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keresi ve Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/493) 231:232 

2 — Dahiliye vekilliği 1934 yılı bütçesinde 
12 000 liralık münakale yapılması 1/1179, Nafıa 
vekilliği 1934 yılı bütçesinde 120 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/1180, Maliye vekâ-
letile Düyunu umumiye ve Tapu ve kadastro 
umum müdürlüğü 1934 yılı bütçelerinde 14 640 
liralık münakale yapılması hakkında 1/1190 nu
maralı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, Bü
yük Millet Meclisi 1934 yılı bütçesinin 1 nci fas
lının 5 nci maddesindeki tahsisat hakkında 2/135 
numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni maz
batası 232:233,234,255,256:258 

3 — İdarei umumiyei vilâyat kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/1192) 233:234 

4 — İntihabı mebusan kanununun 320 sayılı 
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6 — Beynelmilel telekomünikasyon mnıkave-
lesile telli ve telsiz telgraf ve telefon nizamna
mesinin tasdiki hakkmda kanun lâyihası ve Ha-

* Sayıfa 
riciye ve Nafıa encümenleri mazbataları (1/1109) 234: 

235,237,255,259:261 
7 — Demiryollar ile beynelmilel eşya ve yolcu 

nakliyatına dair olan mukavelelerin tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa en
cümenleri mazbataları (1/1081) 235,237,256,264:266 

8 — Ankarada yapılan emniyet âbidesi hey
keller ve teferruatından gümrük resmi alınma
ması hakkmda kanun lâyihası ve Gümrük ve in
hisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/1130) 235,237,256,269:272:274 
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Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbata
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tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası (3/496) 237 

11 — Buğdayı koruma karşılığı kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve kanuna ek
lenen maddeler hakkmda kanun lâyihası ve Mu
vakkat encümen mazbatası (1/1170) 237:242,256, 

* 267:269 
12 — Devlet memurları aylıklarının tevhid 

ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı cetvelde bazı 
tadilât yapılmasına dair olan kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkmda kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1028) 242 

13 — Gayrimenkul mallar hakkında 1/52 nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni maz-
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hatası ile gayrimenkul mallarm tapu sicilline 
kaydine ve tasarruflarına dair 1/982 numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları 242:253,256 

14 — Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 
kanunun 71 nci maddesinde yazılı müddetin uza
tılması ve bu kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun lâyihası ve Adliye, Maliye ve Bütçe 
encümenleri (mazbataları (1/1124) 253,254 

15 — Memurin kanununun 75 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair olan kanuna mjüzeyyel 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/904) 254 

16 — Memnu olmayan silâhların ne suretle 

Sayrfa 
satılabileceğine dair kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazba
taları (1/1121) 254 

17 — Millî iktısad ve tasarruf cemiyetine ar
mağan edilen sesli sinema makinesi ile parçalan 
ve teferruatından gümrük resmi ile başka vergi 
ve resimlerin alınmaması hakkında kanun lâyi
hası ve Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/1176) 255,256,275:277 

18 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük kanunu
nun 49 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkmda 
kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/468) 255, 

256,277:280 

SABIK ZABIT HULÂSASI 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 

hakkındaki kanunW tayin ve terfie dair olan bazı 
hükümlerinin, 

Gene ayni kanunun 5 nci maddesinin son fıkrasının 
tadili hakkındaki kanunun birinci maddesindeki (Da
imî ücretli) tabirinin, 

Menkul ve gayrimenkul emval ile bunların inti
fa haklarının ve daimî vergilerin mektumlarmı haber 
verenlere verilecek ikramiyelere dair kanunun birinci 
maddesinin, 

tstihlâk vergisi hakkındaki kanunun muvakkat mad-
desile 2546 numaralı kanunun 3 ncü maddesinin tefsir
lerine dair mazbatalarla, 

Orta tahsil mekteplerinde yardımcı muallim çalış
tırılmasına, 

1934 malî yılı umumî muvazene kanununa bağlı büt
çelerde bazı değişiklik yapılmasına ve bazı bütçelere 

fevkalâde tahsisat verilmesine, 
1934 mjalî yılı İnhisarlar D. M. bütçesinde 50 000 

liralık münakale yapılmasına, 
1934 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesinden Ankara 

yüksek ziraat enstitüsüne yardım olarak verilen 50 890 
liranm fasıllara dağıtılmasına ve enstitü bütçesinde 
münakale yapılmasına, 

Adapazarı Türk ticaret bankasının tezyid olunan 
sermayesine Hazinenin iştirakine, 

Adliye hare tarifesi kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihaları müzakere ve 
kabul edildikten sonra cumartesi günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan Vekili 
Refet 

Kâtib 
Mersin 
Hamdi 

Kâtib 
Rize 
Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Balya - Karaaydm madenlerine haricden ge

tirilecek gazoil maddesi için prim verilmesine ve Ik-
tısad vekâleti bütçesine tahsisat konulmasına dair 
kanun lâyihası (1/1127) (Bütçe encümenine) 

2 — Emniyet işleri umum müdürlüğü 1934 yılı büt
çesine 20 000 liralık tahsisat konulmasına dair kanun 
lâyihası (1/1198) (Bütçe encümenine) 

3 — İstanbul rıhtım dok ve antrepo Türk anonim 
şirketinin malları ile imtiyaz haklarının satın alınma
sına dair kanun lâyihası (1/1199) (Bütçe encümenine) 

4 — Jandarma umum kumandanlığı 1934 yılı büt
çesinde 42 000 liralık münakale yapılmasına dair ka
nun lâyihası (1/1195) (Bütçe encümenine) 

5 — Millî musiki ve temsil akademisinin teşkilâtı 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası (1/1196) (Maarif ve Bütçe 
encümenlerine) 

6 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında açılan 8 000 000 do
larlık kredi muamelesine dair kanun lâyihası (1/1194) 
(Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
7 — 1934 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinin 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği kısmına yapıla
cak ilâveye dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/1123) (Ruznameye) 

8 — Borçlar kanununun 125 nci maddesindeki mü
ruru zaman hükmünün hukuku âmme münasebetlerine 
taallûk eden hâdiselere şümulü olub olmadığının tef
siri hakkında 3/403 sayılı Başvekâlet tezkeresile tah
sili emval kanununa müzeyyel 1/1029 sayılı kanun lâ
yihası ve Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

9 — Çekirge istihbarat ofisi kurulmasına dair olan 
20 mayıs 1926 tarihli mukaveleye daha üç yıl müd-
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detle iştirakimiz hakkmda kanun lâyihası ve Harici
ye ve Ziraat encümenleri mazbataları (1/1154) (Ruz-
nameye) 

10 — Dahiliye vekilliği 1934 yılı bütçesinde 12 000 
liralık münakale yapılması hakkmda 1/1179, Nafıa ve
killiği 1934 yılı bütçesinde 120 000 liralık münakale 
yaplıması hakkmda 1/1180, Maliye vekâletile Düyunu 
umumiye ve Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1934 
yılı bütçelerinde 14 640 liralık münakale yapılması hak
kmda 1/1190 numaralı kanun lâyihalarile İdare He
yetinin, Büyük Millet Meclisi 1934 yılı bütçesinin 
1 nci faslının 5 nci maddesindeki tahsisat hakkmda 
2/135 numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) 

11 — Evkaf umum müdürlüğünce alınacak zeytin
likler hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/1134) (Ruznameye) 

12 — tdarei umumiyei vilâyat kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkmda kanun lâyihası ve 
Dahiliye encümeni mazbatası (1/1192) (Ruznameye) 

13 — İntihabı mebusan kanununun 320 sayılı ka
nunla tadil edilen 21 ve 23 ncü maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (1/1193) (Ruznameye) 

1 — Veraset ve intikal vergisi kanununun 1 
nui maddesinin tefsin hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/493) [1] 

Tefsir fıkrası 
Türkiyede ikametgâhı olan bir yabancıya 

vasiyet ve miras suretile geçen veya her hangi 
bedelsiz ve ivazsız bir tasarruf ile kazanılan 
menkul ve gayrimenkul mallardan yurd dışında 
bulunanlardan veraset ve intikal vergisi alın
maz. 

BAŞKAN — Tefsir hakkmda söz isteyen var 
mı? 

EMİN (Eskişehir) — Encümen izahat versin 
de anlayalım. 

BAŞKAN — Encümenden izahat istiyorlar. 
ADLÎYE En. NAMINA RAlP (Trabzon) — 

[1] 65 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

1-1934 C : 1 
14 — Maden! ufaklık para kanununun 3 ncü mad. 

desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Mali
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1177) (Ruz
nameye) 

15 — Memurin kanununun müzeyyel maddesindeki 
« Millî Hükümet emrinde » tabirinin tefsiri hakkm
da Başvekâlet tezkeresi ve Memurin kanunu muvak
kat encümeni mazbatası (3/539) (Ruznameye) 

16 — Tayyare resmi hakkındaki kanunun 6 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1189) 
(Ruznameye) 

17 — Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanu
nun 1836 numaralı kanunla değiştirilen ikinci madde
sinin ikinci fıkrasmm tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi ve Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (3/353) (Ruznameye) 

18 — Ziraat vekâleti müesseselerinde yetiştirilen 
her nevi fidan, tohum ve üretme vasıtalarının satıla
bilmesi ve bu gibi müesseselerden lüzum görülenlerin 
mütedavil sermaye ile idare edilebilmesi hakkmda ka
nun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/1085) (Ruznameye) 

Veraset ve intikal vergisi kanununda; Türkiye
de bulunan bir yabancıya ecnebi memleketinde 
bir gayrimenkul intikal ederse bu adamdan ve
raset ve intikal vergisi alacak mryız almryacak 
mıyız. Bu, mucibi tereddüd olmuştur. Bunun 
tetkikatmda veraset ve intikal vergisi kanunu
nun kabul ettiği esasları düşündük: Bu kanun 
mülM midir, yoksa şahsî inidir? Yani Devlet 
hududlarile mukayyed midir, yoksa yalnız Türk 
tebaasına mı mahsus bir kanundur? Neticede 
anladık ki bizim veraset ve intikal vergisi ka
nunu her ikisini birden kabul etmiştir. Yani bir 
defa, Türkiye hududlan dahilinde bulunan bilû
mum intikal ve veraset hâdiseleri, bu kanun 
mucibince bu vergiye tâbidir. Diğeri de Türk va
tandaşlarından birisi ecnebi memlekette de olsa 
kendisine mal intikal etti mi idi; bize veraset ve 
intikal vergisi verecektir. Bu esaslara göre dü
şündük ki, bir ecnebi Türkiyededir, fakat ken
disine Türkiyede mal intikal etmiştir. Kanunun 

• mm • 

B Î R I N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Esat Sagay 
KÂTİBLEB — Hamdi (Mersin), Haydar Rüştü (Denizli) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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kabul ettiği mülkî esasa göre buradaki mallan 
için vergi verecektir. Fakat ecnebi bir memle
kette kendisine bu yolda bir mal intikal etmiş 
ise ondan vergi alınmayacaktır. Yalnız o malla
ra maksur olmak üzere ve bu esasa göre bir tef
sir fıkrası hazırladık. Bu esası Maliye vekâleti
nin mümessili hazır olduğu halde kanundan 
anladığımız budur diye mutabık kaldık. Maliye 
ve Bütçe encümenleri de bu esası kabul etmiş
lerdir. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Fık
rayı reye koyuyorum. Onay bulanlar . . . Bulma
yanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Ruznamedeki müstacel maddelere geçmeden 
evvel; müstacel olduğu için basılmış ve saym 
üyelere bu gün dağıtılmış olan üç kanun lâyi
hası vardır. Biri, gelen evrak içerisinde 10 ncu 
sayıdaki münakaledir. İkincisi, 12 nci sayıda 
idarei umumiyei vilâyat kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındadır, üçüncüsü, 
13 numarada, intihabı trcıebuısan kanununun 32 
sayılı kanunla tadil edilen bazı maddelerinin 
değiştirilmesii hakkındadır. Bunların müstace-
len müzakere olunmak üzere ruznameye alın
masını Yüksek Heyete arzediyorum. Onay bu
lanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

2 — I}aihüvye vekilliği 1934 yılı bütçesinde 
12 000 lifalık münakale yapılntası hakkında 
1/1179, Nfafia> vekilliği 1934 yılı bütçesihde 
120 000 liralık münatyale yapılması hakkında 
1/1180, Maliye vekâletüe Düyunu umumiye ve 
Tapu ve kadastro umum •müdürlüğü 1934 yılı 
bütçelerinde 14 640 lwmlık münakale yapılmmı 
hakkında 1/1190 numaralı kwtmn\ lâyihaDarile 
îdape heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1934 yılı 
bütçeşnim 1 nci faslının 5 n^-i nifiâde sindeki tah
silat hakkında 2/135 numaralı kanun teklifi ve 
Bütçe encümeni mazbatası [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın heyeti umumiyesi 
için söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini onay bulanlar ... Onay 
bulmayanlar ... Onay bulunmuştur. 

1934 malî yılı umumî muvazene kanununa bağ
lı bütçelerde bazı değişiklik yapılmasına 

dair kanun 
MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî muva

zenesine giren daire bütçelerinin ilişik cetvelde 
yazılı fasılları arasmda 166 640 liralık müna
kale yapılmıştır. 

F. 
150 

CETVEL 
Maliye vekâleti 

İşletme 
Lira 

500 

[1] 80 numarah basmayazı zaptın sonundadır. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmayanlar... 
Onay bulunmuştur. 

Tensib ederseniz, bütçe müzakeresinde yap
tığımız gibi rakamlar hakkında bir itiraz vaki 
olmazsa onaylanmış diye geçelim (Muvafık ses
leri). 
F. Lira 
154 Bedeli icar, masarifi muhakeme 5 500 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
160 Mahcuz mallann nakliye ve satış 

masrafı 1 040 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

180 Masarifi gayrimelhuza 1 400 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

Düyunu umumiye 
205 1885 numaralı kanun mucibince İs

tanbul mecburî istimlâk bedeli 2 700 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

220 Mahkûmübih borçlar 2 500 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur., 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

230 Demirbaş 1 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

Dahiliye vekâleti 
313 1683 numaralı kanunun 58 nci mad

desi mucibince verilecek tekaüd 
ikramiyesi ve 1700 numaralı kanu
nun üçüncü maddesi mucibince ve
rilecek ikramiye 10 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

325 Defatir ve evrakı matbua 2 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
382 İstihbarat masrafı 20 000 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
Nafıa vekâleti 

614 Muvakkat müstahdemler 2 500 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

617 Muvakkat tazminat 16 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

620 Yeni vekâlet binasının tefrişi ve de
mirbaş masarifi umumiyesi 15 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

628 Memurlar harcırahı 17 500 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

629 Mükâleme bedeli 1 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

633 Sular masrafı ' 60 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

635 Kitab ve fennî risaleler bedelile 
neşredilecek fennî eserlerin, hari
taların tabı ve teclid masrafları ve 
aleûmum telif ve tercüme için veri
lecek ücret ve mükâfat 5 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

649 Açık maaşı 3 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
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Birinci maddeyi onay bulanlar ... Bulmayan

lar ... Onay bulunmuştur. 
MADDE 2 — Büyük Millet Meclisi 1934 malî 

yılı bütçesinin birinci f aslmm 5 nci maddecinden 
verilmekte olan tahsisat 2603 sayılı kanunun 5 
nci maddesindeki hükme göre verilir. 

BAŞKAN — ikinci madde hakkında söz is
teyen var mı? Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Kanunun bütününü açık reye arzediyorum. 
3 — İdarei umumiyet vilâyat kanunumun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/11.92) [1] 

BAŞKAN — Kanunun bütünü baklanda söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini onay bu
lanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

İdarei usmumiyei vilâyat-kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — idarei umumiyei vilâyat kanu
nunun 103 ncü maddesini değiştiren 2 haziran 
1926 tarihli 894 sayılı kanun aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Her vilâyette bir umumî meclis bulunur. Vi
lâyet umumî meclislerinin üyeleri kazalar tara
fından seçilir. 

Kazalar her on beş bin nüfus için bir üye 
göndermek hakkını haizdir. Şöyle ki: 

On beş binden yirmi bine kadar bir, yirmi 
bin birden otuz bine kadar iki, otuz bin birden 
kırk bine kadar üç, kırk bin birden altmış bi
ne kadar dört, bundan sonra her yirmi bin için 
bir üye seçilecektir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz 
isteyen var mı? 

DAHİLÎYE En. NAMINA ŞÜKRÜ (Çanak
kale) — Dahiliye vekâletinin esbabı mucibesin-
de zikrolunduğu üzere bu kanunun şevkinden 
maksad, evvelce belediye kanunu mucibince be
lediyelere aza seçmek ve seçilmek hakkına nail 
olan kadınlarımızın, son defa kabul buyurulmuş 
olan bir kanunla da Büyük Meclise aza seçmek 
ve seçilmek hakkma malik bulunmaları kabul 
edilmişti. Bu arada vilâyetlerin mahallî işlerine 
bakan meclislerden kadınlarımızın uzak bulun-
-ması, tabiî büyük bir boşluk teşkil edecekti. Bu 

[1] 76 numaralı basmayazı zaptın sonund-adır, 

maksadla Dahiliye vekâleti, bu kanunun sevket-
miş ve encümenimiz de bunu alkışlarla kabul 
etmiştir. Binaenaleyh kanunun ruhu, her on beş 
bin nüfus, bittabi kadın ve erkeğin bulunması
nı âmirdir, burada açıkça zikretmedik, mutlak 
olarak zikretmedik. Çünkü vatandaş olan ka
dınları da ayni hakka malik telâkki ettik. Fa
kat şimdi bir arkadaşımın vaki olan bir suali 
beni bu izhatı vermeğe şevketti. Binaenaleyh 
arzediyorum ki 15 bin nüfustan maksad, kadın 
ve erkek nüfusdur. 

GENERAL İHSAN (Giresun) — Maddeye 
ilâvesi lâzım değil mi? 

DAHİLİYE En. M. M. ŞÜKRÜ (Çanakka
le) — Arzettikten sonra madde tavazzuh etmiş
tir. Zaten maddede mutlak zikredilmiştir. Zan
nediyorum ki maddeye ilâvesi pek lüzumlu değil
dir. Maahaza bendeniz kabul ediyorum. 

GENERAL İHSAN (Giresun) — Her 15 bin 
kadm ve erkek nüfus dense; yani maddede tas
rih edilse faydalı olacaktır. Teşkilâtı esasiyenin 
tadilâtında da maddede zikredilmiştir. Tatbikat
ta teşevvüşü mucib olmaması için tasrih etmek 
faydalıdır. 

/ABDÜLMUTTALlB (Malatya) — Encümen
de bu madde tesbit olunurken kadm ve erkek her 
15 bin nüfus için bir üye seçilmesi kabul edil
mişti. Bendeniz bu kaydin ilâvesini arzu teklif 
edecektim: 

« Kazalar her 15 bin nüfus için . . . » denmek
tedir. Bunun yerine « Kazalar kadın ve erkek 
her 15 bin nüfus için . . . » denecektir. 

BAŞKAN — « Kazalar kadın ve erkek her 
15 bin nüfus için . . . » şeklinde maddeyi tashih 
ediyoruz. 

Maddeyi bu suretle onay bulanlar . . . Bulma
yanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — idarei umumiyei vilâyat kanu
nunun 108 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Meclisi umumii vilâyat üyesi dört yıl ifayi 
hizmet etmek üzere seçilir. Müddetini bitirenler 
tekrar seçilebilirler. Bu dört yıl seçimin bittiği 
günden başlar. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden sonra ilk yapılacak mebus seçiminin ya
pıldığı ay içinde bütün vilâyetlerin umumî mec
lis üyeleri yeniden seçilir. \ 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümleri neşrin
den başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini İcra 
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Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Kanunun (bütününü onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

4 — İntihabı mebusan kanununun 320 sayılı 
kanunla tadil edilen 21 ve 23 ncüm addelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye 
encümeni mazbatası (1/1193) [1] 

BAŞKAN — Bu kanunun bütünü hakkında 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini onay. 
bulanlar... Bulmayanlar... Onay bulunmuştur. 

İntihabı mebusan kanunu muvakkatinin bazı 
mevaddmı muaddil 3 nisan 1339 tarih ve 320 

sayılı kanunun 5 nci maddesini değiştiren 
kanun 

MADDE 1 — 3 nisan 1339 tarih ve 320 sa
yılı kanunun beşinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Bir nahiye dahilinde bulunan kadın ve er
kek nüfustan her 400 kişi için bir müntehibi sa-
ni seçilir. Bu miktardan fazlası için aşağıdaki 
gibi muamele yapılır: 

600 e kadar (1), 601 den bine kadar (2), 
1001 den bin dörd yüze kadar (3) ve fazlası için 
bu gidişle müntehibi sani seçilir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi onay bulan
lar'. . . Bulmayanlar... Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden başlar. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi onay bulan
l a r . . . Bulmayanlar,.. Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi onay bulan
l a r . . . Bulmayanlar... Onay bulunmuştur. 

Kanunun bütününü reye koyuyorum. Onay 
bulanlar... Bulmayanlar... Onay bulunmuştur. 

Münakale hakkındaki kanuna rey verecek var 
mı? (Yok sesleri) 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

5 — Posta, telgraf ve telefon mnum müdür
lüğü 1934 yılı bütçesinde 19 000 liralık münakale 
yapılması Hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/1178) [2] 

BAŞKAN — Kanunun bütünü hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini onay 
bulanlar ... Onay bulmayanlar ... Onay bulun
muştur. 

[1] 78 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 66 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 
1934 malî yılı bütçesinde 19 000 liralık 

münakale yapılması hakkında kanun 
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1934 malî yılı bütçesinin ilişik cet
velde yazılı fasıl ve maddeleri arasmda 19 000 
liralık münakale yapılmıştır. 

CETVEL 
P. Lira 
3 Muvakkat tazminat 3 000 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
13 Harcırah 6 000 

BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
18 Telsiz telgraf ve telefon malzeme 

işletme ve tamir masrafı 6 000 
BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 

26 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 4 000 

, BAŞKAN — Onay bulunmuştur. 
Birinci maddeyi reyinize koyuyorum. Onay 

bulanlar ... Bulmayanlar ... Onay bulunmuştur. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmayanlar... 

Onay bulunmuştur. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye ve Nafıa bakanları memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi Onaylıyanlar ... Onay 

bulmayanlar ... Onay bulunmuştur. 
Kanunun tümünü açık reye arzediyorum. 
İkinci müzakeresi yapılacak kanun lâyihala

rına geçiyoruz: 
6 — Beynelmilel telekomünikasyon mukave

lesile telli ve telsiz telgrtaf ve telefon nizamnMne-
sinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hari
ciye ve Nafıa' encümenleri mazbataları (1/1109) 
[1] 

BAŞKAN — Kanunun ikinci müzakeresidir. 

Beynelmilel Telekomünikasyon mukavelesile telli 
ve telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tas

diki hakkmda kanun 
MADDE 1 — 1932 senesinde Madridde imza 

edilmiş olan beynelmilel Telekomünikasyon mu
kavelesile telgraf ve telsiz telgraf ve telefon ni
zamnamesi tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar ... Bul
mayanlar ... Onaylanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

[1] Birinci müzakeresi 17 nci inikat 'zaptın-
dadır. 
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BAŞKAN — Onaylıyanlar ... Onaylamayan

lar ... Onaylanmıştır. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Nafıa vekili memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul

mayanlar . . . Onaylanmıştır. 
Kanunun bütününü açık reye koyuyorum. 
7 — Demiryollar ile beynelmilel eşya ve yol

cu nakliyatına dair olan mukavelelerin tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa en-
cümenleri mazbataları (1/1031) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, madde
leri okutuyorum: 

Demiryollar ile beynelmilel eşya ve yolcu nak
liyatına dair olan C. I. M. 0 .1 . V. mukavelele
rinin 23 teşrinisani 1933 de Romada kabul olu
nan yeni metinlerinin tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — Demiryollarla beynelmilel eş
ya nakliyatına dair olan C. I. M. ve yolcu nakli
yatına dair olan C. I. V. mukavelelerinin Roma
da 23 teşrinisani 1933 de kabul olunub 30 mart 
1934 de imza olunan yeni metinleri 0. I. M. in 
sekiz zeyli ile C. I. V. nin iki zeyli kabul ve tas
dik olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Onaylayanlar... Onaylamayan
la r . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini tatbi-
ka Hariciye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Onaylanmıştır. 

Kanunun bütününü açık reye koyuyorum. 
Ruznamemizde birinci müzakeresi yapılacak 

11 madde vardır. Bunlarm hepsinin müstacelen 
müzakeresi teklif ediliyor. Onay bulanlar... Bul-
mıyanlar... Onay bulmuştur. 

8 — Ankarada yapılacak emniyet abidesi hey
keller ve teferruatından gümrük resmi alınma
ması hakkında kanun lâyihası ve Gümrük ve İn
hisarlar , Maliye ve Bütze encümenleri mazbata
ları (1/1130) [2\ 

BAŞKAN — Kanunun bütünü için söz iste
yen var mı? (Yoktur sesleri). 

Maddelere geçilmesini onay bulanlar... Onay 
bulmıyanlar... Onay bulunmuştur. 

[1] Birinci müzakeresi 17 nci inikad zapttn-
dadır. 

[2] 67 sayılı basmayan zabtın sonundadır. 

Ankarada yaptırılan Emniyet abidesinin hey
keltıraşlık işleri araşma giren heykeller ile par-
çalarmm gümrük resminden istisnası hakkmda 

kanun 
MADDE 1 — Ankarada yaptırılan Emniyet 

abidesinin heykeltraşlık işleri araşma bronz hey
keller ile ilişik listedeki parçalan gümrük res
minden muaftır. 

Liste 
Parça 

17 Sökülmüş bronz heykel parçalan 5 440 
kilo 

Sandık 

1 Bronzdan 65 harf parçası ve 110 vida 
safi 84 kilo. 

BAŞKAN — Maddeyi liste ile beraber onay 
bulanlar.. Bulmıyanlar... Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmıyanlar.. 
Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maliye 
ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmryanlar.. 
Onay bulunmuştur. 

Kanunun bütününü açık reye arzediyorum. 
9 — Askerî ceza kanununun bazı maddeleri

nin değiştirilmesine ve 147 ve 150 nci maddele
rine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/1006) [1] 

BAŞKAN — Kanunun bütünü için söz isteyen 
var mı? (Yoktur sesleri). 

Maddelere geçilmesini onay bulanlar... Bul
mıyanlar... Onay bulunmuştur. 

Askerî ceza kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve iki maddesine birer fıkra ek-

lenmseine dair kanun 
MADDE 1 — 1632 sayılı Askerî ceza kanu

nunun 66 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası
nın (A) bendi aşağıda yazıldığı gibi değiştiril
miştir:. 

A) Suçlu silâh, mühimmat ve bunlarm teç
hizat veya nakil vesitalarrndan ve hayvanlardan 
birini veya ordu hizmetlerine tahsis edilen her 
hangi bir şeyi beraberinde götürmüşse; 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmıyanlar... 
Onay bulunmuştur. 

MAMDDE 2 — Askerî ceza kanununun 67 nci 
maddesinin 3 numaralı fıkrasmm (A) bendi aşa-

[1] 60 sayılı basmayazt zabtın sonundadır. 
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ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Suçlu, silâh, mühimmat ve teçhizat ve melbu-
satmdan veya nakil vasitalarmdan ve hayvan
lardan birini veya ordu hizmetlerine tahsis edi
len her hangi bir şeyi beraberinde götürmüsse; 

Ad. En. ADINA RARÎF (Trabzon) — 2 nci 
maddenin ikinci fıkrasında (Suçlu, silâh, mühim
mat ve teçhizat ve melbusatından veya nakil 
vasitalarmdan) yazılmıştır. Söyleş olacaktır: 

Suçlu silâh, mühimmat ve bunların teçhizat 
veya nakil vasitalarmdan..). 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde onay bu
lanlar... Bulmıyanlar.. onaybuİunmuştur. 

MADDE 3 — Askerî ceza kanununun (147) 
nci maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiştiril
miştir : 

tzin alması icab eden askerî şahıslardan izin
siz evlenenler bir seneye kadar hapsolunurlar. 

Evlenmeleri kanuna göre yasak olan askerî 
şahıslardan evlenenler üç aydan bir seneye ka
dar hapsolunurlar. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 4 — Askerî cejza kanununun 150 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

3 - Türk ceza kanununun 403 ncü maddesin
de yazılı şeyleri kullanan veya yanında bulun
duran askerî şahıslar iki aydan altı aya kadar 
hapsedilir. Tekerrüründe zabitlerle askerî me
murların ordudan ihracına ve eğer bunu asker
likten çıkmak kasdile yapmış ise tardına ve ge
dikli küçük zabitlerin rütbesinin geri alınması
na ve askerî mektebler talebesi için askerî ce
za kanununun 154 ncü maddesinin birinci fıkra
sında yazılı hakların ziyama hükmoluur. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 5 — Askerî ceza kanununun 153 ncü 
maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki gibi 
değiştirilmiştir: 

1 - Fuhuş veya iffetsizliği anlaşılmış olan bir 
kadınla bilerek evlenen veya evlilik bağını de
vanı ettirmekte veya böyle bir kadını yanında 
bulundurmakta yahud karı koca gibi her hangi 
bir kadınla nikâhsız olarak devamlı surette ya
şamakta ısrar eden askerî şahısların ordudan 
ihracına ve bu fili askerlikten çıkmak maksa-
dile yapmış olduğu sabit olursa tardına hükmo-
lunur. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmayan
la r . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 6 — Askerî ceza kanununun 188 
nci maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiş
tir: 

1 - Bir disiplin cezasından şikâyet, cezalı ta
rafından veya kendisinin mafevkleri tarafından 
doğrudan doğruya yapılır. 

2 - Cezalı tarafından yapılacak şikayet an
cak tebliğinden bir gece sonra yapılabilir. 

3 - Şikâyet cezanın infazını geri bırakmaz. 
4 - Disiplin cezalan hakkında cezalı tara

fından yapılacak şikâyet üzerine karar vermeğe 
salahiyetli âmir, bu karann verileceği zamanda 
cezayı vermiş olan âmirin bir derece mafevki 
olan disiplin âmiridir. 

5 - Şikâyetler hemen tetkik edilerek bir ka
rara bağlanır. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 7 — Askerî ceza kanununun 189 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Şikâyetin kabulü veya reddi -189) 
1 - Şikâyet haklı görülürse ceza kaldırılır 

veya değiştirilir ve keyfiyet şahsî dosyalara 
ve efradın ceza defterlerine kayid ve müştekiye 
de bildirilir.' 

2 - infaz edilmiş olan para cezası kaldm-
lırsa alınan para geri verilir. 

3 - Ceza değiştirilirse: 
A - Eski ceza tamamen veya kısmen infaz 

edilmiş ise ve yeni ceza eski cezadan ağır bu-
bulunmuyorsa yeni ceza infaz edilmiş sayılır. 

B - Yeni ceza, infaz edilmiş olan cezadan 
daha ağır ise çekilen ceza mahsub olunur. Mah-
subda iki günlük oda hapsi bir günlük katıksız 
hapse karşı tutulur. 

C - Eski ile yeni cezanın mahsub kabiliyeti 
yoksa yeni ceza verilirken eski ceza göz önün
de tutulub bunun için disiplin âmiri yeni ce-
zayi tamamen veya kısmen indirebilir. 

D - Evvelce verilen ceza para cezası ise ve 
yeni ceza diğer bir nevi ceza ise alınan para 
iade olunur. 

4 - Şikâyetin esassız olduğu tebeyyün ederse 
reddolunur ve bu yüzden müştekiye ceza ve
rilmez (Madde 84). Ancak şikâyet ederken 
müstakil bir suç işlemiş veya bir disiplin te
cavüzünde bulunmuş ise aynca mesul olur, bu 
babda takibat icrası şikâyeti tedkik eden âmire 
aiddir. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmayan
la r . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 8 — Askerî ceza kanununun 190 
nci maddesi aşağıdaki şekilde yedinci bab ola
rak aynlmış ve değiştirilmiştir: 

Yedinci bab 
Âmir tarafından cezanm değiştirilmesi veya 

kaldınlması hakkında müracaatler 
Cezanm kaldırılması ve değiştirilmesi 

MADDE 190 — Cezayi veren âmir de verdiği 
cezanm kaldmlmasmı veya değiştirilmesini da
ha yüksek disiplin âmirinden isteyebilir. Yüksek 
âmir uygun görürse cezayi kaldırır veya değiş-
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tirir ve bu hususta 189 ncu madde hükümleri 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Madde onay bulunmuştur. 

MADDE 9 — Askerî ceza kanununun 191 
nci maddesi aşağıdaki şekilde sekizinci bab ola
rak aynlmış ve değiştirilmiştir: 

Sekizinci bab 
Disiplin cezalarına nezaret 

Cezanın kaldırılacağı ve değiştirileceği haller 
MADDE 191 — 1 - Bir disiplin âmiri, 
A - Bir madun tarafından verilen disiplin 

cezasını nevi ve derecesi itibarile uygun göre-
mezse, 

B - Oezayi verenin salâhiyetinden yukarı 
görürse cezayi değiştirebilir veya kaldırabilir. 

2 - Ceza gören kimse başka bir disiplin 
âmirinin salâhiyeti altma geçmiş ise evvelki di
siplin âmiri yalnız cezayi kaldırır. Yeni cezayi 
yeni disiplin âmiri tayin eder. 

3 — Ceza kaldırılır veya değiştirilirse 189 
ncu madde hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 11 — Bu kanunun bükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Kanunun bütününü onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Önceki kanunlara reylerini vermeyenler rey
lerini versinler. 

Bey toplama muamelesi bitmiştir. 
10 — 1931 senesi bütçesindes münakale yapıl

ması ve istiklâl harbi malûllerine verilecek pa
ra mükâfatı hakkında kanıma bağlı 3 numaralı 
cetvelin 3 sıra numarasında muharrer Emiro-
ğullarmdan Haydaroğlu Memed Alinin memleke
tinin Kırşehir olarak tashihine dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası (3/496) [1] 

BAŞKAN — Kanunun bütünü için söz iste
yen var mı? Maddelere geçilmesini onay bulan
la r . . . Bulmayanlar... Maddelere geçilmesi onay 
bulunmuştur. 

[1] 63 numaralı basmayazı zaptın sorumdadır. 

1931 senesi bütçesinde münakale yapılması 
ve istiklâl harbi malûllerine verilecek para 
mükâfatı hakkındaki kanuna bağlı 3 numaralı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 19 mayıs 1932 tarih ve 1964 

sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı 3 sayılı 
cetvelin 3 sıra numarasında yazılı Emiroğulla-
nndan 1302 doğumlu Memed Aliye aid künye 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Emiroğullanndan Haydaroğlu Memed Ali 
1302 Kırşehrin Çiftlikbala köyünden. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul-
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun 19 mayıs 1932 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yerine 
getirmeğe Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Kanunun bütününü onay bulanlar... Bulma
yanlar . . . Onay bulunmuştur. 

11 — Buğdayı koruma, karşılığı kanununun 
bazı maddelerinin .değiştirilmesine ve kanuna ekle
nen maddeler hakkında kanun lâyihası ve Mu
vakkat encümen mazbatası (1/1170) [1] 

BAŞKAN — Kanunun bütünü hakkında söz 
isteyen var mı? 

HALİL (İzmir) — Lâyihayı şimdi aldım. Gö
rüyorum ki, encümen yeniden tadilât yapmıştır. 
Bu hususta izahat verilmesini rica ediyorum. 

BÜTÇE E. REİSİ MUSTAFA ŞEREF ÖZ
KAN (Burdur) — Hükümetten gelen lâyiha 
10 000 nüfusdan aşağı olan kasaba ve şehirlerde 
bu verginin tatbikatını yalnız fabrikalara has
rediyordu. Fabrikalarla kara değirmenlerinden 
nüfusu on binden yukarı kasaba ve şehirlerden 
vergi alınacaktı. Bu esas üzerine encümende 
uzun uzadıya tedkikat yapıldı. Nüfusla tahdid 
etmekden ise bunu daha ziyade ticaretle müna-
sebetlendirmek, kanunun esas itibarile vazında 
takib edilen gayeye uygun olduğu görüldü ve 
kanun bu esas dahilinde tadile tâbi tutuldu. Tak
dim ve dağıtılan lâyiha da esas şundan ibaret
tir: Umumiyetle fabrikalardan çıkan unlar, 
buğdayı koruma vergisine tâbidir. Kara değir
menlerinde üğütülmüş olan unlar, prensib ola
rak buğdayı koruma vergisine tâbi değildir. An
cak bu değirmenlerde üğütülüb de çarşı ve pa
zarlarda satışa çıkarılanlar vergiye tâbi tutu
lacaktır. Tabu bu esas konmuş olmakla bera
ber vergide çok derin bir tadil yapılmış oluyor. 
O tadil de; müstahsillere, hatta müstahsil ol-

[1] 26 numaralı basmmjazı zaptın son-undadır. 
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mayıb da buğday satın alarak sırf kendi ihtiya
cı için kara değirmenlerinde unlarını üğütenler, 
bu unlarını doğrudan doğruya hiç bir vergiye 
tâbi olmaksızın ve hiç bir takibe maruz kalmak
sızın evlerine götürebilirler. Yalnız bunları sa
tışa çıkaracak olurlarsa o vakit satışa çıkarılmış 
olandan vergi alınacaktır. Bu suretle esaslı bir 
tadil icra edilmiş olduğu için bu gün yeni lâyi
ha takdim edilmiştir (Bravo sesleri). 

KÎTABCI HÜSNÜ (İzmir) — iktisadî Dev
letçilik siyasetimizin en bariz bir numunesi; bu 
buğdayı koruma kanunudur. Memleketin amu
du fıkarisini teşkil eden müstahsilleri kalkın
dırmak için diğer vatandaşlara bir vergi tahmil 
ediyoruz. Öyle bir vergi ki binnetice bu vergi
yi veren vatanda1-1-? da tabiatile bundan müs-
tefid olacaktır. Çünkü müstahsil kalkmmca, 
memleketin hayatı umumiyesinde büyük bir in
kişaf olacak ve bunu vermiş olan kimseler de 
bundan istifade edecektir. Bu kanunun bu ka
dar mühim ve faydalı olmasına rağmen, şimdiye 
kadar tatbikatında müstahsilden dahi vergi 
alınması, köylülerimizi hakikaten çok sıkıntılı 
bir vaziyete sokmuştu. Hükümet, bu vaziyeti 
nazarı dikkate alarak böyle bir tadil teklifi 
yaptı. Bilhassa Bay Mustafa Şerefin söylediği 
tarzda halkımızın sıkıntılı kısmını vergiye tâbi 
tutmamasını istihdaf etmesinden dolayı çok ye
rinde ve adilâne bir şeydir. Meclisin, son gün
lerinde böyle bir karar ittihaz etmesi her halde 
Meclisimiz için büyük, tatlı bir iştir ( Okhay 
sesleri). Onun için kanunun esası hakkında söy
lenecek başka bir şey yoktur. Yalnız çıkmışken 
bir nokta soracağım. Bu kanunda undan alınan 
vergi yekûnu ile makarna ve bisküviden alınan 
vergi yekûnunu Maliye bakanı söyleyebilir mi? 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRÂLI ( Ela 
ziz) — Maddesi gelince söylerim. 

KlTABCI HÜSNÜ (izmir) — Pekâlâ ben de 
maddede söylerim. 

