahmet Ahmet Süreyya Ahmet İhsan 

Reis — Takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim; istizah için bir gün tayini lâzımdır. 

( Yarın sesleri ) . 
Başvekil İsmet Pş. ( Malatya ) — Büyük Mil

let Meclisi arzu buyurursa istizah müzakeresinin 
hemen yarın başlamasına karar verebilir. (Muva
fık sesleri ) . 

Reis — Efendim; istizah takririne verilecek ce
vap hakkındaki, Hükümetin teklifini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 
Reis Beyefendi; veraset ve intikal ve bina iratları 
kanununun birinci müzakeresi biteli beş günden 
fazladır. Rııznameyi görmediğim için orada mev
cut olup olmadığını bilmiyorum. Bendeniz bun
ların bu gün müzakere edilmelerini teklif ediyo
rum. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Ruznameye ko
nulmadıkları için usule riayeten bu gün müzakere 
edilmemeleri lâzımdır. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 
Müddeti kanuniyeleri dolmuştur. Teklifin reye ar
zını istirham ederim. 

Reis — Veraset ve intikal vergisinin bu gün 
müzakere edilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Bina iratları vergisi kanununun bu gün müza
keresini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
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4 — TEKLİFLER 

1 — Cebelibereket Mebusu Naci Paşanın; Esbak 
Kadtköy Belediye Müdürü Kemal Beye emvali 
metrukeden bir miktar verilmesine dair kanun tek
lifi 

Naci Pş. (Cebelibereket) — Bir kaç dakika için 
lûtfunuzu rica edeceğim. Efendim; gadre uğramış 
bir zatin ve bir ailenin mümkünse mazharı mürüv
vet olmasmı istirham edeceğim. 

Vaktile mutasarrıflıklarda bulunmuş ve en son 
olarak Kadıköy Dairei Belediye Müdürlüğü vazi
fesini yapmış olan Kemal Bey isminde bir zat var
dır. Bu zat 308 ve 309 tarihlerinde Mülkiye Mek
tebini bitirmiş, bir çok hizmetlere girmiş, memu
riyetlerde bulunmuş, harbi umumide Surye mın-
takasında memuriyet yapmış, mütarekenin akün
den sonra 1919 senesinde ailesile beraber vapura 
binmiş îstanbula avdet ediyormuş. 

Vapurda bir çok ermeni muhacirleri varmış. 
Kendisinin ismi kemal olduğu için, ayni isimde bu
lunan ve masum olduğu halde Istanbulda öldürülen 
bir vatandaşımızı zannederek, öldürmek istemişler, 
fakat vapurda siyanet edilmiş, vapur Mersine uğra
mış o zaman Mersin Fransız işgali altında bulun
duğu için bu muhacirler derhal Mersin Fransız 
kumandanına müracaat etmişler ve Kemal .Beyi 
tevkif ettirmişler. Aylarca mevkuf kalmış hakkın
da 114 ten ziyade ağır davalar açılmış. Bunların 
hiç biri sabit olmamış, fakat mahkûm edilmiş ve 
hatta idam cezasile karşılaşmış. İdam hükmü icra 
edilmek üzere iken kendisile beraber olan ve felâ
kete iştirak eden zevcesi Berutta, muhtelif semtler
de bulunan bir kaç binasını sattırmış, tak
riben 20,000 lira para tedarik ettir
miş, zaten Fransızların elleri altında, ço-
ğumuzca meçhul olmıyan, vasıtai rüşvet 
ve vasıtai fesat bir çok akrepler bulunuyordu. On
lar bu kadından zevcini kurtarmak için para iste
mişler, Kadın da bu parayı bu adamlara teslim et
miştir. Adana ve Mersince bu keyfiyet tahriren 
sabittir ve bu vakayı bilenler elhamdülillah berha-
yattır. 

Evrakları müracaat dosyasında da mevcuttur. 
Eşyalarını istanbula gönderiyorlarmış. Îstanbula 
çıktıkları zaman maatteessüf İstanbul polisinde de 
ayni akrepler bulunduğu için eşyalarını da müsa
dere etmişler ve bu vaka İstanbul polisince de ma
lûmdur. Bu karı koca rüşvetlerini verdikten son
ra tahliye edilmişler ve bir çok mükülâtla Îstan
bula can atmışlar, daha doğrusu can attılar. Çün
kü bundan sonrasını bizzat yakından biliyorum. 
Bir çok yerlere müracaat etmişler, fakat hiç bir şey 
istihsaline muvaffak olamamışlar. En son müraca-
atgâh tabiî Büyük Millet Meclisi idi. Bundan bir 
müddet evvel bir arzuhal ile Riyaseti Celileye müra
caat ettiler, Arzuhal Encümeninde bu keyfiyet mü
zakere edildi. Arzuhal Encümeni kanun hükümle
rinin kendilerine her hangi bir suretle bir tazmin 

bedeli verilmesile müsait olmadığını maatteessüf ta
karrür ettirdi. 

Filvaki evvelce hükümet makamatmdan da 
almış oldukları cevap bundan ibarettir. Kanun 
hükümleri her hangi bir tazminat verilmesine gay
ri müsait tarzda idi. Şimdi efendim, Adana Vilâ
yeti bu zatı ve ailesini şayanı lütuf ve atifet bu
luyor. Arzuhal Encümeni dahi tetkikatında ken
dilerini şayanı lütuf ve atifet görmüştür. Encü
menin mazbatasında da yazılıdır. Şu halde milletin 
şef kat ve mürvetine müracaat etmek için, milletimi 
temsil eden Heyeti Celilenizin şefkat ve mürvetine 
müracaat etmek cüretinde bulunuyorum Kemal 
Bey elyevm takriben 60 yaşlarında ve nim mef
luçtur, her hangi bir iş yapmağa muktedir değil
dir. Elinde mal namına bir şeyi de kalmamıştır, 
senelerden beri zaruret ve ıztırabm en acı derece
lerini çekmiştir. Kendisine Adanada zülm ve cebir 
etmiş olan Ermenilerin şahısları malûmdur. Bu a-
damlar lehülhamt bu gün memleketimizde değil
lerdir Fakat şahıslan Adana ve Mersin muhitinee 
malûmdur. Bu adamların, bu gaddar ve cebbar a-
damlarm o muhitte terketmiş oldukları emlâk ve 
arazileri vardır. Münasip miktar, ölmiyecek kadar 
bir miktar, o emlâk ve emvalden bu aileye veya
hut zavallı Kemal Beye, milletin şefkat ve atıfe
tine müracaat ederek, verilmesini istirham edi
yorum. Kabul buyrulursa mürüvvet ve şefkat olur. 
Kabul buyrulmazsa o da madelet olur. İtiraf ede
rim. Kabulünü istirham ederim. Bu hususta bir de 
teklifim vardır. Riyaseti Celileye takdim ediyo
rum. 

Reis — Efendim; teklif okunacaktır. 

4 - VII - 1931 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Havale buyrulan istida üzerine, Arzuhal Encü
meninin 17 - VI - 1931 tarih ve 108 numaralı ka
rar mazbatasında: Esbak Hama Mutasarrıfı ve 
Esbak Kadıköy Belediye Müdürü Kemal Beyin 
1919 senesinde ermeniler tarafından gasben alman 
18 000 lira nakit ve en az 16 000 lira değerinde 
mücevherat ve eşyasına mukabil kendisine bir şey 
verilmemesine mumaileyh Kemal Beyin, Adana 
vilâyetince olduğu gibi Arzuhal Encümenince de 
lütuf ve âtıfata şayan görülmüş olmasına rağmen 
kanun hükümleri müsait bulunmadığının anlatıl
ması dermeyan edilmektedir. ! 

Encümenin kanun ve usul çerçevesinden hariç 
bir karar vermemesi tabiî olduğu kadar, Mülkiye 
Mektebinin eski bir mahsulü olan ve yaşı da alt
mışa yakın bulunan ve hayatı yalnız iffet ve sây 
ile geçen mumaileyh Kemal Beyin elyevm maa aile 
acı bir zarurette ve yarım felç ile hasta da olduğu
nun Umumî Heyetçe şefkat nazarına alınması 
mümkün olduğu zannında bulunduğumdan ve hu
susi! e Kemal Beye ve ailesine kast ve gadrettikleri 

- 2 1 3 -



I : 2H 4-7--1991 C : 1 
Arzuhal Encümeninde mahfuz dosyasındaki evrak 
ile sabit olan Agopyan, Peştemalcıyan ve Şişman-
yan gibi şerirler Adana ve Mersin muhitince ma
ruf ve bunların oralarda bıraktıkları mallar bu 
gün de mevcut ve malûm olduğundan, vaktile mer
kumlara ait olan bu emlâk ve araziden, yukarıda 
zikredilen 34,000 lira ziyana mukabil küllî olmasa-
da, maişete medar olacak bir miktarın Kemal Be
ye ve zevcesi Behzar Hanıma serian verilmesi için 
bir şefkat ve maadilet karan ittihaz buyrulmasını 
istirhamla aşağıdaki maddeyi arz ve teklif ederim 
efendim. 

Cebelibereket 
Naci 

Esbak Kadıköy Belediye Müdürü Kemal Beyin 
1919 senesinde Mersin, Adana ve lstanbulda âsî 
muhacir ermenilerden Adanalı yahut Mersinli A-
gopyan, Peştemalcıyan ve Şişmanyan vasıtasiîe gasp 
edildiği mahfuz dosyasındaki evrak ile sabit olan 
takriben 18 000 lira nakit ve 16 000 lira mücevhe
rat ve eşyasına mukabil, vaktile Adana, Ceyhan, 
Tarsus ve Mersin civarlarında merkum Agopyan, 
Peştemalcıyan ve şismanyana ait bulunmuş olan 
emlâk ve araziden ayda lira kadar irat 
getirecek miktarı acilen mumaileyh Kemal Beye ve 
zevcesi Behzar Planıma verilir. 

ReİB — Efendim, Arzuhal Encümenince halle
dilmiş olan bir meselenin Heyeti Umumiyede Mü
zakeresini talep ediyorlar. 

Refik B. (Konya) — Kanun teklif ediyorlar 
efendim. 

Reis — Efendim; müsaade buyrunuz, bu takrir 
nazarı dikkate alındığı takdirde Encümene gön

dereceğiz, tabiî encümen mazbatası Heyeti Umıı-
miyeye gelecek, ondan sonra müzakere edeceğiz. 

Mükerrem B. (İsparta) — Efendim; bu bir tek
lifi kanunidir. 

Reis — Heyeti Umumiyede bu meselenin mü
zakeresi talep ediliyor. 

Encümen mazbatası gelmedikçe burada müza
kere yapamayız. Heyeti Umumiyeye bu meselenin 
gelmesi kabul olunursa ondan sonra müzakere edi
lir. 