HALlL ( tztmir ) — Kanunun bir cihetteki 
mahzuru hemen denilebilir İri kamilen izale edil
miştir. Demokraside müsavatın en 'büyük tatbik 
yeri, vatandaşların vergi nazarındaki müsavatı
dır. Binaenaleyh 10 bin nüfuslu olan kasabada 
bulunanlar istisna edilecek, ondan yukarı nü
fuslu olan kasabalarda bulunanlar vergi vere
cek. Bu, demokrasi ile kabili telif değildir. Bi
naenaleyh son tadilâtla encümen yalnız değir
men noktai nazarından ikiye tefrik ederek fab
rikadan çıkan unlardan vergi alıyor. Kara de
ğirmenlerinden çıkanlardan vergi almıyor. Bu 
suretle müstahsilin yükünü büyük mikyasta 
tahfif ediyor. Yalnız kara değirmenlerine bu 
suretle istisnaî bir şekil tatbik edilmesi, fabri
kaların işi üzerinde fena ve muzır tesirler yapa
bilecek bir netice çıkması muhtemel olduğunu 
esbabı mucibe de söyliyor. Kara değirmenlerin
de öğütülen unları elde elekten geçirmek sure-
tile fabrika unu yiyenler bu unu yiyeceklerdir. 

Bu suretle fabrikalarla kara değirmenleri ara
sında büyük bir şey çıkacaktır. Encümen, Hü
kümete bu hususta tedbir almasını da tavsiye 
ediyor. Yani değirmenciliğin memlekette 
böyle mütekâmil bir inkişafı, buğdayı koruma 
için en mühim bir şeydir. Çünkü dışarıdan ge
lecek olan birinci nevi unlarla fabrikalarımız 
dahilî piyasada rekabet edebilecekler ve bu su
retle hariçten ithalât kesilecektir. Onun için fab
rikaların vaziyeti de nazarı dikkate alınmalı. 
Çünkü fabrikalar bu suretle hem daha mükem
mel un çıkarmak, hem de unun maliyet fiatinde 
şey yapmak suretinde netice itibarile büyük 
mikyasta refahı umumiyeye de hizmet ediyor
lar demektir. Binaenaleyh mütekâmil fabrika
lara zarar verecek surette kanunî bir tedbir alın
masını, fikri terakkiye de muvafık bulmam. 
Onun için madem ki fabrikalara inhisar ettir
mek yolu tutulmuştur - istikbal için arzediyorum -
maksad daha ziyade müstehliklere hasretmek ol
duğuna göre, zaten mevzu da doğrudan doğruya 
budur, vergiyi ekmek üzerinden almak sureti-
le fabrikaların ununu çıkarmak zannederim da
ha doğru olur. Mademki gaye, müstehlikten al
maktır, o halde fırınlardaki ekmekten vergi 
alınması şeklinde tadil edilirse fikri terakkiye 
daha muvafık surette hareket edilmiş olur zan
nederim. ilerisi için arzediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad
delere geçilmesini onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

Buğdayı koruma karşılığı kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 30 - V -1934 tarih ve 2466 sa
yılı kanunun birinci, dördüncü ve dokuzuncu 
maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Değişen 1 nci madde — Memleket içerisin
deki fabrikalarda yapılan veya bu kanuna göre 
fabrika sayılmayan değirmenlerde öğütülüb de 
satışa çıkarılan veya yabancı memleketlerden 
getirilen her türlü buğday ve çavdar unları ve 
irmik (Fabrika tabirile işletici kuvvet ne olur
sa olsun vals veya elek tertibatını veya her iki
sini havi olan un fabrika ve değirmenleri kas-
dedilmiştir). 

Memleket içerisindeki fabrika ve imalâtha
nelerde yapılan veya yabancı memleketlerden 
getirilen her türlü bisküvi, makarna ve şehriye; 
buğdayı koruma karşılığı vergisine tâbidir. Bu 
kanun mucibince fabrika sayılmayan değirmen
lerde öğütülüb de satışa çıkarılmayan unlar bu 
vergiden müstesnadır. — 

Fabrika sayılmayan değirmenlerde öğütülen 
unlardan satılık ekmek yapan firmaları, imal 
miktarları esas tutularak toptan vergiye bağ
lamağa Maliye vekili salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Değiştirilecek birinci madde 

— 238 — 



î : 20 22 12-1934 C : 1 
hakkında söz isteyen var mı? 

KİTABCI HÜSNÜ (İzmir) — Biraz evvel 
sorduğum sualin cevabını alayım ki cna göre 
maruzatta bulunacağım. 

MALİYE VEKİLİ FUAD (Elâziz) — 4 ay
lık hasılat yekûnu, iki milyon üç yüz yetmiş 
bin dokuz yüz seksen üç lira. Bunun içerisin
de 17 000 küsur lirası makarna, bisküvi ve sai-
reden alınmıştır. 

KİTABCI HÜSNÜ (İzmir) — Aldığım ra
kamlar gösteriyor ki, bizim makarna ve bisküvi 
üzerinde yürümemiz manasızdır. 2 milyon lira 
içinde 17 000 liranın, kıymeti yoktur. Bizim 
maksadımızı diğer vergiler temin ediyor. Ma
karnadan niçin istiyorlar? Makarna bir gıda 
maddesidir, ihtiyacı zarurî vardır. 

Makarnayı lüks telâkki etmek doğru değil
dir. Makarnanın lüks kısımları vardır. İsterse
niz bu kısmı vergiye tâbi tutalım. Halkın aşağı 
tabakası bilhassa makarna yer. Makarnanın un 
kısmından iki kuruş, iki kuruş ta makarna kıs
mından zammedersek bu 16 kuruş oluyor. Bu 
vergi fazladır. Makarna halkın bir çok kısmı 
için gıda teşkil eder. 

İkinci kısım : Türkofisden aldığım malûmata 
göre; bisküvilerimiz memleket haricine çıkıyor. 
Arabistanda bisküvilerimiz mahreç bulmuştur. 
Bizim mamul unlarımızın dışarı gitmesini takvi
ye edelim. Binaenaleyh bu kanunu tadil eder
ken diğer müstahsillerimizi sevindirdiğimiz gibi 
fakir tabakanın ihtiyacını kolaylaştıralım; ma
karnayı bundan istisna edelim. 

12 kuruşa mal olan bir şeyden 4 kuruş vergi 
almak doğru değil. Söylediğiniz rakam da bu
nun kıymetini gösteriyor. 

MALİYE VEKİLİ FUAD — Bu 17 bin lira 
dört aylıkdır. 

KİTABCI HÜSNÜ (İzmir) — Öyleyse, sene
liği olsa olsa 61 bin lira etsin. Milyonların için
de bunun bir kıymeti olmaz. Maksadımız; kal
kınmayı temin etmek, Ziraat bankasının zara-
rnı karşılamaktır. Bunu başka şekilde de ya
pabiliriz. Ümid ederim ki, haklı oîan bu fikrimi 
Hükümet ve Encümen de kabul eder. 

EMİN (Eskişehir) — Arkadaşımız Bay Hüs
nü zannederim ki, kanunun derecei şümulünü 
iyice kavrayamadılar. Şimdi kanunda yapılan 
tadilâtta, encümen reisinin izah buyurdukları 
veçhile, fazla tevakkuf edilmediği için hepimiz 
anlayamadık. Ben içinde bulunduğum için bir 
kaç noktayı tavzih edeyim. 

Şimdi bu kanun diyor ki; Buğdayı alıb kara 
değirmeninde üğüten ve evinde kadınına ekmek 
yaptıran esnaf olsun, ne olursa olsun, fakirler 
bu vergiyi vermeyeceklerdir. Şimdi Bay Hüs
nü arkadaşımızın söylediği fakir tabaka, kara 
değirmeninde ununu üğüterek ve evinde makar
nasını kesdirerek bu vergiden kendi kendine kur
tulmuş bulunuyorlar. 

LÜTFİ MÜFİD (Kırşehir) — Erişte yapar-
! 1ar. 
| EMİN (Dölenerek) — Bizde makarna derler, 
[ erişte de denilirse bilmem her neise maksad şu-
| dur: Memleketimizde son buhran senelerinde, 

böyle istihsalâtımızın para etmediği bir zaman
da bu kanun ortaya çıksaydı, bu gün herkes 

| 5, nihayet 15 dönümden fazla ekin ekmeyecek 
' hale gelmişti. Buna muhitimizde iyice şahid 
! olduk. Bilhassa şu noktayı tebarüz ettirmek is-
: tiyorum. Bu kanun dos doğru müstahsili ko

rumuyor, ekmek yiyenleri koruyor. Bu gün beş 
, kuruşa ekmek yiyen adam, yarın kuraklık ol-
! duğu zaman yirmi kuruşa yemiyecek. 
| Eu kanunla bugün 40 paraya, fakat yarın 15 
j kuruşa sana ekmeği yedirmiyeceğiz. Arkadaş-
! lanmızın tersddüdleri tamamile zail olmuştur. 
' Kadınlarımız da artık ten bellikten büsbütün kur-
i tularak evinde ekmeğini, makaınasıiıı yapar. 
1 Bir adam nihayet evine üç ekmek alır, seneliği 9 
i lira eder. Bir senede vereceği 9 lira için ekmek 
| yapmak üzere evinde teşkilât yapmaz. O da ver-
i giyi versin. Bu sene 7 veya 8 kuruşa yedireceğiz, 

gelecek sene de öyle. Binaenaleyh kanun enfes 
* olmuştur. Herkes bu vergiyi güle, güle verecek-
j tir. 

REŞİT (Gazi Antep) — Bu kanun, muvafık 
I olan bir kanundur. Yalnız Maliye vekilinden 
; bir şey sual edeceğim. Tabiî cevabını verirler, 

ümüt ederim. Makarna ile şehriyeden bahsetti
ler. Makarnayı birinci, ikinci tabaka yer. 2, 3 
kuruş fazla versin; ne beis var? Bunun fuka
raya, hanı mala tesiri yoktur. Yalnız bazı mem
leketlerde uncular vardır. Banlardan fukaralar 
UR satın alırlar. Bu memlekette 2, 3 uncu vardır. 

; Buna bir değirmenci mi, yoksa bir muhafaza me-
. muru mu tutacaksınız?. 

Bazı memleketlerde herkes ununu kendisi 
üşütür, ekmeğini kendi yapar.. Buralarda ancak 

: ya iki, ya üç uncu vardır. Bu uncuların vere-
; bileceği vergi ayda 10 - 15 liradır. Bunlardan 

vergi ne suretle toplanacaktır, 30 lira aylıkla tu
tulacak bir memurla bu iş nasıl idare edilecektir? 
Meselâ bizim memleketimizin dokuz bin nüfusu 

j ve üç uncusu vardır, burada nasıl idare edecek-
i siniz?. 

Mal. V. FUAD (Elâziz) — Makarna, bisküvi 
hakkındaki vergiden istisnaya aid olan cevabı 

i Bay Reşid verdi. Yani birinci derecede ihtiyaca 
karşılık olan hükümlerden olmadığına göre bu 
kanunu çıkarmamakta bir sebeb yoktur. 

Diğer noktaya gelince; anladığıma göre, 
dükkâna getirip te satanlardır ki esasen bu 
dükkâncılar unu dükkâna getirib satıyorlarsa 
bu unun zaten evvelce vergisi alınmıştır. 

Böyle değilse; pazar yerine gelerek un alacak 
adamların unlarından da önceden vergi alınmış 

: bulunacaktır. 
| REŞİD (Gazi Antep) — Bendenizin maksa-
ı dım o değildir. Demek istedim ki, bir uncu ay-
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da 15 lira vergi veriyor. Eu uncu için tayin ede
ceğiniz 30 liralık bir memur olunca bu masrafı 
nasıl karşılayacaksınız?. 

Mal. V. FUAD — Bu, kanunun tatbiki 
meselesidir. Bakacağız, bu hususta ne lazımsa 
yapmağa uğraşacağız. Bizim istediğimiz, kanu
nun emrettiği şeyleri yapmak, halkı izaç etme
mektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
teyen yoktur. Tadil hakkında bir takrir olmadı
ğına göre asıl kanunun değişen birinci maddesi
ni reye koyuyorum. Onay bulanlar . . . Bulma
yanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Sonra değişen dördüncü madde vardır. Onu 
da ayrıca reye koyacağım. Değişmiş olan her 
iki madde kabul edildikten sonra kanunun bi
rinci maddesini ayrıca reye koymak mecburiye
ti vardır. Şimdi değişen dördüncü maddeyi oku
yoruz. 

Değişen 4 ncü madde — Vergi, buğday ve 
çavdar unlarında 72 kiloluk gayrisafi sıklette 
birinci nevi un için çuval başına 150 kuruş, bun
dan aşağı nevideki unlar için çuval basma 100 
kuruştur. Birinci nevi unun evsafı îktısad ve 
Ziraat vekâletlerinde müştereken tayin olunur. 

Makarna, şehriye ve bisküvi fabrikaları kul
landıkları unları kendileri yaparlarsa bu unlar
dan da birinci nevi itibarile vergi alınır. 

Makarna, irmik ve bisküvilerin vergisi kilo 
başına iki kuruştur. 

Vergiye tâbi un fabrika ve değirmenleri çu
vallarını 72 kiloluk olarak hazırlamaya mec
burdurlar. Bu mecburiyetin tatbikına imkân gö
rülmeyen yerlerde Maliye vekili hükmün tatbi
kini nıünasib müddetle geciktirmeye salahiyet
lidir. 72 kiloluktan artık veya eksik çuvalların 
vergisi 7/ukanki nisbete göre hesablanır. 

BAŞKAN — Değişen dördüncü madde hak
kında söz isteyen var mı? 

İSMAİL KEMAL ALPASAR ( Çorum ) — 
Bir sual soracağım. Meselâ çeltikten, fabrikalar
da un öğütülmüş. Bu unun birinci veya ikinci 
nevi olduğunun tesbiti nerede yapılacak? Mer
keze mi gelecek voksa orada mı vapılacak? 

MALİYE BAKANI FUAD AĞRALI ( Elâ-
ziz ) — Unun evsafı fenniyesile alâkadar olan, 
vekâletin heyeti fenniyesi tarafından testoit edi
lecektir. Meselâ şu kadar glotini, nişastayı havi 
olan birinci, şu kadarı havi olan ikinci diye tes-
bit edilecektir. (Onay sesleri). 

BAŞKAN — Değişen dördüncü maddeyi 
onay bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulun
muştur. 

Değişen 9 ncu madde — Bu kanunun hükm-
lerine riayet etmeyenler hakkında aşağıdaki hü
kümler tatbik olunur: 

A) Değirmen, fabrika ve imalâthane sahibi, 
müdür ve mümessillerinden: 

1 - Bu kanuna göre tutulması lâzımgelen def -

teri tutmayan veya tasdik ettirmeyen veya bir 
kısım muamelelerini deftere geçirmeyenlerin bu 
suçlara taallûk eden müddete aid vergisi resen 
takdir olunarak bir kat fazlasile defaten tahsil 
ve kendilerine ayrıca 100 liradan 1 000 liraya 
kadar para cezası hükmolunur. Defaten tutulmuş 
olubda ibraz edilmediği takdirde tutulmamış 
sayılır ve ona göre ceza tatbik edilir. 

2 - Defterini veya makbuzunu tahrif eden
ler hakkında iki aydan üç seneye kadar hapis 
cezası hükmolunmalda beraber bundan mütevel-
lid vergi zıyaı iki kat fazlasile ve defaten tah
sil olunur. 

3 - Defterini kısmen veya tamamen imha 
edenler hakkında üç aydan beş seneye kadar ha -
pis cezası hükmolunmakla beraber kayidleri 
imha olunan müddete aid vergiler resen takdir 
edilerek üç kat fazlasile defaten tahsil olunur. 

B) Vergiye tâbi değirmen ve fabrikalardan 
buğday ve çavdar unlarının, kurşun mühürsüz 
ve nakliye tezkeresiz olarak ihracı ve nakli ve 
nerede üğütülmüş olursa olsun bu unların mü
hürsüz ve tezkeresiz satışa çıkarılması yasak
tır. Bu kanun mucibince fabrika sayılmayan de
ğirmenlerde öğütülmüş unları satlığa çıkarmak 
isteyenler unlarile birlikde bağlı oldukları Ma
liye dairesine müracaatla vergisini vermiye ve 
nakliye tezkeresi aîıb çuval veya kablanna kur
şun mühür koydurmaya mecburdurlar. İrmikler 
hakkmda da una aid hükümler tatbik olunur. 

Makarna, şehriye ve bisküvilerin pulsuz ola
rak fabrika ve imlâthanelerden çıkarılması ve 
memleket içinde nakli yasaktır. 

Değirmen, fabrika ve imalâthanesinden kur
şun mühürsüz veya pulsuz malı çıkartanlar ile 
bu malların sahihleri hakkında bir aydan bir 
seneye kadar hapis cezası hükmolunmakla bera
ber, kaçak mallar Türk ceza kanununun 36 ncı 
maddesinin son fıkrası hükmüne göre müsadere 
olunur. 

Kurşun mühürsüz veya pulsuz mallan yuka
rıda yazılı yasağa karşı bilerek nakledenlerle sa
tan ve satın alanlardan bu mallarm vergisi 
müştereken ve üç kat olarak defaten tahsil ve 
mallar yukarıki fıkra hükmüne göre müsadere 

olunur. 
C) Makarna, şehriye ve bisküvilerin bu ka

nunun meriyeti tarihinden üç ay sonra paketle 
satılması mecburidir. Bu mecburiyete riayet et-
miyenlerden kilo başına alınacak vergi beş kat 
olarak tahsil ve mallar -hakkında da yukarıki 
fıkrada yazılı müsadere hükmü tatbik olunur. 

Bu maddede yazılı suçların tekerrürü halinde 
cezalarla vergi zamları tazif edilir. Resen takdir 
hallerinde ve bunlara karşı yapılacak itiraz ve 
temyiz taleblerinde 2430 sayılı muamele ver
gisi kanununun hükümleri cari olur. 

ŞÜKRÜ (Bolu) — Encümenden bir sual, ver
giye tâbi olmayan değirmenlerde; pazarlar
da satılmak için öğütülecek unlar vardır. Bu 
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değirmenler, bu unlar için defter tutulacak mı? 

MUVAKKAT En. M. M. İSMAİL ( Şebin 
Karahisar) — Tutmayacaktır. 

KÎTABCI HÜSNÜ (İzmir) — Maddenin (A) 
frkrasının üçüncü numarası fazla gibi geliyor. 
Orada defterini imha edenler hakkında ceza ter-
tib ediliyor. Maddenin birinci fıkrasında def
terini göstermeyenler hakkında ceza veriliyor. 
Göstermemiş, imha etmiş ikiside birdir. Fakat 
burada şayanı nazar bir nokta vardır: Defteri
ni tahrif edenler için iki başka ceza tayin edi
liyor. Bu ceza üçüncü fıkraya nazaran daha 
fazla oluyor. İki aydan bir seneye kadardır. Bu
rada üç aydan beş seneye kadar oluyor. Bu iti
barla iki ceza arasmda bir nisbetsizlik vardır. 
Mücrim ne kadar kurnaz ise o kadar ağır ceza 
vermek lâzımdır. Günkü onun Önüne geçmek 
zordur. Defterini imha eden bir adam için veri
lecek ceza, defterini tahrif eden bir adama ve
rilecek cezadan daha az olmalıdır. 

Halbuki burada aksine olmuştur. Tahrifle 
imha arasmda bir fark görülmüyor. Nisbetsizlik 
vardır. 

BAŞKAN — Teklif mi yapıyorsunuz, sual 
mi soruyorsunuz? 

KÎTABCI HÜSNÜ (tzmir) — Sualdir. Oevab 
tatmin etmezse söz söyleyeceğim. 

BÜTÇE En. BAŞKANI MUSTAFA ŞEREF 
ÖZKAN (Burdur) — Efendim, Bay Hüsnü arka
daşımız defteri göstermemekle defteri imha et
mek arasmda büyük bir fark görmüyorlar. Bu 
nun farkı gayet açıktır. Ceza kanunları, vergi 
kanunlar, hangisi ele alınırsa alınsın, onlara na
zaran mevcud defteri g'östermemek ayrı bir cü
rümdür, mevcud defteri büsbütün imha etmek 
ayrı bir cürümdür. Bu itibarla fiiller ayrı ayrı 
olduğu için her birine karşı da ayrı ayrı ceza 
tertib ederek suçlandınlması lâzımdır. Bu iti
barladır ki defteri göstermeyene ayrı ceza, mev
cud defteri büsbütün imha edene de ayrı ceza 
koyduk. 

tkinci olarak; defteri tahrif edenler üç sene, 
defteri imha edenler de beş seneye kadar ceza 
göreceklerdir. Tahrif suçu imha suçundan daha 
ağırdır. İstenirdi ki tahrif için beş sene ceza kon
sun, imha için de üç sene konsun. Biz encümen
de müzakere ederken bunu böyle görmedik. Def 
terin bir noktasını tahrif etmekle defteri büs
bütün imha etmek arasında cürmü kasdi itiba-
rile ağırlığını daha ziyade gördük. Defterin bir 
noktasını tahrif eden şüphesiz yalnız bu tahrife 
maksur bir suç işlemiştir. Defteri büsbütün im
ha eden ise kendisini, Devletin yaptığı bu vergi
ler hakkındaki kanundan muaf tutmak için 
Devleti tamamen aldatmıştır. Kendilerinin de 
söyledikleri gibi, cürmü daha geniş bir sahada 
tutmuştur. Onun için cürmü daha büyük ve 
ve daha şümullü değil midir? İkincisi buna 

benzer bir çok kanunlarımız vardır. Meselâ, mu
amele vergisi kanunu, kazanç kanunu, bun

larda da hükümler, ayni şekilde tahrif eden
ler hakkında daha şiddetlidir. Bunlarla mütena
zır gitmiştir. Şimdi buyurduğunuz gibi defteri
ni imha eden bir adam nasıl bütün vergiler hak
kında bir suikasd yapıyorsa defterini ibraz etme
yen adamda da bu suikasdı görüyor musunuz? 

Evvelâ defterini ibraz etmeyen kimsenin def
terini mevcud olduğunun sabit olması lâzım
dır. Halbuki imha eden defterini kasden bü
tün bütün ortadan kaldırmış demektir. Defte
rini tahrif edenin yine defterinden muamele yü
rütmek kabil olabilir. Halbuki defterini imha 
edenin muamelesinden hiç haberdar olamayacak-
dır. Onun için encümen tahrifi keyfiyetini da
ha hafif bulmuştur. 

SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Efen
dim, Bay Şükrü bir sual sordular; dediler ki: ka
ra değirmenlerinde üğütülüb de çarşıya; satışa 
giden unlar için değirmenci defter tutacak mı
dır? Cevaben hayır dediler. Halbuki maddede 
değirmenlerden kurşunsuz çuval çıkarmak me-
nediliyor, buna nazaran sorulan sual ile verilen 
cevab aykırı düşüyor. 

MUVAKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ İSMAİL (Şebin Karahisar) — Efen
dim, birinci maddenin sondan ikinci fıkrası oku
nacak olursa bunun serbest olduğu orada gayet 
sarih bir suretde görülür. Zaten bu defterleri 
tutmak mecburiyeti de doğrudan doğruya fabri
kalara aiddir. 

Bu fabrikalar haricindeki değirmenlerin un
ları birinci maddenin hükmüne nazaran vergiye 
tâbi tutulmamıştır. Bunlar vergiye tâbi tutulma
dığı maddede sarahaten zikredilmiştir. Yalnız 
bunlar satışa çıkarılırsa vergiye tâbi olacağı gös
terilmiştir. Binaenaleyh asıl olan bunların ver
giye tâbi olmaması olduğuna nazaran satışa çı
karıldığı zaman nasıl vergi vereceğini bu mad
denin son fıkrası gösteriyor. 

RUŞENİ (Samsun) — Defter imha eden bir 
adamın imha keyfiyeti mahkemece tesbit edil
dikten sonra mı ceza yiyecek, meselâ çaldmrsa 
kazaya uğrarsa? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ İSMAİL (Şebin Karahisar) — Mah
keme kararile olacaktır. 

BAŞKAN — Değişen 9 ncu maddeyi onay bu
lanlar . . . Bulmayanlar... Onay bulunmuştur. 

Bu kanunun birinci maddesi şimdi kabul bu
yurduğunuz değişen 1, 4, 9 ncu maddelerden iba-
retdir. 

Birinci maddeyi reye koyuyorum. Onay bu
lanlar . . . Bulmayanlar... Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — 30 - V -1934 tarih 2466 sayılı 
kanunun 13 ncü maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Buğdayın mubayaa, muhafaza, nakil ve mem
leket içinde ve dışında satışı ile buna müteferri 
işler ticarî mahiytde olub 2Ö56 ve 2303 sayılı ka-
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hunların tatbikma aid muameleler muhasebei 
umumiye kanunu ile artırma ve eksiltme ve iha
le kanunu hükümlerine ve Divanı muhasebatın 
vize ve murakabesine tâbi değildir. 

Ancak bu muamelelerin neticelerine aid ban
ka tarafından verilecek hesablar her sene sonu-
da Divaı muhasebatdan tayin edilecek iki zat 
ile Maliye, İktısad ve Ziraat vekâletlerinden ta
yin olunacak birer zatden müteşekkil heyet ma-
rifetile bütün hesab ve muamelelere bakılmak su-
retile tedkik edilir. Heyet bu hesabları kendile
rine tevdi tarihinden itibaren bir ay zarfında 
tedkik ve bir rapor ile Maliye vekâletine tevdi 
eder. Maliye vekâleti de hesablar ile raporu ken
di mütaleasını da ilâve ederek tedkik ve tasdik 
olunmak üzere bir ay zarfında Büyük Millet Mec
lisi Bütçe, Maliye, İktısad ve Divanı muhasebat 
encümenlerinden mürekkeb Umumî heyete tevdi 
eder. 

Umumî heyetin tasdik karan alâkadar me
murların ibrası hükmündedir. 

BAŞKAN — İkinci madde için söz isteyen 
var mı? Onay bualnlar . . . Bulmayanlar . . . Onay 
bulunmuştur. 

MADDE 3 — Her nevi çarşı fırınları ile 
un ve irmikden mamul maddeleri hazırlayıb 
satan müesseseler vergisi verilmiş un kullan
maya mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet et
meyenlerin ellerindeki kaçak unlar Türk ceza 
kanununun 36 ncı maddesinin son fıkrası mu
cibince müsadere olunmakla beraber vergileri 
beş kat olarak defaten tahsil edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 4 — 30 - V -1934 tarih ve 2466 sa
yılı kanunun ikinci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADD 5 — Bu kanunun meriyeti tarihin
den itibaren her hangi türlü olursa olsun ye
niden un fabrika ve değirmenleri açılması ve 

mevcud değirmen ve fabrikalarda tamir mahi
yetinde olmayan tadil ve ilâveler yapılabilmesi 
için Hükûmetden müsaade alınması şartdır. Bu 
hükme riayetsizlik halinde bu değirmen ve fabri
kalar işletilmez. 

BAŞKAN — Bu maddeyi onay bulanlar . . . 
Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyeti tarihine kadar geçen zamana aid olub 
da tahsili bu tarihden sonraya kalan vergilerle 
misil zamları ve henüz neticelennemiş olan mu
ameleler hakkında 2466 sayılı kanun hükümleri 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — Onay bu lan la r . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

I-1Ö34 ö : 1 
MADDE 6 — Bu kanun 1 kânunusani İ935 

tarihinden muteberdir. * 
BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul

mayanlar . .. Onay bulunmuştur. 
MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul

mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 
Kanunun bütününü açık reye arzediyorum. 

12 — Devlet memurlun aylıklarının levh.id re 
tedülü hakkındaki kamına bağlı cedrelde bazı ta
dildi yapılmasına dair olan kanunun 2 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkınnda kanun lâyiham ve 
llülce encümeni mazbatası (1/102$) | | 

BAŞKAN — Kanunun bütünü hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini onayan-
bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı cedvelde bazı 
tadilât yapılmasına dair olan 2006 sayılı ka

nunun ikinci maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 16 - VI -1932 tarih ve 2006 sa
yılı kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 
Gümrük muhafaza umum kumandanlığının 

kara, deniz ve hava kısımlarına aid askerî kadro
su 1453 sayılı kanunun ikinci maddesine göre ka
bul ve tasdik olunur. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi onay bulan
lar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi onay bulanlar . . . 
Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi onay bulan
l a r . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Kanunun bütününü onay bulanlar . . . Bulma
yanlar . . . Onay bulunmuştur. 

.13 — Gayrimenkul mallar linkken da 1/52 nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni maz
batası ile gayrimenkul malların lajnı sicilline kay-
dine ve tasanı:flavına dair 1/982 numaralı kavilin 
lâyihası ve Maliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları [ | 

BAŞKAN — Kanunun bütünü için söz iste
yen var mı? Maddelere geçilmesini onay bulan
lar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

| 1J 61 numuralı basmayazı zabtın sonu udadır. 
12] 68 numaralı basma yazı zabtın souundudvr. 
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Tapu kanunu 

MADDE 1 — Gayrimenkullerin tescilinde o 
gayrimenkul Devlete aid ise bulunduğu yerdeki 
en büyük mal memuru hususî idareye aid ise va
li, evkafa aid ise evkaf müdürü veya memuru, 
belediyeye aid ise belediye reisi, köye aid ise 
muhtar ve mahsus kanunla teşekkül etmiş diğer 
hükmî şahıslara aid ise bunların kanunî mü
messilleri salahiyetlidirler. Bu mümessillerin sa
lâhiyetlerini kullanma şeklini gösteren kanun
lar hükmü yerinde durmaktadır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi onay bulan
l a r . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Hükmî şahısların tapu işlerin
de merkez veya şubelerinin bulundukları yerin 
en büyük mülkiye âmirinden nizamnamelerine 
göre gayrimenkul tasarrufuna izinli olduklarına 
ve tescil işini yapacak mümessilin salâhiyetine 
dair alınacak belgenin verilmesi mecburidir. Ti
caret şirketleri bu belgeyi ticaret sicil memurun
dan alırlar. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi onay bulan
l a r . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Mevcudiyetleri Türkiye Cum
huriyeti Hükümetince tanınmış olan yabancıla
ra aid dinî, ilmî, hayrî müesseselerin fermanla
ra ve Hükümet kararlarına müsteniden sahiblen-
dikleri gayrimenkuller ve belgelerin sınırlan dı
şına çıkmamak ve Hükümetin izni alınmak şar-
tile müesseselerin hükmî şahsiyetleri namına tes
cil olunabilir. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi onay bulan
l a r . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 4 — Madenlerin tesciline aid mua
melelerde mahsus kanun ve nizamlarına göre ve
rilecek belgelerin İktısad vekâletince tasdik edil
miş olamsı şartdır. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi onay bualn-
lar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 5 — Verese arasında mülkiyet veya 
intifa hakalnndan birini seçmekde muhayyer 
olan mirasçı var ise veraset senedini veren 
mahkeme tarafından kendisine verilecek bir haf
ta mühlet içinde hangisini seçeceğini beyan eder. 
Bu müddet içinde cevab vermediği takdirde mül
kiyeti seçmiş sayılarak veraset senedi tanzim olu
nur. Bu müddet hazır olmayanlara tebliğ su-
retile verilir. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi onay bulan
l a r . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 6 — Devletin hususî mülkiyetinde 
olmayıb hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
ve ammenin hizmetine tahsis olunmayan sahib-
siz ham toprağı açıb işgal edenlere hiç toprak
lan yoksa bu yerlerin iskân haddine kadar olan 
miktarı ve toprağı olupta tutarı iskân haddini 

I geçmezse bu yerlerin iskân haddini dolduracak 
miktarı parasız terkolunarak namlarına tescil 
olunur. İskân haddi idare heyetlerince tayin ve 
tasdik olunur. Ancak taşlık ve pırnallık olupta 
imar için masraf ve emek sarfederek meydana 
getirilmiş tarla ile bağ ve meyvalık haline ko
nulmuş toprakları miktarı ne olursa olsun imar 
edene parasız terkolunarak namlanna tescil 
olunur. 

Devletin hususî mülkiyetinde olupta amme
nin hizmetine tahsis kılınmamış araziyi kütük 
veya ağaç dikerek bağ ve bahçe yapan kimseye 
o yerin verilmesinde mahzur olmadığı mahallî 
idare heyetince tasdik kılındığı takdirde o bağ 
ve bahçenin vergi kıymetinin yüzde sekizi alın
mak suretile namına tescil olunur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı araziyi aç
mak isteyenler açacağı kısmın mevkiini, sınır 
ve miktarlarını gösterir bir beyanname ile ma
hallin en büvük mülkiye memuruna müracaat 
ederek bir makbuz ilmühaberi aldığı takdirde bir 
sene için o yerin imarında tercih hakkı kazanır. 
Tapuda tescil ihyanın sübutundan ve bedele tâ
bi arazide 19 ncu madde mucibince ilk taksiti 

j verdikten sonra yapılır. 
| Bu hükümlerden ancak Türk vatandaşları is

tifade eder. 
BAŞKAN — Altıncı maddeyi onay bulan

lar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 
Açık rey için reylerini vermeyenler versinler. 

MADDE 7 — Azamî 90 hektarı seçmeyen ve 
I mahlûlen Devlete kalan arazide hissedar olan 

kimsenin tebliğ tarihinden itibaren iki sene 
zarfında mahlûl hisseye aid versri kıymetinin 

I vüzde ellisini dea-er paha olara;k itaya muvafa
kat ettiği takdirde namıra teffiz ve ihale olu-

j nur. Bu hüküm mesken olarak tasarruf ve isti-
j mal olunan binalarda da caridir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

| MADDE 8 — Denizden doldurulmak isteni-
I len yerler için o yerin en büyük rıalmemurun-
I dan izin almak lâzımdır. Bu izin doldurulacak 
i ver beledive sınırı içinde ise belediyenin, lima-
ı nı da alâkadar ediyorsa liman dairesinin veya 
\ deniz ticareti idaresinin ve müstahkem mevki 
j kumandanlığı olan yerlerde müstahkem mevki 
! kumandanlı«rının muvafakatleri alındıktan son-
j ra 3 vıl müddetle verilir. Belediye sınırı dışında 
i ise alâkalarına ^öre vilâyet veva kaza i dar ehe-
j ^etlerinin muvafakati alınır. İzinle doldurulan 
I bu yerler izni veren dairelerden alınacak bel-
! geler üzerine değer paha aranmaksızın doldu-
j ran namına tamı sicillerine geçirilir. Üç yıl 

içinde makbul bir özür olmaksızın doldurma işi-
' ni bitirmeyenlerin bu yerlerden eli çektirilir. 
1 BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul

mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 
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MADDE 9 — İzinsiz doldurulmuş olan yerle

rin tescilinde mahzur olmadığı alâkalı daire ve 
heyetlerce kabul olunursa doldurulan yerlerin 
doldurulmuş olduğu halindeki değer pahasının 
onda biri alınmak şartile dolduran namına tes
cili yapılır. 

HAMDt (İstanbul) — Bir sual sormak iste-
yorum. Bu maddedeki (İzinsiz doldurulmuş) ta
biri bu kanundan daha evvel dolmuşlara da aidi
yeti var mıdır, yoksa yalnız bundan sonra do-
i n / * f l l r l O T O TfclT * 

Ad. En. NAMINA RAİF (Trabzon) — Ka
nun neşri tarihinden muteberdir. Aynca bir sa
rahat olmadığına göre şimdiye kadar doldurul
muş olan yerlere şümulü yoktur. 

HAMDt (İstanbul) — Maddede bu noktayı 
tasrih etsek daha vazıh olmaz mı?. 

Ad. En. NAMINA RAÎF — Kanunun sonun
da muvakkat bir madde vardır. Oroda bazı hü
kümlerin makabline şümulü tasrih edilmiştir. O 
maddede teklif ederlerse encümen namraa bir 
mahzur görmiyorum, kabul ederiz. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka söz is
teyen yoktur. Maddeyi onay bulanlar... Bulmı-
yanlar.... Onay bulunmuştur. 

MADDE 10 — Deniz kıyısında teressübattan 
veya denizlerin med ve cezrinden dolmuş yer
lerin satılmasında mahzur olmadığı sekizinci 
maddede yazılı alâkalı dairelerce bildirildip tak

dirde o yerlerin kendi gayrimenkulüne bitişik olan 
kısmını o gayrimenkul sahibinin kendisine yapı
lacak tebligattan itibaren iki sene içinde takdir 
olunacak değer baha ile almağa hakkı vardır. 
Bu yerleri satın alanların o yeri korumak için rıh
tım inşası hakkı olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul-
mıyanlar... Onay bulunmuştur. 

MADDE 11 — Sahibli bir gayrimenkulun 
önü veya bitişiği doldurulmak istenildiği takdir
de sahibinden başkasına izin verilemez. İzinsiz 
olarak sahibi taraf m dan doldurulan bövle bir 
yerin tescilinde mahzur olmadığı alâkalı daire 
ve heyetlerce bildirildiği takdirde doldurulan 
yerin doldurulmuş olduğu haldeki kıymetinin 
onda biri alınıp dolduranın veya dolduranın 
yerine geçenin namma asıl mülkü ile birleştiri
lerek tescil olunur. 

Devlet, vilâet belediye veva köy Meclisince 
sıhhî, içtimaî veya iktisadî sebeblerle yapılacak 
doldurma işlerinde yukarıki fıkrada yazılı gay
rimenkul sahihlerine doldurmağa yetecek müh
let verilerek doldurma teklif olunur. Bu müddet 
içinde doldurmadıkları takdirde bu haklan kal
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylryanlar... Onay-
lamıyanlar... Onunmıştır. 

MADDE 12 — Bir gayrimenkulun önünde 
veya bitişiğinde olupta sahibi tarafından doldu

rulmak istenilen yerin doldurma işi bitirilmek-
sizin o gayrimenkul bir başkasının mülkiyetine 
geçer veya aynî bir hakla takyid olunursa baş
ka suretle mukavele bulunmadığı takdirde bu 
muamele işin şartlan mahfuz olmak üzere dol
durulan yere de sari olur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 13 — Devletçe veya vilâyet ve be
lediyelerce yapılan liman, dalgakıran inşaatile 
temizleme ve taramadan meydana gelecek arazi 
hususî kanunlanndaki hükümlere bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 14 — 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler 
hükmü bataklık olmayan göl ve nehir kenarla
rında da caridir. Şu kadar İri nehrin asıl yata
ğını ve sularm akıntısını bozmadığı ve alt taraf
lara ve başkalarına mazarratı olmayacağı hak
kında fennî rapor aranr. 

Başlı başına tasarruf olunabilecek deniz, göl 
veya nehir metrukâtı bulunan sahibsiz yerler sa
hibli bir gayrimenkulun önünde veya bitişiğinde 
bulunursa o gayrimenkul sahibine değer paha ile 
satm alınması teklif olunur. Bir yıl içinde talib 
olmadığı takdirde başkalanna satılır. 

Bu yerler başlı başına tasarruf olunmayacak 
halde ise takdir olunacak değer paha ile bitişi
ğindeki gayrimenkul sahihlerine temlik oluna
rak kendileri borçlandmlır. 

Göl veva nehrin istilâ veya tahrib ettiği yer
lerin sahihlerine kanunu medeninin 634 ve 637 
nci maddeleri hükmü yerinde durmak üzere 
mukabil tarafta bu sebeblerden meydana gelmiş 
arazi var ise muadili parasız verilebilir. 

ADLİYE En. NAMINA RAÎF — Maddenin 
son fıkrasındaki 634 rakamı, 636 olacaktır. 

BAŞKAN — 14 ncü maddenin son fıkrasın
daki (Kanunu medeninin 634 ve 637 nci madde
leri) cümlesindeki 634, 636 olarak tashih edil
miştir. Madde hakkında başka söz isteyen yok
tur. Bu tashihle beraber maddeyi onaylayan
lar .. . Onaylamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 15 — Kimsenin mülkiyetinde olma
yan göller ve bataklıklarla birikinti suların 
Devletçe veya kanunu dairesinde vilâyetçe veya 
bunlar tarafından verilen izne göre başkalan 
tarafından doldurulması halinde şartların ya
pıldığı aid olduğu makamlardan bildirilirse hak 
sahibi namraa o şartlar dairesinde tescili ya
pılır. 

Sahibli arazideki bataklıklara! sıhhî sebeb
lerden • dolayı kurutulması icab edipte Devlet 
veya vilâyet tarafından verilecek mühlet içinde 
sahihleri tarafından kurutulmazsa o bataklık 
Devlet veya vilâyetçe kurutulur. Sahihlerinden 
kurutma masraflannı ödeyenlere arazileri veri
lir, masraf vermeyenlerin arazi kurutanın malı 
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olur. Bu takdirde arazi sahibine o yerin tarla 
halindeki vergi kıymetinin yüzde yirmi beşi 
tazminat olarak verilir. 

KITABCI HÜSNÜ (izmir) — Bu maddede 
Maliye encümeninin noktayi nazarı daha mute-
dilânedir, hem halkın lehindedir. Bir defa bir 
yerde bataklığın olması ekseriyetle, daha doğ
rusu her zaman, sahibinin taksiri neticesi değil
dir. Belki nehirlerin mecralarının iyi tanzim 
edilmemesi yüzünden ileri gelir. Bu gibi vatan
daşın arazisinin bir kısmı sular altmda kalır. Bu 
yüzden de bataklık olur. Menfaati umumiye 
namrna Devlet bunu kurutacaktır. Fakat Devlet 
bunu yaptıktan sonra vatandaşın malma tasa-
hüb edecek. Yalnız vergi kıymetinin % 25 ini 
verecektir. Maliye encümeni ise % 50 yi kabul 
etmiştir. Bu daha doğrudur. Küçük Menderes 
için böyle bir kanun vardır. O kanunla da uy
gun düşmesi ve adilâne olması için huzuru âli
nizde 3 ncü maddesini okuyayım. (Daimî su
rette su altında kalmış veya bataklık haline 
gelmişken ıslahat neticesinde kurutulan sahibli 
arazinin yarısı Hazineye intikal eder.. . 

Baknız orada da yansı kabul edilmiştir. 
Meydana çıkacak bu gibi yerlerin sahihleri 

arazi terkine razı olmadıkları takdirde Meclisi 
idare heyetlerince takdir edilecek bedelin nısfını 
vererek tamamma tasarruf eder. 

Su altında kalmış veya vakit, vakit sellere 
maruz kalmak gibi ahval yüzünden kısmen mu
tazarrır olan arazinin yine İslâhat neticesinde 
kurutulan aksamının dördde biri Hazineye in
tikal eder, diyor. 

Burada vatandaşlara masrafın 3/4 ü bırakı
lıyor. Burada tafsilât vermeğe lüzum yok mu
dur? Yani buradaki bataklığa dönmüş ve müte
madiyen su altında kalmış yerlerden midir? Ni
hayet buradakiler, mazarrat tevlit eden arazi 
değil midir? Evvela bu noktada izahat isterim. 
Sonra evvelce düşünülmüş olduğu gibi maddenin 
değiştirilmesi için encümene iadesini teklif ede

rim. 
RAÎF (Tjrabzun) — Maddenin hükmü şu

dur: Sıhhî sebeblerden dolayi bir adamra tarla
sındaki arazisi içerisindeki bataklığı kurutması 
kendisine tenbih olunur. Kendisine mühlet veri
lir. Mühleti içerisinde kurutmadığı takdirde o 
bataklık Devlet tarafından veya aid olduğu ida
reler tarafından kurutulur. 

Bataklık kurutulunca ne yapmak lâzımdır. 
Bidayeten Hükümet tarafından yapılmış olan 

masrafı arazi sahibi verirse mal kendisinin 
olur. Bu masrafı vermiyecek olursa artık ku
rutulmuş olan yer tamamile Hükümetin olur. 
Ancak Hükümete kaldığı takdirde bu sefer arazi 
sahibine, arazisi elinden almdığı için, tarla 
halindeki kıymeti ne ise takdir olunarak onun 
% 25 i tazminat olarak verilir. 

Maliye encümeni bu tazminatı yüzde 50 ola
rak kabul etmiştir. Halbuki bir bataklık kurutul

duktan sonra bunun yansmm mal sahibine, 
yüzde elli olarak verilmesini fazla bulduk. Çün
kü mal sahibine kâfi mühlet veriyoruz; bunu 
kurut diyoruz. Tabiî bataklık kurutulmayınca 
bataklık halinde bulunan araziden istifade edil-
miyecektir. Sonra bu araziyi kurutmak için 
yaptığı bir takım fuzulî masraflar için bu arazi
nin yansını vermenin pek haklı bir iş olmryaca-
ğım tahmin ettik. Bu masrafı Hükümet yapsın da 
halkın lehine olarak feragat etsin denirse bunu 
da Yüksek Heyetiniz takdir buyurur. »Yüzde 50 
olur, yüzde 25 olur. Bu bir takdir işidir. 

Arkadaşınım sorduğu cihet yalnız bundan 
ibarettir. Ancak kısmî surette bataklık olan yer
ler. Kanunlara tâbi yerlere benzemez. Umumî bir 
kaidedir. Her nerede ki bataklık vardır. Onun 
için ameliyatı cesime icrası ile bu bataklığın 
kurutulması murad olunursa ona aid hususî bir 
kanunda meccanen Hükümet halka tevzi eder di
ye umumî bir hüküm vazediliyor. Bunun için şu
nun yüzde yetmiş beşi verilir, bunun yüzde yet
miş beşi verilir, demekten çekindik. 

HALÎL (İzmir) — Bu nisbet vergi nisbeti mi? 
RAÎF (Trabzon) — Kurutuldukdan sonra tar

la halindeki kiymetinin yüzde yirmi beşi kendi
sine verilir. Vergi kiymetidir. Yani tarlanın 
vergi kıymeti takdir olunmuş, yazılmıştır. Ancak 
arazi vergisi kanunu mucibince eskiden yazıl
mış olan vergiler altı misline iblâğ edilmiştir. 
Yoksa eski kıymet değildir. Aşağıda bir mad
de gelecektir. Orada deniliyor ki; bu kanunda 
vergi kıymeti diye yazılı kıymetler bina ve ara
zi vergilerine matrah olan kıymetdir. Binaen
aleyh bu matrah olan Kıymetin yüzde yirmi be
şini tazminat olarak tarla sahibine vereceğiz. 

HALÎL (îzmir) — Yeniden tahrir edilen ara
zi mıntakalan vardır. Orada vergiler yazıldığı 
zamanki kıymet üzerinden tesbit edilmiştir. Hal
buki eskiden yazılmış henüz tahrire tâbi olma
mış olan arazinin vergi kıymetleri ise lâşeydir. 
Kendimden bir misal arzedeyim; benim arazimin 
bilmem ne vakit yazılmış kıymeti 3 bin altın. 
Halbuki Ziraat bankası buhrandan evvel araziye 
kredi kıymeti olarak mrntaka mıntaka kıymet 
takdir etmiştir. Kıymetin yekûnu yüz yetmiş bin 
lira takdir edilmişti. 

TURGUD (Manisa) — Maliye vekili işitme
sin... 

HALİL (îzmir) — îşitsin. Bu yalnız bana 
mahsus bir şey değildir. Henüz arazi tahrir gör
meyen yerlerde bu böyledir. Yeniden tahrir gö
ren yerlerde bağlar 200 - 150 liradrr. Tarlalar 
da daha kıymetli yazılmıştır. Kendimden misal 
verişim, Heyetinizin nazan dikkatini celbetmek 
içindir. Hiç olmazsa arazisi kurutulan yerlerin 
masrafı mukabili bir şey olsun. Devlet bunu 
alsın. Amma vergi kıymeti denerek olursa ara
zinin bu günkü kıymetine göre hiç bir şey veril
memiş olur. Onun için hiç olmazsa arazinin bu 
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günkü kıymetinin % 25 i denilsin. Yoksa sa
hihlerinin büsbütün mağduriyetini mucib olur. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
KÎTABCI HÜSNÜ (İzmir) — Maruzatımdan 

bir kısmını tekrar edeceğim. Bir kerre Bay Raif 
dediler ki, bu yerin kıymeti çoğaldıktan sonra 
% 25 ini vermek daha iyidir. Halbuki izahatile 
anlaşıldı ki, vergi krymetinin % 25 idir. Bina
enaleyh onun kıymetinin çoğalmasının o arazi 
sahibi için bir faydası yoktur. Yalnız % 25 vere
cekler. Nihayet bu da menfaati amme için yapı
lıyor. Sıhhî mazarratı refedilecek. Güzel, fa
kat bütün bu yükü bu vatandaşa mı tahmil et
mek lâzımgelir? Bu senin malına rastgeldi, sen 
buradan, yani malından uzaklaşacaksın demek
tir. Bu da doğru değildir. Maliye encümeni
nin tesbit ettiği gibi hiç olmazsa % 50 olsun. Bu 
da azdır. Fakat nihayet daha mutedil bir şey
dir. 

Nihayet onu asgarî olarak baul edelim. Yanl-
nız dediğim gibi ileride ihtilâf filân çıkmasın. 
Bazı zamanlar bataklık hale gelen bir yerin te
mizlenmesi icab eder. Menderes için yapılan ka
nunun hususî bir hükmü ihtiva ettiğini bildir
dim. Fakat bu bizim için numune olacak bir ka
nun demektir. Yapılan kanun hususî bir hük
mü ihtiva edebilir, fakat umumi bir hüküm ko
yarsak daha iyi olur. Daha aşağısına gitmek 
doğru olmaz. Şimdi seller altında kala
rak sıhhî vaziyeti ihlâl eden yerler, bu kanun 
mucibince, temizlendi diye almacak mıdır? 

RAÎF (Trabzon) — Arkadaşlar bunu muh
telif şekilde düşünmek lâzımdır. Bir araziyi su 
kaplamıştır, oradan artık istifade edilmiyor. 
Bu gibi araziyi sahibi vergiden kurtulmak için 
terkedebilir. Arazi artık Devletin malıdır. Kim
senin alâkası yoktur. İkincisi: bir bataklıktır. 
Zat^n kimsenin mülkiyeti dahilinde değildir. 
Bunu Hükümet kurutuyor. Ondan sonra yine 
kendi malıdır, istediği şahsa satar. 

Üçüncü şekil: Arazi bataklık olmuştur. Sa
hibi vergisini vermekte devam ediyor, ancak 
sıhhî sebeblerden dolayı bu arazinin böyle göl 
halinde, bataklık halinde kalması civan için 
zararlıdır. Kendisine diyoruz ki; bu (bataklığı 
kurut, bu sıhhate zararlıdır. Kendisine mühlet te 
veriyoruz. Bu bataklığı kendisi kurutursa bir 
diyecek yoktur, fakat kendisinin kurutmağa 
takati yoktur, kurutamayacaktır. Bu sefer vi
lâyet, Hükümet, Devlet vazıyet edecektir. Sıh
hati umumiye namına kurutacaktır. Kuruttuk
tan sonra hatıra gelir ki mademki bataklıktır, 
bu adama hiç bir şey verilmesin. Mühlet te ver
dik. Fakat düşündük ki haksizlik olur. Bu ara
zinin vergi kıymeti esas ittihaz edilerek bir 
miktar tazminat bağışlansın dedik, % 50, % 
100, % 200 Heyetiniz ne takdir ederse onu ve
ririz. Verilmesin demiyoruz. Yeni tahrir gören 
yerler olursa tabiidir ki o kıymet esas olur. Tah
rir görmemiş yerlerse aşağıda gelecek bir mad

deye göre eski kıymetler 6 misline iblâğ edile
cekti. 

KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbekir) — Ba
taklık şahsın değil, bir köyün merası olursa ne 
olacak? 

RAÎF ( Devamla ) — Maliye encümeni ve 
zannediyorum Hükümet bu kanunda bir teklif 
yapmıştı. Meralar nasıl alınır, nasıl satılır diya 
hükmi havi idi. Biz bunu bu kanundan çıkardık. 
Bunun hakkında bir sorgu varid olursa arzı 
malûmat edeceğim. Bu günkü telâkkiye göre 
mera köylünün mülkiyetinde değildir. Biz bu 
esası muhafaza etmekteyiz. Ancak köylünün bu
nun üzerinde intifa hakkı vardır. Bu, kanunu 
medenide derpiş edilen intifa hakkına benzemez. 
Orada 100 senedir, burada ebedidir. 

Hükmü mahsus konmadan, meraların vaziye
ti tayin edilsin. Devletin malı mıdır; veyahud 
köylünün bunun üzerinde intifa hakkı var mı
dır, yok mudur bu tayin edilsin. Bir iskân ka
nunu çıkardık. O kanunda dedik ki: Halkın ih
tiyacından fazla olan meraları Devlet muha
cirlere tahsis edebilir. Köylü buna nasıl el uza
tabilir? Bu itibarla köylünün yalnız bir intifa 
hakkı vardır, fakat Develtin mülkiyetinde, ha
kikî sahibi Devletdir telâkkisi yaşamaktadır. 
Onun için meralar hakkında ayrı bir hükmü mah
sus konulacağına nazaran onların üzerine bura
da bir fıkra, bir kayid ilâvesine lüzum yokdur. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, takriri okuta
cağım. Bu takrir kabul edilirse Maliye encüme
ninin 15 numara altında yazdığı maddeyi oku
tacağım. 

Şimdi, takriri reye koyacağım (O maddeyi 
daha evvel okuyalım sesleri). Pek îyi 15 nci mad
deyi okutuyorum: 

MADDE 15 — Kimsenin mülkiyetinde bulun
mayan göller, bataklıklarla birikinti sularm 
Devletçe veya kanunu dairesinde vilâyetçe ve
rilen mezuniyete istinaden doldurulması halinde, 
şerait ifa edildiği aid olduğu makamlardan bil
dirildiği takdirde, imtiyaz ve ruhsat şeraiti dai
resinde hak sahibi namına tescili icra kılınır. 

Sahibli arazide husule gelen bataklıkların 
sıhhî sebeblerinden dolayı kurutulması zarureti 
tahakkuk edince Devlet veya vilâyet tarafın
dan verilecek müsaid bir mühlet içinde sahihleri 
kurutmadıkları takdirde o bataklık Devlet ve
ya vilâyet tarafından kurutulur. Sahihlerinden 
kurutma masrafına iştirak edenlerin arazisi ken
dilerine verilir. Masrafa iştirak etmeyenlerin 
arazisi kurutanın ülkü olur. Bu takdirde ara
zi sahibine o yerin tarla halindeki vergi kiyme-
tinin yansı tazminat olarak verilir. 

RAÎF (Trabzon) — Maliye encümenince ka
bulü teklif edilen maddenin, bizim yazdığımız 
madde ile İM farkı vardır. Bunlardan birisi: 
verilecek tazminatın, Maliye encümeninin tek-
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lif ettiği maddede yan yani kıymetinin % 50 si 
olmasıdır. 

Diğer bir fark da, bu kurutma masrafına iş
tirak edenlere arazi verilir, deniyor. Burada iş
tirak nisbeti gözetilmemiş olduğundan 10 bin 50 
bin liralık bir kurutma işine 10, 20 lira gibi az 
bir para ile iştirak edenlere de arazi verilecek
tir. Bahusus bu kurutma işini bir müessese 
yapdığı takdirde o müesseseye mülkiyeti verile-
cekdir. 

Diğer bir fark ta; Hükümet tarafından kuru
tulan bu gibi arazinin vergi kıymetlerinin yan
sı veya % 25 verilmesi meselesidir. Bu noktalan 
tebarüz ettirmek için kürsüye çıktım, takdir He
yeti Oelilenizindir. 

BAŞKAN — Bay Hüsnü İzmir bu maddenin 
Maliye encümeni tarafından yazîlan şeklini tek
lif ediyor. Evvelâ takriri okutacağım. Onayla
nırsa Maliye encümeninin 15 nci maddesini reye 
koyacağım. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Takrir 
kabul edilirse madde kabul edilmiş olur. 

BAŞKAN — Bay Hüsnü îzmirin takririni 
onay bulanlar... Bulmayanlar... Onay bulun
muştur. 

(Maliye encümeninin 15 nci maddesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Maliye encümeninin 15 nci mad
desini reyinize koyuyorum. Onay bulanlar... 
Bulmayanlar... Takrirde teklif edilen Maliye 
encümeninin 15 nci maddesini Yüksek Heyetiniz 
onaylamıştır. 

MADDE 16 — Hususî kanunlarında müsaade 
edilenleri hariç olmak üzere Devlete, belediye
lere ve köylere aid orman, koru ve baltalıklar
dan tarla açılamaz ve hususî bina yapılamaz. Şa
hıslara aid ormanlarda dahi aid olduğu vekâlet-
den izin alınmadıkça tarla açılamaz. 

BAŞKAN — Mddeyi onaylayanlar... Onay
lamayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 17 — Erbabı vukufa takdir ettirilen 
değer bahaların ikinci derecede tasdiki beledi
yelerce seçilecek iki zatin de iştirakile mahallî 
idare heyetlerine aiddir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bul
mayanlar . . . Onaylanmıştır. 

MADDE 18 — Bu kanunda yazılı vergi kıy
metleri 1837 numaralı bina vergisi ve 1833 nu
maralı arazi vergisi kanunlan mucibince ver
giye matrah olan kıymetdir. 

BAŞKAN — Onaylayanlar... Onaylamayan
lar — Onaylanmıştır. 

MADDE 19 — Değer pahalar müsavi taksit
lerle beş yıl içinde vergi ile birlikte tahsili emval 
kanununa göre tahsil olunur. İlk seneye aid 
taksit ödenince gayrimenkul sahibi namma tescil 
edilir ve geri kalan taksitler için o gayrimen

kul ipotekli olur. 
BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan

lar . . . Onay bulunmuştur. 
MADDE 20 — Bu kanunun neşrinden evvel 

muamelesi bitibde tahakkuk ettirilmiş olan de
ğer pahalar dahi 19 ncu maddede yazılı şekilde 
taksitle tahsil olunur. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 21 — Köy ve belediye sınırlan için
de kapanmış yollarla yol fazlaları köy veya be
lediye namma tescil olunur. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 22 — Kadastro veya tapu tahriri 
yapılmış olan yerlerle tapu sened veya kayidle-
rine fotoğrafı yapıştınlmış olan gayrimenkul-
lerin vuku bulacak tasarruf muameleleri için 
belediye veya köy ilmühaberleri aranmaz. Ka
nunu medeninin meriyeti tarihine kadar musak-
kaf ve bu hükümde olan bağ ve bahçe ve arsa
ların on beş, diğer arazinin 10 seneden daha az 
bir müddet içinde husul bulmuş olan iktisab se-
beblerine veya kanunu medeninin meriyetinden 
sonra düşürülmüş olan kayidlere müstenid tasar
ruf muameleleri için dahi böyle yapılır. Ancak 
bu muamelelerde kayid sahibinin fotoğraf ver
mesi ve bu fotoğrafın kayde yaptıştmlması lâ
zımdır. 

Bu çerçeve dışmda kalan muamelelerle 2 nci 
fıkradaki hallerde fotoğraf veremeyenler için 
gayrimenkulun sahibi olduğuna ve başkasının 
alâkası bulunmadığına dair belediye veya köy 
ilmühaberi almak lâzımdır. 

ŞÜKRÜ (Çanakkale) — Zannederim ki bir 
kelime noksandır. Mazbata muharriri de belki 
farkına varmıştır. Kadastro veya tapu tahriri 
yapılmış olan yerlerle tapu sened veya kayidle-
rine fotoğrafı yapıştırılmış olan deniyor. Bun
dan maksad sahibinin fotoğrafıdır değil mi 

ADLÎYE En. NAMINA RAÎF (Trabzon) — 
Evet sahibinin fotoğrafıdır. 

ŞÜKRÜ ( Çanakkale ) — O halde fotoğraf 
kelimesinden evvel (sahihlerinin) kelimesinin 
konması lâzımdır. 

BAŞKAN — Encümen de iştirak ediyor. Şu 
halde 22 nci maddeyi bu şekilde onay bulanlar... 
Bulmayanlar... Onay bulunmuştur. 

MADDE 23 — İlmühaber alınması lâzımge-
len muameleler için belediye veya ihtiyar mec
lisi ilmühaberi tasdikten imtina ederse bu imti
na sebeblerini şerh ile izaha mecburdur. Bunu 
yapmazsa hakkında kanunî takibat yapılır. 

Topu idareleri yapacakları tetkik ve tahkik 
üzerine bu sebeblerin kanunî olmadığını anlar-
larsa işi tapu komisyonuna verirler. Komisyon 
da sebeblerin kanunî olmadığına karar verirse 
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tapu idarelerince muamele yapılır. Aksine ka
rar virirse tapu idareleri 1515 numaralı kanunun 
şümulü dışındaki hallerde alakalıyı muhakeme
ye gönderir. Kaza tapu komisyonlarının karar
larına karşı alâkalıların vilâyet tapu komisyon
ların itiraz hakları vardır. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 24 — 1580 sayılı belediye kanunu
nun 159 ncu maddesi ile 2510 sayılı iskân kanu
nunun 21 nci maddesi dışında kalan mera, bal
talık gibi koy orta malı sayılan yerlerin tescili 
ve alım satım şekilleri hakkında hususî hüküm
ler konulacaktır. 

HAMDİ (Mersin) — Bu maddeden ne kasde-
diliyor? Bunun hakkında izahat verilmesini is
tiyorum. 

Bir de Maliye encümeninin 24 ncü madde
sindeki hüküm tayyedilmiştir, esbabı nedir?. 

Ad. En. Kâ. RAlF (Trabzun) — 24 ncü mad
deden maksad şudur: Belediye kanununun 159 
ncu maddesi mucibince belediye hududu içinde 
bulunan meralar ve baltalıklar, otlak yerleri 
buna mümasil olan aksam, arazi parçaları... 

ABDÜLMUTTALÎB (Malatya) — Boş yer
ler de buna mümasil yerler midir?. 

RAlF (Devamla) — Şimdi izah edeceğim. 
Bu gibi yerler belediyenin hüküm ve tasar

rufu altmdadrr. Bilâhare bu hükmü tasarruftan 
maksad nedir, diye tereddüd edilmiş. Meclisi 
Âli bu hükmü tasarrufun mutlak bir tasarruf 
olduğu, binaenaleyh bu meraların da, bu balta
lıkların da belediyeler tarafından istenildiği gibi 
satıla bileceği, devredilebileceği neticesine vardı 
ve bu şekilde bir tefsir de çıktı. 

Diğer bir hüküm; İskân kanununun, biraz 
evvel bir madde vesilesile arzettiğim gibi, bir 
maddesinde meralardan lüzum görülecek olan
ların aid olduğu köy halkı tazyik edilmemek 
şartile muhacirlere Hükümet tarafından iskân 
suretile verilebilir. Alınmış olan meralardan bu 
suretle iskân kanunile, bir de belediye kanunile 
sahiblendirilmis olan meraların haricinde kalan 
meralar için bu maddede ayrıca hükümler va
zedilecektir. Bunun için de hususî bir kanun ya
pılacaktır. Bunu niçin böyle dedik. Biz bu tet-
kikatı yapamadık. 

Arkadaşlarım; biliyorsunuz ki Türk toprak
larında bu günkü arazinin umumî vaziyeti dört 
kısma ayrılır. Bunun birisi; muayyen bir arazi 
parçasının bir şahsiyetin mülkiyetinde olması
dır. Arsa, tarla veyahud Hükümetin mülkiye
tinde olan kısımdır. Bu kısmın da haricinde ka
lan diğer bir kısım daha vardır ki o da Devletin 
sadece hükmü tasarrufu altmda bulunan ve kim
senin hususî mülkiyetinde olmayan yerlerdir. 
Bunlara eskiden arazii metruke denilirdi. Yani 
bu yerleri ihya edenler bu yerlere sahih olurlar
dı. Bu kanunda biz bu nevi arazinin mevcudiye

tini kabul ediyoruz. Bu gibi yerleri kim ihya 
ve tarla haline koyarsa ona malik olur. Bunlarm 
haricinde iki parça daha vardır ki bunlardan 
birisi ormanlardır. Bunların hududlan bu gün 
malûm değildir. Bu kısım tapusuz olarak halk 
tarafından tasarruf edilmektedir ki bu köylü
nün baltalık malıdır. Bunların tapuları yoktur. 
Diğer kısım Devletin tanınmaktadır. Fakat onda 
da iddiayı hak edilmektedir. Bundan başka bir 
kısım daha vardır ki onlar da meralardır. Yayla, 
kışlak denilen yerlerdir. Denilebilir ki bu top
rağın, bu memleketin içerisinde meralarm mik
tarı çoktur. Umuma aid toprakların doğruya ya
kın bir tahmin ile dörtte biri meradır. Bu mera
lar eskiden bir köyün otlak ihtiyacını temin et
mek için tahsis edilmiştir ve öylece devam etmiş
tir. Tapu senedleri yoktur. Bazan dava zuhur 
etmiştir. Efradla Hazine arasında, Hazinenin 
mülküdür denilmiş, meradır denilmiş, muhtelif 
vesikalara bağlanmıştır. Bu meralar bütün tah
sis edildikleri köylere aid olacak idi ise, mülki
yetinde olacak idi ise bu calibi dikkattir. Böy
le memleketin arazisi içerisinde iyi bir tevzin 
yapılmak bir rejim ağrer yapılmak için şim
diden bu meralarm hukukî vaziyetlerini tesbit 
etmeyi biz tehlikeli bulduk. Bu meralar çok es
kiden tahsis edilmiştir. Bir köyün nüfusuna gö
re mera tahsis edilmiştir. Fakat o köyün nüfusu 
yavaş yavaş azaldığı halde, yine o mera ken
disine aiddir. Bilâkis nüfusu az olan bir köye 
az verilmiş, fakat şimdi nüfusu beş yüze çıkmış
tır. Bu maziden kalma karışık bir vaziyettir. 
Hakikaten köylünün ihtiyacını temin edecek su
rette tanzim edilmesi aynca tetkika değer bir 
şeydir. Onun için biz bu 24 ncü maddede mera
larm hukukî vaziyetleri hakkında ayrıca bir ka
nun yapılması mülâhazasile, Maliye encümeninin 
tesbit ettiği maddeyi çıkardık ve böyle bir hü
küm koyduk. 

Arkadaşımın sorgusu, bu 24 ncü maddenin 
çıkarılması sebebinden dolayıdır. Sebebi budur. 

Arkadaşım, Maliye encümeninin 24 ncü mad
desi vardır, bu 24 ncü maddeyi niçin lâyihadan 
çıkardınız, dedi. Bu madde şudur: 

MADDE 24 — Köylerde bulunan metruk ve 
kimsesiz mezarlıklarla vakfa aid umumî mezarlık
lar köyün manevî şahsiyetine aiddir. 

Tapu ve sair muteber vesikalara müsteniden 
tasarruf olunnan ve resmî ruhsati haiz bulunan 
aile ve sair hususî kabristanlar sahihleri namına 
ve cami harimindeki kabristanlar da vakf i namı
na tescil ve kaydolunur. 

Encümende,bu madde kalsın, çıksın diye 
münakaşa oldu. Bendeniz de bu maddenin çık
ması reyinde bulundum. Fakat ekseriyet teş
kil eden arkadaşlar, bu maddenin yeri burada 
değildir, biz gayrimenkullerin tescilile meşgu
lüz ve mülkiyeti şuna aiddir, buna aiddir di
ye köy kanununda veya belediye kanununda yer 
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bulması lâzımgelen bir hükmün buraya girmesi 
doğru değildir mülâhazasile bu maddeyi çıkar
dılar. Sebeb budur. Bundan başka bir sebebi 
de yokdur. 

MALÎYE ENCÜMENİ BAŞKANI HASAN 
FEHMİ (Gümüşane) — Mezarlarla baltalıklara 
ve yaylalara aid olan tescil muamelesinde arka
daşımızın verdiği izahat esasen Maliye encü
meninin 24 ncü maddesile alâkalı değildir. Köy 
kanunu oldukça bu mesaili halletmiştir, hüküm 
itibarile. Fakat tatbikat itibarile köy kanunu
nun ölçüleri dahilinde henüz muamele tekem
mül etmediği için onun bu kanundan çıkarılarak 
ileride ayrıca "bir hüküm vazetmek hususudaki 
düşüncelerine bir şey demem. Fakat Adliye en
cümeninin 24 ncü maddesi ki, bu maksadla ya
zılmıştır, bu Maliye encümeninin 24 ncü mad
desinin tayyini icab ettirmez. 

RAİF (Trabzon) — Efendim, mesele uzama
sın. 28 nci madde diyecektim. Maliye encüme
ninin karşısında olduğu için 24 demiştim. 

MALÎYE ENCÜMENİ BAŞKANI HASAN 
FEHMİ (Gümüşane) — Köy kanununu tamami-
le tatbik edilmiş addedersek mesele halledilmiş 
olur. Şimdi tatbiki tamamlanmadığı için Ad
liye encümeni ileride ayrı bir hükümle bunun 
tanzimini lüzumlu görmüş. Ben buna itiraz et
miyorum.. Maliye ecümeninin 24 ncü maddesi 
metruk mezarlıklardan bahsediyor. Malûmu âli
niz belediye kanunu ile kimsesiz ve metruk me
zarlıkların belediye hududu dahilinde olanları 
belediyelere verildi. Fakat köy hududu dahi
lindeki metruk mezarlıklara aid, köy kanununda 
hiç bir işaret yoktur. Bunu maliye satıyor, köy
lü de bizimdir diyor. Bir böyle ihtilâf var. 
Bir de malûmu alileridir ki, iki bin nüfusdan 
aşağı olan kaza merkezlerinde belediye teşkilâtı 
yapılamaz. Belediye kanunu mevkii meriyete 
geçtikden sonra iki bin nüfusdan dun nüfusu 
olan kaza merkezleri köy teşkilâtına inktlâb etti. 
Meselâ (Su şehri) belediyesi gibi. 

İM bin nüfus esasdır. Orada metruk mezar
lıklar vardır. Belediye diyor ki; belediye kanu
nu bunları bize devretmişdir. Orada belediye 
teşkilâtı mevcud değildir. O metruk mezarlıkl-
ların arası mahlul arazi hükmündedir deye bir 
sürü ihtilafat çıkmaktadır. Maliye encümeninin 
24 ncü maddesi, belediye kanununun «Kimsesiz 
ve metruk mezarlıklar belediye hududu dahilin
de oldukça belediyelere aiddir.» şeklinde hük
münü burada tamamlayacaktır. Bunlar köy 
kanunu tatbik edilen yerlerde ise köyün şahsi
yeti maneviyesine aiddir. Mahlûl arazi değil
dir demek istiyor. Bu kanun arazi kanununda 
mevcud olubta bu gün kısmen imal edilen ve kıs
men kanunu medenî ile lağvedilen bir çok karı
şık hükümleri halleden yeni ahkâm vazediyor. 
Burada tasarruf sebebleri ve tasarruf hakkının 
aidiyetine taallûk eden bir çok maddeler okun

du, kabul buyurdunuz. Köylerdeki metruk 
arazi kime aiddir, intifa ve istifadesi kime aid
dir bunlar bu kanun içine girmez demek doğru 
değildir. Tekrar ediyorum madde bir defa o-
kunsun. Bununla mera meselesinin hiç bir mü
nasebeti yoktur. Bu toplu, müseccel aile kab-
ristanlarile bir de köylere aid, köy hududu da
hilinde bulunan metruk kabristan yerlerinin 
köylere aidiyetinden bahseden bir maddedir. 
Ne mera ile ne yayla ile ne de baltalıkla müna
sebeti yoktur. Bu lâzımdır ve bir eksiktir. Bu 
maddeyi burada koymazsak metruk kabristan
ların yerleri tamamile mahlûl arazi deye Hazi
neye intikal edecektir. 

HAMDİ (Mersin) — Baylar, Bay Hasan, Ma
liye encümeninin 24 ncü maddesile Adliye en
cümeninin 24 ncü maddesi arasında bir münase
bet olmadığını pek güzel izah buyurdular. 

Hakikaten Adliye encümeninin 24 ncü mad
desi meradan, ormandan, belediye hududu dahi
lindeki meydanlıklardan ve saireden bahsedi
yor. Halbuki Maliye encümeninin 24 ncü mad
desi yalnız köy hududu dahilindeki metruk me
zarlıkların köy namına tescilini söylüyor. Sonra 
Bay Raifin verdiği izahata nazaran Adliye 
encümeninde bu 24 ncü maddenin tayyedil-
mesine sebeb de doğrudan doğruya yerinin 
burası olmadığıdır. Bunu da ekseriyet söylü
yor. Yani Adliye encümeninin ekseriyeti de 
mutlaka köy mezarlıklarının köye aid olduğu
nu kabul ve tasdik ediyor, fakat yeri burası 
değildir diyor, Halbuki ne olur? Bu kanun içe
risinde nehir, deniz metrûkâtınm, bataklıktan 
kurutulan yerlerin kime aid olacağına dair bir 
sürü hüküm varken metruk mezarlığın köye aid 
olmasına dair bir hüküm konmasının ne mahzu
ru olabilir? Bendeniz Maliye encümeninin 24 
ncü maddesinin kabul edilmesini rica ediyorum, 
hüküm Heyeti Celilenize aiddir (Doğrudur ses
leri). 

ADLİYE En. NAMINA RAİF (Trabzon) — 
Maliye encümeninin 24 ncü maddesinin kabul 
edilmemesinde ısrar etmiyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Adliye 
encümeninin 24 ncü maddesinin yerine Maliye 
encümeninin 24 ncü maddesi mi geçecek, yoksa 
bu bir ilâve midir? 

ADLİYE En. NAMINA RAİF — Yani 24 
ncü madde okunan kanunun içine girecek baş
ka maddenin yerine girecek değildir. 

HAMDİ (Mersin) — Bu madde ayrı olarak 
ilâve ediliyor, sonra 25 numara olarak kaydedi
lir. Diğer maddelerin numaraları da ona göre 
tashih edili. 

BAŞKAN — O halde Maliye encümeninin 24 
ncü maddesini okutuyorum. 

MADD 24 — Köylerde bulunan metruk ve 
kimsesiz mezarlıklarla vakfa aid umumî mezar

lıklar köyün manevî şahsiyetine aiddir. 
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Tapu ve sair muteber vesikalara müsteniden 

tasarruf olunan ve resmî ruhsatı haiz bulunan 
aile ve sair hususî kabristanlar sahihleri namı
na ve cami harimindeki kabristanlar da vakfı 
namma tescil ve kaydolunur. 

DAHİLÎYE BAKANI ŞÜKRÜ KAYA — 
Bundan evvel yakılmış bir kanun vardır. Bu 
kanun mucibince metruk kabristanlar şehirde 
belediyelere, köylerde köye aiddir. Binaenaleyh 
cami hariminde olanların da köylüye aid ol
ması lâzımgelir. 

HASAN FEHMİ ( Gümüşane ) — Evvelki 
kanunda belediye hududu dahilinde bulunan 
metruk ve kimsesiz yerlere tesahüb edilebileceği 
zikredilmiştir. 

DAHİLİYE BAKANI ŞÜKR ÜKAYA — 
Şahsa aid olan kabristanları bırakalım. Amma 
cami harimindeki kabristanlar köylüye aid ol
ması lâzımdır. Tuttuğumuz yoldan ayrılmaya
lım. Bu köylülerimiz için de iyi bir fırsattır. 

SAİD AZMİ (Kayseri) — Baylar; madde iki 
fıkradır. İki fıkra ayrı ayrı iki hüküm taşıyor. 
Birinci fıkra metruk mezarlıkların köye aid ol
duğu hakkmdadı. 

Bu İçişler bakanı tarafından söylendiği gibi 
bu başka bir kanunla temin edilmiştir. 

İkinci fıkraya gelince, eski hükümlerde zik-
redildiği veçhile bir mezarlık yalnız ölü defne-
dilmesile umumî olur. Şahsın mülkiyeti üzerin
de kalamaz. Amma bir adamın kendi bahçesi 
içerisine kendi ölüsünü defnederse (edemez ses
leri) zaten kendi malı içindedir. Tasarrufu için 
ona ayrıca tapu senedi verilmez. Yalnız bir ca
mi harimine filân hoca veya filân türbedar di
ye defnedilmişse zaten fuzulî olarak defnedil-
miştir. Bu aile namına mı olmasını intaç edecek
tir? Tabiî olamaz. Yok kendi mülkü içerisine 
yapmış ise zaten o mülk tapuludur. Onun için 
bu madde lüzumsuzdur. 

MALİYE En. BAŞKANI HASAN FEHMİ 
(Gümüşane) — Köy hududu dahilinde bulunan 
metruk mezarlıkların köye aidiyetine dair hiç 
bir kanunda bahis yoktur. Metruk mezarlık ye
rinin köye aid olduğunu bu kanunla temin et
mek istedik. Bu metruk mezarlıklar belediye hu
dudu dahilinde olduğu takdirde belediyelere 
terkine dair hüküm vardır. Böyle bir şeye tesa
düf ederlerse tapu idareleri düşünsün. 

İkinci fıkraya gelince; biz musir değiliz, çı
karılabilir. Fakat böyle bir şeye tesadüf ettik
leri zaman bunu nasıl tescil edeceklerine kendi
leri baksınlar. 

DAHİLİYE BAKANI ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Maliye encümeninin maddesi iki fıkradan 
ibaretdir. Birinci fıkra « köylerde bulunan met
ruk ve kimsesiz umumî mezarlıklarla vakfa aid 
umumî mezarlıklar köyün manevî şahsiyetine » 
aiddir. 

Bu fıkra lâzımdır. Diğer kanunlarla beraber 

bir insicam ve ahenk teşkil edecekdir. 
MALİYE ENCÜMENİ BAŞKANI HASAN 

FEHMİ (Gümüşane) — Ondan vazgeçebiliriz 
DAHİLİYE BAKANI ŞÜKRÜ KAYA (Muğ

la) — İkinci fıkra « tapu ve sair muteber vesika
lara müsteniden tasarruf olunan ve resmî ruhsatı 
haiz bulunan aile ve sair hususî kabristanlar 
sahihleri namına » buna lüzum yoktur. Tapu se
nedi, resmî vesikası varsa kanunun bu maddesile 
bunları iptal edecek değiliz. Maksad köyün 
umumî mezarlıklarının köye aid olmasıdır. Zan
nediyorum M, birinci fıkranın iptali maksadı te
min edecekdir. İkinci mesele mahkemelere aid
dir. Tapusu varsa alır, yoksa mezarlık köye 
aid olur. 

AHMED HİLMİ (Kayseri) — Bir sual so
racağım. Bir adamın evindeki bahçesindeki me
zar kendisine aiddir. Bu tehlikeli bir yol aça
bilir. Katî suretde belediyeler mezarlıkların 
sahibi olmalıdır, aksi takdirde yarın birisi tutar 
evinin bir köşesinde bir mezar yapabilir (Mem
nudur sesleri). 

DAHİLİYE BAKANI ŞÜKRÜ KAYA — Bay 
arkadaşımın hakkı var. Belki geçen müzake
reden hatıra varid olur ki, badema efrad dahi 
mezarlık yapabilecekdir. Bu günkü hıfzıssıhha 

belediye kanunlarımız buna mânidir. Hiç bir 
kimsenin hususî mezarlığı olamaz, mezarlar ta
mamen köylere, camialara aiddir. 

Benim anladığım, vaktile mezar ittihaz edil
diği f arzolunan bazı metruk yerlerdir M, bu gün 
bunlar belki de mezar değil, bahçe, tarla gibi 
yerler olsa gerekdir. Yoksa bundan sonra hiç bir 
yere hiç bir kimsenin mezar olarak tasarruf ede
meyeceği muhakkakdır. 

BAŞKAN — 24 ncü madde hakkındaki mü
zakereyi hulâsa edeyim: 

Bay Hamdi Mersinin verdiği takrir Maliye 
encümeninin 24 ncü maddesinin .... kanuna ilâ
vesi hakkındadır. 

HAMDİ (Mersin) — Yalnız birinci fıkra kâ
fidir. 

BAŞKAN — Demek değiştiriyorsunuz. 
Bay Hamdi Hükümetin noktai nazarına işti

rak etmiştir. 
24 ncü madde hakkındaki takriri okutuyo

rum. Yani birinci fıkranın kabulünü ikinci fık
ranın tayyini istiyorlar. 

MALİYE ENCÜMENİ BAŞKANI HASAN 
FEHMİ (Gümüşane) — Madde, Maliye encüme
ninin maddesidir. İkinci fıkradan sarfınazar 
edilmiştir diye arzetdim. Binaenaleyh ikinci fık
ranın hükmü kalmaz. Birinci fıkrayı reye va
zederseniz -mesele biter. 