Refik B. (Konya) — Efendim; zannediyorum 
ki; Naci Paşa Hazretleri esbabı mucibesini burada 
söledikleri zat hakkında bazı şeyler istiyor, bunun 
için de bir kanun teklif ediyor. Her mebus kanun 
teklif edebilir. Fakat alelusul bunun bir kere en
cümene gitmesi lâzımdır. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Efendim; Arzu
hal Encümeni bu zata bir şey verilemez, demişti. 
Bu talep cetvele geçmiştir. Arzuhal Encümeninin 
mazbatasının burada müzakeresi talep ediliyor. 
Mazbata ruznameye girdikten sonradır ki; bu tek 
lif mevzubahs olabilir. 

Reis — Paşa Hazretleri! müstakil teklif mi ya
pıyorsunuz! Yoksa Arzuhal Encümeninin mazba
tasının müzakeresini mi arzu buyuruyorsunuz? 

Naci Pş. (Cebelibereket) — Hangi suretle olur
sa olsun efendim. 

Reis — Arzuhal Encümeninin mazbatasını :nı 
burada müzakere edelim? 

Naci Pş. (Cebelibereket) — Encümene gitmesi 
muvafık olur efendim. 

Reis — Pekala efendim, encümene havale edi
yoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Veraset ve İntikal vergisi kanununun ta 

diline dair 1/32 numaralı kanun lâyihası ve Adliye, 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları fil 
*»•• 8 ">iO| fi-fc-l»» t-f;t l.-frl»-,l.«!.'(:«,r4'l'«!'«''A..«..«jn 

Reis — Veraset ve intikal vergisi kanununun 
ikinci müzakeresine başlıyoruz efendim. 

Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun 
bastı maddelerinin tadiline ve bazılarının ilga

sına dair kanun 
BÎRfîfCÎ MADDE — 3 nisan 1926 tarih ve 

797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun 
1, 2, 3, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 31, 32, 34, 45, 48, 50 ve 1357 numaralı kanunla 
tadil edilen 4 ve 46 iner maddeleri aşağıda yazılı 
şekillerde tadil edilmiştir. 

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

fi] Birinci müzakeresi 17, 1.9 uncu inik-at za-
bitübrındadır. 

Verginin mevzuu ve istisnaları 
BÎRÎNCÎ MUADDEL MADDE — Gerek vera

set ve vasiyet tarikile gerek bedelsiz her hanki bir 
tarzda ivazsız olarak hakikî veya hükmî bir şahıs
tan diğerine intikal eden menkul ve gayri menkul 
umum emval ile veraset veya vasiyet suretile vaki 
intifaa haklan ve kanunlarına göre tescile tabi 
bütün hukuk ve menafi bu kanun mucibince vera
set ve intikal vergisine tabidir. 

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

ÎKINCÎ MUADDEL MADDE — Aşağıda ya
zılı intikaller vergiden müstesnadır: 

1) Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen Devlet müessesatı ile belediyelere ve köy
lerin manevî şahsiyetlerine vaki umum intikaller; 

2) Umumun menafime hadim cemiyetlerle u-
muma mahsus ibadethanelere ve meccanî hastane, 
ve darülaceze ve yetimhanelere vaki menkul intikal
ler; 

3) Veraset tarikile intikal eden bütün ev eşyası; 
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4) Füru ve karı, koca ve ana ve babaya inti

kal eden menkul mallardan her biri üç yüz lirayı 
geçmiyen mirasçı hisseleri; 

5) Akraba ve ehibba gibi şahıslar arasında alı
nıp verilen ve resmî bir daire tarafından tescili 
mutat olmıyan ve tescil edilmiyen miktarı ne olur
sa olsan bütün menkul hediyeler; 

6) Yabancı Hükümetlerin sefirlerile sefaretha
neleri memurlarına ve bunlarm aileleri efradına 
vaki olan bütün intikaller (mütekabiliyet sar-
t i i e ) ; 

7) Harpte veya eşkiya müsademelerinde, ma
nevra ve talimler esnasmda veyahut bunlarda al-
dağr yaralar neticesinde ölen asker ve jandarma 
efradının, vazife esnasında ölen polislerin füru ve 
karılarına ve ana ve babalarına intikal eden bü
tün matlar; 

8) Türk Tayyare Cemiyeti piyango ikramiye
leri; 

9) Bilûmum sadakalar. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

Mükellef ve teklif mahallî 
ÜÇÜNCÜ MUADDEL MADDE — Kendilerine 

menkul, gayri menkul emval ve hukuk ve menafi 
intikal eden şahıslar bu kanun mucibince tarh ve 
tahakkuk ettirilecek vergiyi vermekle mükelleftir
ler. Henüz kendi namına vergi tarhedilmeden 
ölen mükellef, mirasçıları tarafından temsil olu
nur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi, veraset veya 
vasiyet tarikile vaki intikallerde ölen kim
senin, diğer suretle vukua gelen intikallerde 
tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının bulunduğu 
yer varidat memuru tarafından tarholunur. Bu 
ikametgâh yabaneı bir memlekette ise Ölen veya 
tasarrufu yapan şahsın Türkiyedeki son ikamet
gâhının bulunduğu yer varidat memuru tarafın
dan, ölen veya tasarrufu yapan şahıs Türkiyede 
hiç ikamet etmemiş ise Ankara vilâyeti varidat 
müdürlüğünce verginin tarh ve tahakkuku yapı
lır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Verginin matrahı 
BEŞİNCİ MUADDEIİ MADDE — Verginin 

matrahı, intikal eden menkul ve gayri menkul 
mallar ile hukuk ve menfaatlerinin bu kanun mu
cibince tayin edilecek kıymetleridir. 8, 9, 10, 11, 
13 ve 14 üncü maddeler hükümlerine göre borç 
ve masrafların tenzili lâzım geldiği takdirde tayin 
edilen kıymetlerden bunlar tenzil edildikten sonra 
kalan kıymet matrah addolunur. 

Vergi mükellef tarafından verilen beyanname 
üzerine tarholunur. 

Bu beyanname: 
1) Veraset sebebile vuku bulan intikallerde 

mirasçının ismini, şöhret, san'at ve ikametgâhla
rını, yaşlarım, ölen zatin öldüğü yeri ve tarihini, 
mirasçılarla olan nisbet ve karabet derecesini, in
tikal eden malların ve hukuk ve menfaatlerin 
nevü cinsini ve mirasın açıldığı gündeki kıymet
lerini ve nerede bulunduklarını ve ölen kimsenin 
varsa borcunun miktarını; 

2) Vasiyet ve bağışlama suretile intikallerde 
vasiyet eden ve bağışlıyanın ve kendisine vasiyet 
olunan ve bağışlananın isim, şöhret, san'at, ika
metgâhlarını ve vasiyet olunan veya bağışlanan 
malın bulunduğu yeri ve mevkiini ve vasiyet olu
nan veya bağışlanan malın cinsi ve nevi ile huku-
kan tesahup edildiği gündeki kıymetlerini; 

3) Sair ivazsız intikallerde intikal sahiplerinin 
isim, şöhret, san'at ve ikametgâhlarının ve inti
kal eden mallar hukuk ve menfaatlerinin cins ve 
nevini ve hukukan tesahup edildiği gündeki kıy
metlerini ve bulundukları yeri ve ne suretle temel
lük edildiğini muhtevi olmak lâzımdır. 

İntikal eden gayri menkullerin yalnız bulun
duğu yer ve mevkii ve umumî evsafı ve hangi 
kaza varidat dairesinde kayitli bulunduğu yazılır. 

Kanunu medeninin 533 ve 572 inei maddeleri 
mucibince sulh hâkimi tarafından resmen idare 
edilen terekelerle resmî tasfiye talep edilmiş olan 
terekelerde muamelenin neticesi sulh hâkimi ta
rafından mahallî varidat memurluğuna bildirilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

ALTINCI MUADDEL MADDE — Mükellef 
beyannamesini: 

1 - Veraset suretile vuku bulan intikallerde: 
A) ölüm Türkiyede vuku bulmuş ise, ölüm tari 

hini takip eden dört ay içinde; 
B) ölüm yabancı bir memlekette vukua gelmiş 

ise, ölümün haber alındığım takip eden dört ay 
içinde; 

2 - Diğer suretlerle vaki intikallerde malların 
ve hak ve menfaatlarm hukukan tesahup edildiği 
tarihten itibaren bir ay içmde vergiyi tahakkuk 
ettirecek varidat idaresine veya oranın en büyük 
mülkiye veya mal memuruna vermek ve yahut 
taahhütlü olmak şartile posta ile göndermek mec
buriyetindedir. 

Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya 
müştereken verilmesi caizdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir . 

SEKİZİNCİ MUADDEL MADDE — Veraset 
tarikile intikal eden malların kıymetinden müte
veffanın vesaika müstenit borcu tenzil okunur. 
İkametgâhı yabancı memleketlerde bulunan mü
teveffanın borçlarımdan yalnız Türkiyede vergiye 
tabi menkul ve gayri menkul xa&Hanna taallûk 
edenleri kabul olunur. 

Müteveffanın hali hayaUada mahkemeye inti-
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kal etmiş olan alacak ve borçlarının beyannamede 
gösterilmesi şarttır. 

Bunların vergileri tahakkuk ettirilirse de tah
silleri mahkemenin vereceği kat ' î hüküm neticesi
ne intizaren tecil edilir. 

Ancak mükellefler her altı ayda bir dava va
ziyetlerini varidat idaresine bildirmeğe mecbur
durlar. 

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

Kıymet takdiri 
ON BEŞİNCİ MUADDEL MADDE — Veraset 

sebebile intikal eden menkul mahalların kıymetle-
rile müteveffanın müruru zamana uğrama
mış bulunan matlup senetlerinin hakikî kıy
metleri her kaza ve vilâyet merkezinde ticaret oda
larınca, ticaret odası bulunmıyan yerlerde belediye 
meclislerince kendi azaları arasından veya hariç
teki erbabı vukuftan intihap edilecek üç kişilik bir 
heyet tarafından takdir edilir. Heyet icabında mes
lekî ekisperlerin mütaleasına da müracaat edebilir. 

Bu heyetler her malî sene iptidasında yeniden 
intihap olunur. Borsa bulunan yerlerde alım 
satımı borsaya tabi malların kıymetlerine vefat 
veya intikal tarihindeki borsa fiyatı ve menkul 
kıymetlerle ecnebî paraları kıymetlerine, esham 
ve tahvilât borsasının vefat veya intikal tarihin
deki fiyat cetvelinde münderiç fiyatlar esas tutu
lur. 

Ancak tereke tahrir edilir veya defter tutma 
resmî tasfiye talepleri vuku bulursa mahkemece-
menkul mallara tayin ve kabul edilecek kıymetler 
vergiye esas ittihaz edilir. 

Kanunu medeninin 532 inci maddesinde muay
yen ahvalde tereke tahririnden üç gün evvrl sulh 
hâkimi mahallî tahakkuk memurunu tahriren ha
berdar etmeğe ve tereke cetvelinin bir suretini tar-
hiyatı yapacak olan tahakuk memuruna gönder
meğe mecburdur. 