BAŞKAN — Ben de Öyle söyledim, başka bir 
şey demedim. Şimdi takriri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Maliye encümeninin 24 ncü maddesinin 1 nci 
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fıkrasının reye konulmasını dilerim. 

Mersin 
Hanıdi 

BAŞKAN — Buna Maliye encümeni de Hü
kümet de muvafakat ediyor. 

RAÎP (Trabzon) — Birinci fıkra üzerinde 
mutabıkız. Köylerde bulunan metruk ve kimse-
ı İz mezarlıklarla vakfa aid umum mezarlıklar 
köyün manevî şahsiyeti namına tescil edilirse ka
nunun hututu ûmumiyesine muvafık olur. Encü
men namnıa arzediyorum. 

BAŞKAN — O halde formüle edin de yaza
lım. 

Ad. En. M. M. RAÎF (Trabzon) — Birinci 
fıkranın son satırına «Menevi şahsiyeti namına 
tescil olunur.» diyelim, bu kadar kâfi. (Doğru 
sesleri). 

BAŞKAN — Birinci fıkranın sonundaki 
(Aiddir) kalkıyor (Manevi şahsiyeti namına tes
cil olunur) deniyor. O halde Maliye encümeni
nin 24 ncü maddesinin sonu böyle oluyor. Ge
rek Hükümet gerek teklif sahibi, gerekse Maliye 
encümeni bu şekilde müttefikdirler. Bunu reye-
koyuyorum. Onay bulanlar... Bulmıyanlar.. 0-
nay bulunmuştur. 

Demin okuduğumuz Adliye encümeninin 24 
ncü maddesi 25 oluyor. Bu 25 nci maddeyi reye 
koyuyorum. Onay bulanlar... Bulmıyanlar... Onay 
bulunmuştur. 

MADDE 26 — Mülkiyete, mülkiyetin gayri 
aynî haklara müteallik resmî senedler tapu sicil 
muhafızları veya memurları tarafından yapılır. 
alâkalıların isteği halinde resmî senedi tanzim 
için memurlar ikametgâhlara giderler. Bu sırada 
gelecek haciz ve tahdid kararları resmî senedi 
yapmak için ikametgâha gitmiş olan memura 
tebliğ olunur. 

Resmî senedi taraflarla iki şahid imzalar. Şa-
hidlerin şahadet ve tariflerinde şüpheli bir hal 
görüldüğü takdirde senedi yapan memur başka 
şahid isteyeceği gibi fotoğraflarını da arayabilir. 
711 numaralı kanun mucibince yapılacak akid-
lerde de böyledir. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmıyanlar... 
Onay bulunmuştur. 

MADDE 27 — Tapu sicil muhafız veya me
murları tarafından yapılan resmî senedlere iki 
tarafm ve tapu senedlerile akde müstenid olma
yan iktısablarda kayidlere sahibinin 6 X 4 büyük 
lüğünde ve mümkün olan yerler de fotoğrafları 
yapıştırılır. Bu imkânı idare heyeti tayin eder. 
Tapu sicil muhafızları veya memurları da kü
çüklük ve sair makbul mazeretleri göz önüne 
alabilir. 

1515 numaralı kanunun şümulüne girmeyen 
fotoğrafsız tapu kayid ve senedlerine fotoğraf 
yapıştırılmak istenildikte Tapu memurluğunea 
hüviyeti bilinmeyenler için hüviyetleri tasdik et
tirerek fotoğraf yapıştırılır. — 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmıyanlar... 
Onay bulunmuştur. 

MADDE 28 — Akte ve tescile müteallik ta
pu işleri idarî emirlerle durdurulamaz. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmayanlar... 
Onay bulunmuştur. 

MADDE 29 — Gayrimenkul malların alım 
ve satımında noksan hare vermek maksadile sa
tış bedelinin kısmen saklandığı hükmen anla
şılırsa alan ve satandan hare üç kat olarak yan 
yarıya alınır. Haber vereni varsa vergi mek-
tumatı hakkındaki 1905 numaralı kanuna göre 
muamele yapılır. Bedelde ketim olması sebe-
bile muamele geri bırakılamaz. 

BAŞKAN — Onay bulanlar... Bulmayanlar... 
Onay bulunmuştur. 

MADDE 30 — Plân ve resmî mesahaya isti-
! nad etmeyen gayrimenkul mallarda eskidenberi 
| malûm ve muayyen olan hududa itibar olunur. 
I Borçlar kanununun 215 nci maddesi hükmü 
I yerinde durmaktadır. 
| AHMED HAMDÎ (istanbul) — Efendim, 
| bu madde « malûm ve muayyen olan hudud iti-
j bar olunur » deniliyor. Eskiden kalmış bu gibi 
j tasarruf senedlerinde bu lıududlardan bazılarm-
I da (lebiderya) tabiri var. Bu (lebiderya) malû-
| mu âliniz, sabit bir hudud değildir. Bazan de-
| niz çekiliyor ve orada bir arazi hâsıl oluyor. 
| Bu araziye tesahüb etmek istiyorlar ve ediliyor. 
j Bir çok vakalar vardır. Bu noktanın izahını is

tiyorum : Ne türlü yapılacaktır? 
I ADLİYE E. Na. RAÎF (Trabzon) — Bu 
j madde de resmî mesahaya ve plâna istinad et-

mey en kayitlerde yazılı olan hududlara itibar 
olunur, denilmekdedir. Yani o gayrimenkullerin 

! hududu vardır ve içerisinde mikdan yazılıdır. 
! Mikdara itibar edilmeyecek hududa itibar edile-
| cek. Arkadaşım; bu gibi tapuların bazılarm-
I da lebi derya denilmekdedir, diyor. Biz böyle 
I lebi derya denilen bir tapunun hududuna itimad 
j ederiz. Çünkü deniz sabit değildir. Mütema

diyen tahavvül etmekdedir. Maddenin yazılışı-
na dikkat buyurulursa görülür ki; (plân ve res
mî mesahaya istinad etmeyen gayrimenkul mal
larda eskidenberi malûm ve muayyen olan hu-

I duda itibar olunur.) 
! Eskidenberi o gayrimenkulun hududu usulen 
I lebi deryadır denilmiş olmasına rağmen, hudud 
j alâmeti mevcudsa ona itibar edeceğiz. Hudud 
! alâmeti yoksa yapılacak muameleyi ahkâmı umu-
I miye tayin edecekdir. Yalnız, biz, lebi derya 
I denilince gayrimenkul sahihleri denizin açıldığı 
I kadar giderler demedik. Deniz teressübatından 
j vücude gelmiş olan yerler hangi gayrimenkulun 
i önüne tesadüf etmekde ise eğer bunlar müsta-
! killen tasarruf olunabilir şekilde iseler başkası-
İ na satılır, vaziyet böyle değilse, bitişik gayri-
İ menkul sahibine verilir dedik. Bununİa da kas-
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dımız şu oldu ki, böyle lebi derya kaydi bulu
nanlar deniz çekildikçe çekildiği kadar bütün 
aksama sahib olacaklarını kasdetmedik. Bunu 
bu madde tayin etdiği gibi kanunun hututu umu-
miyesi ve ahkâmı umumiyesi de tayin «der bu-
lunmakdadır. 

ÎSMAtL HAKKI (Bolu) — Devlet ormanları 
buna dahil mi? 

RAÎÎF (Devamla) — Ormanlar hakkında da 
buraya Maliye encümenince ve Hükümetçe ko
nulan hükümleri, meralar hakkında olduğu gibi, 
biz kaldırdık. Onun sebebi de; Devlet ormanla
rının sureti tescili hakkındaki ahkâm yakında 
gelecek olan orman kanununda yer bulacağıdır, 

BAŞKAN — Başka söz yok. Maddeyi onay 
bu lan la r . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 31 — Gayrimenkulun mesahası ta
pu sicillinde yazılı mikdardan fazla çıkıb da bu 
fazlanın bitişik araziye el uzatmakdan ileri gel
mediği ve sınırca da bir değişiklik olmadığı 
yerinde yapılacak tedkik ve tahkiklerle anlaşıl-
lır ve keyfiyet Tapu komisyonunca da tasdik olu
nursa sicille, tahakkuk etdiği gibi kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 32 — Plânı veya resmî şekilde ya
pılmış haritası bulunan gayrimenkullerin gerek 
kazaen ve gerekse rizaen parçalara ayrılmasında 
harita yapılması mecburidir. Şehir ve kasabala
rın belediye sınırları içinde olub da tapu fen 
memuru bulunan yerlerde plân ve haritaya bağ
lı olmayan gayrimenkullerin parçalara ayrılma
sında da harita yapılır. Belediye sınırlan dı
şında bulunan gayrimenkullerden kazaî şekilde 
parçalara ayrılanlann haritasını yaptırmak hâ
kimin takdirine bağlıdır. 

BAŞKAN — Onay bu lan la r . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 33 — Kanunu medeninin 934, 935 
nci maddelerine göre sicillin tashihine ve bir ay
nî hakkın sukut edib etmediğinin tayinine dair 
tapu sicil muhafız veya memuru tarafından mah
kemeye yapılacak müracaatler ve bunun üzerine 
verilecek kararlardan bir gûna harç ve resim 
alınmaz ve bunlara damga pulu yapıştırılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bu lan la r . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 34 — Bedelli akidlerde ve bir akdin 
yapılması diğerinin yapılmış olmasına bağlı olan 
hallerde alâkalılar tapu sicil muhafız veya me
murunu yediadiî yapabilirler. Bu takdirde me
mur tarafından paranın hak sahiblerine veril
mesi âkidlerin tamam olmasına bağlıdır. Âkid-
ler tamam olmazsa memur parayı kimden almış 
ise alâkalılar dağılmadan huzurlarında derhal 
ona geri verir ve taallûk etdiği muameleleri 
bozar. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 35 — Tahdidi mutazammın kanunî 
hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı olmak 
şartile yabancı hakikî şahıslar Türkiyede gayri
menkul mallara temellük ve tevarüs edebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . , Onay bulunmuştur. 

MADDE 36 — Yabancı hakiki şahıslar bir 
köye bağlı olmayan müstakil çiftliklere ve köy 
sınırları dışında kalan arazinin otuz hektardan 
çoğuna ancak Hükümetin iznile sahib olabilir
ler. Kanunî miras bu hükümden dışarıdır. Adı 
gecen çiftliklere ve arazinin otuz hektardan zi
yadesine vasiyet suretile veya mansub mirasçı 
sıfatile yabancı hakikî şahısların sahib olabil
mesi de Hükümetin iznine bağlı olub izin veril
mezse çiftlik ve bu fazla miktar tasfiye suretile 
bedele çevrilir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 37 — Yabancı hakikî şahısların in
tikal işleri Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerin
den verilen vevahud kendi salahiyetli makam
larından verilibte Türk kanunlarının veraset 
usulü hakkındaki, hükümlerine uygun olduğu 
Türk mahkemelerince tasdik edilen veraset se-
nedlerine istinaden yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyetinden evvel açılacak: tarla veya bağ ve 
bahçe haline konulmuş oluıbta henüz muamelesi 
bitmemiş yerler hakkında da bu kanunun 6 nci 
maddesi hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Muvakkat madde hakkında söz 
isteyen var mı? 

Burada Bay Hamdinin teklifi üzerine encü
men bir tashih yapacaktı. 

ADLÎYE En. NAMINA EAÎF — Arkada
şımızın tahrirî bir teklifi yoktur. Zaten eskiden 
mevcud kanunların hükümleri ne ise, evvelce 
doldurulan yerler hakkında, o hükümler tatbik 
olunacaktır. Bu kanımdan sonra bu kanunun 
hükümleri yürüyecektir. 

HAMDİ (İstanbul) — Biraz izahat verevim. 
Maddenin numarası aklımda kalmadı. Hükü
metten veya aid olduğu makamdan izin almak
sızın doldurulan yerler hakkında bir madde tek
lif ediliyor. Onu takib eden maddede de buna 
aid bir takım hükümler var. İzinsiz doldurulmuş 
olanlar bundan evvel doldurmuşlarsa eski ka
nun tatbik edilecek. Fakat bu kanundan sonra 
izinsiz olarak doldurulan yerler hakkında, bu 
maddede bir sarahat olmadığına göre, yine eski 
kanun mu tatbik edilecektir? Bundan sonra izin 
istemeyerek yani kasden ve gizli olarak doldu-
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ranlar eski kanuna göre oraya saMb olacak, 
HalbuM ondan evvelki madde bunu kabul et
miyor, iki madde arasında muhalefet ve müba-
yenet vardır. 

RAtF (Trabzon) — Eskiden bu gibi yerleri 
doldurmak için izin almadan rasgelen doldurur
du ve bu gibi yerleri değer mislile alırdı. Şimdi 
bu kabil yerlerin bazıları böyle bedeli mislile 
satılmıştır. Bazıları da varsa satılmak üzeredir. 
Mazideki işlerden dolayı bir kısım vatandaşları 
istifade ittirip bazılarını mahrum bırakmak su-
retile hülriimler koymaktansa eski hâdiseleri 
eski kanunun hükümlerine bırakmağı, yeni hâ
diseleri ise yeni kanunun hükümlerine bırakmağı 
düşündük. 

BAŞKAN — Bay Hamdi arkadaşımız takri
rini hazırlaymcaya kadar ruznamenin alttaki 
maddelerinin müzakeresine devam edelim. 

MÜKERREM (İsparta) — Ekseriyetimiz a-
zaldı, encümenlerde de işlerimiz var, müsaade
nizle müzakereye yarın devam edelim. (Devam, 
devam sesleri). 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Saym ü-
yelerin ekseriyeti de müzakerenin devamını isti
yor. Binaenaleyh devam ediyoruz. 

14 — Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 
kanunun 71 nci maddesinde yazılı müddetin 
uzatılması ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1124). [1], 

BAŞKAN — Kanunun bütünü hakkında söz 
isteyen var mı? (Yoktur sesleri). Maddelere geçil
mesini onay bulanlar... Bulmıyanlar... Maddelere 
geçilmiştir. 

Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 
1918 numaralı kanunun (71) nci maddesinde 
yazılı müddetin uzatılmasına ve bu kanuna bir 

madde eklenmesine dair kanun 
MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibine 

dair olan 1918 sayılı kanunun 71 nci maddesinde 
konulmuş olan müddet 1937 yılı mayıs ayının 
sonuna kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bulmı
yanlar... Madde onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Adlî ve askerî ihtisas mahke
melerinden kalmalarına lüzum görülmeyenler 
Bakanlar Heyeti kararile kaldırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bulmı
yanlar... Madde onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü neşri günle-
mecinden yürür. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar... Bulmı
yanlar... Madde onay bulunmuştur. 

[1] 71 sayılı basma yazı zabtın sorumdadır. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Bakanlar Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onaylıyanlar.. Onayla
mayanlar... Madde onay bulunmuştur. 

Kanunun bütününü onay bulanlar... Bulmı
yanlar... Onay bulunmuştur. 

Yüksek Reisliğe 
9 ncu ve 11 nci maddelerde geçen izinsiz dol

durulmuş mahaller hakkındaki kay din (bu ka
nunun neşrinden sonra izinsiz doldurulamaz) 
suretinde muvakkat maddeye ilâvesini teklif 
ederim. 

İstanbul 
A. Hamdi 

HAMDİ (İstanbul) — Meseleyi izah edeme
miş olduğumu anladım. Bendeniz bu kanunun 
neşri tarihinden evvel izinsiz olarak doldurul
muş olan bir mahallin tesciline dair bir şey söy
lemiyorum. Yalnız bundan sonra doldurula
maz, dedim. 

RAtF (Trabzon) — Zaten izinle dolduru
lur dedikten sonra izinsiz doldurulamayacağı 
tabiidir. Muvakkat madde ile hiç bir alâkası 
yoktur. 

BAŞKAN — Takriri reye koyuyorum. Onay 
bulanlar ... Bulmayanlar ... Onay bulunmuştur. 

Muvakkat maddeyi aynen reye koyuyorum. 
Onay bulanlar ... Bulmayanlar ... Onay bulun
muştur. 

MADDE 38 — 8 cemaziyelevvel 1275 tarihli 
tapu nizamnamesi ve zeyillerinin ve 28 receb 
1291 tarihli emlâk nizamnamesinin ve 7 mu
harrem 1293 tarihli arazi hakkındaki fıkaratı 
nizamiyenin ve 8 receb 1276 tarihinde iradesi 
çıkmış olan tapu senedatı hakkındaki talimat
namenin ve 28 receb 1276 tarihinde iradesi çık
mış olan tarifnamenin ve emvali gayrimenkule-
nin tasarrufuna dair 3 mart 1329 tarihli muvak
kat kanunun ve defterhane idarelerinin teşkilât 
ve tensikatına dair 17 temmuz 1323 tarihli ni
zamname ile zeyillerinin ve emvali gayrimen-
kulenin muamelâtı tasarrufiyesinde tapu sene
datı ile kayitlerine alâkadaranm fotoğrafileri ya
pıştırılmasına dair 30 kânunusani 1926 tarihli ka
nun, kanunu medenî ile kanunu medeninin tat-
bikma aid kanun ve borçlar kanunu ile ortadan 
kalkmamış olan hükümlerile başka kanunların 
bu kanuna uygun olmayan hükümleri kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar ... Bul
mayanlar ... Onay bulunmuştur. 

MADDE 39 — Bu kanunun hükümleri neşro
lunduğu tarihten itibaren yürümeğe başlar. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar ... Bul
mayanlar ... Onay bulunmuştur. 

MADDE 40 — Bu kanunun hükümlerini Ad
liye, Dahiliye, Maliye bakanları yerine getirir. 
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BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar ... Bul

mayanlar ... Onay bulunmuştur. 
Kanunun tümünü açık reye koyuyorum. 

15 — Memurin kanununun 75 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair olan kanuna mihzeyyel ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe cneünıenleri maz
bataları (1/904) [1] 

BAŞKAN — Kanun lâyihasının bütünü hak
kında söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesi
ni onaylayanlar . . . Onaylamayanlar . . . Onay 
bulunmuştur. 

Memurin kanununun 75 nci maddesine bir fık
ra ilâvesine dair olan 2324 sayılı kanuna bir 

fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 2324 sayılı kanuna aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir: 

Bu madde hükmü umumî, mülhak ve hu
susî bütçelerden maaş alan memur ve mütekaid-
lerin dul ve yetimlerine de şamildir. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

Kanunun bütününü reye koyuyorum. Onay 
bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

16 — Memnu olmayan silâhların ne suretle 
satılabileceğine dair kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa, Dahüiyc ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/1121) [2] 

BAŞKAN — Kanunun bütünü hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini onay bu
lanlar . . . Bulmayanlar . . . Maddelere geçilmesi 
onay bulunmuştur. 

Taşınması yasak olmayan silâhların alım saımı 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Silâh taşıma için resmî ma
kamdan yazılı izni olmayanlara silâh ve cepane 
satılamaz. 

Silâhlarla, cepanelerinin şahıslar arasında ne-
türlü olursa olsun elden ele geçmesi halinde de 
yazılı izin aranması mecburidir. 

Av tezkereleri, av silâhlarını taşımak için 

[1] 69 numaralı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 72 numaralı basına yazı zaptın sonundadır 

izin yerine geçer. 
BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan

lar . . . Onay bulunmuştur. 
MADDE 2 — Silâh satıcıları silâhlarının ne

vi, cins ve çapını o yerin en büyük zabıta âmi
rine bildirmek ve kendilerinden her silâh alan 
kimsenin ismile adresini bir deftere ve cins, nu
mara ve çapını satm alanın elindeki yazılı izin 
kâğıdına kaydetmek ve her yedi gün sonunda 
bir cetvel yapıb zabıta âmirine bildirmekle mü-
kellefdir. 

Cepane satanlar da kime ve ne kadar cepa
ne sattıklarım deftere yazmağa mecburdurlar. 

BAŞKAN — Onay bulan la r . . . Onay bulma
yanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Silâh taşımağa izinli olanlar si-
lâhlarmı sattıkları veya parasız verdikleri tak
dirde ellerindeki izin belgelerini zabıtaya geri 
vermeğe ve kime* sattıklarını veya verdiklerini 
bildirmeğe mecburdurlar. 

BAŞKAN — Onay bulan la r . . . Onay bulma
yanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 4 — Adlî takib üzerine veya sair 
suretlerle Hükümetçe zabt ve müsadere edilen 
silâhlar taşıması yasak olsun olmasın, Millî Mü
dafaa bakanlığı emrine verilir. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Onay bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerine aykırı 
gidenlerden silâh satıcıları yedi günden bir aya 
kadar hafif hapis veya elli liradan iki yüz lira
ya kadar hafif para cezasına ve bunlardan baş
kaları Türk ceza kanununun 549 ncu maddesine 
göre mahkûm edilirler. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . , Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerinin tatbik 
suretini gösterir bir nizamname yapılacaktır. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 7 — Bu kanun neşrinden bir ay 
sonra muteberdir. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 8 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye 
bakanları memurdur. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

Kanunun bütününü reye koyuyorum. Onay 
bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuş
tur. 

Reylerini vermeyenler lütfen versinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
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17 — Millî İktısad ve tasarruf cemiyetine ar

mağan edilen sesli sinema makinesi ile parçalan 
ve teferruatından gümrük resmi ile başka vergi 
ve resimlerin alınmaması hakkında kanun lâyiha
sı ve Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/1176) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın bütünü hakkında 
söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Millî iktısad ve tasarruf cemiyetine armağan 
edilen sesli sinema makinesi ile parçalan ve 
teferruatından gümrük resmi ile başka vergi 

ve resim alınmaması hakkmda kanun 
MADDE 1 — Sosyalist Sovyetist Cumhuri

yetlerin birliğinin Millî iktısad ve tasarruf cemi
yetine armağanı olan sesli sinema makinesi ile 
parçalan ve teferruatı vergi ve resimsiz olarak 
gümrükten geçirilir. \ 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı? Onay bulanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay 
bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . 
Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

Lâyihanın bütününü açık reye arzediyorum. 
Lütfen reylerinizi veriniz. 

18 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük kanunu
nun 49 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/468). 
[2]-

Kanunun bütünü hakkmda söz isteyen var 
mı?.. Maddelere geçilmesini onay bulanlar.. Bul-
mıyanlar... Onay bulunmuştur. 

11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 
49 ncu maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Transit eşyasının son gümrükten çıkanldığı 
yazılı müddeti içinde ve yoUanna uygun olarak 
ispat edilemezse, temin olunan gümrük resmile 
başka vergiler irad kaydedilir. 

Türkiye smırlan içinde mücbir sebeblerden 

[1] 64 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 70 numaralı basmayazı zabtın sonundadır. 

dolayı telef ve zayi olan teminata bağlı transit 
eşyasile transit nakil vasıtalarının vergi ve 
resimleri sahihlerinden aranmaz. Eşyanın bo
zulması veya hasara uğraması bu hükmün dı
şındadır. 

Mücbir sebebler ve doğurdukları telef ve zi
yalar mahkeme ilâmile ispat edilir. 

Ancak telef ve zıyaı doğuran mücbir sebeb
ler meşhud suç şeklinde işlenmiş gasb ve yağma-
olursa hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet 
müddeiumumileri alâkalılara bir belge verirler. 

Eğer bu telef ve zrya herkesçe bilinen ve du
yulan başka türlü hâdiseler yüzünden olmuş ise 
o yerin idare heyeti bunu tahkik ederek bir maz
bata verir. 

Alâkalılar yukandakL belge veya mazbatayı, 
teminatı almış olan gümrük idaresine verirler. 

Gümrük idareleri lüzumunda bunları veren 
makamlarla muhabere ederek eksikleri tamam
landığında teminatı geri verirler. 

Gümrük idareleri teminatı geri vermedikleri 
hallerde alâkalılar vekâlete itiraz edebilirler. Ve
kâlet kararlan aleyhine idarî kazaya gidilebilir. 

Teminata bağlı transit eşya nakil vasıtalan-
nın telef ve zıyaı idare heyeti mazbatasile ispat 
edilebilir. 

BAŞKAN — Birinci madde için söz isteyen 
var mı? Maddeyi onay bulanlar . . . Bulmayan
lar . . . Onay bulunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyetinden evvel birinci maddedeki şekillerde 
telef ve zayi oluibda henüz vergi ve resimleri 
varidata geçirilmiş olmayan transit eşyasile 
transit nakil vasıtaları da bu kanun hükümleri
ne tâbidir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Onay bu
lanlar . . . Bulmayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini Adliye, 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri yerine 

. getirir. 
BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar .-".. Bul

mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 
Kanunun bütününü açık reye arzediyorum. 
Kanunlara reylerini vermeyen reylerini ver

sinler. Rey toplama işi bitmiştir. 
Reylerin hulâsasını arzediyorum: 
1934 yılı bütçesinde münakale yapılması hak

kındaki kanuna (216) üye rey vermiştir. Kanun 
(216) reyle onay bulunmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1934 yılı bütçesinde 19 bin liralık münakale ya
pılması hakkındaki kanuna (216) üye rey ver
miştir. Kanun (216) reyle onay bulunmuştur. 

Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile 
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telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdiki hak
kındaki kanuna (217) üye rey vermiştir. Kanun 
(217) reyle onay bulunmuştur. 

Demiryollarüe beynelmilel eşya ve yolcu nak
liyatına dair olan mukavelenin Romada kabul 
edilen metinlerinin tasdiki hakkındaki kanuna 
(204) üye rey vermiştir. Kaun (204) reyle onay 
bulunmuştur. 

Ankarada yapılan emniyet âbidesi heykelle
ri ve teferruatından gümrük resmi alınmaması 
hakkında kanuna (210) üye rey vermiştir. Ka
nun (210) reyle onay bulunmuştur. 

Buğdayı koruma karşılığı kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanuna (206) 
rey verilmiştir. Kanun (206) reyle onay bulun
muştur. 

Tapu kanununa (175) üye rey vermiştir. Ka

nun (175) reyle onay bulunmuştur. 
Millî iktısad ve tasarruf cemiyetine armağan 

edilen sesli sinema makinesi ve parçalarile te
ferruatından gümrük resmi ve bazı resimler alın
maması hakkındaki kanuna (169) üye rey ver
miştir. Kanun (169) reyle onay bulunmuştur. 

11 nisan 1934 tarihli gümrük kanununun 49 
ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki ka
nuna (174) üye rey vermiştir. Kanun (174) rey
le onay bulunmuştur. 

Ruznamede başka müzakere edilecek bir şey 
kalmamıştır. 

Sayın Heyetiniz tensib buyurursa yarın saat 
14 de toplanalım (Hay hay sesleri). 

O halde yarm saat 14 te toplanmak üezre cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 18,15 

^ • ^ 

1 9 3 4 yılı b ü t ç e s i n d e m ü n a k a l e y a p ı l m a s ı n a da i r k a n u n a ver i l en r e y l e r i n 
ne t ices i 

[ Kanun onanmıştır ] 

Adana 
Ali Münii* 
Hilmi 

Afyon Karahimr 
G. Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çerçel 
İzzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
MusliMttin Abdullah 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 216 

Onayanlar : 216 
Abayanlar : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 94 

Münhal ler : 7 

/ Onay bulanlar ] 

Rasim Serattar 
Rıfat 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 
Rasıh 

Aydın 
Abidin özıneıı 
Adnan 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhitti* 
İbrahim Yürük 
İsmail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 

Bayazıt 
Halit Bayrak 
ihsan 

Bolu 
D. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galip Kağraman 
Dr. Rasim Ferit 
Mustafa Fehmi 
Refet 
Rüştü Eğel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 

İbrahim 
G. Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Rifat 
Talât 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
İsmet 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
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Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Mazhar Müfit 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
G. Kâzım Sevük Tekin 
Zekâi Apaydm 
Zülfü . 

Edirne 
Faik 
H. Hayri Tan 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuad Ağralı 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Albdülıhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Araslı 
Aziz . 
G. Dr. Hakkı Şinasi Erel 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emıin Sazak 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Nuri 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
G. îhsan 
Kâzım Akay 
Münir 
Şevket 

Gümüsane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

ffakâri 
İbrahim 

İçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 

t : 20 22-12-1934 C : 1 
1 AH 

Ali Rana Tarhan 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Salâh Cimcoz 
Yaşar 

İzmir 
Kâmil Dursun 
G. KftETT" 
Kitapçı Hüsnü 
Mustafa Rahmi 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Mükerrem 

Kars 
Baha Tali 
Faik 
Memet Nazif 
G. Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Rıza 
Dr. Suat Soyer 
Velet 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Coşkun Osman 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memet Nahit 
Şevket 

Kırşehir 
Hazim 
Lûtf i Müfit 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali 
ibrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragıp 

Konya 
Hamdi Dikmen 
G. Ali Fuat Cebesoy 

1 Kâzım 
Mustafa Lûtf i 
Naim Hazim Onat 
Sırrı Höcek 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalip Alper 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşkn 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Tahir Hitit 
Turgut 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 

Mersin 
Ferit Celâl 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Ahmet îhsan Tokgöz 
Hamdi Yalanan 
tfynıail 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 

1 Atıf 
Esat 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Memet Yunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Siirt 
Halil Hulki 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
İsmail Memet 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 

Şebin Karahisar 
İsmail 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Sevig 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Hamdi Ülkümen 
Raif 
Süleyman Sırn 

Urfa 
Behçet Günay 
Memet Emin Yurdakul 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Sungur 
S. Sırn îçöz 

Zonguldak 
Halil 
Hasan 
Rifat 
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/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arak Damar 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
izzet Akosman 
Ali Çetin Kaya (Ba
kan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz 
(Mezun) 
Mareşal Atatürk (R. C.)| 
Şakir 
Yalıya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Asım Us 
Memet Ali (I. A.) 

Aydın 
Dr. Mazhar 
Fuat Şahin 

Balıkesir 
G. K. Özalp (M. Baş
kan) 
Vasfi Memet 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
ibrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 

Hasan Cemil 
Burdur 

Halit 
Bursa 

Esad Sağay (M. Başkan 
V.) 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 

Denizli 
Necip Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
Şakir 
Şeref 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Nafi Atuf 
Necip Asım 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 

Giresun 
Tarık Us 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 

Alâettin Cemil 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil Etem 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevf ik Rüştü Araş 
(Bakan) 

Halil 
Celâl Bayar (Bakan) 
Mahmut Esat Bozkurt 
Memet Sadettin 
Osman Hamdi 

İsparta 
Kemal Turan 

Kastamonu 
Halil 
Refik 
Tahsin 

Kayseri 
Reşit 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırrı 

Konya 
Ali Muzaffer 
Mustafa 
Refik Koraltan 
Tahsin 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis (Bakan) 
Naşit Hakkı Uluğ 
Recep Peker 

Malatya 
G. ismet inönü (Bş. 
Bakan) 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Memet Sabri 
Refik ince 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
irfan Ferit (I. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakkı Kılıç 

Ordu 
Ali Canip 

Bize 
Hasan Cavit (Mezun 

Sürt 
Mahmul 

Sinop 
ibrahim Alâettin 
Recep Zühtü 
Yusuf Kemal 

Sivas 
Necmettin Sadık 
Ziyaettin 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

Tokat 
Resai 

Trabzon 
Halil Nihat 
Hasan (Başkan V.) 

Urfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Yahya Kemal \ 

Zonguldak 
Celâl Sahir (Mezun) 
Esat 
Ragrp 

« 
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Beynelmilel telekomünikasyon mnkavelesile telli ve telsiz telgraf ve telefon 

n i z a m n a m e s i n i 

Adana 
Ali Münif 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçın 
General Dr. Ziya Nuri 
Haydar Cercel 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
ismail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
E^ref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Raisini Serattar 
Rifat 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Nııman 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Abidin 
Adnan 
Puîid Erçm 

Balıkesir 
E m e r 
Hacim Muhittin 
İbrahim Yürük 
l'sm.ıil Halikı 

n t a s d i k i hakkındaU A k a n n n a v e r i l e n r t 
( Kanun 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Onayanlar 
Abayanlar 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhal 1er 

317 
217 
217 

0 
0 

93 
7 

/ Onayanlar ] 

Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayaztt 
Halit Bayrak 
thsan 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galib 
Dr. Rasim Talay 
Esad Sagay 
Mustafa Fehmi 
Refet 
Rüştü Egel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
İbrahim 
General Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 

Çankırı 
Rifat 
Talât 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
İsmet 

Nabi Rıza 
Denizli 

Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Mazhar Müfit 
Necip Ali 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Zülfü 

Edirne 
Faik 
H. Hayri Tan 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuad Ağralı 
Fuat Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Araslı 
Aziz 
Naf i Atuf 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emin 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

», yi e r i ıı n e t ı e e s 
onay bulunmuştu 

Giresun 
G eneral İhsan 
Kâzım Akay 
Münir 
Şevket Erduğan 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Eakâri 
İbrahim 

tçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Salâh Cimeoz 
Yaşar 

İzmir 
Kâmil Dursun 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Saraçoğlu Şükrü 

Iapaı 'a 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Mükerrem 

Kars 
Baha Tali 
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Faik 
Memet Nazif 
General Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suad Sayer 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Osman Coşkun 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Şevket 

Kırşehir 
Hâzim 
Müfid özdeş 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali 
îbrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragrb 

Konya 
Hamdi Dikmen 
G. Ali Fuat Cebesoy 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
Naim Hazım Onat 
Sırrı 

Tahsin 
Kütahya 

Hakkı 
İbrahim 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalib Alper 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Taıhir Hitit 
Turgut 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Ali Rıza Erten 

Mersin 
Ferit Güven 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Naki 

O : 
Niğde 

Ahmet Vefik 
Faik 
Galib 
Halit 

Ordu 
Ahmet ihsan 
Hamdi Yalman 
İsmail 
Şevket 

Bize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
Esaı 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Memet Hacryunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Siirt 
Halil HulM 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
İsmail Memet 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
İsmail 

Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Faik 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Danış 
Fatin 
Halil Nihad 
Hamdi Ülikümen 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Vrfa 
Behçet Günay 
Memed Emin 
Refet 

Yan 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Sungur 
Süleyman Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rif at Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Aruk Damar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz 
Maraşal Kemal Atatürk 
(R. C.) 
Şakjp 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Asım Us 
Memet Ali (t. A.) 

Aydın 
Dr. Mazhar 
Tahsin San 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
İbrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 

Burdur 
Halit 

Çanakkale 
Şükrü Yasin 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 

Çorum 
İsmail Kemal 
Münir 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydın (Bakaı 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
Şakir Artan 
Şeref 
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Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
General Dr. Hakkı Şina-
si Erel 
Necib Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tarık Us 

İstanbul 
Abdülhak Hami t 
Yusuf Akçura (Mezun) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Halil Etem 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 

t : 20 22-12 
General Kâzım înanç 
Celâl Bayar (Bakan ) 
Mahmut Esat 
Mustafa Rahmi 
Hamdi Aksoy 

İsparta 
Kemal Turan 

Kastamonu 
Tahsin 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memet Nahit 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Salah Yargı 
Sırrı 

Konya 
Ali Muzaffer 
Mustafa 
Refik Karaltay 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis Erkmen (Bakan) 

-1934 C : 1 
Naşid Hakkı Uluğ 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Bş. Bakan) 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Memet Sabri 
Refik Şevket înce 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
irfan Ferit (I. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakkı Kılıç 

Ordu 
Ali Canib 

Rize 
Hasan Cavid 
(Mezun) 

Samsun 
Etem 

Siirt 
Mahmud 

Sinop 
İbrahim Alâettin 
Receb Zühtü 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Mahmud Rastın 

Tokat 
Resai 

Trabzon 
Hasan Saka (M. Baş
kan V.) 

Urfa 
Ali Saib 

Yozgat 
Avni Doğan 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Ragıb 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1 9 3 4 yılı bütçesinde 1 9 OOO 
liralık münakale yapılması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun onanmıştır ) 

Adana 
Ali Münif 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
G. Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çercel 

Reye 
Azı ı sayısı 

iştirak edenler 
Onayanlar 
Abayanlar 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler . 

İzzet Ulvi 
Cemal Akçın 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 

Münhaller : 

: 317 
: 216 

216 
0 
0 

94 
7 

/ Onayanlar ] 

ismail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim S erattar 

Rifat 
Antalya 

Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 
Rasih Kaplan 
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Artvin 
Mcmet Ali 

Aydın 
Abidin özmen 
Fuad Erlaçin 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittin 
ibrahim Yürük 
İsmail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
•Pertev Etci 
Vas.fi Memet 

Bayazıt 
Halil, Bayrak 
İhsan 

Bolu 
Dr. Emin C. Suda 
İsmail Hakla 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Baktcriyolok Refik 
Dr. Galib Kağraman 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Esad Saıgay 
Mustafa Fehmi 
Refet 
Rüştü Egel 

Cebelibereket 
II. Basri Gürbüz 
İbrahim 
G. Naci Eldeniz 

Çanakkale 
Ahmet Oevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Rifat 
Talât Onay 
Ziya Esen 

Çorum 
Bekir Karam em et 
Dr. Mustafa 
î. Kemal 
İsmet 
Münir 

î : 20 22 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
M. Müfid Kansu 

Diyarbekir 
G. Kâzım Sevüktekin 
Zekâi Apaydın 
Zülfü 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazü Ahmet 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Ar asi i 
Aziz Akyürek 
Nafi Kansu 

Eskişehir 
Ali Ahmed 
Cafer 
Emin Sazak 
Ziya. özer 

Gazi Ayılep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
G. İhsan 
Kâzım Akay 
Münir 
A. Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
ibrahim Arvon 

İçel 
Emin 
Hakla 

İstanbul 
A. Hamdi Gürsoy 
A. Cemil Topçubaşı 
Ali 

12-1934 0 : 1 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat Kuzay 
A. Sadettin Parlas 
Salâh Cimcoz 
Yaşar 

İzmir 
Kâmil Dursun 
General Kâzrm İnanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
M. Rahmi Köken 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Belirgen 
Faik 
Memet Nazif 
G. Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suad 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
A. Hilmi Kol aç 
Ahmet Tevfik 
Coşkun Osman 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Şevket 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
Lûtfi Müfit özdeş 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya 
Kemal ettin 
Ragıp Aikee 

Konya 
Hamdi Dikmen 
General Ali Fuat 

Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
N. Onat 
Sırrı 
Talisin 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Mııttalip Alper 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Tabir 
Turgud Türkoğhı 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 

Mersin 
Ferit Güven 
A. Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki Yücekök 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Halit 

Ordu 
Ahmet İhsan Tokgoz 
H. Yalman 
İsmail Çamaş 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
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Atıf 
Fuad Balca 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memed Yunus 
Ruşen i özbay 

Sürt 
Halil Hulki 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
İsmail Memet 

1 : 20 
Rasim 
Remzi Çiuer 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
İsmail 
Sadri Maksudi 
Vasfı Raşit Sev iğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil 
Mahmut Rasim 

22-12-1934 C : 1 
Tokat 

Hüsnü 
Nâzım 
Süreyya T evlik 

Trabznv 
Fatin 
Halil Nihat 
Hantıdi Ülkümen 
Raif 
Süleyman Srrrı 

Vrfa 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 

Refet 
Van 

Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Sungur 
Süleyman Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rifat Vurdur 

Adana 
nanıni' Arık 

Afyon Karahisar 
izzet Akosmaıı 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 

Aksaray 
Ahmet Sürey3ra 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz (Mezun) 
K. Atatürk (R, O.) 
Şakir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Asım 

Aydın 
Adnan 
Dr. Mazhar 
Tahsin San 

Balıkesir 
G. Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
Übeydnllah 

Bilecik 
Hayrettin 
İbrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Burdur 
Halit 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 

Denizli 
Neeib Ali Küçüka 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
Hayri Tan 
Şakir 
Şeref 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
G. Dr. Hakkı Şinasi Erel 
Nafiz 
Necip Asını 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tarık Us 

İstanbıd 
Abdülhak Hami t 
Akçura Yusuf 
(Mezun) 

Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Halil Etem 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 
Osman Hanidi 

İsparta 
K. Turan Ünal 

Kastamonu 
Tahsin 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
M. Nalı id Güven 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırrı 

Konya 
Ali Muzaffer 
Mustafa Eke 
Refik Koraltan 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 

Malatya 
G. İsmet İnönü 
(Bş. Bakan) 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Memet Sabri 
Refik Şevket İnce 

Maraş 
Mi tat 

Mardin 
irfan Ferit (t. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşid Tan kut 
Hakkı Kılıç 

Niğde 
Galip 

Ordu 
Ali Canip 

Rize 
Esad 
Hasan Cavit 
(Mezun) 

Samsun 
Zühtü . 

Siirt 
Mahmut 

Sinop 
t. Alâettin 
Receb Zühtü 
Yusuf Kemal Tengİrş 
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t : 20 22-12 1934 C : 1 
8ıvas 

Necmettin Sadık 
Tekirdağ 

M. Faik 

Tokat 
Resai 
Danış 

Trabzon 
Hasan (Başkan V.) 

Urfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 

Yahya Kemal 
Zonguldak 

Celâl Sahir 
(Mezun) 
Ragıb özdemir 

DemiryoUarile beynelmilel eşya ve yolcu nakliyatına dair olan nuıkavelenin 
Kornada kabul edilen yeni metinlerin tasdiki hakkındaki kanuna verilen 

reylerin neticesi 
( Kanun onanmıştır ) 

Adana 
Ali Münif 
Ömer Resul 

Afyon Kardhisar 
Akosman İzzet 
General Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çercel 
izzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Amasya 
Esat 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
MuslMttin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 

Aydın 
Abidin özıııen 

Balıkesir 
Enver 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Onayanlar 
Abayanlar 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

317 
204 
204 

0 
0 

106 
7 

/ Onayanlar ] 

Hacim Muhittin 
İbrahim Yürük 
İsmail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Mcmet 

Bayazıt 
Hal it Bayrak 
ihsan 

Bolu 
Dr. Emin Suda 
ismail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galip 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Mustafa Fehmi 
Refet 
Rüştü Eğel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
ibrahim 

General Naci 
Çanakkale 

Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 

Qank%rı 
Rifat 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
ismail Kemal 
İsmet 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Necip Ali 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Zekâi Apaydın 
Zülfü 

Edirne 
Faik 

Hasan Hayri 
Elâzis 

Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülhak 
Aziz Samih 

Erzurum 
Âsim Araslı 
Aziz 
General Dr. Hakkı Şi 
nasi Erel 
Nafiz 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmed 
Cafer 
Emin 
Ziya Özer 

Gazi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
General İhsan 
Kâzım Akay 
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î : 20 22-12 î-1934 G : İ 
Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hdkâri 
İbrahim 

îçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Bana 
Hasan Vasıf 
Haynıllah 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Salâh Cimcoz 
Yaşar 

îgtnir 
Kâmil Dursun 
General Kâzım inanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Tali 
Faik 
Memet Nazif 
General Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 

Dr. Suad 
Halil 
Refik 
Velet 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Osman Coşkun 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hâzim 
Müfit özdeş 
Serdar Ahmet 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin 
Ragıp 
Sırn 

Konya 
General Ali Fuat 
Mustafa Lûtfi 
Naim Hâzim Onat 

Kütahya 
Hakkı \. 
İbrahim 
Ömer Davut 

Malatya 
Abdülmuttalip 
Dr. Hilmi 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Tahir 
Turgut 

Maraş 
Abdülkadir 

Besim Atalay 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Ankara 
Aka Gündüz (Mezun) 
Mareşal K. Atatürk 
(Rs. C.) 

Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Ali Rıza Erden 

Mersin 
Ferid Güven 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Ahmet İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
İsmail 
Şevket 

Bize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
Esat 
Fuad 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 

Stvas 
İsmail Memet 

Şakir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 
Rasıh 

Artvin 
Asnn Us 

Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
İsmail 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil Uybadm 
Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzmı 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Halil Nihat 
Hamdi Ülıkümen 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Vrfa 
Behçet Günay 
Memet Emin 
Refet 

Yan, 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Sungur 

Zonguldak 
Halil 
Hasan 
Rifat 

Memet Ali (1. Â.) 
Aydın 

Adnan 
Dr. Mazhar 
Fuat Şahin 
Tahsin San 

Adana I 
Damar Aruk 
Hilmi 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 

[Reye iştirak etmeyenler J 
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Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bay azıt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
İbrahim 
Salih. Bozok 

Bolu 
Oevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Esat Sagay (Başkan V.) 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Talât 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Diyarbekir 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
Şakir 
Şeref Aykut 

Erzincan 
Saffet 

î : 20 22-
Erzurum 

D r. Ahmet Fikri 
Nafi Atuf 
Necip Asım 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

(Hresun 
Tarık Us 
Münir 

İstanbul 
Abdülhak Hami t 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 
Ahmet Hamdı 
Dr. Refik ( Bakan ) 
Halil E tem 
Hamdi Mustafa 
Ziynettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 
Mustafa Rahmi 
Hamdi Aksoy 

Kastamonu 
Talisin 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memet Nahit 

-1934 C : 1 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 

Konya 
Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer 
Kâzını 
Mustafa 
Refik Koraltan 
Sırrı Höeek 
Tahsin 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Memet 
Muhlis (Bakan) 
Naşit Hakkı Uluğ 
Recep Peker 

Malatya 
General ismet İnönü 
(Başbakan) 

Mahmut Nedim 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Memet Sabri 
Refik Şevket'ince 

Maras 
Mitat 

Mardin 
İrfan Ferit 
( t Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Mus 
Hasan Reşit 
Hakkî Kılıo 
Naki Yücekük 

Ordu 
Ali Canip 

Rize 
Hasan Cavit 
(Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmut 

Sinop 
İbrahim Alâettin 
Recep Zühtü 
Yusuf Kemal Teınkirşenk 

Sivas 
Necmettin Sadık 

Tokat 
Resai 

Trabzon 
Hasan (Başkan V.) 

Urfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Süleyman Sırn İcöz 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Esat 
Ragıp 



î : 20 22-12-1934 C : 1 
Rufjdayı koruma karşılıyı kanuıuııııııı hazı maddelerinin değiştirilmesine d 

kanıma verilen reylerin ııetieesi 
[ Kanun onaylanmıştır J 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 206 

Onayanlar : 206 
Abayanlar : o 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 104 

Münhaller : 7 

/ Onay bulanlar J 
Adana 

Ali Münif 
Ömer Resul 

Afyon KaraJıisar 
İzzet Akosman 
G. Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çerçel 
izzet Ulvi 
Cemal Akçrn 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
ismail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslininin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif 
Haydar 
Numan 
Rasıh 

Artvin 
Meııu'd Ali Okar 

Aydın 
Adnan 
Fuat Şahin 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittir 
ibrahim Yürük 
İsmail Hakkı 

Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayaett 
Halit Bayrak 
îhsan 

Bilecik 
Salih 

Bolu 
D. Emin Cemal Suda 
tsmail Hakkı 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galip Kahraman 
Esad Sagay 
Mustafa Fehmi 
Refet 
Rüştü Eğel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
İbrahim 
G. Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Rifat 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
tsmail Kemal 
îsmet 
Münir 

Nabi Rıza 
Denizli 

Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Mazhar Müfit 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
G. Kâzım Seviik Tekin 
Zülfü 

Edirne 
Faik 
H. Hayri Tan 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazd Ahmet 
Fuad Ağralı 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Ar aslı 
Aziz 
G. Dr. Hakkı Şinasi Erel 
Nafi Atuf, 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya Özer 

Ga-zi Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
G. îhsan 
Kâzım Akay 
Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Şevket 

İçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Rana Tarhan 
Hamdi Mustafa 
Hayrullah 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Salâh Cimcoz 
Yaşar 

İzmir 
Kâmil Dursun 
(h Kâzım inanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
ibrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Belirgen 
Faik 
Memet Nazif 
G. Muhittin 
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Ömer Kâmil 
Kastamonu 

Dr. Suat. Soyer 
Halil 
Refik 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Coşkun Osman 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memet Nahit 
Şevket 

Kırşehir 
Hazim 
Müfit özdeş 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin 
Ragıp 

Konya 
Hamdi Dikmen 
Mustafa Lûtfi 
Naim Hazim Onat 
Refik Koraltan 
Sırrı Höcek 
Tahsin 

î : 20 22-12-1934: C : 1 
Kütahya 

Hakkı 
ibrahim 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalip Alper 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Tahir Hitit 
Turgut Türkoğlu 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Rıza Erten 

Mersin 
Ferit Celâl 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki Yüceküt 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Hamdi Yalman 
ismail 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Esat 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet Yunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 

Stvas 
ismail Memet 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Ka*ahisar 
ismail 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Sevig 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzmı 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Fatin 
Halil Nihat 
Hamdi Ülkümen 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Urfa 
Behçet Günay 
Memet Emin Yurdakul 
Refet 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Sungur 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rif at Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Aruk Damar 
Hilmi 

Afyon Kardhisar 
Ali Çetin Kaya (Ba
kan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz 
(Mezun) 
Mareşal Atatürk (R. C.) 
Şakir 
Yaihya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Asım Us 

Aydın 
Abidin özmen (Bakan) 
Dr. Mazhar 
Tahsin San 

Balıkesir 
G. K. Özalp (M. Baş
kan) 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
ibrahim 

Bolu 
Cevat Afobas 
Falih Rıfkı Atay 

Hasan Cemil 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halit 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa AbdüUıalik 
(Mezun) 
Talât 

Benizli 
Necip Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydın (Bakan) 

Zeki Mesut Alsan 
Edirne 

Şakir 
Şeref 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Necip Asım 

Gazi Antep 
Kılıç AH 
Nuri 

Giresun 
Tank Us 
Münir 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 
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Hakâri 
tbrahim 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 

Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil Etem 
Hasan Vasıf 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevf ik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Celâl Bayar (Bakan) 
Maihmut Esat Bozfkurt 
Osman Hamdi 

Kastamonu 
Ali Rıza 
Tahsin 
Velet 

Adana 
Ali Münif 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Kardhisar 
izzet Akosman 
General Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çerce! 
İzzet Ulvi 

î : 20 
Kayseri 

Reşit 
Kocaeli 

ibrahim Süreyya 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırrı 

Konya 
G. Ali Fuat Cebesoy 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis (Bakan) 
Naşit Hakkı Uluğ 
Recep Peker 

Malatya 
G. ismet inönü 
Bakan) 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 

Cemal Akçm 
Aksaray 

Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
ismail Hakkı 
Nafiz 

1-1934 C : 1 
Memet Sabri 
Refik înce 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
Abdürrezzak 
irfan Ferit (t. A.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakkı Kılıç 

Ordu 
Alhmet ihsan Tokgöz 
Ali Canip 

Rize 
Altıf 
Hasan Cavit (Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmut 

Sinop 
ibrahim Alâettin 
Recep Zühtü 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 

Yusuf Kemal 
Stvas 

Necmettin Sadık 
Tekirdağ 

Celal Nuri 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Resai 

Trabzon 
Daniş 
Hasan (Başkan V.) 

Urfa 
Ali Saip 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Avni Doğan 
S. Sırrı îçöz 
Yahya Kemal , 

Zonguldak 
Celâl Sahir (Mezun) 
Ragrp 

Numan 
Rasih Kaplan 

Artvin 
MJenued Ali Okar 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittin 
ibrahim Yürük 
Ism.ıil Hakkı 

ı>m<( 

A n k a r a d a yap ı l an e m n i y e t abidesi h e y k e l l e r ve t e f e r r u a t ı n d a n g ü m r ü k res i 
a l ı n m a m a s ı h a k k ı n d a k i k a n u n a ver i len r e y l e r 

( Kanun onay bulunmuştur ) 
Aza adedi 317 

Reye iştirak edenler 210 
Onayanlar : 210 
Abayanlar : o 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 100 

Münhaller : 7 

/ Onayanlar ] 

22-15 

(Bş. 

— 269 — 



Memat Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayazıi 
Halit Bayrak 
ihsan 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galib 
Dr. Rasim Talay 
Esad Sagay 
Mustafa Fehmi 
Refet 
Rüştü Egel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
İbrahim 
General Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşm 

Çankırı 
Rifat 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
îsmet 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Mazhar Müfit 
Necip Ali 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Zülfü 

î : 20 22-12-1934 C : 1 
4 Edirne 

Faik 
H. Hayri Tan 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuad Ağralı 
Fuat Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Araslı 
Aziz 
General Dr. Hakkı Şina-
si Erel 
Nafî Atuf 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emin 

Gazi. Antep 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
General ihsan 
Şevket Erduğan 

Gümüşüne 
Edip Servet 
Şevket 

Hakâri 
ibrahim 

îçel 
Emin 
Hafckı 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Salâh Cimcoz 
Yaşar 

İzmir 
Kâin il Dursun 
General Kâzım inanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Saraçoğlu Şükrü 

Ispaı ta 
Hüseyin Hüsnü 
ibrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Tali 
Faik 
Memet Nazif 
General Muhittin 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Dr. Suad Sayer 
Halil 
Refik 
Velet. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Osman Coşkun 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Şevket 

Kırşehir 
Hâzim 
Müfid özdeş 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali 
ibrahim Süreyya 
Kemalettin 

Konya 
G. Ali Fuat Cebesoy 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
Namı Hazum Onat 
Sırrı 
Tahsin 

Kütahya 
Hakkı 
ibrahim 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalib Alper 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Osman 
Tahir Hitit 
Turgut 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezzak 
Ali Rıza Erten 

Mersin 
Ferit Güven 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Nâki Yücekök 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Halit 

Ordu 
Hamdi Yalman 
ismail 
Şevket 

Bize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
Esat 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Eteni 
Memet Hacryunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 
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î : 20 22-12-1934 O : 1 
Sivas 

İsmail Memet 
Hasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
ismail 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik 
Mahmud Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 

Fatin 
Halil Nihad 
Hamdi Ülkümen 
Süleyman Sırrı 

ürfa 
Behçet Günay 
Memed Emin 
Refet 

Van 
Hakkı 

Münip 
Yozgat 

Ahmet Cevdet 
Sungur 
Süleyman Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler / 

Adana 
Aruk Damar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz 
Maraşal Kemal Atatürk 
(R. C.) 
Şakir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Asım Us 

Aydın 
Abidin 
Adnan 
Dr. Mazhar 
Fuad Ercin 
Talisin San 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
İbrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 

Burdur 
Halit 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Talât 

Çorum 
ismail Kemal 

Diyarbekir 
Zekâd Apaydın (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
Şakir Artan 
Şeref 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Neeib Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Kılıç. Ali 
Nuri 

Giresun 
Tarık üs 
Kâzım Akay 
Münir 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

istanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura (Mezun) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 

Halil Etem 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Celâl Bayar (Bakan) 
Mahmut Esat 
Mustafa Rahmi 
Hamdi Aksoy 

Kars 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Tahsin 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Memet Nahit 

Kocaeli 
Ragıb 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırrı 

Konya 
Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer 
Mustafa 
Refik Karaltay 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Hakkı Uluğ 
Receb Peker 

Malatya 
General ismet inönü 
(Bş. Bakan) 

Vasıf (Mezun) 
Manisa 

Hikmet 
Memet Sabri 
Refik Şevket Inee 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
irfan Ferit (I. A.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakkı Kılıç 

Niğde 
Faik 
Galib 

Ordu 
Ahmet ihsan 
Ali Canib 

Rize 
Hasan Câvid 
(Mezun) 

Siirt 
Halil HulM 
Mahmud 

Sinop 
ibrahim Alâettin 
Receb Zühtü 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 

Tokat 
Resai 
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t : 20 22-12-1934 C : 1 
Trabzon 

Hasan Saka (M. Baş
kan V.) 

Raif 
Urfa 

Ali Saib 

Yozgat 
Avni Doğam 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir (Mezun) 
Ragıb 

—n— 

Adana 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
G. Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çereel 
İzzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 

Artvin 
Memet Ali 

Aydın 
Adnan 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittin 

Tapu kanununa ve r i l en r e y l e r i n net icesi 
( Kanun onanmıştır ) 

Aza sayısı : 317 
Reye iştirak edenler : 175 

Onayanlar : 175 
Abayanlar : 0 

Müstenkifler : o 
Reye iştirak etmeyenler : 135 

Münhaller : 7 

/ Onayanlar ] 

İbrahim Yürük 
İsmail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 

Bayazıt 
Halit Bayrak 
İhsan 

Bolu 
Dr. Emin C. Suda 
İsmail Hakkı 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galib Kağraman 
Esad Sagay 
Mustafa Fehmi 
Rüştü Egel 

Cebelibereket 
H. Basri Gürbüz 
İbrahim 
G. Naci Eldeniz 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 

Çankvn 
Rifat 
Ziya Esen 

Çorum 
Dr. Mustafa 
1. Kemal 
Münir 
Nabi Rıza 

Benizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
G. Kâzım Sevüktekin 
Zülfü 

Edirne 
Hayri Tan 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samın 

Erzurum 
Asnn Araslı 
Aziz Akyürek 
G. Dr. Hakkı Şinasi Erel 
Nafi Kansu 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmed 
Cafer 
Emin Sazak 

Gazi Antep 
Şahin 

(Hresun 
G. İhsan 
Kâzım Akay 
A. Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

îçel 
Hakkı 

İstanbul 
Aü 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Mitat Kuzay 
A. Sadettin Parlas 
Salâh Cimooz 
Yaşar 

İzmir 
Kâmil Dursun 
General Kâzım İnanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
M. Rahmi Köken 
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Şükrü Sajrac 
İsparta 

İbrahim Demiralay 
K. Turan Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Belirgen 
Faik 
Memet Nazif 
G. Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Rıza Kara/direk 
Refik 

Kayseri 
A. Hilmi Kolaç 
Ahmet Tevfik 
Coşkun Osman 
Sait Azmi 

Kırklareli 
M. Nahid Güven 
Şevket 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin 

î : 20 2212-1934 C : İ 
Ragrp Akçe 

Konya 
Hamdi Dikmen 
General Ali Fuat 
Mustafa Lûtfi 
N. Onat 
Refik Koraltan 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Dr. Saim 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mersin 
Ferit Güven 
A. Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki Yücekök 

Niğde 
Galip 
Halit 

Ordu 
Şevket 

Bize 
Akif Akyüz 
Ali 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memed Yunus 
Ruşeni özbay 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
Remzi Çiner 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
İsmail 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil 
M. Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Halil Nihat 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Urfa 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 
Refet 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Sungur 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rifat Vardar 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali#Münif 
Damar Arık 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 
Ali Çetin Kaya (Bakan' 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz (Mezun) 
K. Atatürk (R. C.) 
Hasan Yakup 
Şakir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 
Ras'uh Kaplan 

Artvin 
Asım 

Aydın 
Abidin Özrnen (Bakan) 
Dr. Mazhar 
Fuad Erlaçin 
Tahsin San 

Balıkesir 
G. Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 
Vasfi Memet 

Bayazıt 
Übeydullah 

BÜecik 
Hayrettin 
İbrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 

Falih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Refet (R. V.) 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Talât Onay 

Çorum 
Bekir Karamemet 
İsmet 

Denizli 
M. Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Zekâi (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şakir 
Şeref 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Necip Asım 

Eskişehir 
Ziya özer 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
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Nurî 
Reşit 

Giresun 
Tarık Us 
Münir 

Hakâri 
ibrahim Arvon 

İçel 
Emin 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Akçura Yusuf 
(Mezun) 
A. Hamdi Gürsoy 
A, Cemil Topçubaşı 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Halil Btem 
Hayrullah 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Celâl Bayar (Bakan ) 
Mahmut Esat 
Osman Hamdi 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Kastamonu 
Dr. Suad 

î : 20 22 
Halil 
Tahsin 
Velet 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Fuat 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit özdeş 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırrı 

Konya 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa Eke 
Sırrı 
Tahsin 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 

Malatya 
Muttalip Alper 
G-. İsmet inönü 
(Bş. Bakan) 
Vasıf (Mezun) 

-12-1934 C : 1 
Manisa 

Hikmet 
Kani 
Memet Sabrı 
Osman 
Refik Şevket ince 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 
irfan Ferit (1. A.) 

Muğla 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşid Tankııt 
Hakkı Kılıç 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Faik 

Ordu 
Ahmet ihsan Tokgöz 
Ali Canip 
H. Yalman 
ismail Çamaş 

Bize 
Attıf 
Esad 
Fuad Balca 
Hasan Cavit (Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmut 

Sinop 
I. Alâettin 
Receb Zühtü 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
ismail Memet 
Necmettin Sadık 
Rasim 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi 

Tokat 
Resai 

Trabzon 
Hasan (Başkan V.) 
Hamdi Ülkümen 

Urfa 
Ali Saip 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Süleyman Sırrı Içöz 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celal Sahip 
(Mezun) 
Rasrıb özdemir 



î : 20 22-12-1934 C : 1 
Milli İktisat ve tasarruf cemiyetine armağan edilen sesli sinema makinesi ve 

parçaları ile teferruatından gümrük resmi ve bazı resimlerin alınmaması 
hakkındaki kanuna verilen reyler 

( Kanun onanmıştır ) 

Adana 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Eardhisar 
Akosman îzzet 
General Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çercel 
îzzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Hıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
İsmail Hakkı 

Ankara 
Eşref 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 
Rifat 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 

Artvin 
Memet Ali 

Aydın 
Adnan 
Fuat Şahin 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittin 
İbrahim Yürük j 
İsmail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi j 

Ai ja adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 169 

Onayanlar : 169 
Abayanlar : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 141 

Mûnhaller : 7 

/ Onayanlar / 

Bayaztt 
Halit Bayrak 
İhsan 

Bolu 
Dr. Emin Suda 
Hasan Cemil 
İsmail Hakkı 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Dr. Galip 
Esad 
Mustafa Fehmi 
Rüştü Eğel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
İbrahim 
General Naci 

Çanakkale 
Osman Niyazi 

Çanktrt 
Ziya 

Çorum 
Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Haydar Rüştü , 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Zülfü 

— 2ri 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülhak 
Aziz Samih 

Erzurum 
Âsim Araslı 
Aziz 
General Dr. Hakkı Şi-
nasi Erel 
Nafi Atuf 
Nafiz 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmed 
Cafer 
Emin 

Giresun 
General İhsan 
Kâzım Akay 
Şevket 

Gümûşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

îçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
AH 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf ı 
Hayrullah j 

rö — 

[ Mitat 
Sadettin Rıza 
Salâh Cimcoz 
Yaşar 

İzmir 
Kâmil Dursun 
General Kâzım İnanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Hamdi Aksoy 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha 
Faik 
General Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Refik 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 

Kırklareli 
Memet Nahit 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hâzim 
Serdar Ahmet 

Kocaeli 
Afi Dikmen 



î : 20 22-12-1934 C : 1 

Kemalettin 
Ragıp 

Konya 
Hamdi Dikmen 
General Ali Fuat 
Mustafa Lûtfi 

Kütahya 
Hakkt 
ibrahim 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Abdülmuttalip 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşini 

Manisa 
Dr. Saim 
Tahir 
Turgut 

Maraş 
Abdülikadir 
Memet 
Nuri 

Mersin 
Ferid Güven 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki Yücekük 

Niğde 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Hamdi Yalman 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 

Ali 
Samsun 

Dr. Asım 
Etem 
M. II acı yunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
Remzi 
Şemsettin 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil Uybadm 
Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Hamdi Ülikümen 
Raif 

Urfa 
Behçet Günay 
Memet Emin 
Refet 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Sungur 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 
Rifat 

[Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif 
Damar Aruk 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Amasya 
Esat 
Nafiz 

Ankara 
Aka Gündüz (Mezun) 
Mareşal K. Atatürk 
(Rs. C.) 
Hasan Yakup 
Şakir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 
Rasıh 

Artvin 
Asım Us 

Aydın 
Abidin özmen (Bakan) 

Dr. Mazhar 
Tahsin San 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 
Vasfi Memet 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
İbrahim 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rrfkı Atay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Refet (Başkan V.) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Şükrü Yaşım 

Ziya Gevher 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Rifat 
Talât 

Çorum 
Bekir Karamemet 
İsmet 

Denizli 
Emin Aslan 
Mazhar Müfit 
Necip Ali 

Diyarbekir 
Zekâ i Apaydın (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
Faik 
Hasan Hayri 
Şakir 
Şeref Aykut 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 

Necip Asım 
Eskişehir 

Ziya Özer 
Gazi Antep 

Kılıç. AH 
Nuri 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
Tarık Us 
Münir 

Hakâri 
İbrahim 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi 
Alâettin Cemil 
Ali Rana (Bakan) 
Dr. Refik ( Bakan ) 
Halil Etem 
Ziyaettin Karamursal 
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î : 20 22-12-1934 C : 1 
İzmir 

Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 

Kars 
Memet Nazif 

Kastamonu 
Dr. Suad 
Halil 
Tahsin 
Velet 

Kayseri 
Osman Coşkun 
Reşit 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 

Kırşehir 
Müfit özdeş 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırn 

Konya 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa 
Naim Hâzim Onat 
Refik Koraltan 
Sırrı Höcek 
Tahsin 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis (Bakan) 
Naşit Hakkı Uluğ 
Recep Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Kani 
Memet Sabri 
Osman 
Refik Şevket İnce 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
Abdürrezzak 

Ali Rıza Erden 
irfan Ferit 
(t A.) 

Muğla 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakkı Kike. 

Niğde 
Ahmet Vefik 

Ordu 
Ahmet İhsan Tokgöz 
Ali Canip 
İsmail 

Rize 
Atıf 
Esat 
Fuad 
Hasan Cavit 
(Mezun) 

Siirt 
Halil HulM 
Mahmut 

Sinop 
İbrahim Alâettin 
Recep Zühtü 

Yusuf Kemal TenMrşenk 
Sivas 

İsmail Memet 
Necmettin Sadık 
Rasim 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
İsmail 

Tokat 
Resai 

Trabzon 
Halil Nihat 
Hasan (Başkan V.) 
Süleyman Sırn 

Urfa 
Ali Saip 

7c;t 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Âvni Doğan 
Süleyman Srrrı îçöz 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Ragrp 

*m* 

11 nisan 1 9 3 4 tarihli gümrük kanununun 4 9 uncu maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkındaki kanuna verilen reylein net ices i 

[ Kanun onaylanmıştır ] 

Adana 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 
G. Dr. Ziya Nuri 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Onayanlar 
Abayanlar 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhal 1er 

/ Onayanlar / 

Haydar Çerçel 
İzzet Ulvi 
Cemal Akçın 

Aksaray 
Rıza Nisari 
Vaşar Ozay 

Esat 
Nafiz 

Eşref 
Muslih 

317 
: 174 

174 
0 
0 

136 
7 

Amasya 

Ankara 

ittin Abdullah 

Rasim Serattar 
Rifat 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 
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Aydın 
Adnan 
Fuat Şahin 

Balıkesir 
Enver 
Hacim Muhittir 
İbrahim Yürük 
ismail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayamt 
Halit Bayrak 
İhsan 

Bolu 
D. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galip Kağraman 
Esad Sa,gay 
Mustafa Fehmi 
Rüştü Eğel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
İbrahim 
G. Naci 

Çanakkale 
Ahmet Oevat 
Osman Niyazi 

Çankırı 
Rifat 
Talât 
Ziya 

Çorum 
Dr. Mustafa 
ismail Kemal 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Haydar Rüştü 
Yusuf Aişay 

Diyarbekir 
G. Kâzım Sevük Tekin 
Zülfü 

1 : 20 22-
Elâziz 

Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuad Ağralı 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Aibdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asım Araslı 
G. Dr. Hakkı Şinasi Ere] 
Nafi Atuf 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emin Sazak 

Giresun 
G. İhsan 
Kâzım Akay 

Oümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

İçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Ali 
Ali Rana Tarhan 
Hamdi Mustafa 
Hayrullah 
Mitat 
Sadettin Rıza 

12-1934 
/ 

İzmir 
Kâmil Dursun 
G. Kâzım inanç 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Hamdi Aksoy 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

0 : 1 
Kars 

Baiha Belirgen 
Faik 
Memet Nazif 
G. Muhittin 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Refik 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 

Kırklareli 
Memet Nahit 
Şevket 

Kırşehir 
Hazim 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin 
Ragıp 

Konya 
Hamdi Dikmen 
G. Ali Fuat Cebesoy 
Mustafa Lûtfi 
Tahsin 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Memet 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalip Alper 
Dr. Hilmi 
Maihmut Nedim 
Talât Haşiın 

Manisa 
Dr. Saim 
Kani 
Tahir Hitit 
Turgut Türkoğlu 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 
Nuri 

Mersin 
Ferit Celâl 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki Yüceküt 

Niğde 
Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Hamdi Yalman 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet Yunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 

Sivas 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Ka^ahisar 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Sevig 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil Uybadm 
Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Fatin 
Hamdi Ülkümen 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Urfa 
Behçet Günay 
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M emel Kıuitı Yurdakul 
Refet 

• / 

Adana 
Ali Münif 
Aruk Damar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin Kaya (Ba
kan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Amasya 
İsmail Hakkı 

Ankara 
Aka Cİündiüz 
(Mezun) 
Mareşal Atatürk (R. C.)j 
Hasan Yakup 
Şak ir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 
Rasıh 

Artvin 
Asjm Us 
Memed Ali Okar 
(I. A.) 

Aydın 
Abidin özmen (Bakan) 
Ur. Mazhar 
Tahsin San 

Balıkesir 
G. K. Özalp (M. Baş
kan) 
Vasfi Memet 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
ibrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Fal ih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 
Şükrü Gülez | 

î : 20 22-12-1934 C : 1 
1 Yozgat 

Ahmet Cevdet 
Sungur 

I Zonguldak 
Esat 

1 Halil 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit 
Refet (R. V.) 

Çanakkale. 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 

Çorum 
Bekir Karamcmet 
îsmet 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Mazhar Müfit 
Necip Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydm (Bakan) 
Zeki Mesut Alsan 

Edirne 
Faik 
II. Hayri Tan 
Şakir 
Şeref 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Aziz 
Dr. Ahmet Fikri 
Necip Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
Tank Us 
Münir 
Şevket | 

1 . Hakâri 
| ibrahim 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 

Ahmet Hamdi 
Alâettin Cemil 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil Etem 
Hasan Vasıf 
Salâh Cimcoz 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüşt ü Araş 
(Bakan) 

Halil 
Celâl Bayar (Bakan) 
Mahmut Esat Bozkurt 

Kastamonu 
Ali Rıza 
Dr. Suat Soyer 
(Mezun) 
Halil 
Tahsin 
Velet 

Kayseri 
Coşkun Osman 
Reşit 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 

Kırşehir 
Müfit özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya 
Reşit Saffet 
Salâh Yargı 
Sırrı 

Konya 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa 

1 Hasan 
Rifat Vardar 

I Naim Hazım Onat 
Refik Koraltan 
Sırrı Höcek 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis (Bakan) 
Naşit Hakkı Uluğ 
Recep Peker 

Malatya 
G. ismet İnönü (Bş 
Bakan) 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Hikmet 
Memet Sabri 
Osman 
Refik İnce 

Maraş 
Mitat 

Mardin 
Abdürrezzak 
Rıza Erten 
irfan Ferit (1. A.) 

Muğla 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakkı Kılıç 

Niğde 
Ahmet Vefik 

Ordu 
Athmet ihsan Tokgöz 
Ali Canip 
ismail 

Rize 
Attıf 
Esat 
Fuat 
Hasan Cavit (Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmul 
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Sinop 

İbrahim Alâettin 
Eecep Zühtü 
Yusuf Kemal 

Sivas 
İsmail Memet 
Necmettin Sadık 

Şebiıı Karahisar 
İsmail 

Tokat 
Resai 

Trabzon 
Halil Nihat 

Hasan (Başkan V.) 
Vrfa 

Ali Saip 
Van 

Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Avni Doğan 
S. Sırrı Içöz 
Yahya Kemal \ 

Zonguldak 
Celâl Sahir (Mezun) 
Ragrp 

» » • « 

T. B. M. M. Matbaast 



S. Sayım: 65 
Veraset ve intikal vergisi kanununun I nci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları- (3/403) 

T. C. 
Başvekâlet 30-VI-1934 

Kararlat müdürlüğü 
Sayı: 6/2032 

B. M. M. Yüksek Eeisliğine 
1836 sayılı veraset vs intikal vergisi kanununun i nci maddesinin tefsiri hakkında Maliye 

vekilliğinden yazılan 17-VI- 1934 tarih ve 12172/67 sayılı tezkere sureti yüksek huzurla
rına, «s unuhn ustur. 

İşin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil. 

" İsmet 

Maliye vekâleti Varidat umum müdürlüğü 12172/67 sayılı ve 17-VI-934 tarihli tezkeresi suretidir 
l ' 

Başvekâlet Yüksek makamına 

1836 numaralı verasM ve intikal vergisi kanununun 1 nci maddesinde (Gerek veraset ve vasiyet tari-
kile ve gerek bedelsiz her hangi ibir tarzda ivazsız olarak hakikî veya hükmî birj şahıstan diğe
rine intikal eden menkul ve gayrimenkul emval ile veraset veya vasiyet tarikile vaki intifa hak
lan ve kanunlarına göre tescile tâbi bilûmum hukuk ve menafiin veraset ve intikal vergisine tâbi 
olduğu ) ve 20 nci maddesinde de ( İkametgâhı Türkiyede bulunan müteveffa veya tasarrufu 
yapan şahıstan intikal edib de yabancı memleketlerde bulunan menkul ve gayrimenkul malların 
vergilerinden bu memleketlerde alındığı sabit olan veraset ve intikal vergilerinin tenzil olunacağı) 
yazılıdır. 

Kanunun anifüzzikir 20 nci maddesi hükmünün izahr mahiyetinde bulunan nizamnamenin 14 
ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında, kanunun anifülârz 20 nci maddesindeki mükellefiyet hükmü, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ecnebi memleketlerdeki gayrimenkul mallarına hasredilmek-
te ve son fıkrasında da ( ölen kimse eğer-ecnebi Devletler tefoeasından ise bu takdirde hukuku 
hususiyei düvel kaidelerine nazaran gayrimenkuller, bulundukları memleketler kanunlarına göre 
muameleye tâbi tutulacaklarından bunlar hakkında bir malûmat verilmesine ihtiyaç yoktur ) de
nilmektedir. 

Bu hükümlere nazaran gerek türk ve gerek ecnebi tebaasına intikal eden, Türkiye hududları 
dahilindeki bilûmum menkul ve gayrimenkul mallarla hak ve menfaatler mutlak surette veraset ve 
İntikal vergisine tâbidir. 

Türk tebeasma aid encebi memleketlerdeki menkul ve gayrimenkul anallarla hak ve menfaat
ler dahi vergi mevzuuna dahildir. Ancak bu mallardan bulundukları ecnebi memleketlerde alın
dığı sabit olan veraset ve intikal vergilerinin, alacağımız vergiden, kanunun 20 nci maddesi mu
cibince tenzili icab eder. 

Türkiyede ölen ecnebi tebeasının ecnebi memleketlerdeki menkul ve gayrimenkul mallarına ge
lince: . 

• 
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Bir noktai nazara göre; veraset ve intikal vergisi kanunu noktasından mükellefiyet iki esasa 

istinaden takib edilebilir: 
1 - Mülkî hâkimiyet, 
2 - Ahvali şahsiye. 
Hâkimiyeti mülkiye noktasından vergi mükellefiyetinin tesisi, vergiye mevzu teşkil eden men

kul ve gayrimenkul malların Türkiye hududlan dahilinde bulunması, 
Ahvali şahsiye cihetinden vergi tahakkuk ettirilebilmesi de, ölen şahsın veya mirasçılarının 

Türk vatandaşı olması; kaydüsartile kaim ve kabildir. Bu ilibarle bir ecnebi tebeasmın malıza 
Türkiyede ikameti ihtiyar etmesi sebebile yabancı memleketlerdeki menkul ve gayrimenkul emva
linin veraset ve intikal vergisi mevzuuna idhal edilemeyeceği müdafaa olunabilir. Gerçi veraset 
ve intikal vergisi kanununun, mükellefiyet mevzuunu tayin eden birinci maddesinde; ne emva
lin Türkiye hudoıdları dahilinde olup olmadığına ve ne de muris veya bilâbedel tasarrufu yapan 
şahsîn veya varis veya kendisine (bilâbedel mal intikal eden şahsın tabiiyetinin, vergi tarhında 
müessir olub olmayacağına dair bir hüküm meveud değilse de nizamnamenin 14 neü maddesinin 
son fıkrasında ecnebi tebeasmın yabancı memleketlerdeki gayrimenkul mallarının mükellefiyet 
haricinde fbulıınduğuna dair sarahat vardır. Ecnebi tebeasmın gayriımenlçul malları nizamname 
hükmünce mükellefiyet mevzuuna dahil olmadığına göre yabancı memleketlerdeki menkul malları 
da mükellefiyet haricinde mütalea edilebilir. Hususile alâkadarlar beyanname vermedikleri tak
dirde yabancı memleketlerdeki metrukâtın tesbiti ve kıymetlerinin tayini ve beyanname verdikle
ri surette de beyannamede gösterilen mal ve kıymetlerin sıhhatinin tevsiki müşkül addolunabilir. 

Diğer noktai nazara göre kanunun muaddel 20 nci maddesinde, müteveffanın veya tasarrufu 
yapan *şahsın ahvali hususiye ve varislerinin Türkiye dahil ve haricinde olmaları mçvzoibahs edil
meksizin yabancı memleketlerde bulunan menkul ve gayrimenkul mallarm mükellefiyet mevzuu da
hiline alınarak Türkiyede ikametgâhı olan ecnebi tebeasmın yabancı memleketlerdeki metrukâtı-
nın da vergiye tâbi tutulması merkezindedir. ' • 

Bu iki noktai nazara göre keyfiyetin tef siren halli lüzumlu görülmektedir. ; 
Esbab ve mütaleatı maruzaya nazaran muktazasının ifasına yüksek müsaadelerini arz ve rica 

ederim efendim, • , 

Adlaye encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 9 
Esas No. 3/493 

5-XII-1934 

Yüksek Beisliğe 

1836 sayılı veraset ve intikal vergisi kanu
nunun 1 nci maddesinin tef siri hakkında Maliye 
vekilliğinin isteğine dayanan Başvekilliğin 
30-VI-1934 günlemece ve 6/2032 sayılı yazısı Ad
liye encümenine verilmekle Maliye vekilliği 
Varidaıt umum müdürü bulunduğu halde okuna
rak görüşüldüı 

Tefsir isteğine dair olan ve yukarıda adı ya
zılı bulunan kanunun umumî esaslan hakkmda 
ilmî ve nazarî mütalealain ihtiva, eden mucib se» 
beblerle bu dairede ağızdan verilen izahlara gö

re tefsire sebeb olan işin; Türkiyede ikametgâhı 
olan bir yabancının vergiye mevzu olan ve ka
nunun birinci maddesinde vazıh bulunan miras, 
vasiyet suretile veya ivazsız olarak her hangi 
bir şekilde bir malm hakikî veya hükmî bir şah
sa geçmesi halinde o yabancının Türkiye dışın
da bulunup bu suretle kendisine geçecek olan 
malların da veraset ve intikal vergisine tâbi 
olup olmadığında tereddüd olunduğundan iba
ret görülmüştür. 

Vergi mükellefiyetinin Türkiye mülkî hudu-

( S. Sayısı : 65 ) 
* 
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du içinde yurddaşlarla ecnebiler için umumî ba
kımdan bir ayrılık bulunmadığı malî kanunla
rımızın ana esaslardan olduğu meydandadır. 
1836 sayılı kanunun 2 nci maddesinin altıncı 
bendinde (Mütekabiliyet şartile) yabancı Hükü
metlerin sefirlerile; sefaretane memurlarına ve 
ailelerine vergi mevzuu olan intikallerden dola*-
yi vergi alınmayacağı hakkında yazılı olan is
tisnaî hüküm bunun dışında kalıp yurdumuz 
içinde oturmakta olan bütün yabancıların bu 
vergi ile mükellef olduğunu göstermektedir. 