Sair ivazsız intikallerde menkul malların kıy
metleri alelitlak 1 inci fıkrada münderiç heyet ta
rafından takdir olunur. 

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

ON ALTINCI MUADDEL MADDE — Veraset 
tarikile vaki intifalardan maada tescile tabi in
tikal eden diğer hukuk ve menafi kıymetlerinin 
tayininde teessüsleri sırasında tapu sicilinde ka-
yitli bedeller, şayet bedel tayin edilmemiş ise on 
beşinci muaddel madde mucibince ehli vukufa 
takdir ettirilen kıymetler esas tutulur. 

Maden işletme imtiyazlarına ait hukuk ve me
nafim ve çıkarılmlış olan madenî cevherlerin ve 
edebî ve sınaî diğer hukuk ve menafiin kıymetleri, 
15 inci maddede yazılı heyete biri alâkadar ve bi
risi îktısat Vekâletince intihap olunacak iki mü
tehassıs zatin iltihakile teşekkül edecek heyet ta
rafından takdir olunur. 

L93İ C : İ 
Reis — Kabul edenler .... Etmiyenler .... Kabul 

edilmiştir. 

ON YEDİNCİ MUADDEL MADDE — Gayri 
menkul malların kıymeti, mirasın açıldığı veya 
gayri menkulâta tesahup edildiği tarihte: 

1) Arazide, arazi vergisine matrah ittihaz edi
len kıymet. ( Arazi vergisi kanunu mucibince hu
susî tadilât talebi yapılmış ise tadil neticesine in
tizar olunur ) ; 

2) Binalarda, eğer binalar 1302 tarihli emlâk 
nizamnamesi carî olan yerlerde ise vergiye matrah 
ittihaz edilen kıymet, 1326 tarihli müsakkafat ka
nunu cari olan yerlerde ise bina iratları vergisine 
matrah ittihaz edilen iradın on misli kıymet esas 
tutulur. 

Mirasın açıldığı veya tasahubun vuku bulduğu 
tarihte kayıtlı kıymet veya iratları mevcut değilse 
bu vergiye matrah ittihaz edilecek kıymetler, on 
beşinci maddede yazılı heyet tarafından takdir 
olunur. 

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

Verginin nisbeti 
ON SEKİZİNCİ MUADDEL MADDE — Ver

ginin nisbeti veraset tarikile intikal vukuunda her 
mirasçıya ayrı ayrı isabet eden hisseler miktarı 
üzerinden bu kanuna merbut (1) numaralı cetvel 
mucibince: vasiyet, bağışlama veya sair surette 
ivazsız intikaller de bu kanuna merbut (2) numa
ralı cetvel mucibince hesap ve tayin olunur . 

Reis — Cetvellerin okunmasına lüzum görü
yor musunuz? ( Hayır sesleri ) 

Kocaeli Mebusu Salâhattin Beyin maddenin ta
dili hakkında teklifi vardır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Veraset ve intikal kanununun 18 inci maddesine 

ait (1) numaralı cetvelin birinci sırasına aşağıda 
yazılı cümlenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

( Evlatlarla nesebi sahih olmıyan çocukların 
kanunu medeninin 257 ve 442 inci maddelerine 
göre, alacakları miraslar da bu sıraya dahildir. 

Kocaeli 
Salâhattin 

Necip Asım B. (Erzurum) — Encümen ne di
yor? 

Bütçe En. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Takrir sahibinin fikrine iştirak ediyoruz. 

Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . Al-
mıyanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Veraset ve intikal vergisi kanununun 18 inci 

maddesine ait (1) numaralı cetvelin 4 üncü sıra
sındaki (Büyük analar ve büyük babaların ana ve 
babaları ve bunların bir dereceye münhasır furu-
ları) diye yazılı fıkrasındaki mirasçılar kanunu 
medenin 442 inci maddesine göre yalnız intifa 
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hakkına nail olduklarından (1) numaralı cetvel
de yerleri olamaz. Bu kısım mirasçılar ancak ken
dilerinden bir evvel derecedeki mirasçılara düşe
cek hissenin intifa hakkına nail olabileceklerin
den mezkûr cetvelden o fıkranın tayyini ve intifa 
haklarından bahis olan 19 uncu maddenin sonuna 
aşağıda yazılı olduğu üzere ilâvesini arz ve teklif 
ederim: 

Kanunu medeninin 442 inci maddesine göre 
intifa hakkına nail olacak büyük analar ve büyük 
babaların ana ve babalan ve bunların bir derece
ye münhasır fürulan verginin 1 /8 ini verir.) 

Kocaeli 
Salâhattin 

Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . Al-
mıyanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

Şahin B. (Gaziantep) — Kabul ettiğimiz tak
rirde «nesebi sahih olmıyan» deniliyor. Bu, nesebi 
belli olmıyan demek midir? bunun izahını istiyo
rum. 

Mükerrem Bey (İsparta) — Kanunu medeninin 
tabiridir. 

Reis — Evet efendim, bunlar kanunu medeni
nin tabiratındandır. On sekizinci maddenin tashih 
edilmiş şeklini okuyacağız: 

Verginin nisbeti 
ON SEKİZİNCİ MUADDEL MADDE — Ver

ginin nisbeti; veraset tarikile intikal vukuunda her 
mirasçıya ayrı ayrı isabet eden hisseler miktarı 
üzerinden bu kanuna merbut (1) numaralı cetvel 
mucibince; vasiyet, bağışlama veya sair suretle ivaz
sız intikallerde bu kanuna merbut (2) numaralı 
cetvel mucibince hesap ve tayin olunur. 

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

ON DOKUZUNCU MUADDEL MADDE — Ve
raset tarikile intifa hakkını ihtiyar eden mirasçı: 

Elli veya daha aşağı yaşta ise verginin 1/2 sini 
Elli ile altmış yaş arasında ise verginin 1/3 ü-

nü 
Altmış ile yetmiş yaş arasında ise verginin 

1/4 ünü 
Yetmiş yaşından fazla ise verginin ] / Sini 
Vermekle mükelleftir. 
Mülkiyet sahibi dahi mülkiyetle beraber intifa-

a da sahip olduğu tarihte yukarıki fıkrada yazılı 
suretlerden: 

Birinci halde verginin 1/2 ini 
İkinci halde verginin 2/3 ünü 
Üçüncü halde verginin 3/4 ünü 
Dördüncü halde verginin 7/8 ini verir, 
Mükerrem B. ( İsparta ) — Deminki takrirde 

bu maddeye taalluk eden bir fıkra vardır. 
Reis — Evet maddeyi o suretle tashih ediyoruz 

Maddeyi tashih veçhile okuyoruz: 

ON DOKUZUNCU MUADDEL MADDE — 
Veraset tarikile intifa hakkını ihtiyar eden mirasçı: 

Elli veya daha aşağı yaşta ise verginin 1/2 sini 

Elli ile altmış yaş arasında ise verginin l /3ünü 
Altmış ile yetmiş yaş arasmda ise verginin 1/4-

ünu 
Yetmiş yaşından fazla ise verginin 1/8 ini 

vermekle mükelleftir. 
Mülkiyet sahibi dahi mülkiyetle beraber intifaa-

da sahip olduğu tarihte yukariki fıkrada yazılı su
retlerden : 

Birinci halde verginin 1/2 sini 
İkinci halde verginin 2/3 ünü 
Üçüncü halde verginin 3/4 ünü 
Dördüncü halde verginin 7/8 ni verir. 
Kanunu medeninin 442 inci maddesine göre in

tifa hakkına nail olacak büyük analar ve büyük ba-
babalann ana ve babalan ve bunların bir dereceye 
münhasır fürulan verginin 1/8 ini verir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİNCİ MUADDEL MADDE — İkamet
gâhı Türkiyede bulunan müteveffa veya tasarru
fu yapan şahıstan intikal edipte yabancı memle
ketlerde bulunan menkul ve gayri menkul malla
rın vergilerinden, bu memleketlerde alındığı sabit 
olan veraset ve intikal vergisi tenzil olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİ BİRİNCİ MUADDEL MADDE — 
Beyannamelerde yazılı emval, hukuk ve menafii-
nin kıymeti 15, 16 ve 17 inci maddelerde gösteri
len şekiller dairesinde takdir ve tesbit edildikten 
sonra vergi tarh ve alâkadarlara tahriren tebliğ 
olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YİRMİ İKİNCİ MUADDEL MADDE — İnti
kal eden mallardan ve hukuk ve menfaatlerden 
bir kısmının beyannameye ithal edilmemiş veya 
cins ve mahiyetleri vergi ziyama sebep olacak su
rette yanlış veya miktarları noksan gösterilmiş ol
duğu muhbirlerin kanaatbahş ifadelerine veya res
mî müessese kayitlerine veya gayri resmî mües
seselerin kanunen muteber kuyut ve vesaikine is
tinaden mal memurlarının idarî tahkikatile anla
şılırsa bu suretle zuhur eden noksana isabet eden 
vergiye bir misil zammolunur. 

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

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MUADDEL MADDE — Bir 
intikal vukuunda mirasçı, kendine vasiyet olunan 
veya bağışlanan yahut sair suretlerle uhtelerine in
tikal vaki olan şahıslar tarafından müddeti zarfın
da beyanname verilirse mal memurluğunca ken
dilerine müracaat edilerek intikal eden mal ve hak 
ve menfaatler tahkik edilir. Bunlar tarafından 
doğru malûmat verilmezse vergilerine ceza olarak 
yüzde yirmi zammolunur. 

Kendilerine yazı ile müracaat tarihinden itiba-
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ren resmî tatil günleri hariç olarak, sekiz gün için
de istenilen malûmatı vermiyenlerden kendi]erine 
intikal eden mallar ve hak ve menfaatle-* ida
rî tahkikatla tesbit ve vergileri tahakkuk ettirile
rek yüzde elli zammile istifa edilir. 

İstenilen malûmatı noksan verdikleri anlaşılan
lar hakkında 22 inci maddenin son iıkrası muci
bince muamele olunur. 

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

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MUADDEL MADDE — 
Tarholıman vergiye ihbarnamenin tebliğ tarihin
den itibaren, resmî tatil günleri hariç olmak üzere, 
mükellefin on beş gün zarfında itiraz hakkı var
dır. Bu itiraz her kaza ve vilâyet merkezinde en 
büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği 
memurun riyaseti altında on büyük mal mamuru 
ile biri belediyece kendi âzası arasından ve diğeri 
ticaret odası bulunan yerlerde ticaıet odasınca 
yine kendi âzası arasından intihap oıanacak dört 
zattan mürekkep itiraz komisyonunca tetk ;k olu
nur. 

Ticaret odası bulunmıyan yerlerde intihabı o-
daya ait bulunan âza dahi belediyece intihap edilir. 