Şu kadar ki yabancşıların veraset ve intikal 
vergisi mükellefiyeti ancak yurdumuz içinde 
bulunan menkul ve gayrimenkul mallara inhisar 
edip bir yabancrnm Türkiyede ikametgâhı bu
lunması sebebinden Türkiye dışında kendisine 
miras ve vasiyet veya bedel ve ivazsız surette 
geçecek mallar için veraset ve intikal vergisi 
alınmayacağı tabiî ve kanunun ruhu ve esası 
icabından bulunmaktadır. Kanunun 20 nci 
maddesinde yabancı memleketlerde bulunan 
menkul ve gayrimenkul mallar için o memleket
lerde vergi almdığı anlaşılırsa bu kanuna göre 
alınacak vergiden tenzil edileceği yazılı olması 

Türkiyede ikametgâhı olan bir yabancıya 
vasiyet ve miras suretile geçen veya her hangi 
bedelsiz ve ivazsız bir tasarruf ile kazanılan 

1836 sayılı veraset ve intikal vergisi kanu
nunun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki 
30- VI -1934 tarih ve 6/2032 numaralı Başvekil
lik tezkeresile Adiliye encümeni mazbatası en
cümenimize verilmekle mesele Varidat umum 
müdürü hazır olduğu halde görüşüldü: 

Bu tefsir isteği hakkında Adliye encümenince 
ileri sürülen mütalea ve varılan netice encüme-
niittizce de uygun görülmüş ve yapılan tefsir 

da 1836 numaralı kanunun bu maddesindeki 
mutlak hükme göre Türkiye yurtdaşlanndan 
birine yurdumuz dışında intikal edecek men
kul ve gayrimenkul mallar için,bu memleketler
deki kanunlara göre vergi alınabileceği göz 
önünde bulundurulmuş böyle bir halde mükelle
fin vereceği verginin indirileceği kabul ve tas
rih, kılrnmış olması da yufkanda izah edilen ve 
kanunun maksadını gösteren esası kuvvetlendi
ren bir hüküm mahiyetinde bulunmuştur. 

Bu sebeblerle encümencee söz birliği ile ka
bul edilen bir tefsir fıkrası yazılmıştır. 

Havalesi mucibince evrak Maliye ve Bütçe 
encümenlerine verilmek ijzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
Adliye E. R. M. M. Kâ. Aza 

Çorum Kocaeli Trabzon Antalya 
Münir Salâh Yargı Raif Haydar 

Aza, Aza Aza r Aza 
Antalya Kocaeli Kayseri Kayseri 

Numan Ragıb Akça S. Azmi A. Tevfik 
Aza Aza 

Balıkesir Tokat 
Vasfı Nâzım Poroy • 

menkul ve gayrimenkul mallardan yurd dışında 
bulunanlardan veraset ve intikal vergisi alın
maz. 

fıkrası olduğu gibi onaylanmıştır. 
Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Mal. En. Bs.' M. M. Kâ. 
Gümöşane İsparta Aydın 
H. Fehmi Kemal Ünal Adnan 
Balıkesir Diyarbekir İstanbul 
Petrev Zülfü Hamdi Gürsoy 

Konya Manisa İzmir Kütahya 
Kâzım Tahir Kâmil Dursun Naşid TJluğ 

Tefsir fıkrası 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 13 - XII -1934 

Karar No. 27 
Esas No. 3/493 

Yüksek Başkanlığa 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 54 

Esas No. 3/493 

17 - XII -1934 

Yüksek Reisliğe 

1836 sayılı veraset ve intikal vergisi kanu
nunun birinci maddesinin tefsirine dair olan 
Başvekaletin 30 baziran 1934 tarih ve 6/2032 
sayılı tezkeresi ve Adliye encümeninin bu, işe 
dair olan mazbatası encümenimize havale edil
miş olmakla Varidat genel müdür vekili anık 
olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Bu tefsir talebi hakkında Hükümetin derme-
yan ettiği mucib sıebeblerle Adliye encümeninin 
mazbatasında ileri sürülen mütalea eneümeni-
mizce de varid görülmüş ve bu encümen tara
fından hazırlanan tefsir fıkrası olduğu gibi 
onaylanmıştır. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük

sek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. 
Burdur İsparta 

M. Ş. Özkan M. Unsal 

Bursa 
Dr. G. Kağraman 

Giresun 
Kâzım Akay 
Kayseri 

A. Hilmi 
Manisa 

M. Turgud 

M. M. 
Bayazıd 

îhsan 

Çorum 
Mustafa 

istanbul 
Sadettin 

Kırklareli 
M. Nahid 

Mardin 
R. Erten 

KâtU) 
Balıkesir 

Enver 

Erzurum 
A. Araslı 

İzmir 
K. înanç 
Kırklareli 
Ş. Ödür 
Yozgad 
#. tçöz 

!<•» 
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S. Sayısı: 80 
Dahiliye vekilliği 1 9 3 4 yılı bütçesinde 12 0 0 0 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/1179, Nafıa vekilliği 1 9 3 4 yılı bütçesinde 1 2 0 OOO liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/1180, Maliye vekâletilç Duyunu umumiye 
ve Tapo ve kadastro umum müdürlüğü 1934 yılı bütçelerinde 14 6 4 0 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/1190 numaralı kanun lâyıhalarile İdare 
Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1 9 3 4 yılı bütçesinin 1 nci faslının 5 nci 

maddesindeki tahsisat hakkında 2/135 numaralı kanun teklifi ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

Dahiliye vekilliği 1934 yılı bütçesinde 12 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihanı (1/U79> 

7.C. 
Başvekâlet 75-X//-/pj4 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/3429 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Dahiliye vekilliği 1934 maH yılı bütçesinde 12 000 liralık münakale yapılması hakkında 
Malıya vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6-XII-934 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibeşile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. inönü 

Mucib sebebler lâyihası 
1 -—Tekaüdlükleri icra kılman memurlara 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince 

bu güne kadar 4 224 lira ikramiyeleri ödenmiş ve 6 544 lira da tahakkuk ederek verilmek 
üzere bulunmuş ve bütçeye konulmuş olan 18 000 liradan 7 212 lira kalmıştır. Sene sonuna 
kadar tekaüdlükleri icra kılınacak memurlardan ikramiye almağa müstahak olanlara da hakları 
verilebilmek için daha 10 000 liraya kati ihtiyaç görülmüştür. Bu itibarla memurlar maaşın
dan bu kadar para tasarruf edilmiştir. 

2 — Soy adı kanununun kabul ve neşri ve tatbikına geçilmesi için de lüzum olan defter
ler ve kâğıdlarm tedariki lâzımdır. Bu münasebetle bütçedeki mevcud tahsisat ancak evvelki 
işlere tekabül edebilmekte olmasından-merkez teshini maddesindten henüz sarf edilmemiş olan 
2 000 liranın da evrakı matbua maddesine nakli zarurî görülmüştür. 

Dahiliye vekilliği 1934 malt bütçesinde 12 000 liralık münakale yapılması hakkın
da kanun lâyihası *. ..-,*. 

MADDE 1 — Dahiliye bakanlığı 1934 analı yılı bütçesinin 312 nci memurlar maaşp îaslından 
10 000 lira düşülerek 313 neü 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd 
ikramiyesi ve 1700 numaralı kanunim 3 ncü maddesi mucibince verilecek ikramiye faslma ve 
311) ncu faslın 2 nci teshin maddesinden 2 000 lira düşülerek 325 nci faslm 3 ncü defatir. ve ev
rakı matbua maddesine eklenmiştir. 



— 2 — 
MADDE 2 ~ Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye bakanı memurdur. 

6-XII-1934 
BşvV. Ad. V. M. M.V. Da. V. Ha. V. V. Ma. Y./ 

îmhet tnonü Ş. Saraçoğlu Z. Apaydın Ş.Kaya Ş. Kaya FuadÂğraU 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. î. M. V. G. t V. Zr. t . 

AMctin ö&men Ali Çetin Kaya Celâl Boyar Dr. Refik Saydam Bana Tarttan Muhlis JSrkmen 

Nafıa veıküliği 1934 yılı bütçesiMö iM 000 liralıik: itttialakale yapılması haManıda ka
ntla lâyihası (1/1180) 

T. C. 
B&pekMeF ; , ' 15-XU-1934 

•Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3427 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nafıa vekilliği 1934 malî yılı bütçesinin bazı fasılları arasında 120 000 liralık mikıakale.yapır-
masr hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6-XII-1934 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası şsfbafcı mueibesile 'birlikte yüksek huzurlarına sunul
muştur. 

•• * Başvek i l 
t. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

1934 Nafıa (bütçesinin atide zikrolunduğu veçhile bazı masrafları arasında münakale icrasına lü
zum hâsıl olmuştur. 

Şöyleki: 
1 — 633 neü sular masarifi umumiyesi faslmâ mevzu tahsisat bir milyon kırk bin liradan ibaret 

olub bunun dokuz yüz kırk beş bin altryüz doksan dokuz lirası esasen 2317 numaralı ka
nun mucibince verilmiş olan bonoların karşılığıdır. Geride kalan yüz dörd ıbin lira 
yurdun su işleri noktasından mufhtac olduğu geniş Nafıa faaliyetine yetecek derecede olmadığı 
malûmdur. Filhakika işbu yüz dörd bin liranın elli altı bin üç yüz kırk sekiz lirasile şimdiye ka
dar yapılan işler Pim kanalı ameliyatının cüzi bir ikısmı Niğde barajı, Tarsus kanalı sınaî ima
lâtı, N^ylöfer kanalı temizleme ameliyatı, Akköprit kanalı tathîratirndan ibaret olub diğer taraftan 
Bursa ovası ıslah ameliyatı mûnasebetile elli iki bin liralık bir istimlâk de yapılmış olmakla İberaber 
diğer b i r^ ikısnn^ fasla bütün 'bu ihtiyaçları karşılamak mak-
sadile altmış bin liranın ilâvesine zaruret görülmüştür. 

2 — 1934 senesine kadar su istikşaf işlerinden dolayı tahakkuk edecek harcırahlar sular masa
rifi uımumiyesi tahsisıatından tesviye olunmakta iken Nafıa teşkilât kanunile su işlerinde çalışacak 
ücretli memuriyetler kamilen maaşlı memuriyetler haline getirilmiş olduğu nazara alınarak 1934 
bütçesinin B#ç'e erieümeninde müzakeresi sırasında sular masarifi ıımumiyesinden on bin lira harcırah 
tertibine naklolunarak su işlerinden mütevellit har çıralıların sular masarifi umumiyesi tertibinden 
tesviyesine imkân bırakılmamış^ idi. 

Su istikşaf ve sair murakabeı ve tetkik hizmetlerinin istilzam ettiği^harcırahlar on bin lirayı te
cavüz etmişbulunduğuındaîi ve şose, köprü ve bina işlerinden dolayı tahakkuk eden harcırahlarla 
vukubulan nakil ve tayinlerden mütevellid harcırahlar yekûnunda bütçeye konan tahsisatı ayni 
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miktarda geçtiği ve geçeeeği tahakkuk eylemiş olduğundan bütçenin 628 nei faslının birinci mad
desine on yedi bin beş yüz liranın ilâvesi icab eylemiştir. 

3 — 635 nci kitab ve fennî risaleler faslına mevzu tahsisat beş bin dokuz yüz liradan ibaret 
olub tercüme ve neşir faaliyetleri artmış ve vekâletin fennî ve idarî olanak üzere neşretmekte bu
lunduğu mecmualar ile derdesti ikmal bulunan kanunlar mecmuasının masarifi tabiyesinin tesvi
ye için işbu fasla beş bin liranın eklenmesi iktiza etmekte bulunmuştur. 

4 — Yeni vekâlet binasının tefrişi maksadile 620 nei faslın birinci maddesine konmuş olan elli 
bin lira tahsisat ile yeni vekâlet binasına göre lüzumu olan mefruşatın mühim bir kısmının temin 
edilebilmekte olmasına rağmen resimhane ihtiyaçlarının da bilâ tehir temini muktazi görülerek iş
bu fasla daha on beş bin liranın ilâvesi teklif edilmiştir. 

Ayni suretle yeni vekâlet binasında daha muntazam ve verimli bir mesai temin edilebilmek üze
re tesis edilen telefon santralı dolayısile 629 ncu faslın ikinci maddesine mevzu iki bin beş yüz 
liralrk tahsisata daha bin liranın ilâvesi icab etmekte bulunmuştur. 

5 — Vekâlet binasındaki ihtiyaçlardan bir kısmı da kalorifer, asansör ve temizlik ve bahçe hiz
metleri olub bunların adet ve miktarlarını evvelden tahmin etmek mümkün olmadığından bu 
uğurda (kullanılacak müstahdemin ücretleri bütçenin 614 oıcü faslmm ikinci maddesine mevzu 
tahsisatın faslı mezkûrun birinci maddesindeki tasarrufattan münakale yapdarakarttırılması su-
retile şimdiye kadar temin edilmiş ve meveud tahsisat bu ücretlerin tesviyesine daSia birmüddet 
kâfi gelecek miktarda bulunmuş ise de sene nihayetine ikadar olan ihtiyacın temini için bu madde
ye! ikibin ıbeş yüz liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. ' ( 

6 — Bütçenin müzakeresi zamanma tesadüf eden Nafıa teşkilât kanununda bir çok memuri
yetler için kadroda mulhassas maaş miktarının bir veya daha fazla misline kadar ücretle memur 
kullanabilmek müsaadesi verilmiş olduğundan bu kabîl memuriyetlere aid mesken tazminatları 
617 nci fasla konan tahsisatın hesabında nazara alınmamış ve diğer taraftan bina işlerinin çokluğu 
yüzünden Ankara Nafıa teşkilâtının takviyesi icab eylemiş bulunduğundan yapdan hesaba göre 
elyevm meveud memurların mesken tazminatlarının sene sonuna kadar tamamen tesviye edilebil
meksin mezkur tahsisata on̂  f 

7 — Bütçenin 649 ncu faslın 2 nci maddesine wmm tahşjsat vekâlet emrine alman memurla
rın açık maaşlarını tesviyeye kifayet etmediğinden işlra tahsisata da üç bin liranın ilâvesi muva
fık görülmüştür. 

Yukarıdan beri sayılan sebeblere binaen bütçenin muhtelif tertiblerine ilâvesi lâzımgelen tah
sisatlardan yirmi bir bin beş yüz lirası mesken tazminatr, açık maaş ve muvakkatmüstahdemler gi
bi maaş ve ücret fasıllarına aid bulunduğundan bunların karşriığı bütçenin 612 nci faslına mevzu 
memurlar maaşı tertibindeki tasarruf attan ve mütebaki doksan sekiz bin beş yüz lirası ise Devlet 
demiryolları inşaat faslmm muhtelif tertiblerinden karşılanmıştır. 

1934 Nafıa bütçesinin muhtelif fasılları arasında münakale yapılmasına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî yriı Nafıa vekâleti bütçesinin merbut (1) numaralı cetvelde yazılı 
fasd ve maddelerinden (120 000) yüz yirmi bin lira tenzil olunarak (2) numaralı cetvelde yaızılı 
fasıl ve maddeler naklolunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur, 

6 - X i r - 1934 
Bş, V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

îsmet İnönü Ş. Saraçoğlu Z. Apaydın Ş. Kaya Ş. Kaya FuadAğraU 
M£. V. Na. V. Ik. V. S. î. M. V. G. î. V. Zv. V . 

AB^Ğsmen Ali Çetinkaya Celâl Buy ar Dr.Refik Saydamı Ranty Tarkan MuhMs Erkmen 

(S , Sayısı: 80) 
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1 numaralı cetvel 

F. M. Tertip Lira 

216 O Memurlar maaşı 21 500 
640 2 Demiryollar inşaaatına muktazi her türlü malzeme muharrik ve müte

harrik edevat ile alât ve eşyanın nakil ücretleri Q8 500 

120 000 

2 numaralı cetvel 
F. 

633 
628 
635 

620 
629 
614 
617 
649 

M... 

0 
1 
0 

1 
2 
2 
0 
2 

Tertib 

Sular masrafı 
Memurlar harcırahı 
Kitafo ve fennî risaleler bedelile neşredilecek fennî eserlerin ve haritaların 
tabı ve teclid ilâh... 
Yeni vekâlet binasının tefriş ve demirbaş masarifi uanumiyesi 
Mükâleme bedeli 
Muvakkat müstahdemler 
Muvakkat tazminat 
Açık maaşı 

Lira 

60 000 
17 500 

5 000 
15 000 
1 000 
2 500 

16 000 
3 000 

120 000 

Maliye vekâletile Düyunu umumiye ve Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1934 yılı bütçe
lerinde 14 640 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (1/1190) 

T, C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 17 -XII-1934 
8ay%:6/M89 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1934 malî yılı Maliye, Düyunu umumiye, Tapu ve kadastro bütçeleri arasmda 14 640 liralık mü
nakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 16-XI [-1934 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasile esıhabı muçibesile birlikte yük
sek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
î. înonü 

Mueib sebebler lâyihası 

1 — Bedeli icar maddesinde tahsisat kalmamış olduğundan icar tahsisatı noksan verilen bazı 
mahallerin icarlarını tamamlamak için 154 ncü faslm birinci maddesine 500 liranın ilâvesi zaru
rî görülmüştür. 

2 — Umumî muvazeneye dahil dairelerin leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak davaların Hazi
nece takibi 2573 numaralı kanunla kabul edilmiş ve bu gün Maliye bütçesinin mahkeme masrafları 
tertibine konulan ve diğer dairelerden nakledilen tahsisatın sene sonuna kadar açılmış ve açılacak da-
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valann takibine kâfi gelmeyeceği anlaşıldığından 154 neü faslın 2 nci maddesine 5 000 liranın ilâ
vesi lüzumlu görülmüştür. 

3 — Vergi borçlarını ödemeyen mükelleflerin satılığa çıkarılan gayrimenkul mallarına müşteri 
zuhur etmediği ve Hazinece teferru edilmesi lâzım geldiği takdirde bu mallara kıymet takdiri ve saire 
için ihtiyar edilecek masrafın bütçeden verilmesi icab etmekte ve bu fasla konulan tahsisat pek az 
olduğundan idareye kâfi gelmemektedir. Tahsilatın yapılması için 160 nci faslın 4 ncü maddesine 
1 040 lira ilâve edilmiştir. 

4 — Bütçenin gayrimelhuz masraflar tertibine konulan 40 000 lira tamamen sarf edilmiş oldu
ğundan mübrem bazı işlere karşılık olmak üzere de bu tertibe 1 400 liranın eklenmesi iktiza etmiş
tir. 

5 — 1885 numaralı kanun mucibince îstanfoulda istimlâki mecburî olan emlâk bedelinden ta
hakkuk edib karşılanmayan borçların ödenmesi için 205 nci fasla 2 700 ve muhakeme ilâmı ile ta
hakkuk eden bazı borçların tesviyesi için 220 nci faslın ikinci maddesine 2 500 lira ki ceman 5 200 
liranın Düyunu umumiye bütçesine eklenmesi zarurî bulunmuştur. 

6 — Tapu dairelerinden her ay gönderilmekte olan kayid örneklerinin muhafazası için yaptı
rılması zarurî olan dolablarla bu kayid örneklerinin vilâyet ve kaza üzerine muntazam bir surette 
tecli-d ettirilmesi için mücellidhanenin bazı mübrem ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere 230 ncu faslın 
2 nci demirbaş maddesine 1 000 lira konulmuştur. 

İlâve sebebleri yukarda izah edilen 14 646 liralık ihtiyacı karşılamak üzere kambiyo farkı ve 
sair sebebler dolayısile Düyunu umumiye bütçesinin 201 nci faslının 2 nci maddesinden 2 270, 
210 ncu fasıldan 10 211, 211 nci fasıldan 900 ve 216 nci fasıldan da 839 lira ki ceman 14 640 li
ranın bu tertiblerden düşülmesi muvafık görülmüş ve bağlı kanun lâyihası sunulmuştur. 

1934 malî yılı Maliye, Düyunu umumiye, Tapu ve kadastro bütçeleri arasında 14 640 liralık 
münakale yapılması hakkında kamın lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî yılı Düyunu umumiye 'bütçesinin (1) sayılı cetvelde yazılı fasıl ve 
maddelerinden (14 640) lira düşülmüştür. 

MADDE 2 — 1934 malî yılı Maliye, Düyunu umumiye ve .£apu ve kadastro bütçelerinin (II) 
sayılı cetvelde yazılı fasıl ve maddelerine (14 640) lira eklenmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye bakanı memurdur. 

16-XII-1934 
M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Z. Apaydın Ş. Kaya Ş. Kaya Fuad Ağralı 
îk. V. S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. Refik Saydam Eana Tarkan Muhlis Erkmen 

Münakale cetveli sayı (i) 

F. M. Muhassasatın nevi Lira 

Bs-V, 
smet înönü 

Mf. V. 
A. özmen 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Nft. V. 
Ali Çetin Kaya 

201 
210 
211 
216 

Düyunu Umumiye 
Komisyon 2 770 

Komerçiyale taksiti 10 131 
1740 numaralı kanun mucibine verilecek taksit 90,0 
2309 » » » İzmir rıhtım şirketi taksiti 839 

Yekûn 14 640 
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500 
500 

5 000 
1 040 
1 4Öö 
8 440 

2 700 
2 500 
5 200 

1 000 
14 640 

Münakale cetveli sayı (II) 
F. M. Muhassasatm nevi Lira 

Maliye bakanlığı 
150 2 İşletme 
154 1 Bedeli kar 

2 Masarifi muhakeme 
160 4 Mahcuz malların nakliye ve satış masrafr 
180 Masarifi gayrimelhuza 

Yekûn 

Düyunu umumiye 
205 1885 numaralı kanun mucibince İstanbul mecburî istimlâk bedeli 
220 2 Mahkûmunbih harçlar 

Yekûn 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
230 2 Demirbaş 

Yekûn 

İdare heyetinin, B. M. Meclisi 1934 yılı bütüe sinin 1 nci faslının 5 nci maddesindeki tahsi
sat hakkında kanun teklifi (2/135) 

T. B. M. M. 
idare Heyeti 

Muhasebe Müdürlüğü 2Ö-XIl*1934.. 
Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi 1034 senesi bütçesinin ve birinci faslın'birinci , ikinci , üçüncü 
maddelerine mevzu olan tahsisatın 2603 numaralı kanunla 1934 tnâlİ yılı sonuna kadar 
olan bakiyesinin defaten verilmesi kabul edilmiş olmasına-ve halbuki aynı faslın beşinci mad
desine konan tahsisatın da ayni mahiyette bulunmasına binaen zikrolünan kanuna ̂ sehven 
ilâve edilmiyen bu maddedeki tahsisatımda diğer maddelerdeki tahsisat misil lü defaten tedi
yesi için aşağıdaki yazılı maddei kanuniyenin kabulünü arz ve teklif eyleriz, 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
M. Ali t. Ferid fi. Bayrak 

Madde i — Büyük Millet Meclisi 1034 senesi bütçesinin 1 nci faslın 5 nci maddesinden 
verilmekte olan tahsisat 2603 numaralı kanunun 5 nci maddesindeki hükme göre verilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun tatbikına Büyük Millet Meclisi memurdur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T."Ü. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 58 
Esas No. 1/1179, 1/1180,1/1190, 2/135. 

17- XII-1934 

Yüksek Reisliğe 

1934 malî yılı umumî muvazenesine giren bazı 
daire (bütçelerinde münakale yapılmasına dair 
oluib muhtelif tarihlerde Encümenimize havale 
olunan kanun lâyihaları Muhasebat umum mü
dürü Memd Ali hazır olduğu (halde okundu ve 
konuşuldu: 

Kanun lâyihalarına bağlı mucib sebeblere ve 
her ibiri hakkında alınan izha göre teklif edilen 
lâyihaların bir zaruret ve ihtiyaçtan doğduğu an
laşılmış olmakla Encümenimizee olduğu gibi 
onaylanmıştır. 

lâyihaların hepsi Mrleştirilmek suretile yeni
den hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin 

tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 

Reis 
Burdur 

M. $. Özkan 
Kâ. 
Balıkesir 
Emer 

Erzurum 
A. Ar aslı 

İzmir 
R. înanç 

Kırklareli 
S. ödül M. 

Rs. V. M. M. 
İsparta Bayazıd 

Mukerrem Unsal İhsan 

Bursa 
Dr. G. Kagraman 

Giresun 
Kâzım Akay 

Kayseri 
A. Hilmi 

Mnisa Mardin 

Çorum 
Muşta 

istanbul 
Sadettin 

Kırklareli 
M. Nahid 

Yozgad 
Turgud B. Pertev Ş. îçöz 

BÜTÇE ENCÜMENİN TEKLİFİ 

1934 malî yılı umumî muvazene kanununa bağlı 
bütçelerde bazı değişiklikler yapılmasına dair 

kanun W/yîhas% 

MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî muvaze
nesine giren daire bütçelerinin ilişik cetvelde 
yazılı fasılları arasında 166 640 liralık müna
kale yapılmışta*. 

MADDE 2 — Büyük Mület Meclisi 1934 malî. 
yılı bütçesinin birinci faslının 5 nci maddesinden 

verilmekte olan tahsisat 2603 sayılı kanunun 
5 nci maddesindeki hükme göre verilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe Maliye velrili memurdur, 
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CETVEL 

Muhassasatm nevi 

DÜYUNU UMÛMÎYE 

201 2 Komisyon 

210 Komerçiyale taksiti 

211 1740 numaralı kanun mucibince verilecek taksit 

212 1722 numaralı kanun mucibince kibrit istikrazı faiz ve itfa 
mürettebatı 

216 2309 numaralı kanun mucibince İzmir rıhtım şirketi taksiti 

Tenzil 

900 

10 000 

839 

Zam 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

312 Memurlar maaşı 

319 2 Terhin 

345 Mebus seçimi masrafı 

10 000 

2 000 

10 000 

NAFIA VEKÂLETİ 

612 Memurlar maaşı 

640 2 DemiryoUar inşaatma mulktazi her türlü malzeme muharrik 
ve müteharrik edevat ile alât ve eşyanın nakil ücretleri 

MALİYE VEKÂLETİ 

150 2 işletme 

154 1 Bedeli icar 
2 Masarifi muhakeme 

Fasıl yekûnu 

160 4 Mahcuz malların nakliye ve satış masrafı 

180 Masarifi gayri melhuza 

z DÜYUNU UMUMİYE 

205 1885 numaralı kanun mucibince istanbul mecburî istimlâk bedeli 

220 2 Mahkumünbih borçlar ' 

21 500 

98 500 

500 
500 

5 000 
5 500 
1 040 
1 400 

2 700 

2 500 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

230 2 Demirbaş 1 000 
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M. Muhassasatın nevi Tenzil £am 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

1683 numaralı kanunun 58 nei maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi ve 1 700 numaralı kanunun üçüncü madde
si mucibince verilecek ikramiye 10 000 

3 Defatir ve evrakı matbua 2 000 

EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

İstihbarat masrafı 20 000 

NAFIA VEKÂLETİ 

2 Muvakkat müstahdemler 

Muvakkat tazminat ; 

1 Yeni vekâlet binasının tefrişi ve demirbaş masarifi umu-
miyesi 

1 Memurlar harcırahı 

2 Mükâleme bedeli i 

Sular masrafı 

Kitab ve fennî risaleler bedelile neşredi alelûmum telif ve 
haritaların tabı ve tecdid masraflan ve alelûmum telif ve 
tercüme için verilecek ücret ve mükâfat 

2 Açık maaşı 

YEKtfef 166 640 166 640 

2 500 
17 500 

15 000 
17 500 
1 000 
60 000 

5 000 
3 000 

-«>• «a>»^< 
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S. Sayısı: 76 
İdarei umumîyei vilâyat kanununun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye 
encümeni mazbatası (l/f 192) 

T.C. 
Başvekâlet 19-Y.U1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3547 

• • T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İdarei umumiyei vilâyat kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Dahiliye ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - XII - 934 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . İnönü 

Mucib sebebler lâyihası 

Türk tarihinin her çağında ve her alanında yazılı büyük işlerde erkeğile yan yana ve baş 
başa görünen türk kadını köy ve belediye seçimlerine ortak sayılmış ve teşkilâtı esasiye ka
nununda yapılan son değişiklikle teşri işlerine de karışması ve mebus seçmek ve mebus seçil
mek hakkı tanınmıştır. 

Mahallî idare işlerinde de ayni yardımı göstereceğine kuşku olmayan türk kadınının umu
mî meclis azalığına seçmek ve seçilmek hakkını tanıtan bu kanun lâyihası bu sebebden ötürü 
yazılmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 24 
Esas No. 111192 

20 -XII -1934 

Yüksek Başkanlığa 

îdarei umumiyei vilâyat kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Dahiliye 
velkilliğince hazırlanıb îcra Vekilleri Heyetince 
18 - XII -1934 te Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesi
le birlikte gönderildiğini bildiren Başvekâletin 
19 - XII -1934 tarih ve 6/3547 sayılı tezkeresi 
encümenimize verilmiş olmakla Dahiliye vekili
nin de bulunduğu 19 - XII -1934 teki toplantı

mızda okundu ve iş konuşuldu. 
Belediye kanunlarının belediye meclislerine 

üye seçmek ve bu meclislere üye seçilmek hakkı
nı verdiği gibi pek yakında kabul olunan bir ka
nunla kadınlar için mebus seçmek ve seçilmek 
hakkı tanınmıştır. Yurd ve şehir işlerini başa
rabilecek yükseklikte olduklarında kuşku bu
lunmayan kadınlarımızın vilâyetler mahallî işle
rinden uzak kalmaları muvafık olmayacağından 
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kanun lâyihasının aynen kabulÂintin Ulu Kurul
tayın iyi göğsüne sumılinasf yolundst söz ke
silmiştir. 

Yüksek Başkanlığa* sunulur. 

Aza Aza 

Da. Bn. Reisi 
Tekirdağ 

Ç. TJybadm 
Kâtib 

Kütahya 
M. Somer 

Reis W 
Tekirdağ 
F. Öztrak 

Aza 
Malatya 
Muttalib 

M. M. ; 
Çanakkale 

Şükrü 
Aza 

Ş.Karahisar 
V. Raşid Seviğ 

Ordu Zonguldak 
A, İhsan Tokgöz Halil 

Aza 
Anstalya 

R. Kaplan 

Aza 
Trahzon 

Fotin 

Aza 
Çorum 

Kemal Alpsar 

Aza —' 
Samsun 

•Züfytü Durukan 

Zonguldak 
R. Vardar 

H t M t e l T İ N TEKLİFİ 

îdarei umumiy&i vilâyat Jmnummım bazı madde* 
lerini değiştiren kamın lâyihası 

MADDE 1 — îdarei umumiyei vMyafc kanu
nunun 103 ncü maddesini değiştiren 2 haziran 
1926 tarihli 8̂94 sayılı kanun aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Her vilâyette bir umumî meclis bulunur. Vi
lâyet umumî meclislerinin üyeleri kazalar tara
fından seçilir. 

Kazalar her on beş bin nüfus için bir üye 
göndermek hakkını haizdir. Şöyle ki: 

Ön beş Maden yirmi bine kadar bir, yiraâ 
ban birden otuz bine kadar iki, otua bin birden 
krrk bine kadar üç, kırk bin birden altmış bi
ne kadar dört* buldan sonra her yirmi bin t§in 
bir üy« seepeee&lto. 

MADDE 2 — îdarei umumiyei vilâyat kanu
nunun 108 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Meclisi umumu vilâyat üyesi dört yıl ifayi 
hizmet etmek üzere seçilir. Müddetini bitirenler 
tekrar seçilebilirler. Bu dört yıl seçimin bittiği 

gülden başlar. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden sonra ilk yapılacak mebus seçiminin ya
pıldığı ay içinde bütün vilâyetlerin umumî mec
lis üyeleri yeniden seçilir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümleri neş
rinden başlar. 

MADDE 4 •— Bu kanunun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

18-XJ£-1934 v 

Bş. V. Ad. V. 
îsm&t înönü Ş. Saraçoğlu 

Da. V. H. V. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya 
Mf. V. Na.'V. 

A. özmen Ali Çetin Kaya 
S. î. M. V. G. I. V. 

Dr. Refik Saydam RanaTarhan 

M. M. V. 
Z. Apaydın 

Ma. V. 
Fuad Ağralı 

Ik. V. 
Celal Boyar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
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S-Sayısı: 78 
İntihabı mebusan kanununun 320 sayılı kanunla tadil edilen 
21 ve 23 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 

lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (l/l 193) 

T. C. 
Başvekâlet / 0-X//-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 0J3545 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İntihabı mebusan kanununun 320 sayılı kanunla muaddel 21 ve 23 üncü maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince i8-XII-934 
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ̂ Mhası esbabı mucibesiie birlikte yüksek 
huzurlarına sunulmuştur 

Başvekil 
/. inönü 

Esbabı mucibe 
İntihabı mebusan kanunu erkek nüfus esası gözetilerek yapılmıştır. Teşkilatı esasiye kanu

nunun tadili ile kadınların da mebus seçmek ve seçilmek haklan kabul edilmiş olduğundan 
intihabı mebusan kanunun mebus mjktarım tayin eden 2 nci maddesi tadil edilmiş ve 20 OOfr 
yerine 40 000 nüfus esası üzerinde^ mebusların adedi tesbit edilmiştir. Aynı nisbetin mün-
tehibi satıi miktarının tayininde gözedtlmesi ve kadın erkek üzerinden olacak olan müntehibi 
sani adedinin tayininde mevcud nisbetlerin bir misli arttırılması ayni miktarın elde edilmesi 
için lüzumlu görülmüş ve bu nisbetlerden bahseden kanunun 21,23 üncü maddeleri de bu 
esas dairesinde değiştirilmiştir 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. fi. Af. M. 

Dahiliye encümeni 20-Xl 1-1934 
K. M 22 

Esas .¥ Ijl 193 
Yüksek Başkanlığa 

İntihabı mebusan kanununun 320 sayılı 
kanunla muaddel 21 ve 23 ncü maddelerinin 
değiştirilesi hakkında Dahiliye vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18-XH-934 
de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mucibesiie birlikte 
gönderildiğini bildiren Başvekâletin 19-XII-93 4 

tarih ve 6/3545 sayılı tezkeresi Encümenimize 
verilmiş olmakla Dahiliye vekilinin de bulun
duğu 19-XH-934 deki toplantımızda okundu, 
ve iş konuşuldu. 

Hükümetin gösterdiği sebebleri tasvib eden 
Encümenimiz lâyihayı esas itibarile kabule 
değer görmüştür. 
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Asacak teklif olunan değişiklik daha ziyade 

belli başlı ve muahhar bir kanun olan «İnti
habı mebusan kanunu muvakkatinin bazı nıe-
vaddını muaddil » 3 nisan 1339 tarih ve 
320 sayılı kanunun 5 nci maddesine taalluk 
ettiğinden layihanın ona göre yazılmış halde 
Ulu kurultayın isabetili görüşüne sunulması 
yolunda söz kesildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dahiliye En. R. 
Tekirdağ 

C Uybadın 

K. Vekili 
Teirdağ 

F. Öztiirk 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 

Kâtip 
Kütahya 

M. Somer 
Aza 

Çorum 
K> Alpsar 

Aza 
Ordu 

Aza 
Malatya 
Muttalib 

Aza 
Trabzon 
Falın 
Aza 

Amasya 
A. ihsan Tokgöz l. Hakkı 

Aza Aza 
Samsun Antalya 

Zühtü Dunıkan R. Kaplan 
Aza 

Ş. Karahisar 
Vasfi Sevlğ 

Aza 
Zonguldak 

Halil 
Aza 

Zonguldak 
R, Vardar 

Aza 
Rize 

Esat öz oğuz 
Aza 

Ordu 
İsmail çama 

.(S. Sayısı: 78) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İntihabı mebusan kanununun 320 sayılı kanunla 
muaddel 21 ve 23 ncü maddelerini değiştiren ka

mın lâyihası 

HADDE 1 — İntihabı mebusan kanununun 
muaddel 21 nci maddesinde yazılı (200 Mşi) 
kaydi bu maddeden çıkarılmış ve yerine (400 
kişi) kaydi konmuştur. 

MADD 2 — İntibahı mebusan kanununun 
muaddel 23 ncü maddesi aşağıda yazıldığı gibi 
değiştirilmiştir:. 

Bir nahiye dahilinde bulunan kadro, ve erkek 
nüfustan her 400 kişi işin bir müntehibisani se
çilir. Bu miktardan fazlası iğin aşağıdaki gibi 
muamele yapılır. 

600 e kadar bir, 601 den 1 000 ne kadar iki, 
1 001 den 1 400 e kadar üç... ve ilâ müntehibi
sani seçilir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden başlar. 

MADDE 4 — Bu ka«wura hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

18-SI-1034 
Bş.V. Ad.V. 

İsmet İnönü Ş. Sara4$ğbı 
Da, V. Ha, V. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya 

Mî. V. Na. V. 
Abidin özmen Ali Çetin Kaya 

S. 1. M. V. G. 1. V. 
Dr. Refik Saydam Bana Tarkan 

M. M. V. 
Z. Apaydın 
Ma.V. 

FuadAğralt 
îk. T. 

Celâl Boyar 
Zr. V. 

Muhlis Ürkmen 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 
İntihabı mebusan kanunu muvakkatinin bazı 
mevaddım nyuaddü 3 nisan 1339 tarih ve 320 
Sayılı kanunun 5 nci maddesini değiştiren 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 3 nisan 1339 tarih ve 320 sa

yılı kanunun beşinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

«Bir nahiye dahilinde bulunan kadın ve er
kek nüfustan her 400 kişi için bir müntehibi 
sani seçilir. Bu miktardan fazlası için aşağıda
ki gibi muamele yapılır. 

600 e kadar (1), 601 den bine kadar (2), 
bin birden bin dörd yüze kadar (3) ve fazlası. 
iğin bu gidişle müntehibi sani seçilir ». 

MADDE 2 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden başlar. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Tekilleri Heyeti memurdur. 

•44- -*»t» -**-
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

İntihabı mebusan kanununun 320 saydı kanunla 
muaddel 21 ve 23 ncü maddelerini değiştiren ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — İntihabı mebusan kanununun 
muaddel 21 nci maddesinde yazılı (200 kişi) 
kaydi bu maddeden çıkarılmış ve yerine (400 
kişi) kaydi konmuştur. 

MADD 2 — İntihabı mebusan kanununun 
muaddel 23 ncü maddesi aşağıda yazıldığı gibi 
değiştirilmiştir:. 

Bir nahiye dahilinde bulunan kadın ve erkek 
nüfustan her 400 kişi için bir müntehibisani se
çilir. Bu miktardan fazlası için aşağıdaki gibi 
muamele yapılır. 

600 e kadar bir, 601 den 1 000 ne kadar iki, 
1 001 den 1 400 e kadar üç... ve ilâ müntehibi-
sani seçilir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden başlar. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tora Vekilleri Heyeti memurdur. 

18-XII-1934 
Bş. V. 

İsmet İnönü 
Da. V. 
Ş.Kaya 

Mî. V. 
Abidin özmen 

S. t M. V. 
Dr. Refik Saydam 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha, V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali Çetin Kaya 

a. t. v. 
Bana Tarkan 

M.M.V. 
Z. Apaydın 
Ma. V. 

Fuad Ağrah 
Îfc-V. 

Celâl Boyar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎBİŞÎ 
İntihabı mebusan kanunu muvakkatinin bazı 
mevaddmı vrmaddü 3 nisan 1339 tarih ve 320 
sayılı kanunun 5 nci maddesini değiştiren 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 3 nisan 1339 tarih ve 320 sa

yılı kanunun beşinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

« Bir nahiye dahilinde bulunan kadın ve er
kek nüfustan her 400 kişi için bir müntehibi 
sani seçilir. Bu miktardan fazlası için aşağıda
ki gibi muamele yapılır. 

600 e kadar (1), 601 den bine kadar (2), 
bin birden bin dörd yüze kadar (3) ve fazlası 
için bu gidişle müntehibi sani seçilir ». 