İtiraz komisyonları kendilerine tevdi olunan 
itiraznameleri tetkik ve muterizler tarafından arzu 
edilir veya komisyonca lüzum görülürse bizzat 
onları veya tevkil edecekleri kimseleri istima ile 
iki ay zarfında karara rapteder. 

Tarhedilen vergi, itiraz müddetinin hitamın
dan ve mükellef itiraz etmiş ise itiraz komisyo
nunca kat ' î karar verilmeden evvel tahsil edilemez. 

îdareten verilen kat'î kararların mercii tem
yizi Şurayi Devlet olduğundan mahkemei adliyeye 
müracaat olunamaz. 

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

YIRMÎ BEŞİNCİ MUADDEL MADDE — İti
raz komisyonu kararlan tebliğinden itibaren bir 
ay zarfında merkezdeki (vergi temyiz komisyonu) 
nezdinde kabili temyizdir. Mezkûr temyiz komis
yonu, bu vergiye ait temyiz istidalarını vürudu ta
rihinden itibaren bir ay zarfında tetkik ve karara 
raptetmeğe mecburdur. Temyiz komisyonu karar
ları kafidir . 

Temyiz talebi icranın tehirini müstelzim değil
dir. Şu kadar ki, lüzumunda komisyon, temyiz 
olunan karârın icrasının tehirini emredebilir. 

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

OTUZ BİRİNCİ MUADDEL MADDE — 
Menkul emvale mükellefin tesahubu tarihinden 

itibaren üç sene geçtikten sonra vergi tarholun 
maz. Ancak bu müddetin hitamından evvel tahak
kuk memurunun tesahuba ıttılaı ve keyfiyeti mü
kellefe tahriren tebliği halinde müruru zaman 
munkati olur. 

Tarholunan vergi mükellefe ihbarname ile 

tebliğ edildikten sonra zahire çıkarılan emvalin 
vergisi, bunların kıymetleri evvelce tesbit edilen 
matraha ilâve edilmek suretile, tayin olunur. 

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

OTUZ İKİNCİ MUADDEL MADDE — Noter
ler, icra memurları, nüfus ve tapu memurları mut
tali oldukları intikal hadiselerini, ıttıla tarihinden 
itibaren on beş gün zarfında mahallî varidat ida
resine tahriren bildirmeğe mecburdurlar. 

Her köy veya mahalle muhtarları, her ayın on 
beşine kadar, geçen ay zarfında kendi köylerinde 
vefat edenleri mensup oldukları varidat idaresine 
tahriren bildirmeğe mecburdur. 

Konsoloslar veya konsolosluk vazifesini yapan
lar her ayın on beşinde memur oldukları mahalde 
vefat eden Türk tebaasının isim, şöhret ve sıfatla
rını ve bunların Türkiyedeki ikametgâhlarını Ma
liye Vekâletine bildirmeğe mecburdurlar. 

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

OTUZ DÖRDÜNCÜ MUADDEL MADDE — 
Hayat Türk sigorta şirketleri yahut ecnebi şirket
lerinin Türkiyede müesses şubeleri abonelerinin ve
fatından dolayı hak sahiplerine prim, sermaye, mü
kâfat, aylık ve sair bir nam ile para veya senet ve
rebilmek için evvelemirde verginin tediye edilmiş 
olduğuna dair vergi dairesinden verilmiş bir tas
dikname talep ederler. Tasdikname ibraz etmiyen 
hak sahiplerine istihkaklarının yüzde on beşi vergi 
mukabili olarak tevkif edildikten sanra mütebakisi 
verilebilir. 

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

KIRK BEŞİNCİ MUADDEL MADDE — Mev
cut olmıyan bir deyni mevcut gösteren yahut ha
kikî miktarından ziyade borç tasdik eden dayinler, 
vergi tahakkuk idarelerine bilerek sahte evrak veya 
kavi t ibraz edenler hakkında türk ceza kanununa 
tevfikan takibat yapılır. Bu suretle ketmedilen 
vergi de mükelleflerinden beş kat olarak istifa olu
nur. 

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

KIRK ALTINCI MUADDEL MADDE — 
Otuz ikinci maddenin ilk iki fıkrasında 
yazılı olup mezkûr madde ahkâmına ria
yet etmiyenlerden 25 liradan 200 liraya 
ve 33 ve 34 üncü maddeler ahkâmına riayet 
etmiyen şirketlerle müesseselerden ve eşhastan 
100 liradan 1000 liraya kadar hükmen cezayi nak-
tî alınır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler' . . . Ka
bul edilmiştir. 

KIRK SEKİZİNCİ MUADDEL MADDE — 
Vreraset ve intikal vergisine tabi muamelâttan, ey-
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tam nizamnamesi mucibince alınmakta olan harç 
ve rüsum aranılmaz. 

Reis — KabuJ edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

ELLİNCİ MUADDEL MADDE — 3 nisan 1926 
tarih ve 797 numaralı kanunun meriyete girdiği 
tarihten evvel hadis olup bu kanun ile veraset ve 
intikal vergisine mevzu teşkil eden intikaller ve hi
beler veraset ve intikal vergisine tabi değildirler. 
Bu vukuata taallûk eden intikal muamelelerinden 
tapu harçları kanununa göre yalnız kaydiye 
alınır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
Mükerrem B. ( İsparta ) — Efendim; birinci 

maddenin heyeti umıımiyesinin tekrar reye arzı 
lâzımdır. 

Reis — Birinci maddenin heyeti unıumiyesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — 3 nisan 1926 tarih ve 797 
numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun 
39, 40, 41, 43, 47, 49 ve 51 inci maddeleri ile 20 in
ci maddesine mtizeyyel 23 mayıs 1927 tarih ve 1047 
numaralı kanun mülgadır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun tatbiki hak
kında bir nizamname tanzim olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun 1 haziran 
1931 tarihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümleri
nin icrasına Adliye, Dahiliye, Maliye ve Hariciye 
Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bu kanu
nun ikinci maddesinin ikinci fıkrası mucibince 
vergiden istisna edilen, menafii umumiyeye hadim 
cemiyetlerle, umuma mahsus ibadethanelere ve 
meccani hastanelere, darülaceze ve eytamhanelere 
vaki menkul intikaller dolayısile tarhedilip henüz 
tahsil edilmemiş olan vergiler terkin olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arzediyorum. 

2 — Müsakkafat vergisi hakkında 1/36 nmnara-
h kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encüme7ileri 

mazbataları [l] 

Reis — Bina iratları vergisi kanununun ikinci 
müzakeresine geçiyoruz. 

Bina iratları vergisi kanunu 
BİRİNCİ MADDE — Türkiye hududu dâhilin

de bulunan her nevi binalar, ister ikamete, ister 
her hangi bir surette istimale tahsis edilmiş olsun, 
bu kanun ahkâmı dairesinde bina vergisine tabidir. 

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

İKİNCİ MADDE — Bu kanundaki bina tabiri, 
inşa edildiği madde ne olursa olsun, gerek karada 
gerek su üzerindeki sabit inşaatın umumuna şa
mildir. Karada nakli kabil biAalar da sabit inşaat 
hükmündedir. 

Gemiler, sabih havuzlar ve sair sabih binalar, 
bilûmum arabalar ve çadırlar bina addedilmez. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı binalar, 
icar ve isticar edilmemek şartile bina vergisinden 
müstesnadır: 

1) Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen teşekküllere ve belediyelere ait olup irat ge-
tirmiyecek bir cihete tahsis edilen binalar, 

2) Ecnebi devletlere ait olup sefarethane ve 
konsoloshane ittihaz edilen binalar ve müştemi
lâtı (mütekabiliyet şartile), 

3) Münhasıran dinî hizmetlerin ifasına muhas-
sas ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bun
ların müştemilâtı, 

4) Meccani olmak şartile hastane, sanatoryom, 
ve hamamlar ile alelitlak eytamhane ve darülacze-
ler, 

5) Umumî maarife ve menafii umumiyeye ha
dim cemiyetlere ait binalar (kacanç temini gayesi 
bulunmamak şartile), 

6) Zürraın ziraî istihsalâtta kullandığı alât ve 
edevat depoları, zahire ambarlan, samanlıklar, ara
balıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahal
leri, fırınlar, işçi ve bekçi bina kulübe ve baraka
ları, köy misafir odaları, balıkçıların deniz istihsa-
lâtında kullandıkları alâtlara mahusus depolar ile 
kayıkhaneler ve denizlerle göllerdeki işçi ve ba
lıkçı kulübe ve barakaları > (icar edilmemek şar
tile), 

7) Sahiplerinin ikametine mahsus olup senelik 
iradı yirmi beş liradan (yirmi beş lira dahil) aşağı 
olanlar (iradı altmış liraya kadar olan bu kabil 
binaların iratlarının yirmi beş lirası vergiden mu
af tutulacağı gibi binaların teaddüdü halinde mu
afiyetten yalnız biri müstefit olur.) 

Zürraa ait binaların bir kısmı ikamete ve bir 
kısmı da altıncı fıkrada mufiyetleri muharrer mak-

fl 1 Birinci müzakeresi 16, 17, 19 uncu inikat 
zabıtlarındadır. 
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satlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde vergi 
yalnız ikamete muhtas olan kısım üzerinden alınır. 

8) Devlete veya mahallî idarelere veya me-
ııafii umumiyeye hadim veya Hükümetçe mu-
saddak cemiyetler tarafından menafi i umu
miye /için vücuda getirilen bilûmum su bent
leri, su setleri, suların yükselmesine karşı mania
lar, kanallar, hendekler, cetveller, bataklıkları ku
rutma veya kurak yerleri sulama tesisatı zürram 
kendi arazisi için müştereken ve münferiden yapa
cakları her nevi su -bentleri, sulama ve kar utma 
tesisatı (ticaret kastı olmamak şartile), 

9) Yangın, feyezan, zelzele, hastalıklar, içtimai ar, 
umumî sergiler ve saire gibi ihtiyaçlar dolayısile 
inşa edilen muvakkat mahiyetteki binalar (ihti
yacın devamı müddetince), 

İhtiyacın devamı müddeti, Maliye ve diğer alâ
kadar vekaletlerce müştereken tayin olunur. 

10) Hususî kanunlarla muafiyeti kabul edilmiş 
veya edilecek binalar. 

Naim Hazim B. ( Konya ) — Efendim; doku
zuncu fıkrada "ve saire gibi ihtiyaçlar dolayısile..,, 
deniliyor. " . . . vesaire gibi ihtiyaçlar ve sebepler,, 
denilmelidir, Yani bir "sebepler,, kelimesi ilâve 
olunmalıdır. 

Reis — Encümenin mütaleası nedir ? 
Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 

Kfendim; teklif, tadil mahiyetinde değildir, hüküm 
değişmiyor, ifade tashihidir, ilâvesinde beis yok
tur. 