MADDE 2 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden başlar. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

44- *••*- .44-
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S.Sayısrr6^ 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1934 ytfr bütçe
sinde 14 000 liralık münakale* yapılması hakkımda kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (l/f 178) 

-15~Xf/'l9S4-

B M . M. Yüksek Reisliğine 
Roste, Telgraf ve Telefon umum müdürlüğü 934 malî yriî batçesinde münakale yapıl

ması Haickında Nafıa vekilliğince hasırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12-XIT-934 te 
Yüksek Meclise arzı karalaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte yüksek huzurla
rına sunulmuştur, 

Başvekil 
t inönü 

Esbabı mucibe 
î '— Posta, telgraf ve telefon Umum laüdfirtuğü i934 Senesi bütçesinin 1R nci faslın birinci 

telsiz telgraf ve telefon, malzeme, işletme ve tamir masrafı tertibine mevzu tahsisat tamanıen 
sarfediimiş ve teîsiz ista#o^ar^Hi işletmesi içilir rm^ayaâsına lüzum görülen lâmbalar bede
line kâ^şıftk olHiak üzere bu tertibe 0 000 Hra iî̂ vesBie Myac basıl olmuştur. x 

2 — 13 ncü faslın birinci memurlar hareH#ft ferlıİ»f»e konuian tansfeat kamilen sarf 
edıİKiif ve sene sofuna ka< r̂ yapılması zarurî görülen icraat için 4000 liraya lüzum 
görübntt^ür. 

â — 13 ncü fasUnikinci müfettişler harcırah»tefW»rfdeki tahsisat ihtiyaca kâ% gelme
diğinden sene nihayetine kadar vukubutacak işler için 2000 liranın münakalesine zaruret 
hâsıl olmuştur. 

4 — 26 nci faslın birinci tedavi ve yol masrafı ile idarece tedavi ettirilmekte iken vefat 
edeüiei'ia cettaze masraf t tertibineınevzu tahsisat tamamen sarfedilmiştir. Bu itibarlateda
vileri fennen sabit olan memurlarımızın tedavileri için bu tertibe 2000 liranın, ilâvesine 
lüzum görülmüştür.* 

5 — 3 üncü faslın muvakkat tazminat fertibine mevzu tahsisat, İstanbulda bulunan idarei 
merkeziye memurlarının Ankaraya celbi doiayısile ihtiyaca kâfi gelmemiş olduğundan bu ter
tibe 3000 liramn ilâvesine zaruret hâsıl olınuştur. 

6 — 26 nci faslın 2 nci açık maaşı tertibine mevzu tahsisatın sene sonuna kadar vuku 
bulacak masraflara tekabül etmeyeceği anlaşıldığından bu tertibe 2000 liranın münakalesine 
ihtiyâç görülmüştür. 

Yukarıda izah edilen sebebler doiayısile muhtelif fasıl ve maddelere ilâvesi teklif edilen 
ceman 19 000 liranın, merbut 1 numaralı cetvelde gösterilen fasıllardan tasarrufu mümkün 
bulunduğu anlaşılmış ve merbut kanun lâyihası bu esasa göre tanzim edilerek sunulmuştur. 

T.C. 
Başvekâlet 

Kmaüar müdürlüğü 
Sayı: 613421 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 59 

Esas No. 1/1178 
Yüksek Beisliğe 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü
nün 1934 malî yılı .bütçesinde* 19 000 liralık 
münakale yapılmasına dair oluib Başvekâletin 
15 - XII -1934 tarih ve 6/3421 numaralı tezkere-
sile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası en
cümenimize havale edilmiş olmakla okundu ve 
konuşuldu. 

Bir ihtiyaç neticesi teklif edildiği lâyihaya 
bağlı muciib sebeblerden anlaşılan bu kanun lâ
yihası olduğu gübi onaylanmıştır. 

Uimumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük

sek Beisliğe sunuldu. 
Burdur İsparta 
Beis B. V. 

M. Ş. Özkan M. Unsal 
Bursa 

Dr. O. Kağraman 

17-XII-1934 

Bayazıd 
M. M. 
İhsan 

Çorum 
Mustafa 

Giresun 
Kâzım Akay 
Kayseri 
A. Hilmi 

Manisa 
M. Turgut 

İstanbul 
Sadettin 

Kırklareli 
M. Nahid 

Mardin 
R. Erten 

Bahk&sir 
Kâtib 
Enver 
Erzurum 
A. Araslı 

İzmir 
K. İnanç 
Kırklareli 
Ş. ödür 
Yozgad 
S. Içöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Posta, Telgraf ve Telefon 77. Müdürlüğünün 
1934 malî yılı bütçesinde 19 000 liralık müna

kale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Posta, Telgraf ve Telefon tunum 
müdürlüğü 1934 malî yılı bütçesinin ilişik cet
velde yazılı fasıl ve maddeleri arasında 19 000 
liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

HADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye ve Nafıa bakanları memurdur. 

Bş. V. 
İsmet İnönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Abidin özmen 

S. t M. V. 

12 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 

Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali Çetin Kaya 
G. 1. V. 

-XII-1934 
M. M. V. 

Z. Apaydın 
Ma. V. 

Fuad Ağralı 
îk. V. 

Zr.-V. 
Dr. Refik Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

(& Sayısı : 66) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetvel 
Muhassasa 

Memurlar maaşı 

tın nevi 

Nakliyat 
Mektebe celboiunacak memurlar yevmiyesi 
Muvakkat tazminat 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 
Tetsiz telgraf ve telefon malzeme işletme ve tamir masrafı 
Tedavi ve yol masrafı ile idarece tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Tenzil 

5 000 
6 000 
8 000 

Zam 

3 000 
4 000 
2 000 
6 000 

2 000 
2 000 

Yekûn 19 000 19 000 

P. M. 

Bütçe encümeninin değiştirici 

CETVEL 

Muhassasatm nevi 

1 Memurlar maaşı 

16 1 Nakliyat 

25 2 Mektebe celboiunacak memurlar yevmiyesi 

3 Muvakkat tazminat 

13 Harcırah 
1 Memurlar harcırahı 
2 Müfettişler harcırahı 

Pasılyekûnu 
18 1 Telsiz telgraf ve telefon malzeme, işletme ve tamir masrafı 

26 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
1 Tedavi ve yol masrafı ile idarece tedavi ettirilmekte iken ve

fat edenlerin cenaze masrafı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

YEKÛN 

Tenzil Zam 

5 000 
6000 

8 000 

* 

3 000 

4 000 
2 000 
6 000 
6 000 

19 000 

6 V\J\J 

2 000 
4 000 

19 000 

,...y.. \>m<i 
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S. Sayısı: 67 
Ankarada yapılan Emniyet abidesi heykeller ve teferruatın
dan gümrük resmi alınmaması hakkında kanun lâyihası ve 

Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (l/l 139) 

7\ C, 
Başvekâlet 26-^1-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/3237 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ankara merkezinde yapılan Emniyet abidesinin heykeltıraş1 ık işleri meyanına dahil bulunan 
-heykeller ve teferruatının gümrük resminden istisnası hakkında Dahiliye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 22-XI-934 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
ismet İnönü 

Esbabı mucibe 
Ankara merkezinde inşa ettirilen Emniyet abidesinin heykeltraşlrk işleri meyanma dahil bulu

nan ilişik listede yazılı (heykellerle teferruatının müteahhidi e aktolunan mukavelenamenin beşinci 
faslı mucibince îstanibuldan inşaat mahalline kadar nakliye masrafı ile bilûmum gümrülk rüsumu 
ve malların gümrükten çıkarılması ile alâkadar olan masarifatın kâffesi sipariş verene aid olulb 
sipariş veren makamın da Ankara vilâyeti olmasına göre gümrük rüsumunun ödenmesi de bu vi
lâyete terettüb etmiş ve gümrük masraflarının 7 000 - 7 500 liraya baliğ olacağı anlaşılmıştır. 

Halbuki Emniyet abidesi işleri için vilâyet bütçesinde 29 951 lira 57 kuruş tahsisata mukabil 
müteahhidlere heykeltraşlık işleri için 22 400 lira ve park işleri için de 17 000 lira ki ceman 39 400 lira 
daha tediye edilecektir. Aradaki 9 449 lira açık vilâyetlerin borelarile ancak kapanabilecektir. Bu 
vaziyet karşısında mevcud paradan gümrük resmi için 7 000 - 7 500 lira kadar bir paranın ayrıl
masına imkân yoktur. Esasen menafi! umumiye karan istihsal edilerek yapılan ve Hükümet mer
kezinin güzelleşmesi için Ankaranrn en mutena yerinde inşa edilen bu abideye konacak (bronz 
heykeller ve teferruatının gümrük resminden muaf tutulması iktiza eder. 

tşfou kanun lâyihası bu noktai nazardan tanzim edilmiştir. 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. MM. 
O. ve İn. Encümeni 

Karar No. 3 
Esas No. 1/1139 

3-XII- mâ 

Yüksek Bedsliğe 

Ankara merkezinde yapılan Emniyet abidesi
nin heykeltıraşlık işleri arasına giren heykeller 
ve parçalarının gümrük resminden istisnası hak
kında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 22 - XI -1934 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lacak Yüksek Başvekilliğin 26-XI-1934 tarih ve 
6/3237 sayılı tezkeresile ıgönderilen ilişik listeli 
kanun lâyihasile mucib sebebler mazbatası en
cümenimize verilmiş olmakla Gümrük ve Bihi-
sarlar vekili hazır olduğıı hâlde okundu ve mü
zakere olundu: 

Ankara şehrinin güzelleştirilmesi için Hükü
met merkezinin en dikkate değer (bir yerinde 
yaptırılmakta olan bu âbideye konacak bronz 
heykeller ile parçalarının gümrük resminden 

istisnası hakkında esbabı mucibe mazbatasında 
serdedilen mütalea encümenimizce de muvafık 
görülmüş ve kanun lâyihasının başlığında ve 
birinci maddesinde bazı sözler türkçeye çevrile
rek kabul edilmiş ve Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

G. ve în. E. Rs. 
Çorum 
İsmet 

Aza 
Sinob 
Hulusi 

Aza 
Çorum 
Bekir 

M. M. 
Ordu 

A. Şevket 
Aza 

Cebelibereket 
İbrahim 

Kâtib 
Balıkesir 

Vasfi 
Aza 

Kars 
Ömer Kâmil 
Aza 

Samsun 
Memed 

Maliye encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Maliye encümeni 

KamrNo. M 
Esas No. 1/1139 

Yüksek Başkanlığa 

Ankarâda yapılan Emniyet abidesinin hey-
keltraşlık işleri arasına giren heykeller ve par
çalarının gümrük resminden istisnası hakkrnda 
Başvekaletin 26.- XI - 1934 tarih ve 6/3237 W 
maralı tezkeresile Meclise gelen kanun lâyihası 
Gümrük ve İnhisarlar encümeni mazbatasile bir
likte encümenimize verilmekle mesele görüşüldü: 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında bildi
rilen düşünce encümenimizce de muvafık görül
müş ve lâyiha Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin yaptığı türikçe söz değişikliğile aynen kabul 

13 -mi - 1934 

olunmuştur. 
Yüksek başkanlığa sunuldu, 

Mal. E/Reisi 
Gumuşane 
H. F.Âtaç 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 
Aza 

Manisa 
Tahir 

M. M. Kâ. Aza 
İsparta Aydın Balıkesir 

Kemal Ünal Adnan Pertev 
Aza Aıza 

İstanbul Konya 
Hamdi Gür soy Kâzım 

Aza Aza 
tamir Kütahya 

Kâmil Dursun Naşid TJluğ 

(S. Sayısı : 67 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 56 
Esas No. 1/1139 

17 - XII -1934 

Yüksek ReisMğe 

Ankara merkezinde yapılan Emniyet abide
sinin heykeltraşlık işleri arasına giren heykel
lerle parçalarının gümrük resminden istisnasına 
dair olub Başvekâletin 26 teşrinisani 1934 tarih 
ve 3237 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar ba
kanlığı müsteşarı Adil bulunduğu halde okundu 
ve konuşuldu. 

Hükümet merkezinde yaptırılmakta olan em
niyet abidesine. Otona e ak bronz hey/keller ile 
parçalarının gümrük resminden istisnası isten
mekte ve bu istek Gümrük ve inhisarlar encü
meni ile Maliye encümeni tarafından kabul edil
miş (bulunmaktadır. Alınan malûmata göre bü
tünü 7 105 liraya vardığı anlaşılan bu verginin 
alınmaması için Hükümetin mucib setbeıbler 
mazbatasında yazılı bulunan düşüncelerile Güm
rük ve inhisarlar ve Maliye encümenlerinin ile

ri sürdükleri fikirler varid (bulunmuş ve Güm
rük ve inhisarlar encümeni tarafından anıkla
nan kanun lâyihası enoümenimizce de olduğu gi
bi onaylanmıştır. Müstacelen müzakere edilmek 
üzere Umumî (heyetin tasvibine konması dileğile 
Yüksök Reisliğe sunulur. 

Reis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 
Bursa 

R. V. M. M. Kâtib 
İsparta Bayazıd Balıkesir 

M. Unsal İhsan Enver 
Çorum 

Dr. G. Kağraman Mustafa* 
Giresun 

Kâzım 
Kayseri 

A. Hilmi 
Manisa 

T. Türkoğlu 

İstanbul 
Sadettin 

Kıriklareli 
M. Nahid 
Mardin 

R. Erten 

Erzurum 
A. Ar aslı 

İzmir 
K. İnanç 

Kıriklareli 
Ş. Ödür 

Yozgad 
S. Içöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara merkezinde inşa edilen Emniyet abide
sinin heykeltıraşlık işleri mey anına dahil bulu
nan heykeller ve teferruatının gümrük resmin

den istisnası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Emniyet abidesinin heykeltı
raşlık işleri meyânına dahil bulunan bronz hey
kellerle ilişik listedeki teferruatı gümrük res
minden muaftır. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri tari
hinden muteberdir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Ankara merkezinde yaptırılan Emniyet abi
desinin heykeltraşlık işleri arasına giren hey
keller ile "parçalarının gümrük resminden is

tisnası hakkında kanun lâyiJmsı 

MADDE 1 — Ankara merkezinde yaptırılan 
Emniyet abidesinin heykeltraşlık işleri araşma 
giren bronz heykeller ile ilişik listedeki parça
ları gümrük resminden muaftır. 

MADDE 2 — Hükumetinki gibi 

(S . Sayışı : Ş 7 ) 
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MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 

ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri memurdur. 
22-XI-1934 

Bş, V. 
îsmet İnönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Abidin özmen 

S. î. M. V. 

Ad. V. 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali Çetin Kaya 

G. I. V. 
Dr, Refik Saydam Rana Tuna 

M. M. V. 
Z. Apaydın 
Ma. V. 

Fuad Ağralı 
îk. V. 

Celâl Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

Hükümetin teklifine "bağlı liste 

Parça 

17 Sökülmüş bronz heykel parçalan 5 440 
kilo 

Sandık 

1 Bronzdan 65 harf parçası ve 110 vida 
safi 84 kilo. 

MADDE 3 —• Hükûmetinki gibi 

Gümrük ve inhisarlar encümeninin değiştirişine 
bOfğlı liste 

Hükümetin teklif ettiği liste aynen 

» • « 

( S, Saym : 67 ) 



S; Sayısı: 60 
Askerî ceza kânununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve 147 ve 150 nci maddelerine birer fıkra eklenmesine dair 

kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/1006) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü , 16-V- 1934 
Sayt : 6j 1297 \ -

• ' . • • " • ' . ' B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1632 sayılı Askeri ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve J47 ve 150 nci 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 9-4-934 tarihli toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte yüksek huturlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
, İsmet İnönü 

, - Esbabı mucibe lâyihası 
Madde 66 — 2 fıkra A bendi , 
Madde 67 — 3 fıkra A" bendi 
Askerî ceza kanununun 66 nci maddesinin 2 nci fıkrasının A bendinin ilk cümlesinden 

(suçlu silâh, mühimmat, ve bunların teçhizatından ) suçlu için şiddet sebeblerinden gösterilen 
silâh, mühimmat ile ancak bunların teçhizatından birini beraberinde götürenler kasdedildiği: 
kazma, kürek, matra gibi başkaca askeri teçhizatı birlikte götürenler bu maddenin dışında 
kaldığı: 

67 nci maddenin 3 üncü fıkrasının A bendinin ilk cümlesile de beraberliği bulunmadığı; 
Ve her iki maddenin bu bendlerinin son cümtelerirideki «araba ve hayvanlarile» tabirinden 

araba veya arabanın hayvanları kasdedilip binek veya mekkâri hayvanları bu maddelerin 
dışında kaldığı anlaşılmakta ve tereddüde düşüldüğü görülmektedir. 

Bu yanlış anlayışlara meydan kalmamak ve ihtiyaca uygun bir şekilde bu bendler değiştiril
mek için hazırlanan kanun lâyihasında ne gibi şeyleri beraber götürmenin şiddet sebebi 
sayılacağı açıkça yazılmış ve nakil vasıtaları tabirile canlı, cansız nakil vasıtaları yani otomo
bil, kamyon, araba, bisiklet gibi cansız binek, mekkâri araba hayvanlarile deve ve öküz gibi 
canlı ve askeri nakliyatta kullanılan bütün vasıtalar kasdedilmiştir. 

Madde 147 — Askeri yaşayışlar ye düşünüşler yönünden bekâr bulunmaları evli olmala
rından daha çok faideli görülen askerî şahısların evlenmeleri ( 1.434 ) sayılı kanunla yasak 
edilmiş ve bu yasağı tanımayanları korkutmak için de askeri ceza kanununa 147 inci madde 
konularak bu gibilere ceza verilmek istenmiş ise de bu isteğin bu madde ile yerine getirilme
diği anlaşıldığından ikinci bir fıkra ilâv.tsi uygun görülmüştür. 

Madde 150 — Türk ceza kanununun 403 üncü maddesinde yazılı uyuşturucu şeyler, kul
lananların bünye ve dimağlarında pek çok tahribat yepacağı fennen sabit olduğu gibi ordu-



iıun askeri şahıslardan -beklediği savlam bünye ve metîn iradeyi de kökünden sarsacağı asker
lik şeref ve haysiyetine dokunacak ve disiplini bozacak haller ihdas edeceği binnetice harb 
kudretini azaltacağı cihetle askerî şahıslar hakkında daha şiddetli hükümler konulması ihtiyacı 
hâsıl olmuş ve I5(\nci maddeye bir fıkıa eklenmesi lüzumlu görülmüştür. 

Madde 153 — Kanunda kullanılan ( fuhulg ve iffetsizliği sabit olan bir kadın ) sözünden 
yalnız iffetsizliği anlaşılan bir kadının bu maddenin içine girmeyeceği ve bu maddeye gire
bilmek için o kadının futunun da safcit joltmsı lâgımgeteçeği manası çıkarılacak tereddüde 
düşüldüğü anlaşılmaktadır. Esasen maddenin matlabı ( iffetsiz bir kadınla evlenen veya böyle 
bir kadını tutanlar ) olduğuna, iffetsiz'bir kadınla bilerek evlenmek veya böple bir kadını ya
nında bulundurmakta ısrar etmk dahi askerlik şeref ve haysiyetine dokunduğuna ve bu fili 
yapan zabitlerle askerî memurların orduda kalması uygun olmadığına göre maddedeki müp-
hemiyeti kaldırmak lüzumlu görülmüş ( fuhuş ve iffetsizliği ) tabiri yerine (fuhşu veya iffet
sizliği) cümlesi konulmuştur. . 

Madde 158 — Askeri ceza kanununun 182 nci maddesi ( Ceza tebliğ olunduğunu müte-
akıb infaz olunur) deye emretmekte, askerlik disiplini dahi bunu istilzam eylemekte olduğu 
halde 188 nci maddesinde şikâyet cezanın infazından evvel yapılacaksa icranın sonraya bıra
kılacağını kabul etmek sureiile hem ]$2 np maddenin .hükmünü, hem de askerî disiplin ka
idelerini ihlâl eylemekte bulunduğundan bu maddenin de değiştirilmesi zarurî görülmüş ve 
değiştirilen maddede mafevkimin verilmiş olan her hangi bir disiplin cezasınm estirilmesine 
başlanmadan evvel veya başlandıktan sonra her z-aınan şikâyet edebilecekleri; cezalı ise ancak 
cezanın tebliğinden bir gece sonra şikâyet edebileceği, şikâyet, ister mafevk tarafından, ister 
cezalı; taralından yapılsın, icrayı geri bırakmayacağı açıkça yazılmıştır. 

Madde, 1,80 — Şikâyet esaslı görülürse veya çekilmiş bir ceza kaldırılırsa ne yapılacağı 
açıkça belli olmadığından bu noksanı gidermek için maddeye; « Şikâyet esaslı görülürse ya 
kaldırılır veya değiştirilir. Çektirilmiş bir ceza kaldırıldığında haksız olarak çektirilen bu ceza 
imkân dahilinde tamir edilir» hükümleri eklenmiştir. 

Madde 190 — Cezayi veren âmir tarafından cezanın değiştirilmesi veya kaldırılması için 
yapılacak müracaat yollarını gösteren ve başlı başına bir hüküm olması ve şikâyet babından 
ayrılması lâzımgelen bu madde yedinci bap olarak ayrılmış c?z& yermek salâhiyeti âmirlerin 
olduğunu 168 ve 171 inci maddeler açıkça söylemekte olduğundan bu maddede «âmir» 
^elimesindeıı sonra «Oelfn« mafevk tabiri kayrılın ıştır. 

Madde 191 — Bu madde dahi şikâyet babtnctan ayrı ve disiplin cezalarıma nemrete aıd 
olduğundan şikâyet icabından ayrılmıştır. 

M. M. ftneÜHmi masbatesı 

T.B.M.M. 
M. M. encümeni ' 17-Yi-1934 
-Karar No. 35 

Esas No. 1/1006 
Yilfes.sk Reisliğe 

1632 sayılı askerî ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve 147 ve 150 nci mad
delerine birer Okra eklenmesine dair M. M. ve-
kâletinıce (hazırlanan kanun lâyihasının ve mu-
cib sebeblerin gönderildiğine dair olup encüme
nimize havale edilen Başvekâletin 16 mayıs 1S34 

tarihli ve 6/1297 numaralı tezkeresi mahsus ıne-
mufrtarile beraber encümenimizde okundu, ve 
görüşüldü: 

M. M, vekâletinin bağlı esibabı mueibesi eu-
eümenimizce muvafık görülmüş ise de kanun lâ-
yihasnun (beşinci maddisinde askerî ceza k-anu-

(S. (Sayısı : 60 ) 
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nunun- 153 neü maddesinin 1 sayılı fıkrasında 
yapılan ilâvenin (veya tröyle bir kadını) keli
mesinden sonra da (veya her hangi tur kadım 
metres olaraık) ibaresinin yazılmasına ve 7 nci 
maddesinde ıbeyan edilen 189 ncu maddenin şi
kâyetin haklı görülmesi ve reddî yerihe maksa
dın daha iyi anlaşılması için (şikâyetin kafeıılü 
veya reddi - 189) yazılmasına ve lâyihanın di
ğer maddelerinin aynen kabulüne encümenimzce 
karar verilmiştir. Havalesi veçhile Adliye encü
menin verilmek üzere evrak Yüksek Reisliğe 

takdim^ olunmuştur. 
M. M{fihi Reisi M. M. 

G^r^uıı IByarİDiekir 
îhsan Kâzım 
A«â Aza 

Cebelibereket Konya 
' Naci AUFimd 

Aza Aza 
Kfers ö#M!şafte 
Füilfi Şetflcet 

Afcâ< 
Urfa 

AliJSaİb 

Kâtip 
EİSMz 

Ahmet Saffet 
Aza 

Kars 
Muhittin 

Aza 
Tokat 

Hüsnü 

"-

Adliye encümeni 

TB. M, M. 
Adliye encümeni 

KmmNö. 1$ 
Esas No. 1/1006 

17 - XII - 1934 

Yüksek Başkanlığa 

1632 sayılr askerî eeza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve iki maddesine birer 
fıkra eklenmesine dair Millî Müdafaa vekilliğin
ce hazırlanf^) Başvekâletten 16 - V - 1934 tarih ve 
6/1297 sayılı yazile sunulan kanun lâyihası Millî 
Müdafâa- encümeninin mazbtttasiîe biHiktev Adli
ye encümenine verilmekle okundu ve, gereği gö
rüşüldü: 

Hzırlanan lâyiha askerî ceza kanununun tat-
bikinda görülen eksiklikleri tamamlamak ve mak
sada uymayan içti had ayrılıklarını düzeltmek 
için teftib'edildiği anlaşılmış ve bu bakımdan lâ
yihanın kabule değer olduğu görülmüştür. 

Encümenimiz birinci madde ile değiştirilen 
66 nci maddenin 2 numaralı fıkrasının (A) ben
dindeki (melfousat) cümlesini kaldırmıştır. Bu 
fıkra kaçaklara daha ağır ceza verilme sebebleri-
ni göstermekte olduğundan kaçanların elbiseli ol
ması tabiî bulunmakla bu kayid bulundukça 1 nu
maralı fıkradaki daha az cezanın hükmedilmcsi 
imkân kalmayacağı düşüncesi bu kaldırmağa se-
beb olmuştur. 

Lâyihnın 3 neü maddesile 147 nci maddeye 
eklenen fıkrada yazdı sebeb cezayi arttırıcı ma-
hiyette olduğundan encümen 1 nci maddedeki ee-
zanın en az haddini kaldırmış ve yeni eklenen 

fıkrâ^w toft^had- gösferilm^tir? kij
; burnunla eezayi 

m«!S%eWa»-;«l«n-evlenme vaziyetlerinde â fıkra-
dmfcî l«ıBe«^göre adMııe hir• nistoet gözetîlmiştir. 

5 nci (madde ile kanunun 153 neü maddesinin 
1 numaralı fıkrasında Millî Müdafaa encümeni
nin. d^ş^fÖt!^ şekil üzerinde encümenimiz 
(mttrBsjr tat>Mhra. tatbikatta' bir haksızlığa yol 
aÇiMfffâsr'içîn ntkâhisız olarak bir kadınla karı 
koca gitor yaşami,ğ^Hbn maddöhin suç saydığı ha
reket olarak maddede yazılı olmasını muvafık 
görmüştür. 

Lâyihanın diğer maddeleri olduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

Sebefeteri.- yukarıda- yazıl* değişikliklerle lâyi
hanın aeele- konuşularak -kabul - edilmesini genel 
hey^tev-areedik«Bk ügere lâyihasın Yüksek Baş
kanlığa «unataiasıaa -karar verilmiştir. 

A& MReisf 
ÇoİTHftl 

M. Mmm-' 
Aza : 

Aniaiy» : 

Nûnum-
Am . 

E i s m ^ 
Hayri Tan 

M . M T 
Kocaeli 

Salak Ymgt 
Aza 

Mhkesir 
Vmfi 
M ; 

Etsi»€ftu,! 

Abdülhak Fırat 

• Kâ. 
Trabzon 

Raif 
Az>a 

Çanakkale 
Osman Niyazi 

Aza 
Kayseri 
S. Azmi 

( S. Sayısı ; 60 } 



Aza Aza Aza 
Kocaeli Konya Muğla 

Ragıb Akça Ş.Höcek Nuri Tuna 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1632 sayılı askerî ceza kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve 147, 150 nci madde
lerine birer fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 r— Askerî ceza kanununun 66 
ncr maddesinin 2 numaralı fıkrasının (A) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

( A - Suçlu, silâh, mühimmat ve teçhizat ve 
melbusatmdan veya nakil vasıtalarından ve 
hayvanlardan birini veya ordu hizmetlerine 
tahsis edilen her hangi bir şeyi beraberinde gö
türmüş ise ). 

MADDE 2 — Askerî ceza kanununun 67 nci 
maddesinin 3 numaralı fıkrasının (A) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

( Suçlu, silâh, mühimmat ve teçhizat 
ve melbusatmdan veya nakil vasıtalanndan 
ve hayvanlardan birini veya ordu hizmetlerine 
tahsis edilen her hangi bir şeyi beraberinde 
götürmüş ise) . 

MADDE 3 — Askerî ceza kanununun 147 
nci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

(Evlenmeleri kanunen yasak olan askerî 
şahıslardan evlenenlere ayni ceza verilir ). 

MADDE 4 — Askerî ceza kanununun 150 
nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

( 3 - Türk ceza kanununun 403 ncü madde
sinde yazılı şeyleri kullanan veya yanında 
bulunduran askerî şahıslar iki aydan altı aya 
kadar hapsedilir. Tekerrüründe zabitlerle as
kerî memurların ordudan ihracına ve eğer bu
nu askerlikten çıkmak kasdile yapmış ise tar
dına ve gedikli küçük zabitlerin rütbesinin ge
ri alınmasına ve askerî mektebler talebesi için 
askerî ceza kanununun 154 ncü maddecinin bi
rinci fıkrasında, yazılı haklann ziyama hükmo-
lunur ). 

Aza Aza Aza 
Tokad Tokad . 
Itesai İcazım Poray 

M. M. ENCÜMENiNİN DEĞİŞTİRtŞİ 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen. 

(S. Sayısı : 60) 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

1632 sayılı Askerî ceza kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve İki maddesine birer 

fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 

HADDE 1 — Askerî ceza kanununun 66 ncı 
maddesinin 2 numaralı fıkrasının (A) bendi 
aşağıda yazıldığı^ibi değiştirilmiştir: 

A) Suçlu silâh, mühimmat ve bunların teç
hizat veya nakil vasitalarmdan ve hayvanlar
dan birini veya ordu hizmetlerine tahsis edilen 
her hangi bir şeyi beraberinde götürmüşse, 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi gibi. 

MADDE 3 — Askerî ceza kanununun (147) 
nci maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiştiril
miştir: 

İzin alması icab eden askerî şahıslardan izin
siz evlenenler bir seneye kadar hapsolunurlar. 

Evlenmeleri kanuna göre yasak olan askerî 
şahıslardan evlenenler üç aydan bir seneye ka
dar hapsolunurlar. 

MADDE 4— Hükümetin teklifi gibi. 

( S. Sayısı : 60 ) 
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MADDE 5 — Askerî ceza kanununun 153 
ncü maddesinin bir sayılı fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

( 1 - Fuhuş veya iffetsizliği sabit olan bir 
kadınla bilerek evlenen veya evlilik bağını de
vam ettirmekte veya böyle bir kadını yanında 
bulundurmakta ısrar eden askerî şahısların 
ordudan ihracına ve bu fili askerlikten çıkmak 
maksajlile yaptığı sabit olursa tardına hükmo-
lunur ). 

MADDE 6 — Askerî ceza kanununun 188 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Şikâyet madde : 188 - 1 - Bir disiplin ceza
sından şikâyet ya, cezalı tarafından veya kendi
sinin mafevkleri tarafından araya vasıta girmek
sizin doğrudan doğruya yapılır. 

2 - Cezalı tarafından yapılacak şikayet an
cak tebliğinden bir gece sonra yapılabilir. 

3 - Şikâyet icrayı geri bırakmaz. 
4 - Disiplin cezaları hakkında cezalı tara

fından yapılacak şikâyet üzerine karar vermek 
salâhiyetini haiz olan amir, işbu kararın verile
ceği anda cezayı vermiş olan amirin bir derece 
mafevki olan disiplin amiridir. 

5 - Şikâyetler derhal tetkik edilir, ve bir 
karara bağlanır. 

MADDE 7 — Askerî ceza kanununun 189 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Şikâyetin haklı görülmesi ve reddi Madde 
189 - 1 - Şikâyet haklı görülürse ceza kaldırılır. 
veya değiştirilir ve keyfiyet şahsî dosyalara ve 
efradın ceza defterlerine kayid ve müştekiye de 
bildirilir. 

2 - İnfaz edümiş olan para cezası kaldırılırsa 
alınan para ĝ eri verilir. 

3 - Ceza değiştirilirse: 
A - Eski ceza tamamen veya kısmen infaz 

edilmiş ise ve yeni ceza eski cezadan ağır bu-
lunmıyorsa yeni ceza infaz edilmiş sayılır. 

B - Yeni caza infaz edilmiş olan cezadan 
daha ağır ise çekilen ceza mahsub olunur, mah-
subta iki günlük oda hapsi bir günlük katıksız 
hapse karşı tutulur. 

C - Eski ile yeni cezanın mahsub kabiliyeti 
yoksa yeni ceza verilirken eski ceza göz önünde 

(S. Saj 

M. M. E. 

MADDE 5 — Askerî ceza kanununun 153 
ncü maddesinin 1 sayılı fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

( 1 - Fuhuş veya iffetsizliği sabit olan bir 
kadınla bilerek evlenen veya evlilik bağını 
devam ettirmekte veya böyle bir kadmı, veya 
her hangi bir kadını metres olarak yanında 
bulundurmakta ısrar eden askerî şahısların 
ordudan ihracına ve bu fili askerlikten çıkmak 
maksadile yaptığı sabit olursa tardma tyük-
molunur ). 

t 7 . . . :. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 7 — Askerî ceza kanununun 189 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Şikâyetin kabulü veya reddi - 189) 
1 - Şikâyet haklı görülürse ceza kaldırılır 

veya değiştirilir ve keyfiyet şahsî dosyalara 
ve ef radm ceza defterlerine kayid ve müştekiye 
de bildirilir. 

2 - İnfaz edilmiş olan para cezası kaldırı
lırsa alınan para geri verilir. 

3 - Ceza değiştirilirse: 
A - Eski ceza tamamen veya kısmen infaz 

edilmiş ise ve yeni ceza eski cezadan ağır bu
lunmuyorsa da yeni ceza infaz edilmiş sayılır. 

B - Yeni ceza, infaz edilmiş olan cezadan 
daha ağır ise çekilen ceza mahsub olunur. 
Mahsubda iki günlük oda hapsi bir günlük ka
tıksız hapse karşı tutulur. 

C - Eski ile yeni cezanın mahsub kabiliyeti 
yoksa yeni ceza verilirken eski ceza göz önün-

ı : 60 ) 
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MADD 5 — Askerî ceza kanununun 153 ncü 
maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki gibi 
dej^tirilmiştir: 

1—Fuhuş veya iffetsizliği anlaşılmış olan 
bir kadınla bilerek evlenen veya evlilik bağını I 
devam ettirmekte veya böyle bir kadını yanında 
bulundurmakta yahud kan koca gibi her hangi 
bir kadmla nikâhsız olarak devamlı surette ya
şamakta ısrar eden askerî şahıslann ordudan 
ihracma ve bu fili askerlikten çıkmak maksa-
dile yapmış olduğu sabit olursa tardma hükmo-
lunur. 

MADD 6 — Askerî ceza kanununun 188 nci 
maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir: 

1 - Bir disiplin cezasından şikâyet, cezalı 
tarafından veya kendisinin mafevkleri tarafın
dan doğrudan .doğruya yapıdır. 

2 - Cezalı tarafından yapılacak şikâyet an- t 
cak tebliğinden bir gece sonra yapılabilir. 

3 - Şikâyet cezanın infazını geri bırakmaz. 
4 - Disiplin cezaları hakkında cezalı tara

fından yapılacak şikâyet üzerine karar vermeğe 
salahiyetli âmir, bu karann verileceği zamanda 
cezayı vermiş olan âmirin bir derece mafevki 
olan disiplin âmiridir. 

5 - Şikâyetler heman tetkik edilerek bir ka
rara bağlanır. 

MADDE 7 — Millî müdafaa encümeninin 
değiştirdiği gibi. 

( S. Sayısı : 60 ) 
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tutulur. Bunun için disiplin âmiri yeni cezayı 
tamamen veya kısmen indirebilir. 

D - Evelce verilen ceza para cezası ise ve 
yeni ceza diğer bir nevi ceza ise alınan para 
iade olunur. 

4 - Şikâyetin esassız olduğu tebeyyün ederse 
reddolunur. Ve bu yüzden müştekiye ceza ve
rilmez. (Madde 84) ancak şikâyet ederken 
müstakil bir suç işlemiş veya bir disiblin teca
vüzünde bulunmuş ise ayrıca mesul olur. Bu 
bapta takibat icrası şikâyeti tetkik eden âmire 
âiddir. 

MADDE 8 — Askerî ceza kanununun 190 
ncı maddesi aşağıdaki şekilde yedinci bab ola
rak ayrılmış ve değiştirilmiştir; 

Yedinci bab 

Âmir tarafından cezanın değiştirilmesi veya 
kaldırılması hakkında müracaatlar 

Cezanın kaldırılması ve değiştirilmesi 

MADDE 190 — Cezayı veren âmir de verdiği 
cezanın kaldırılmasını veya değiştirilmesini da
ha yüksek disiplin âmirinden isteyebilir. Yüksek 
âmir uygun görürse cezayı kaldırır veya de
ğiştirir. Ve bu hususta 189 uncu madde hüküm
leri tatbik olunur. 

MADDE 9 — Askerî ceza kanununun 191 
nci maddesi aşağıdaki şekilde sekizinci bab ola
rak ayrılmış ve değiştirilmiştir: 

Sekizinci bab 

Disiplin cezalerma nezaret 

Cezanın kaldırılacağı ve değiştirileceği haller 

MADDE 191 —- 1 - Bir disiplin âmiri, 
A - Bir madun tarafından verilen disiplin 

cezasını nevi ve derecesi itibarile uygun göre-
mezse, 

B - Cezayı verenin salâhiyetinden yukarı 
görürse cezayı değiştirebilir veya kaldırabilir. 

2 - Ceza gören kimse başka bir disiplin 
âmirinin salâhiyeti altına geçmiş ise evelki di
siplin âmiri yalnız cezayı kaldırır. Yeni cezayı 
yeni disiplin âmiri tayin eder. 

M. M. E. 

de tutulup bunun için disiplin âmiri yeni ce-
zayi tamamen veya kısmen indirebilir. 

D - Evvelce verilen ceza para cezası ise ve 
yeni ceza diğer bir nevi ceza ise aknan para 
iade olunur. 

4 - Şikâyetin esassız olduğu tebeyyün ederse 
reddolunur ve bu yüzden müştekiye ceza ve
rilmez (Madde - 84). Ancak şikâyet ederken 
müstakil bir suç işlemiş veya bir disiplin te
cavüzünde bulunmuş ise ayrıca mesul olur, bu 
babda takibat icrası şikâyeti tetkik eden âmire 
aiddir. 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi aynen. 

HADDE 9 — Hükümetin teklifi aynen. 

(S. Sayısı : 60) 
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MADDE 8 — Hükümetin teklifi gibi. 

MADDE 9 — Hükümeti nteklifi gibi. 

( S. Sayısı : 60) 
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3 - Ceza kaldırılır veya değiştirilirse 189 
ncu madde hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden MADDE 10 — Hükümetin teklifi ayr- \ 
muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic- MADDE 11 — Hükümetin teklifi aynen 
raya İcra Vekilleri Heyeti mıemurdur. 

9 - IV - 1934 I 
Bs V. Ad. V. M. M. V. I 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 

Da. V. ' İla. V. Ma. V. . 
Ş Kaya Dr. T. Büstü Fuad I 

Mf. V. Na! V. Ik. V. " 
Hikmet Ali M. Celâl 

S. t. M. V. . O. î. V. Zr. V. 
])r. Refik Ali Rana Muhlis 

(S. Bayisi : 60) 
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MADDE 10 — Hükûmetiıı teklifi gibi. 

MADDE 11 — Hükümeti nteklifi gibi. 