Reis — Bu suretle tashih ediyoruz. 
Tahsin B. (Kastamonu) — Sekizinci fıkrada; 

"ticaret kastı olmamak şartile su kanalları ve su-
bentleri müstesnadır,, deniliyor. Encümen bundan 
ne kastediyor? Lütfen izah etsinler? 

Reis — Kanunun ikinci müzakeresidir. Tadil-
nameniz yoktur. Müzakere açılamaz. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 
Tavzih mahiyetinde bir cevap verilebilir. 

Tahsin B. ( Kastamonu ) — Yalnız İm noktayı 
öğrenmek istiyorum mümkün değil mi? 

Reis — Arzettim efendim; ikinci müzakeresi
dir. Ancak bir tadilname ile müzakere açılabilir. 

Encümen izahat vermek istiyor mu efendini. 
Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 

Tavzih için Malive Vekili Bevefendi söyliycbilir-
ler. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
Efendim: İska kanalları ve saire . . . Bunları eğer 
çiftçi kendi arazisi için yaparsa hiç bir vergiye 
tabi değildir. Eakat hariçten birisi gelip ticaret 
için yaparsa o vakit vergiye tabidir. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorımı. Kabul e-
denler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun mev
kii meriyete vazmdan sonra inşa olunacak binalar 
inşalarının hitamını takip eden malî seneden itiba
ren üç sene bu vergiden müstesnadır. Bu muafiyet 
muhacirin iskânına mahsus inşaatta beş ve seyyar 

aşiretlere mahsus inşaattan on senedir. 
Mevcut binalara vuku bulacak ilâveler inşaat 

hükmündedir. 
Reis — Meddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 

Kabul edilmiştir. 

BEŞÎNCÎ MADDE — Binanın vergisi, muta
sarrıfına, intifa hakkı sahibi varsa müntefiine ve 
bunlar yoksa binayı sahip gibi istimal veya işgal 
edene aittir. Şayi hisse ile binaya mutasarrıf olan
lar, hisseleri nisbetinde vergi ile mükellef tutulur
lar. 

Binanın vergisi, binanın bulunduğu kazada tar-
holunur. 

Reis — Meddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Muafiyetlerden istifa
de, mükelleflerin mensup oldukları varidat idare
sine inşaatın hitam bulduğu tarihten itibaren iki 
ay zarfında bir beyanname vermelerile meşruttur. 
Muafiyetler beyannamelerin müsadif olduğu seneyi 
takip eden malî seneden itibaren daşlar. 

( Üçüncü maddenin 1, 2, 3, 6 ve 7 numaralı fık
ralarında yazılı binalar ve köylerdeki inşaat için 
beynnamc talep olunmaz. ) 

Reis — Meddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Veraset vergisi için rey vermiyen zevat var mı 
efendim f Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

YEDlNCt MADDE — Bina vergisi mükelle
fiyeti aşağıda tayin edilen tarihlerden: 

1 ) Yeniden inşa olunan binalar hakkında altın
cı maddede yazılı beyanname verilmek şartile inşaa
tın hitam senesini takip eden üç malî sene geçtikten 
sonra, 

2 ) Yeniden inşa olunup inşaatın hitamından 
evvel kısmen istimal olunan binalar hakkında isti
maline başlanan her kısım için ayrı ayrı altıncı 
maddede yazılı beyanname verilmek şartile istimale 
mübeşeret senesini takip eden üç malî sene geçtik
ten sonra, 

3 ) Yeniden inşa olunupta inşaatı hitam bul
duğu veyahut kısmen istimaline başlandığı halde 
keyfiyet altıncı maddede yazılı beyanname ile bil
dirilmemiş olan binalar hakkında binanın ikmal 
edildiği ve kısmen istimal edilmiş ise her kısmının 
istimaline başlanıldığı seneyi takip eden malî sene 
bidayetinde, 

4 ) Muafiyeti sukut eden binalar için sukut ta
rihinden itibaren iki ay zarfında beyanname veril
diği takdirde vergi sukutun tesadüf ettiği seneyi 
takip eden malî seneden başlar. 

Beyanname verilmezse haber verilmiyen sene
lere ait vergi yüzde yirmi fazlasile tahsil olunur. 

Reis — Meddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

SEKtZÎNCÎ MADDE — Yıkılan, yanan, veya 
ikamet ve istimal edilemez bir hale gelen ve ikamet 
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ve istimali hususî kanunlarına tevfikan menedilen 
binaların vergisi, mükellef tarafından keyfiyeti 
ihbaren varidat idaresine verilecek beyanname
nin tesadüf ettiği taksiti takip eden taksitten iti
baren alınmaz. 

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

DOKUZUNCU MADDE — Bina vergisi, on 
beşinci madde mucibince tahrir usulile bulunan 

irat üzerine müessestir. Bu suretle bulunacak irat
tan, binanın itfa ve idame masrafları mukabili ola
rak yüzde yirmisi tenzil edildikten sonra bakiyesi; 
safî irat addile vergiye matrah ittihaz edilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etini yen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — Verginin nisbeti doku
zuncu madde mucibince bulunan safî iradın yüzde 
on ikisidir. 

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

, ON BİRİNCİ MADDE — Binanın iradı ahvali 
tabiiye ve sureti umumiyede mahallinde cari olan 
kiraların nisbetine, ayni neviden bulunan binala
rın iradına, binanın mevkiine, ebadına, katların ve 
her kattaki odalarının adedine, dahilî taksimatı iti
barile kullanış ve bakım itibarile vaziyetine, cephe 
ve methalindeki tezyinatına ve sureti istimaline na
zaran tayin olunur. 

Yalnız mevsimlik olarak kiraya verilmesi veya 
ikamet edilmesi mutat olan binaların bu müddete 
ait iratları senelik addolunur. Fabrika, imalâthane 
ve değirmenlerin iratlarının tahmininde içerlerin-
deki sabit imal vesaiti dahi nazarı itibare alınır; 
ancak senenin muayyen zamanlarında işliyebilen 
değirmenlerin işleme müddetlerine ait iratları se
nelik addolunur. 

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

ON İKİNCİ MADDE — Belediye teşkilâtı bu
lunan yerlerde belediye hududu dahilindeki bina
ların ve belediye teşkilâtı bulunmıyan yerlerde 
köyü teşkil eden binaların işgal eylediği saha da
hilindeki binaların mütemmimatından olan avlı, 
bahçe ve sair arazi irat takdirinde binaya tabidir. 
Mütemmimattan maksat bina ile birlikte hudut-
lanmış olan yerlerdir. Ticaret ve san'ata tahsis 
edilmiş olan binaların mütemmimatından olan 
ve bunlarla birlikte ayni işte istimal edilen arazi 
her nerede olursa olsun iradın tahmininde binaya 
tabidir. 

Bir çatı altında bulunupta istimal tarzı ve ka
pıları ayrı olan bina kısımları için her kısma ayrı 
ayrı irat tahmin olunur. 

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

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir bina; sahipleri 
arasında resmen ifraz ve taksim edilmiş olduğu 

takdirde, her kısmının iradı ayrı ayrı tahmin olu
nur. ifraz olunmayıp şayian tasarruf olunan bina
ların iradı, heyeti umumiyesi itibarile tahmin edi
lir. 

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

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir binanın ira
dını tahmin için kâfî vesait ve karineler bulunma
dığı takdirde binanın hakikî kıymeti takdir edile
rek bunun yüzde onu safî irat olarak kabul olunur. 

tradı malûm olan bir binanın kıymetinin bilin
mesini icap ettiren sair hususatta bina iratları ver
gisine matrah ittihaz edilen safî iradın on misli 
kıymet addolunur. 

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

ON BEŞİNCİ MADDE — Belediye hududu 
dahilinde binaların tahriri ve iratlarının tahmini 
beşer kişilik komisyonlar tarafından yapılır. Bu 
komisyonlardan her birinin reisile bir âzası Mali
ye Vekili tarafından, bir âzası belediye meclisi 
tarafından, diğer iki âzası dahi tahririn icra edil
diği şehir veya kasabada her komisyonun tahrir 
mıntakasını teşkil eden mahalleler ihtiyar heyet
lerinin heyeti umumiyesi tarafından intihap olu
nur. 

Köylerde icra olunacak tahrirler için işbu ko
misyonların Maliye Vekili tarafından müntahap 
bir reis ve bir âzasından maada azaları biri ihtiyar 
heyeti âzasından olmak üzere ihtiyar heyeti tara
fından ve diğer ikisi köy halkından olmak üzere 
köylü tarafından intihap edilir. 

Gerek şehirlerde ve gerek köylerde çalışacak 
komisyonların âzası nizamname ile tayin olunacak 
hususî merasimle tahlif edilir. 

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

ON ALTINCI MADDE — Bina vergisi vermek
le mükellef olanlar ve kiracılar tahrir ve iratları 
tahmin edilecek binaları, on beşinci maddede ya
zılı komisyona gösterip gezdirmeğe ve müsakka
fatın ahvali umumiyesine ve ciheti istimaline ve 
kiralarının miktarına müteallik her türlü malûma
tı komisyona vermeğe mecburdurlar. 

İmtina edenlerden veya kasten yanlış malûmat 
verenlerden, sulh mahkemesi kararile yirmi beş 
liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezası alı
nır. 

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

ON YEDİNCİ MADDE — Tahrir ve tahmin 
cetvelleri, her mahalle veya köyün tahriri hitam 
buldukça, varidat kalemlerine verilir. Varidat ka
lemi erince bu cetvellerde yazılı tahminler esas tu
tularak tahmin edilen miktar, vergi nisbeti ihbar
name ile alâkadarlara tebliğ olunur. Bu tebligatın 
icra tarzı nizamname ile tayin olunur. 
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Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 

ON SEKtZlNCt MADDE — Alâkadarlar, işbu 
ihbarnamenin alındığı günü takip eden günden ve 
varidat tahakkuk memurları tahrir ve tahmin cet
vellerinin kendilerine iadesi tarihini takip eden 
günden itibaren, tahmin komisyonunca tetkik edil
mek üzere, on beş gün zarfında (resmî tatil günle
ri hariç) malmeınurlarma makbuz mukabilinde 
bir itirazname verebilirler. Bu itirazname tahak
kuk memurları tarafından verildiği takdirde muh
tasar esbabı mucibesile beraber mükellefe tebliğ 
olunur. 

Yukarıda yazılı mühletler zarfında itiraz vuku 
bulmadığı takdirde itiraz hakkı sakıt olur. 

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

ON DOKUZUNCU MADDE — Tahmin komis
yonu mal memuru tarafından gerek kendilerinin 
ve gerek mükelleflerin itiraznamelerini tetkik 
ve muterizler tarafından arzu edilir veya komis
yonca lüzum görülürse onları bizzat veya ihtiyar 
heyetleri mazbatalarile ve yahut komisyon huzu
runda şifahen tevkil edecekleri kimseleri istima 
ve icabı halinde binayı yeniden muayene ve ahva
lini tahkik ile bir ay zarfında kararını verir. Bu 
karar mal memurları vasıtasile alâkadarlara teb
liğ olunur. 

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

YÎRMÎNCÎ MADDE — Gerek mükellefler vt 
gerek tahakkuk memurları, tahmin komisyonu ka
rarlarının kendilerine tebliğ edildiği günü takip 
eden günden itibaren, otuz gün zarfında ( resmî 
tatil günleri hariç ) mal memuruna verecekleri bir 
itirazname ile mezkûr kararları yirmi birinci mad
dede yazılı komisyon nezdinde istinaf edebilirler. 

• Bu itiraz varidat tahakkuk memurları tarafın
dan yapıldığı takdirde muhtasar esbabı rnııcibesile 
beraber mükellefe tebliğ olunur. Mühleti zarfında 
itiraz vuku bulmadığı takdirde istinaf hakkı sakıt 
olur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

YÎRMÎ BİRÎNCÎ MADDE — istinaf komisyonu 
mahallin en büyük mülkiye memurunun veya tev
kil edeceği zatın riyasetinde mahallin en büyük ma
liye memuru tarafından intihap olunacak üç zat ten 
mürekkeptir. Tahmin komisyonunda bulunan âza 
istinaf komisyonunda bulunamaz. 

Komisyonun muvazzaf memurlardan gayri âzası 
nizamname ile tayin olunacak hususî merasimle tah
lif edilir. 

Her kaza ve vilâyet merkezinde bir istinaf ko
misyonu bulunur. Büyük vilâyet merkezlerinde 
Maliye Vekâletinin müsaadesile müteaddit istinaf 
komisyonları teşkil edilebilir. Bu takdirde en bü

yük mal memuru komisyonların birinde bulunarak 
diğerlerinde varidat tahakkuk memuru sıfatını haiz 
olmıyanlardan tevkil edeceği bir varidat memuru 
çalışır. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim; sulh 
hâkimlerinin bu işe karıştırılmaması hakkında 
bendeniz tarafından vaki olan izahat mazharı ka
bulünüz olmuştu. Bendenizin bulunmadığım bir cel
sede maddenin aynen ipka edilmiş olduğunu gör
düm. Mukaddema dermeyan etmiş olduğum es
babı tekrar etmekten içtinap ediyor ve yalnız ha
tırlatmakla iktifa ediyorum. 

Eğer bu fıkra aynen kabul edilirse bunun ka
biliyeti tatbikiyesi olmadığını da ilâve edeceğim. 
Çünkü bir mahalde sulh hâkimlerinin adedi çok 
olabilir. Meselâ tzmirde 4, 5 sulh hâkimi vardır. 
Vazifesi itibarile sulh ceza ve sulh hukuk diye 
ayrılmıştır. Tstanbulda adetleri pek çoktur. Ba
zı kazalarda sulh hâkimi yoktur. Binaenalayh sulh 
hâkimi olmıyan kazalarda bu vazife nasıl ifa edile
cektir? Sulh hâkimi yerine, mahkeme reisi yapsın 
diyemez, çünkü; vazır kanun ( sulh hâkimi ) diye 
tasrih etmiştir. 

Binaenaleyh bendenizce esasen kabulünde bir 
hikmeti hukukiye ve tatbikiye bulunmryan bu kay
dın değiştirilmesi zarurîdir. 

Sulh hâkimi kimdir? îzmirde beş tane vardır. 
Hangisi bu işi yapacaktır? Netice heyet teşekkül 
edemiyecektir Meclis kapalıdır, tefsir imkânı yok
tur, o zaman ne olacaktır? 

Bu gibi ihtilâtata meydan verecek olan bir me
sele üzerinde Bütçe Encümenindeki arkadaşlarımın 
fazla ısrar etmemeleri lâzımgelir, noktai nazar ne 
idi? Bir istinaf komsiyonu teşekkül edecektir. Bu 
komsiyon evvelki komsiyonlar tarafından yapılan 
muamelât üzerinde ikinci bir tahrir, tetkik gözü va
zifesini ifa edecektir. Bu tetkik gözlüğünü yapmak 
vazifesile mükellef komsiyon kimlerden mürekkep 
olmalı ? Bir mal memuru, bu ; reistir. Bir de bele
diyeden âza, bunda da ittifakımız vardır. Bir de 
öyle bir üçüncü bulalım ki, ne maliyeci olsun, ne de 
pek fazla halk tarafına gitsin, bitaraf bir adam ol
sun. Olsa olsa bu hâkim olur. îşin mihveri hareketi 
budur. Bunun için sulh hâkimini bulmuşlar. Hal
buki bendenizin noktai nazarından, hâkimlerin bu 
gibi işlere müdahalesi doğru değildir. Netekim He
yeti Muhteremelerince de kabul edilmiştir. Ve t u 
işe dikkat edilecek olursa, istinaf komisyonlarının 
ittihaz edecekleri kararlar, eğer maliyenin aleyhinde 
bulunursa maliye tarafından temyiz edilmek vazi
yeti mevcut olduğuna göre, bu istinaf komsiyonu 
kimin tarafından olursa olsun teşkil edilebilir. 
yani hukuku hazineyi, hukuku maliyeyi muhafaza 
etmek, yahut adalete en yakın karar vermek en
dişesine binaen değil midir ki; üç kişi yapıyoruz. 
Binaenaleyh bendeniz teklif ediyorum; sulh hâkimi
ni kaldıralım. Onun yerine, varsa ticeret odası, yok
sa belediyeden iki kişi intihap olunsun. 

Şu halde maddenin bu şekilde tadilile, sulh hâ-
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kimlerinin müteaddit bulunduğu yerlerde husule 
gelecek ihtilatatın önüne geçilmesini Heyeti Muh-
teremenizden rica ve arz ve teklif ediyorum. Eğer 
bu heyetin vereceği kararlar şu veya bu şahsın veya 
maliyenin aleyhinde olacak olursa o zaman temyiz 
edilsin, tashih edilsin, bendeniz bu noktai nazarımın 
kabulündeki manevî tevaıdı tekrar etmek zarure
tini hissediyorum. 

Kemal Turan B. (İsparta ) — Maliye Encüme
ni de esasen bu suretle teklif etmişti. 

Refik Şevket B. ( Manisa) — Evet, Maliye En
cümeni de aynı teklifte bulunmuştur. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Bir kere lâyihaların ikinci müzakeresinde, tadilna-
melerin ikinci müzakere başlamadan, muayyen bir 
müddet evvel encümene verilmesini nizamname â-
mirdir. Veraset ve intikal kanununda kabul etti
ğimiz tadilnameler, nizamnamenin tarif atma mu
vafık olarak encümene verilmiş ve encümen de 
mütalea olunduktan sonra Makamı Riyasete arzedil-
miştir ki; usulüne muvafık olduğu için nazarı dik
kate alınmıştır. 

Refik Şevket Bey arkadaşımızın, kanunun bi
rinci müzakeresinde veripte kabul edilmiyen tak
riri üzerinde bu defa tekrar İsrar etmek hakları
dır. Fakat birinci müzakere bitip ikinci müzake
reye geçtikten sonra, nizamnamenin tarifine mu
vafık olarak takrirlerini, tadilnamelerini verme
leri lâzım gelirdi. Halbuki nizamnameye riayet 
edilmemiş, usule muvafık hareket olunmamıştır. 
İkinci müzakere esnasında Heyeti Umumiyeye ve
rilen bir tadilname müzakere olunamaz, nizamna
me sarihtir. 

işin esasına gelince: tekrar yine izah edeyim-
ki; vergiyi alanlarla verenler arasında bitaraf bir 
zatın da bulunmasında faide mülâhaza edilmiştir. 
Sulh hâkimleri müteaddittir, bazı yerlerde sulh 
hâkimi yoktur. Sulh hâkimi olmıyan yerlerde 
bunlara ait vazifeye oradaki mahkemei asliye heyeti 
bakar ve yahut sulh hâkimi olmıyan bir yerde 
adliyenin elbette o vazaifini ifa eden bir teşkilâtı 
vardır. 

Esbabı mucibe diye izah ettikleri tatbikat ve 
tahkikata taallûk eden şeyler tamamen nizamna
me mevzularıdır. Bu gün mesele mahallî sulh 
hâkimi tarafından bir azanın intihabını temin et
mekten ibarettir. 

Bu da vergiyi alanlarla vergiyi verenler ara
sında bir muvazenet tesisi maksadiledir. î lk iti
razlar, hâkimlerin böyle bir hakem nasbetmeleri, eh
li hibre tayin etmeleri teşkilâtı esasiyeye muhalif
tir, şeklinde idi. Tetkik olundu k i ; öyle bir mu
halefet yoktur. Bu defada buyuruluyor ki ; hâkim, 
bu işle meşgul olmasın. Hâkim hem hazineyi hem-
de vergi mükelleflerini daha ziyade tatmin edecek, 
bitaraf bir makam sahibi olmak itibarile, onun ta
yin edeceği bir azanın, istinaf heyetinde bulunma
sında bir fayda mülâhaza ettik. Sonra bu komisyo
nun işi, devamlı bir tahrir işi değildir. İkinci dere
cede bir tetkik işidir. Bu olmasında belediyeden bir 

âza bulunsun, deniyor. Evvelce de arzettiğim gibi, 
verginin hem nısfına yakın bir miktarile, idarei 
mahalliyeler alâkadardır, işi, ikinci derecede tet
kik edecek olan heyetleri, vergiyi alanlar tarafından 
tayin edilmiş vaziyette bırakmak, şimdiye kadar ver
gi alanlar tarafından teşkil edilen komisyonların 
veya vergiyi alan makamların verdiği kararlar bizi 
tatmin etmiyor, yolundaki mükelleflerin şikâyetle
rini, müracaatlarını, itirazlarını devam ettirmek 
demek olacaktır. Bu şikâyetlerin önüne geçmek 
için vergiyi alanla vergiyi veren arasında bitaraf 
olarak, adliye düşünülmüş ve hâkim veya mahke
me tarafından bitaraf bir âza intihap edilsin den
miştir. Bendenizce, daha emniyetbahş olan usul 
budur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; bir de
fa Hasan Fehmi Bey arkadaşımız ille o madde üze
rinde bir sulh hâkimi konmalıdır, diyor. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Sulh hâkimi 
demeyin. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Hâkim dersek da
ha çok berbat olacak. Çünkü münferit, müçtemi 
hâkim vardır, isin içinden çıkmağa imkân yoktur. 
Meselâ: bir kazada bir hâkim hem cezaî, hem hu
kukî meselelere bakar. Hem hâkimdir, hem reistir. 
îzmirde teşekkül eden mahkemelerin adedi, hu
kuk, ticaret, ceza, ağır ceza, sulh hâkimliği olmak 
üzere yirmi tane bulunuyor. Lâalettayin bir hâkime 
müracaat olunur mu? bu, karışık bir şey olur. 

Nizamname meselesine gelince bir hakikatin 
meydana çıkması için çalıştığım gibi nizamname-
lerdeki ahkâma riayet hususunda bendeniz olduk
ça mutaassıp davranmaktayım. 119 uncu maddeye 
göre, birinci ve ikinci müzakere esnasında verilen 
tadilnameleri encümen almak istemezse, tadilna-
menin esbabı mucibesi sahibi tarafından mücem-
melen beyan olunur, ikinci müzakere esnasında 
buna yalnız encümen cevap verebilir. Hasan Feh
mi Beyefendi; 116 inci madde ile iktifa ettiler. 
119 uncu maddeyi unuttular. Bunu da kanunların 
iyi işlenmesi noktasından nazarı dikkate almak lâ
zımdır. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — 117 inci mad
deyi okuyunuz. 

Refik Şevket B. — O maddevi de, diğer mad
deleri de okuyarak geldim. Formülde ihtilâfımız 
vardır. Bendeniz hâkimin bulunmasına taraftar de
ğilim. Dikkat ettim, Hükümet de benim gibi teklif 
etmiştir. Belediyece kendi aralarından intihap 
edilecek iki âza demiştir. 

Bendeniz o ikinin mutlaka belediye âzasından 
olmasını istemiyorum. Belediye tarafından intihap 
edilmesi kâfidir. Sonra sulh hâkimi olmıyan yerler 
vardır. 

Refik B. (Konya) — Belediye vergi ile alâka
dardır. Ona ekseriyeti veremeyiz. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Hulâsa şekil yi
ne şudur: belediye alâkadardır, ekseriyeti ona 
veremeyiz. Hâkim şu vaziyettedir. Veremeyiz. O 
halde memlekette bukadar darecat takip ettiğimiz 
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halde, itimat bahş olacak bir adam bulamaz mıyız? 
bu kadar vehimeye ne lüzum var? nihayet sulh 
hâkimi meseleyi yine belediyeden sormağa mec
burdur. Netice yine belediyece işin halledilmesile 
elde edilecektir (Ticaret odası da var sesleri). Ti
caret odası da bazı yerlerde mevcut değildir. Bina
enaleyh bendeniz ticaret odası olmryan yerler de, 
belediyeden intihap edilen iki kişinin kabulünü ve 
«sulh hâkimleri» kelimesinin kaldırılmasını teklif 
ediyorum. 

YÜKSEK RİYASETE 
(21) inci maddenin «sulh hâkimi» yerine «tica

ret odası ve bulunmıyan yerlerde yine belediyeler
ce» fıkrasının ilâvesi suretile tadilini teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

Reis — Refik Şevket Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı dikkate 
alınmıştır. 

Mükerrem B. (İsparta) — Takririn Encümene 
gönderilmesine hacet yoktur. Madde o suretle tas
hih olunur. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli) — Bir kelimeden 
ibarettir. Encümene gönderilmesine hacet yok. 

Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, kelime me
selesidir lütfen madde o suretle tashih edilsin. 

Reis — Madde takrir mucibince tashih olun
muştur. Maddeyi bu şekilde kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

YlRMÎ ÎKÎNCİ MADDE — istinaf komisyon
ları, varidat idarelerinden tevdi edilecek itirazna-
meleri tevdileri tarihinden itibaren on dokuzuncu 
maddede tayin edilen şekiller dairesinde azamî üç 
ay zarfında tetkik ve bir karara rapt ile varidat da
iresine iade eder. 

Gerek tahmin ve gerek istinaf komisyonları mal 
memurları tarafından vaki itirazların muhtasar es
babı mucibesile birlikte mükellefe tebliğ edilmiş ol
duğunu tetkika mecburdur. Bu cihet taayyün etme
dikçe karar veremezler. 

İstinaf komisyonlarının salahiyeti itiraz edilen 
noktaların tetkikına münhasırdır. Müddeti kanuni-
yesi zarfında temyiz edilmiyen komisyon kararlan 
katiyet kesbeder. 

İstinaf komisyonları, muterizler tarafından 
arzu edilir veya komisyonca lüzum görülürse mute-
rizleri bizzat veyahut ihtiyar heyetlerinin mazbata-
larile veya komisyon huzurunda şifahen tevkil ede
cekleri zevatı istima eder. Ancak muterizlerin tayin 
olunan günde komisyonda hazır bulunmaları şart
tır. 

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

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — istinaf komis
yonlarının kararları alâkadar mükellefler veya va
ridat dairesi tarafından bir ay zarfında temyiz olu
nabilir. Temyiz arzuhalları bunlara müteallik evrak 

ile beraber merkezde müteşekkil temyiz heyetine 
gönderilir. 

Temyiz komisyonu, hâkimler kanunu mucibince 
ikinci sınıf hâkim evsafını haiz olan zevat arasından 
Adliye Vekâletince intihap edilecek bir reis ile biri 
Maliye Vekâleti ve diğeri iktisat Vekâleti tarafın
dan malî mevzuata vakıf ve tecrübeli zatlerden ta
yin olunacak iki azadan teşekkül eder. 

Temyiz komisyonuna tayin edilecek zatler bu 
vazife haricinde diğer hiç bir vazife alamazlar. 

Temyiz komisyonu tahrir ve tadil muamelelerin
de tatbikatın kanunlarına muvafık olup olmadığına 
ve tahmin edilen irat miktarlarına itiraz edilmiş ise 
gerek mevcut vesaikten ve gerek icabında mahallin
den sormak suretile elde edeceği malûmattan hasıl 
olacak kanaatlere göre tahmin edilen iradın haki
kate mutabık bulunup bulunmadığına karar verir. 
Arazi ve arsalar hakkında dahi tahrir ve tadil ko
misyonlarının kararları alâkadarlar tarafından bu 
komisyon nezdinde temyiz edilebilir. 

Reis — Meddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — işbu kanun 
mucibince yeniden tahrir yapılan mahallerde vergi, 
binaların tahrir ve iratların tahmin ve itiraz mua
melesinin hitamını takip eden malî seneden itibaren 
tahakkuk ettirilir. 

Bu muamelâtın hitam bulduğu Maliye Vekâle
tince ilân olunur. 

Reis — Meddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Tekâlif cetvelle
ri her sene nisan ayından evvel tahsilat idaresine 
verilir. Ancak gerek esas ve gerek miktar üzerinde 
yapılan hatalı tahakkuklara istinaden vergi tahsil 
olunamaz. Tahsil memurları muttali oldukları bu-
gibi hatalı tahakkukları varidat idaresine bildirme
ğe mecburdurlar. 

Reis — Meddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Bu kanun muci
bince yapdacak umumî tahrirlerin her on senede 
bir tekrarı mecburidir. 

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

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Bir şehir, kasa
ba veya köyün tamamında veyahut bir mahalle, 
meydan veya sokağında bulunan binaların iratları 
her hangi bir sebeple yüzde on beş nisbetinde artar 
ve eksilirse on senede bir yapılacak umumî tahrir
den maada, mükelleflerden bir veya bir kaçının 
veya varidat memurlarının talepleri üzerine tadilât 
yapılır. 

Bu tadilâtın icrası meydan ve sokaklarda bulu
nan binalar için belediye hududu dahilinde olan 
yerlerde belediye ve köylerde köy heyeti mazbata
sı üzerine vilâyet idare heyetleri kararile ve bunla-
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rın haricindeki mahaller için belediye veya köy he
yeti mazbataları üzerine idare heyetinin karan ve 
Maliye Vekâletinin mezuniyetile yapılır. 

Bununla beraber her hangi bir mükellefin ken
di binaları hakkında vaki olacak talepleri nazarı iti-
bare alınır. Vaki talebin muhik olmadığı nihaî ka
rar ile tahakkuk ettiği takdirde tadilât komisyo
nunun bu iş dolayısile yapılmış masraflar müracaat 
sahibine tazmin ettirilir. 

Bu kanunun neşrinden sonra yapılacak umumî 
tahrir neticelerinin meriyete girdiği yerlerde mer
iyet tarihinden itibaren üç sene geçmedikçe (kuyu
dat hataları müstesna ) münferit tadilât talep edile
mez. 

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

YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Tadilât talep
leri, salâhiyettar mercilerin mezuniyetine iktiran 
eylediği takdirde, aşağıda yazılı tadilât komisyon
larınca umumî tahrir için mevzu kaidelere tevfikan 
tetkik olunur. Ancak ferdî taleplerin tetkiki salâ
hiyettar mercilerin mezuniyeti kavdine tabi değil
dir. 

Bu komisyonlar belediye hududu dahilinde bu
lunan binalar için mahallin en büyük mal memuru 
tarafından varidat tahakkuk memuru unvanını ha
iz olmıyan diğer varidat memurları arasından 
intihap edilecek bir memurun riyasetinde biri bele
diye meclisince, diğer ikisi binanın bulunduğu ma
halle ihtiyar heyetince müntahap dört kişiden mü
rekkeptir. Köylerde yapılacak tadilâtta, tadilât 
komisyonu köyün tabi bulunduğu merkezin en bü
yük mal memuru tarafından ikinci fıkradaki şerait 
dairesinde intihap edilecek memurun riyasetinde 
köyün ihtiyar heyeti tarafından köy halkından 
müntahap iki âza ile beraber üç kişiden mürekkep
tir. îcap eden yerlerde müteaddit komisyonlar teş
kil edilir. 

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

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Bir binanın 
istimal tarzı kısmen değiştirilirse ( kalp ve ifrağ) 
keyfiyeti beyanname ile alâkadar varidat idaresine 
senesi içinde bildirilir. Varidat idaresi 
bu beyannameyi tadilât komisyonuna tevdi eder. 
Komisyon yirmi yedinci madde hükmü dairesinde 
karar ittihaz eyler. 

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

OTUZUNCU MADDE — Gerek tahrir ve gerek 
tadil komisyonlarına intihap edilecek azada ara
nacak evsaf şunlardır: 

Hal ve şanı ve dürüstlüğü itibari 1 e ikamet etti
ği muhit halkının itimadını kazanmış olmak, hap
si müstelzim hiç bir suçla mahkûm edilmiş bulun
mamak, bina işleri sahasındaki vukufu müsellem 
bulunmak. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Tadilât komisyon-
lannın kararları varidat tahakkuk memuruna im
za mukabilinde verilir. Bu kararlar, ihbarname ile 
alâkadarlara, tebliğ olunur. İhbarname tahmin edi
len iradı, vergi nisbet ve miktarını ihtiva eder. 

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

OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Tadilât komisyon
ları kararlarına, alâkadarlar tebliğ tarihinden iti
baren ve varidat tahakkuk memurları kararların 
kendilerine tevdii tarihinden itibaren resmî tatil 
günleri hariç olmak üzere otuz gün zarfında iti
raz edebilirler. 

Bu müddet zarfında itiraz edilmediği takdir
de itiraz hakkı sakıt olur. 

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

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tadilât komisyon
ları kararlarına vaki itirazlar yirmi birinci madde
de yazılı istinaf komisyonları tarafından 22 inci 
madde dahilinde tetkik edilerek karar altına alı
nır. Bu kararlar da varidat tahakkuk memuruna 
tevdi ve tahakkuk memuru tarafından alâkadarla
ra ihbarname ile tebliğ olunur. 

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

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Tadilen tesbit 
olunan iratlar tadilât taleplerinin müsadif olduğu 
seneyi takip eden malî seneden itibaren vergiye 
matrah ittihaz olunur. 

Ferdî tadil taleplerinin azamî üç ve semt tadil 
taleplerinin azamî altı ay zarfında tadilât komis
yonları tarafından intaç edilmesi mecburidir. Şe
hir ve kasabaların umumuna şamil tadilât kuyuda 
tabi değildir. Tadil muamelâtı, taleplerin vukuu 
tarihine ve yukarıdaki müddetlere nazaran malî 
sene içinde neticelendirilmemiş bulunursa vergi isti
naf kararına talik edilir. Temyiz verginin tahsiline 
mani değilse de neticede verginin fazla alındığı ta
hakkuk ederse fazlası nakten veya mahsup sureti-
le ret, noksan alındığı tahakkuk ederse farkı ay
rıca tahsil olunur. 

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

OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanunda ya
zılı komisyonlar azanın mürettep adedinin tama
mı ile içtima eder. Her hangi bir sebeple içtima-
da bulunamıyacağı anlaşılan âzanm yerine yedek 
âza davet olunur. Kararlar ekseriyet ile verilir. 

Reyler müsavi olursa reisin bulunduğu taraf 
ekseriyet addolunur. 

Komisyonların müntahap âzasmdan mücbir bir 
sebebe müstenit olmryacak üç müteakip içtimaa gel-
miyenler müstafi sayılarak yerlerine yedek âza a-
sıl olarak getirilir. Mücbir bir zaruret veya me
zuniyetle devam edemiyecek âzanm vazifesini ye-
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dekler vekâleten ifa eder. İntihaplarda tahmin 
komisyonu için müntahap âza adedi kadar, ta
dil ve istinaf komisyonları için müntahap âza 
adedinin iki misli kadar yedek âza intihap edilir. 

Bu kanunda yazılı temyiz komisyonlarından 
gayri komisyonlara intihap edilen âzayi salâhiyet-
tar daire ve meclisler, mahallin en büyük mülki
ye memuru tarafından tebliğ vukuu tarihinden 
itibaren resmî tatil günleri hariç olmak üzere ni
hayet yirmi bir gün içinde intihap ile isimlerini 
bildirmeğe mecbur ve teahhürden mesuldürler. 

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

OTUZ ALTINCI MADDE — Tahrir heyetle
rinin vazifeleri tahririn hitamına kadar ve hususî 
tadilât komisyonlarının vazifesi intihap tarihinden 
itibaren iki sene devam eder. 

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

OTUZ YEDÎNOt MADDE — Tevdi edilen ev
rak üzerindeki tetkikatını kanunun yirmi iki ve 
otuz dördüncü maddelerinde münderiç müddetler
de intaç etmiyen komisyonlar reis ve azaları hak
kında ihmal ve terahi cürmünden dolayı takibat 
yapılır. 

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

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Umumî tahrir
de unutularak yazılmamış olan binaların vergi
sini tediye ile mükellef olanlar, keyfiyeti tahririn 
hitamile verginin alınmağa başlandığı malî sene
nin nihayetine kadar, bir beyanname ile ihbar 
etmeğe mecburdurlar. Bu suretle haber vermedik
leri takdirde o mahalde bu kanunun tatbikatında, 
mektumiyetin meydana çıkarıldığı tarihin müsa
dif olduğu tasdik müddeti hitamına kadar tahak
kuk edecek vergi yüzde yirmi beş fazlasüe alınır. 

Mektum olarak tahakkuk ettirilen vergilerle 
zamları beş senede ve asıl vergiye ilâveten tahsil 
olunur. 

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

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — 14 haziran 
1326 tarihli kanun ile 1454 numaralı kanunun 4 
üncü maddesinin ilk fıkrası mucibince tayin kı
lınmış ve bina iratları vergisine matrah ittihaz e-
dilmekte bulunmuş olan gayri safî iratlar bu ka
nun ahkâmı dairesinde yeniden iratlar tahmin e-
dilinciye kadar dokuzuncu madde mucibince safî 
irada tahvil edildikten sonra vergiye matrah it
tihaz olunur. 

Bu kanunun üçüncü maddesine göre tamamı 
muaf olan ziraî binaların vergi kayitları resen mal 
memurları tarafından terkin, kısmî muafiyetten 
istifade edenlerin muaf kısımları dahi tadilât ko
misyonu kararile tesbit edilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 

KIRKINCI MADDE — 1302 tarihli emlâk ni
zam namesil e ona müteferri hükümlerin cari oldu
ğu yerlerde bu kanun mucibince tahrif yapılıncı-
ya kadar eski hükümler cereyan eder. 

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

KIRK BİRlNCÎ MADDE — Bu kanun muci
bi ace umumî tahrirler, şehir, kasaba ve köy cüzü-
tamlarma göre meriyete konur. 

Kazalarda umumî tahrir icrasına Maliye Vekâ
letince karar verilir. 

Kanunun umumî tahrire müteallik hükümleri 
kararın mahallinde ilânından itibaren tatbik olu
nur. 

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

KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — 14 haziran 1326 ta- > 
rihli müsakkafat vergisi kanunu ile bu kanunun 
bilcümle tadilleri ve zeyilleri, 

Temmettü vergisi ile ferağ ve intikal harçları
nın istifasında ve lıususatı sairede müsakkafat 
kıymetlerinin sureti takdiri hakkındaki 14 kânu
nuevvel 1330 tarihli kanun, 

Tahriri umumî nizamnamesinin 58 inci mad
desinde tadilât icrasına dair 23 mayıs 1927 tarih 
ve 1040 numaralı kanun, 

Baz; müessesat muafiyetleri hakkındaki 
ahkâmın ilgasına dair olan 24 mayıs 1928 
tarih ve 1301 numaralı kanunun 3 üncü maddesi, 

Bilâ vasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 
nisbetlerin tadiline dair 24 mayıs 1929 tarih ve 
1454 numaralı kanunun 2inci maddesi hükümleri 
mülgadır. 

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

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hü
kümlerinden umumî tahrire müteallik olanları 
kırk birinci madde ahkâmı dairesinde meriyete 
girmek ve diğerleri 1931 malî senesi bina iratları 
vergisine de şamil olmak üzere 1 haziran 1931 ta-
tarih inden muteberdir. 

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

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun 
sureti tatbiki hakkında bir nizamname tanzim olu
nacaktır. 

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

KIRK BEŞİNCİ MADDE — İşbu kanunun ic
rasına Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri 
memurdur. 

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

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — işbu kanu
nun üçüncü maddesi mucibince muaf tutulan 
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zürra binalarının 1930 malî senesi nihayetine kadar 
olan vergileri bakayasının kesirler de dahil olmak 
üzere kayitlan terkin olunur ve müddete ait yeniden 
tahakkuk muamelesi yapılamaz. 

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

ÎKÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — Bilûmum 
tahrir ve tadil işleri hakkında vaki olup henüz ni
haî karara iktiran etmemiş bulunan bilcümle mu
amelât, bu kanunda yazılı bükümlere göre intaç 
edilir. 

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

Efendim; kanunun ismi hakkında bir takrir 
var okunacaktır. 

RİYASETİ CELÎLEYE 
Kanunun isminin (bina iratları vergisi kanunu) 

yerine (bina vergisi kanunu) suretinde tadilini 

arz ve teklif ejderim efendim. 
Diyarbekir Muş Erzincan 

Kâzım Muhittin Nam i Abdulhah 
Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Efendim; kanunun isminin bu suretle tashihine en
cümen de taraftardır. 

Reis — Takriri kabul edenler . . . Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reye arzediyorum. 

Rey vermiyen var mı ? 
Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 
Reylerin neticesini arzedeceğim: 
Veraset ve intikal vergisi kanun lâyihasına ka

bul etmek suretile (178) zat rey vermiştir. Muame
le tamamdır. Kanım (178) rey ile kabul edilmiştir. 

Bina vergisi kanun lâyihasına, kabul etmek su
reti le (177) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun (177) rey ile kabul edilmiştir. Yarın saat 
on.dörtte içtima etmek üzere celse tatil edilmiştir. 

Kapanma saati : 15,50 

ayfa 

143 
148 
148 
149 
183 
205 

Sütün 

1 
1 
2 
2 
2 
1 

Satır 

48 
52 
49 
9 

12 
30 

Tashihler 
Yanlış 

ibadethanelerin 
verilmezse 
istisna 
okumadıkları 
Hasan Vasfi 
Hasan Vasfi 

Do 

ibadethanelere 
verilirse 
istima 
okudukları 
Hasan Vastf 
Hasan Vasıf 

Adana 
Ali Münif B. 

Veraset ve intikal vergisi kanılınınım neticei Arası 
[Kanun kabul edilmiştir. 

Âza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 178 

Kabul edenler 178 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 139 
Münhaller : 0 

/ Kabul edenler J 

Ömer Resul B. Afyon Karahisar 
Haydar B. 

İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B 
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Ruşen Eşref B. 
Aksaray 

Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Halit B. (t. A.) 
ihsan B. 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. (R. V.) 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr̂ , Ahmet Fikri B. 
Dr." Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antej) 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 

Hakkı B. 
İstanbul 

Hamdi B. 
Hayrullah B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 

Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Muhlis B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Memet Sabri B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Ethem B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
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Sivas 

İsmail Memet B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 

Süleyman Sırrı B. 
Urfa 

Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Ahmet Erzurumlu B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
izzet B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
( R. C. ) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Haydar B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
îsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

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

İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Pş. Samih Rifat B. 

Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (I.Â.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Reşit B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. 
Halil Ethem B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Mustafa Lûtfi B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 
H. Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Mustafa Fevzi B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
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Yunus Nadi B. 
Muş 

Hasan Reşit B. 
Niğde 

Halit B. 
Ordu 

Ahmet îhsan B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
tbralıim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 

Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

Bina iratları vcryisi kanununun ncticei arası 
[ Kanun kabul edilmiştir. 

317 
177 
177 

0 
0 

140 
0 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

/ Kabul edenler J 
Adana 

Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 

Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Halil B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
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Hasan Tahsin B. 
Erzincan 

Abdülhak B. 
Erzurum 

Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
Necip Asım.B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
îhsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
Hamdi B. 
Hayrullah B. 
Sadettin Biza B. 
Yaşar B, 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

Adana 
Hilmi B, (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
AH B. 
îzzet B. 
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İsparta 

Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hileli, B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Ktrştfıir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zajm B. 
Mustafa B, 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

/ Reyt iştirak 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

A 

Amasya 
Nafiz B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Muhlis B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Talât Haşjnı B, 

Mmüec, 
Memet Sabri B. 
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