( S. Sayısı : 60 ) 





S. Sayısı: 63 
1931 senesi bütçesinde münakale yapılması ve istiklâl 
harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkındaki kanu
na bağlı 3 numaralı cetvelin 3 sıra numarasında muharrer 
Emİroğullarından Haydaroğlu Mehmed Alinin memleketinin 

Kırşehir olarak tashihine dair Başvekâlet tezkeresi ve 
Bütçe encümeni mazbatası ( 3/496) 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı ÖJ2042 

30- VI-1934 

T. B. M. M, Yüksek Reisliğine 

İstiklâl harbi malûllerine mahsus 17 nci para mükâfat defterinin 3 ncü sıra numarasında 
kayidii Emİroğullarından 302 doğumlu Haydaroğlu = Ali \ Efendinin memleketi Kırşehir iken 
senvetı Eskişehir olarak teklif olunmuş ve 1964 sayılı kanuna bağlı 3 numaralı cetvele de bu 
suretle geçmiş olduğu anlaşıldığından bu yanlışlığı» tashihi Millî Müdafaa vekilliğinden yazı
lan 11 -VI- 1934 tarih ve 2129/5385 sayılı tezkerede rica edilmektedir. 

Bahsi geçen kanuna bağlı cetvelde bu zatin memleketinin Kırşehir olarak tashihi için bir 
karar ittihazına yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 

Başvekil 
• Umet 

BÜtge encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 48 
Esas No. 3/496 

tf-Xll-19U 

Yüksek Reisliğe 
İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mü

kâfatı hakkındaki 1964 sayılı kamına bağlı 
üçüncü cetvelde yazılı Emİroğullarından Hay
daroğlu Alinin memleketinin Kırşehir olarak 
değiştirilmesine dair olan Başvekâletin 30 hazi
ran 1934 tarih ve 6/2042 saydı tezkeresi encü
menimize havale edilmiş olmakla odundu ve 
konuşuldu. 

Kurtuluş savaşı malûllerine mahsus 17 nci 
para mükâfat defterinin 3 ncü sıra numarasın
da kayidii bulunan Emİroğullarından 302 do-

olduğu halde yanlışlıkla Eskişehir olarak teklif 
edildiği ve 1964 sayılı kanuna bağlı 3 sayılı 
cetvele de bu suretle geçtiği anlaşılmıştır, Ken
disinin suçu olmadığı halde bir yanlışük yü
zünden para müikâfatmdan mahrum edilmesi 
adalete muvafık olmayacağından memleketi is
minin Kırşehir olarak değiştirilmesi eneümeni-
mizee kabule dtger görülmüştür. Ancak evvelce 
buna benzer bir hâdisede mesele karar şeklin
de değil bir kanun yapdmak suretile halledil
miş olduğundan bu değişiklik için de Ibir kanun 

ğumlu Haydaroğlu Alinin memleketi Kırşehir lâyihası hazırlanması encümenin düşüncesine 
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dana uygun gelmiştir. Bu mülâhaza ile anıkla
nan lâyiha müştaeelen müzakere edilmeik dile-
ğile Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M M . Kâtib 
Burdur İsparta Bayazıd Balıkesir 

M. Ş.Özkan M, Unsal İhsan Enver 

Bursa 
Dr. Q. Kağraman 

Giresun 
Kazmı Akay 

Kayseri 
A. Bilim 

Manisa 
M> Turgud 

0orum 
Mustafa 

îsfranbul 
Sadettin Rıza 
Kırklareli 
M. Nahid 
Mardin 
B. Erten 

Erzurum 
A. Araslı 
İzmir 

K. İnanç 
, Kırklareli 

Yozgad 
8. Içöz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

19 - V -1932 tarih ve 1964 sayılı kanuna bağlı 
3 numiaralı cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair kamın lâyihası 

MADDE 1 — 19 mayıs 1932 tarih ve 1£64 
sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı 3 sayılı 
cetvelin 3 sıra numarasında yazılı Emiroğulla-
rrndan 1302 doğumlu Memed aliye aid künye 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

EmiroÖtÜarmdan Haydaroğlu Memed Ali 

1302 Kırşehrin Çiftlikbala köyünden. 

MADDE 2 — Bu kanun 19 mayıs 1932 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yerine 
getirmeğe Mâliye vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 63 ) 



S.Sayısı: 62 
Buğdayı koruma karşılığı kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve kanuna eklenen maddeler hakkında kanun 

lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (l/l 170) 

r. c. 
Başvekâlet 8- XII-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/3365 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
26-V-934 tarih ve 2466 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kamına 

bazr maddeler eklenmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
5-XII-934 le Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
yüksek huzurlarına sunulmnştur, 

Başvekil 
ismet inönü 

Esbabı mucibe 
2466 numaralı ve 29-V-1934 tarihli buğdayı koruma karşılığı vergisi kanunu, buğday 

müstahsilini himayeye matuf tertibatı kurabilmek maksadile ihdas edilmiş ve bu maksadın ica-
batı dairesinde, eleksiz ve valssıY köy değirmenlerinde, şehir ve kasaba civarında da olsa, 
öğütülen unlardan köylülerin kendi ihtiyaçlarına mahsus olanları vergiden müstesna tutulmuştu. 
Tatbikatta gürüldü ki, köylerde, köylü ihtiyacatını tatmin edecek miktarda kâfi değirmen 
bulunmadığından köylü halk çivarlarındaki kasabalara gelerek unlarını öğütmek mecburiyetin
de kaldıkları gibi köylerden farkı olmayan küçük kasabalarda ikamet eden ziraat adamlara 
ıım da köylüler gibi vergiden muaf tutulmaması kendilerini tazyik etmekte ve haklı şikâyetle
rine mahal bırakmaktadır. Gerek köylü, gerek köylüden farkı olmayan küçük kasabalar halkı
nın, kendi toprakları mahsulâtını, zatî ihtiyaçları için öğütmeleri halinde de, bunlardan tica
ret unları gibi ve ayni miktarda vergi alınması, müstahsili himaye mahsadile telif edilemiye-
ceğinden, cezrî bir karar alınarak nüfusu on binden aşağı olan ve fabrikası bulunmayan yerle
rin tamamından verginin kaldırılması suretile toprak adamları lehine geniş bir müsaade ve 
tahfif yapılması iltizam olunmuştur. 

Bu maksatla, 28 teşrini evvel 1927 tarihinde yapılmış olan umumî nüfus tahriri neticele
rine göre, nüfusu onbinden aşağı olan yerlerde, fabrikası olan mahdud bir kaç kaza hariç ola
rak, bu verginin tamamen kaldırılması cihetine gidilmiştir . Türkiyede bu gün, 365 mülhak 
kaza ve 57 vilâyet merkezi kaza mevcut olup kaza yekûnu bu suretle 413 adedine baliğ 
bulunmaktadır. Nüfusu onbinden aşağı olan kasabalar vergi sahası dışında bırakılırsa, vergi, 
İstanbul şehrile 64 kazaya münhasır kalmakta, merkez ve mülhak kazalardan 348 kaza 
vergiye tâbi tutulmamaktadır. 

Bu tadilât sırasında, kanunun ikinci maddesi ilga edilmiş, 4 ve 9 uncu maddeleri de şim
diye kadar cereyan eden tatbikata ve yeni vaziyete göre lâzımı veçhile şekillendirilmiştir. 

Keza , Hükümetçe Ziraat Bankasına mubayaa ettirilecek buğdayların muhafaza , nakil, 
memleket içinde ve dışında satışı ile buna müteferri işler ticari mahiyette olduğundan bu 



muamelelerin Muhasebei Umumiye kanunile, artırma eksiltme ve ihale kanunu hükümlerine 
ve Divanı muhasebat vize ve murakabesine tâbi bulunmadığı hakkında kanunun 13 üncü 
maddesine bir fıkra eklenmiştir, 

Nüfusu on binden aşağı olan yerlerdeki adi değirmenler kamilen vergi mevzuu harici 
bırakılmış olduğundan bunlarda yeniden vücude getirilecek değirmenlerin, vergiye tâbi 
mahallerdeki fabaika ve değirmenlere rakib bir vaziyete girmemelerini ve ancak lüzum ve 
zaruret olan yerlerde değirmen tesis edilmesini teminen, bu hususta evvelemirde İcra Vekil
leri Heyetinden müsaade alınmasını temin edici bir madde ilâve olunmuştur. 

MuvaKkat encümen mazbatası 

T. BM. M. 
Muvakkat encümen %0- XII -1934 

Esas No. 1/1170 
Yüksek Başkanlığa 

30 - V -1934 tarih ve 2466 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkında Başvekâlet
ten gönderilen kanun lâyihası Umumî heyetin 
kararile Bütçe, Maliye ve Iktısad encümenlerin
den ayrılan beşer kişiden teşekkül eden encü
mene havale edilmekle mezkûr lâyiha Maliye ba
lkanı hazır olduğu halde okundu ve görüşüldü. 

Maliye bakanının verdiği izahata nazaran ka
nunun altı aylık tatbikatından alınan neticele
re göre mükellefiyetten yalnız köy değirmenle
rini istisna edib şehir ve kasaba hududu içinde 
çiftçilikle uğraşanları bu vergi ile mükellef 
tutmak çoğunun geçimi bir köylü gibi çiftçilik
ten ibaret olan bu kısım halkın geçinil eri üze
rinde sıkıcı bir tesir yapmıştır. 

Bu hali gören Hükümet İş hacmi küçük olan 
bu gibi kasabaların da köyler gibi istisna edil
mesini düşünmüş ve bu maksadla mükellefiyetin 
nüfusu 10 000 den yukarı kasaba ve şehirler
den başlamasını teklif etmiştir. Ancak encümen 
tarafından kanunun tatbikatı ve alman netice
ler ve bu hususta dermeyan edilen şikâyetler 
üzerinde uzun uzadrya icra kılman tetkikatta 
memleketimizin ziraî bünyesi ve toprak adam
larının nüfusu 10 000 den aşağı kasabalarda ol
duğu kadar nüfusu 10 000 den yukarı kasaba ve 
şehirlerde de ayni vaziyeti göstermesi ve bil
hassa vergi tatbikatında nüfus adedi esas tutu
larak mükellefiyet ve muafiyet sahaları tayin 
edilmesi haiz olduğu manevî tesir noktasından 
iltizam edilmemiş ve verginin umuma şamil bir 

vaziyette ınütaleası ile şikâyetleri bertaraf ede
cek bir tertibe konulması tercih olunmuştur. 
Bu maksadla 10 000 nüfus kaydi kaldı
rılarak onun yerine verginin ticaret un
ları hazırlayan fabrika ve değirmenlerle un
lanın satışa çıkaran müstahsillerden alı
narak zatî ihtiyaçları için adi değirmenlerde un 
öğüten müstahsiller kamilen, vergi mevzuu hari
cinde bırakılmıştır. Bu suretle gerek köyde, ge
rek kasaba içerisinde olubta kendi mahsulünü adi 
değirmenlerde öğüten müstahsiller bilâkaydü şart 
ve hiç bir tazyika ve merasime tâbi tutulmaksı
zın verginin dışında kalmıştır. Adi değirmen
lerde buğdaylarını öğüten müstahsillerin vergi
den hariç tutulması istihdaf edilmekle beraber 
bu nevi değirmenlerin vergiye tâbi fabrika ve de
ğirmenlere rakib bir vaziyete girmesine ve onla
rın faaliyetlerini sektedar etmesine ımahal veril
memek te pek ehemmiyetli bir mevzu teşkil eyle
diğinden bu hususta Hükümetin icab eden em
niyet tertibatını alması lüzumlu görülmektedir. 
Yine bu cümleden olmak üzçre satışa çıkarılma
yan unların nakliyatının tazyik edilmemesi icab 
edeceğini kaydeylemek te faydalı bulunmakta
dır. Madde metninde fabrika sayılmayan değir
menlerde Öğütülüb te satışa çıkarılmayan unla
rın bu vergiden müstesna olduğu tasrih kılın
mıştır. Bu fıkradaki satışa çıkarılmayan un sa
tış yerlerine getirilmemiş unlar demektir. Bıı 
hükmün tesbiti sırasında satış vaziyetinin kasaba 
ve şehirlere hasrı münasib olub olmayacağı bah
sinde tevakkuf edilmekle beraber bu vergi do-

( S. Sayısı : 62 ) 



İayısile un pazarlarının yer değiştirmesi ve kasa
balar dışında da pazar yerleri teessüsü gibi vazi
yetlerin zuhur edebileceği nazarı dikkate alına
rak satışa çıkarılan ibaresinin kanun metninde 
mahal tasrih edilmeksizin mutlak olarak kalması 
ve maahaza satışa çıkarılan ibaresinden daha faz
la kasaba ve şehirlerin dükkân ve pazarlarındaki 
satışın maksud bulunduğunu anlamakta Maliye 
bakanile mutabık kalınmıştır*. 

Bu verginin tatbikatında Hükümetin vergiye 
gayritâbi değirmenlerde öğütiilüpte satışa çıka
rılan unlardan satılık ekmek yapan çarşı fırın
larının imalât miktarları esas tutularak vergile
rinin maktuiyete bağlanması imkânlarını tetkik 
etmesi ve bu maksadla bazı tecrübelerde bulun
ması muvafık olacaktır. 

Kanunun değişen 4 ncü maddesi Hüküme
tin .teklifi veçhile kabul olunmuştur. Bu madde
nin son fıkrasındaki makarna, şehriye ve biskü
vilerin kanunun meriyeti tarihinden 3 ay sonra 
paketle satılması mecburiyeti halkın ihtiyacını 
tazyik edib etmeyeceği noktasından tetkik edil
miş olmakla beraber bu maddelerin ekmek gibi 
birinci derecede bir ihtiyacı karşılamaması ve 
esasen bir kâğıda sarılarak satılmaları ve pa-
ketlenmesindeki sıhhî faydaya ilâveten vergi 
tatbikatında kontrolü temin eylemesi nazarı dik
kate alınarak Hükümetin talebi veçhile fıkra ay
nen kabul edilmiştir. Şu kadar ki bu fıkranın 

müeyyedesi 9 neu maddede olduğundan fıkra bu 
maddeden kaldırılarak 9 ncu maddeye müey
yedesi .yanına naklolunmuştur. Değişen 9 ncu 
maddede 10 000 nüfus kaydinin kaldırılmasın
dan mütevellid vasiyete ve ihtimallere göre ce
zaî müeyyedeler sıraya konulmuştur. 

Kanunun 13 ncü maddesine eklenen fıkrada 
2056 ve 2303 numaralı kanunların tatbikatına 
aid muamelelerin ticarî mahiyeti nazarı dikka
te almarak bunların muhasebei umumiye kanu-
nile arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu hü
kümlerine ve Divanı muhasebatın vize ve mura
kabesine tâbi olmadığı beyan edilmekte ise j^e 
bu hesabların ne suretle murakabe ve tasdik 
olunacağı meskût kalmakta bulunduğundan bu 
hususta bir tetkik mercii ve tetkik şekli ilâvesine 
lüzum görülmüştür ve ona göre maddeye gerekli 
olan fıkralar konmuştur. 

Lâyihanın diğer maddeleri aynen kabul edil
miştir. Müstacelen ve tereihan müzakeresi dile-
ğile Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mu. En. Reisi M. M. Kâtib 
Burdur ' Ş. Karahisar İsparta 

M. Ş. Özkan İsmail 

İsparta Manisa Erzurum 
M. Unsal M. Turgud A. Ar aslı 

Mardin Bolu 
R. Erten Şükrü Güler 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2466 numaralı ve 29 - V -1934 tarihli buğdayı 
koruma karşılığı kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna eklenen bazı madde

lere aid kanun projesi 

MADDE 1 — 2466 numaralı ve 29 - V -1934 
tarihli kanunun birinci, dördüncü ve dokuzuncu 
maddeleri aşağıda yazılı şekillerde değiştiril
miştir : 

Değişen birinci madde — Nüfusu on bin 
ve daha yukarı kasaba ve şehirlerdeki umum 
değirmen ve fabrikalarla nüfusu on binden 
aşağı olan yerlerdeki fabrikalarda yapılan veya 
ecnebi memleketlerden getirilen her türlü buğ
day ve çavdar unları ve irmik, 

(Nüfusu on binden aşağı olan yerlerdeki 
fabrika tabiri ile işletici kuvveti ne olursa ol
sun vals veya elek tertibatını veya her ikisini 
havi olan un fabrika ve değirmenleri kastedil
miştir). 

Memleket içerisindeki fabrika ve imalâthane
lerde yapılan veya yabancı memleketlerden ge
tirilen her türlü, bisküvi, makarna ve şehriye, 

Buğdayi koruma karşılığı vergisine tâbidir. 
Nüfus miktarının tayininde, 28 teşriniev

vel 1927 tarihli nüfus sayımı esastır. Şehir ve 
kasabaların banliyö ve sayfiyeleri belediye hu
dudu dışında bulunsalar dahi, şehir ve kasaba 
dahilinde sayılırlar. 

Değişen dördüncü madde — Vergi, buğday ve 
çavdar unlarından 72 kiloluk gayrisafi sıklette 
birinci nevi un için çuval başına (150) kuruş, 
bu neviden sonra gelen neviler için çuval başına 
(100) kuruştur. Birinci nevi unun evsafı Maliye 
ve Ziraat vekâletlerince müştereken tayin edi
lir. Makarna, şehriye ve bisküvi fabrikaları, kul-
landıklan unları kendileri yaparlarsa, bu unlar
dan da birinci nevi itibarile vergi alınır. 

Makarna, şehriye, irmik ve bisküvilerin vergi
si kilo başına 2 kuruştur. Vergiye tâbi un fabri
ka ve değirmenleri çuvallarını, 72 kiloluk olarak 
hazırlamağa mecburdurlar. Bu mecburiyetin 
tatbikına imkân görülemeyen kasaba ve şehir
lerde, Maliye vekili, hükmün tatbikini münasip 
müddetle geciktirmeğe salahiyetlidir; bu tak
dirde 72 kiloluktan artık veya eksik çuvalların 
vergisi, yukanki nisbete göre hesablanır. 

Makarna, şehriye ve bisküvilerin, bu kanu-

MUVAKKAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİBİŞİ 

30 - V -1934 tarih ve 2466 sayılı buğdayı koruma 
karşılığı kanununun bazı maddelerini değiştiren 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 30 - V -1934 tarih ve 2466 sa
yılı kanunun birinci, dördüncü ve dokuzuncu 
maddeleri aşağıda yazık şekilde değiştirilmiştir: 

Değişen 1 nci madde — Memleket içerisin
deki fabrikalarda yapılan veya bu kanuna göre 
fabrika sayılmayan değirmenlerde Öğütülübde 
satışa çıkarılan veya yabancı memleketlerden 
getirilen her türlü buğday ve çavdar unları ve 
irmik. (Fabrika tabirile işletici kuvvet ne olur
sa olsun vals veya elek tertibatını veya her iki
sini havi olan un fabrika ve değirmenleri kas
tedilmiştir). 

Memleket içerisindeki fabrika ve imalâtha
nelerde yapılan) veya yabancı memleketlerden 
getirilen her türlü bisküvi, makarna ve şehriye; 
buğdayı koruma karşılığı vergisine tâbidir. Bu 
kanun mucibince fabrika sayılmayan değirmen
lerde öğütülübde satışa çıkarılmayan unlar bu 
vergiden müstesnadır. 

Değişen 4 ncü madde — Vergi, buğday ve 
çavdar unlarında 72 kiloluk gayrisafi siMette 
birinci nevi un için çuval basma 150 kuruş, bun
dan aşağı nevideki unlar için çuval basma 100 
kuruştur. Birinci nevi unun evsafı îktısad ve 

Ziraat vekâletlerince müştereken tayin olunur. 
Makarna, şehriye ve bisküvi fabrikaları kul

landıkları unlan kendileri yaparlarsa bu unlar
dan da birinci nevi itibarile vergi alınır. 

Makarna, irmik ve bisküvilerin vergisi kilo 
basma iki kuruştur. 

Vergiye tâbi un fabrika ve değirmenleri çu
vallarını 72 kiloluk olarak hazırlamaya mec
burdurlar. Bu mecburiyetin tatbikına imkân gö
rülmeyen yerlerde Maliye vekili hükmün tatbi
kini münasib müddetle geciktirmeye salahiyet
lidir. 72 kiloluktan artık veya eksik çuvalların 
vergisi yukanki nisbete göre hesablanır. 
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nün meriyeti tarihinden üç ay sonra, paketle 
satöması mecburidir. Bu mecburiyete riayet 
etmeyenlerden kilo başına alınacak vergi beş kat 
tahsil edilir. 

m dokuzuncu madde — Birinci mad
dede yazılı buğdayı koruma karşılığı vergisi mü
kellefiyetine tâbi olan değirmen, fabrika ve ima
lâthane sahibi, müdür veya müesseselerinden; 

a) Bu kanuna göre tutulması lâzımgelen def
teri tutmayan veya tasdik ettirmeyen veya bir 
kısmı muamelelerini deftere geçirmeyenlerin, 
bu suçlara taallûk eden müddete aid vergileri 
resen tekdir olunarak bir kat fazlasile defaten 
tahsü ve kendilerine aynca yüz liradan bin li
raya kadar para cezası hükmolunur. 

Defter tutulmuş olub ta ibraz edilmediği tak
dirde tutulmamış sayılafak yukarıki fıkra hük
mü tatbik edilir. 

b) Defterini veya makbuzunu tahrif edenler 
hakkında iki aydan üç seneye kadar hapis ce
zası hükmolunmakla beraber bundan mütevellid 
vergi zıyaı iki kat fazlasile ve defaten tahsil 
olunur. 

c) Defterini kısmen veya tamamen imha 
edenler hakkında üç aydan beş seneye kadar ha
pis cezası hükmolunmakla beraber kayidleri 
imha olunan müddete aid vergiler resen takdir 
edilerek üç kat fazlasile defaten tahsil olunur. 

d) Buğday ve çavdar unlarının, kurşun mü
hürsüz ve nakliye tezkeresiz olarak vergiye tâbi 
değirmen ve fabrikalardan çıkarılması ve nere
de öğütülmüş olursa olsun bu unların mühürsüz 
ve tezkeresiz vergiye tâbi şehir ve kasabalarda 
naklolunması yasaktır. 

Vergiye tâbi olmayan yerlerden vergiye tâbi 
yerlere un getirmek isteyenler unlarile birlikte 
bağlı oldukları Maliye dairesine müracaatla ver
gisini vermeğe ve nakliye tezkeresi alıb çuval
larına kurşun mühür koydurmağa mecburdur
lar. Bağlı oldukları Maliye dairesi vergiye tâbi 
yerlerden birinde bulunursa evvelâ vergisini ya-
tınb nakliye tezkeresi aldıktan sonra unlarmı 
bu tezkere ile birlikte doğruca ayni malîye da
iresine getirib çuvallarına kurşun mühür koy
dururlar. 

Nakliye tezkerelerinde nakledilecek unların 
miktarile kime aid olduğu, hangi tarihlerde ne-

Muvakkat E. 

Değişen 9 nçu madde — Bu kanunun, hüküm
lerine riayet etmeyenler hakkmda aşağıdaki hü
kümler tatbik olunur: 

A) Değirmen, fabrika ve imalathane sahib, 
müdür ve mümessillerinden: 

1- Bu kanuna göre tutulması lâzımgelen def
teri tatmayan veya tasdik ettirmeyen veya bir 
(kısım muamelelerini deftere geçirmeyenlerin bu 
suçlara taallûk eden müddete aid vergisi resen 
takdir olunarak bir kat fazlasile defaten tahsil 
ve kendilerine ayrıca 100 liradan 1 000 liriaya 
kadar para zecası hükmolunur. Defter tutulmuş 
olubda ibraz edilmediği takdirde tutulmamış 
sayılır ve ona göre ceza tatbik edilir. 

2 - Defterini veya makbuzunu tahrif eden
ler hakkında iki aydan üç seneye1 kadar hapis 
cezası hükmolunmakla beraber bundan mütevel
lid vergi zryaı iki kat fazlasile ve defaten tah
sü olunur. 

3 - Defterini kesmen veya tamamen imha 
edenler hakkmda üç aydan beş seneye kadar ha
pis cezası hükmolunmakla berebar kayidleri 
imha olunan müddete aid vergiler resen takdir 
edilerek üç kat fazlasile defaten tahsil olunur. 

B) "Vergiye tâbi değirmen ve fabrikalardan 
buğday ve çavdar unlarının, kurşun mühürsüz 
ve nakliye tezkeresiz olarak ihracı ve nakli ve 
nerede öğütülmüş olursa olsun bu unlarm mü
hürsüz ve tezkeresiz satışa çıkarılması yasak
tır. Bu kanun mucibince fabrika sayılmayan de
ğirmenlerde Öğütülmüş unlan satılığa çıkarmak 
isteyenler unlarile birlikde bağlı oldukları Ma
liye dairesine müracaatla vergisini vermiye ve 
nakliye tezkeresi alıb çuval veya kablârma kur
şun mühür koydurmaya mecburdurlar, irmikler 
hakkında da una-aid hükümler tatbik olunur. 

Makarna, şehriye ve bisküvilerin pulsuz ola-
,rak fabrika ve imalâthanelerden çıkarılması ve 
memleket içinde nakli yasaktır. 

Değirmen, fabrika ve imalâthanesinden kur
şun mühürsüz veya pulsuz malı çıkartanlar ile 
bu malların sahihleri hakkmda bir aydan bir 
seneye kadar hapis cezası hükmolunmakla bera-
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reden nereye ve tezkerelerin hangi tarihe kadar 
muteber olacağı gösterilir. (Bu tarih nakliyat 
yapılacak yerler arasındaki mesafeye göre en-
büyük mal memuru tarafından tayin olunur). 

Nakliye tezkerelerinde yazılı malûmata uy
mayan nakliyat kaçak sayılır. Bir defada nakle-
dilemiyecek unlarm her partisi için ayn nakliye 
tezkeresi alınması mecburidir. Mücbir sebebler 
dolayısile unlarını tezkerelerin muteber olduğu 
müddet içinde nakledemeyenler tezkereyi aldık
ları maliye dairesine müracaatla bunları vize 
ettirirler. Mücbir sebeblerin takdiri o yerin en 
büyük mülkiye memuruna aiddir. 

İrmikler hakkında da una aid hükümler tat
bik olunur. 

Makarna, şehriye ve bisküvitlerin yolsuz ola
rak fabrika ve imalâthanelerden çıkarılması ve 
memleket içinde naklolunması yasaktır. 

Değirmen, fabrika ve imalâthanesinden kur
şun mühürsüz veya pulsuz mal çıkartanlar ile 
bu malların sahihleri hakkmda bir aydan bir 
seneye kadar hapis cezası hükmolunmakla bera
ber kaçak mallar Türk ceza kanununun 36 ncı 
maddesinin son fıkrası hükmüne göre müsadere 
olunur. 

Kurşun mühürsüz veya pulsuz mallan yuka
rıda yazılan yasağa karşı bilerek nakledenlerle 
satan veya satm alanlardan bu malların vergi
si müştereken ve üç kat olarak defaten tahsil ve 
mallar hakkında Türk ceza kanununun 36 ncı 
maddesinin son fıkrasmm hükmü tatbik edilir. 

Bu maddede yazılı suçların tekerrürü ha
linde cezalarla vergi zamları taz'if olunur. Resen 
takdir hallerinde ve bunlara karşı yapılacak 
itiraz ve temyiz taleblerinde 2430 numaralı mu
amele vergisi kanunu hükümleri cari olur. 

MADDE 2 — 2466 numaralı ve 29 - V -1934 
tarihli kanunun 13 ncü maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir: 

Buğdayı mubayaa, muhafaza, nakil ve mem
leket içinde ve dışmda satışı ile buna müteferri 
işler ticarî mahiyette olub 2056 ve 2303 numa
ralı kanunların tatbikına aid muameleler, muha-
sebei umumiye kanunile artırma, eksiltme ve 
ihale kanunu hükümlerine ve Divanı muhaseba
tın vize ve murakabesine tâbi değildir. 

Muvakkat lî. 

ber, kaçak mallar Türk ceza kanununun 36 ncı 
maddesinin son fıkrası hükmüne göre müsadere 
olunur. 

Kurşun mühürsüz veya pulsuz mallan yuka-
nda yazılı yasağa karşı bilerek nakledenlerle sa
tan ve satın alanlardan bu mallann vergisi 
müştereken ve üç kat olarak defaten tahsil ve 
mallar yukanki fıkra hükmüne göre müsadere 
olunur. 

C) Makarna, şehriye ve bisküvilerin bu ka
nunun meriyeti tarihinden üç ay sonra paketle 
satılması mecburidir. Bu mecburiyete riayet et-
miyenlerden kilo başına alınacak vergi beş kat 
olarak tahsil ve mallar hakkında da yukanki 
fıkrada yazılı müsadere hükmü tatbik olunur. 

Bu maddede yazılı suçlann tekerrürü halinde 
cezalarla vergi zamlan tazif edilir. Resen takdir 
hallerinde ve bunlara karşı yapılacak itiraz ve 
temyiz taleblerinde 2430 sayılı muamele ver
gisi kanununun hükümleri cari olur. 

MADDE 2 — 30 - V -1934 tarih ve 2466 sa
yılı kanunun 13 ncü maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir: 

Buğdayın mubayaa, muhafaza, nakil ve 
memleket içinde ve dışında satışı ile buna 
müteferri işler ticarî mahiyette olub 2056 ve 
2303 sayılı kanunların tatbikma aid muame
leler, muhasebei umumiye kanunu üe artır
ma ve eksiltme ve ihale kanunu hükümlerine 
ve Divanı muhasebatın viae ve murakabesine 
tâbi değildir. 
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MADDE 3 — 2466 numaralı ve 29 - V -1934 
tarihli kanunun ikinci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanunun meriyeti tarihin
den itibaren her hangi türlü olursa olsun ye
niden un fabrika ve değirmeni açılması ve mev-
cud değirmen ve fabrikalarda tamir mahiyetin
de olmayan tadil ve ilâveler yapılabilmesi için 
Hükümetten müsaade alınması şarttır. Bu hük
me riayetsizlik halinde bu değirmen ve fabrika
lar işletilmez. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri-
yeti tarihime kadar geçen zamana aid olub da 
tahsili bu tarihten sonraya kalan vergilerle mi
sil zamları ve henüz neticelenmemiş olan mua
meleler hakkında 2466 numaralı kanun hüküm

leri tatbik olunur. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 kânunusani 1935 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra-

Muvakkat E. 

Ancak bu muamelelerin neticelerine aid ban
ka tarafından verilecek hesablar her sene so
nunda Divanı muhasebattan tayin edilecek iki 
zat île Maliye, îktısad ve Ziraat vekâletlerin
den tayin olunacak birer zattan müteşekkil 
heyet marifetile bütün hesab ve muamelelere 
bakılmak şuretile tetkik edilir. Heyet bu he-
sablan kendilerine tevdi tarihinden itibaren 
bir ay zarfmda tetkik ve bir rapor ile Maliye 
vekâletine tevdi eder. Maliye vekâleti de he
sablar ile raporu kendi mütaleasmı da ilâve 
ederek tetkik ve tasdik olunmak üzere bir 
ay zarfmda Büyük Millet Meclisi Bütçe, Ma
liye, Îktısad ve Divanı muhasebat encümenle
rinden mürekkeb Umumî heyete tevdi eder. 

Umumî heyetin tasdik kararı alâkadar me
murların ibrası hükmündedir. 

MADDE 3 — Her nevi çarşı fırınlan ile 
un ve irmikten mamul maddeleri hazırlayıb 
satan müesseseler vergisi verilmiş un kullan
maya mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet et
meyenlerin ellerindeki kaçak unlar Türk ceza 
kanununun 36 ncı maddesinin son fıkrası mu
cibince müsadere olunmakla beraber vergi
leri beş kat olarak defaten tahsil edilir. 

MADDE 4 — 30 - V -1934 tarih ve 2466 sa
yılı kanunun ikinci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanunun meriyeti tarihin
den itibaren herhangi türlü olursa olsun ye
niden un fabrika ve değirmeni açılması ve mev
cut değirmen ve fabrikalarda tamir mahiyetin
de olmayan tadil ve ilâveler yapılabilmesi 
için Hükümetten müsaade alınması şarttır. 
Bu hükme riayetsizlik halinde bu değirmen ve 
fabrikalar işletilmez. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyeti tarihine kadar geçen zamana aid olub 

da tahsili bu tarihten sonraya kalan vergilerle 
misil zamları ve henüz neticelenmemiş olan 
muameleler hakkmda 2466 sayılı kanun hü
kümleri tatbik olunur . 

MADDE 6 — Bu kanun 1 kânunusani 1935 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra-
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ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
İsmet înönü 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf.V. 

A. özmen 
S. t M. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na.V. 
Ali Afyon 
G. î. V. 

Rana Tarkan 

5-XII-1934 
M. M. V. 

Z. Apaydın 
Mal. V. 

Fuad Agrah 
îk. V. 

Celâl Bay ar 
Zr. V. 

Muhlis Erhmen 

Muvakkat E. 

ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

»-e-« 
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S. Sayısı: 61 
Gayrimenkul mallar hakkında 1/52 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye encümeni mazbatasile gayrimenkul malların 
tapu sicilline kaydine ve tasarruflarına dair 1/982 numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye ve Adliye encümenleri mazbataları 

Gayrimenkul mallar hakkında 1/52! numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 24 - XI - 1929 

Mımmelât müdürlüğü 
Sayı: 6/4229 

B. M M. Yüksek Beisliğine 

Gayrimenkul mallar hakkında Maliye vekâletince; teklif ve Devlet şûrasmea tadilen tunztna ve 
tevdi olunan ve îcra Vekilleri Heyetinin 17 - X - 1929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı karar-
1 aştırıl an kanun lâyihası esbahr mucihesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmrn ifa ve neticesinin işarına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Gayrimenkul mallar hakkındaki kanunun esbabı mucibe lâyihası 

Gayrimenkul malların ahval ve eşkâli tasarrufiyelerinde ve bunların iktisap ve intikallerile mü
masili hâdisatta mabihittatbik olmak üezere mevcut bulunan bir takım eski kanunların ekser mevaddı 
filhal hükümden sakıt olduğu gibi mamulübih olan maddelerinin de ihtiyacatr hazıra ile gayrimü-
tenasip ve günden güne tenevvü eden bir çok hâdisatı tasarruf iye ve hukuku müktesebeye nazaran 
gayrikâfi olmasına mebni bunların cem ve telfikile sade ve mazbut şekilde bir kanun vücude geti
rilmesi derecei vücupta görülerek bu kanun kaleme alınmıştır. 

Emvali Devlete ve bu kabil diğer- eşhası hükmiye kanununda tadat ve lâyikile tasrih olunmadığı 
ve şifahî takrirlerile halen bilüzum merasime arzı ihtiyaç etmiyenlerin tahrirî beyanlarile iktifa 
olunması lüzumu derpiş edilerek birinci madde tertip edilmiştir. 

Kanun ve nizamnameleri mucibince gayrimenkul mallarm tasarrufuna mezun cemiyetlerin baş
kaca mahiyeti haiz oldukları nazarı dikkate alınarak emrü tasarrufta ifası ile mükellef oldukları 
merasimi ve bunların temsili hususundaki salâhiyetlerini tayin etmek üzere ikinci madde yazılmıştır. 

Malî, iktisadî, sınaî, ziraî şirketlerin gayrimenkul mallara ehliyeti tasarrufiyeleri ve bunlar üze
rinde ifraza derecei salâhiyetleri nizamnamelerinde musarrah olmadığına göre yapılacak mua
meleyi tayin emrinde üçüncü madde kaleme alınmıştır. 

Cami, mektep, hastane, çeşme, kilise gibi müessesatı diniye ve havriyenin şimdiye kadar ne 
nama kayit ve tescil edildiğine dair elde mevcut kanunlarda sarahat olmadığı nazarı teemmüle alı
narak bunların sureti kayit ve tescilleri dördüncü maddede gösterilmiştir. 

Fermanlara ve emri mahsuslara binaen tesis etmiş olan ve bir de tapuca gerek müesses ve gerek 
mevaziatı şahıs namına mukayyet bulunan dinî, ilmî, hayrî müessesatı ecnebiyenin müseccel ve maz
but bir şekilde bulunmasını ve bunlardan mevtiziaten eşhas namına kaydedilmiş olanların tapu kuyu-
duuca lâzımı veçhile ait olduğu müessese namma tevsik ve tesbitini teminen beşinci madde tertip 
olunmuştur. 



I 
— 2 — 

Müessesatı mezkûrenin yeniden tesisi ve bunların hudut ve şümulü haricinde ilâveten mal alma-
lart ve almış oldukları müsaade haricinde inşaatta bulunmaları veya tesis, vaziyet, intihap sureti e-
rile gayrimenkul mal iktisap etmeleri şimdiye kadar da cari olduğu veçhile başkaca müsaade ve me
rasime tâbi olduğu cihetle bunların Heyeti Vekile kararına mütevakkıf olacağı ve kayıt ve tescil 
işlerinde _vo derecei salâhiyet ve temsilleri hususunda ne gibi merasime tâbi bulunacağı altıncı mad
dede takyit ve tayin edilmiştir. 

Madenlerin gayrimenkul olarak tapu sicilline kaydini kanunu medeninin âmir olmasına mebni 
bunların evvel emirde mercii tarafından tetkik ve tasdikmdan sonra tapuca tescili selâmet noktai na
zarından muvafık görülerek yedinci maddede bu cihet tayin edilmiştir. 

Din ihtilâfının manii irs olmadığına dair kanunu medenide sarahat olmamasına mebni kanunun 
itilâfı dairesinde bunun manii irs olamryacağma dair 8 inci ve bir muahede ile hilafı Devletçe taah
hüt edilmiş olduğu takdirde ecnebi tebaasının türk tebaasından miras alamamaları esasen kabul edil
miş olmasına ve kanunu mezkûrde bu cihet hakkında da sarahat mevcut değil ise de bu esasın ida
mesi lüzumu derkâr bulunmasına mebni ecnebilerin türk tebaasından miras alamamalarına ve fakat te
baamızın müktesep hukukunu mulıafazatan türk tebaasının minelkadim meri olduğu üzere ecnebiye 
varis olacağına dairde dokuzuncu ve ecnebiler arasında zaten tabiiyet ihtilâfı manii irs olmadığın
dan kanunun itilâfı dairesinde bunların yekdiğerine varis olacaklarına dair onuncu maddelerin terti
bine lüzum görülmüştür. 

Ruhsatı resmiye istihsal etmeksizin terki tabiiyet etmiş olanların veya her hangi bir sebeple Hü
kümetçe Türk tabiiyetinden ıskat edilenlerin Türkiyede hak, istimlâk ve tevarüsü olmıyacağın-
dan kanunu medeninin ıtlakını takyiden on birinci madde de bunların mahrumiyetleri ve Türk ta
biiyetinden ıskat olunan şahıslara ait malların umumî mirasçılarına ve kanunî mirasçıları yok ise 
Hazineye kalacağı derkâr bulunduğundan bu veçhile muamele olunacağı on birinci maddede gös
terilmiştir. Kanunu medeninin mevkii meriyete vazrndan sonra vefat eden kimsenin mirasını hâ
kimin açacağını kanunu mezkûrun âmir olmasına mebni uhdesindeki gayrimenkul malın intikal 
muamelesinin de mehakimden alınacak veraset senetlerine istinat ettirilmesi ve kanunen mu
hayyer olan mirasçılar hakkı hiyarlarmı istimal etmek üzere ait olduğu mahkemece mehdi münasip 
tayini ve m eh eli muayyen zarfında alâkadar tarafından cevap verilmediği takdirde asıl olan mül
kiyetin tercihi suretile veraset senedinin tanzimi ruhu kanuna ve nef selem re muvafık görülerek 
on üçüncü madde kaleme alınmıştır. 

Kanunu medeninin 639 uncu maddesinin son fıkrası mucibince tapu sicillinden maliki kim 
olduğu anlaşılmıyan veya yirmi sone evvel vefat etmiş yahut gaipliğine hüküm verilmiş bir 
kimsenin uhdesinde mukayyet gayrimenkulun nizasız ve fasılasız ve malik srfatile yedinde bulun
duran kimsenin emri hâkimle keyfiyeti tescilinin kadastro ve tapu tahriri icrası suretile sureti 
umumiyede emlâk sicilli tesis olunan mahallerde tatbiki muvafıkı maslahat görülerek on birinci 
madde yazılmıştır. 

Devlete ait arazi i haliyeden bir mahalli kuşat ve ihya ile tarla ittihaz eden kimselerden alınacak 
bedeli misilden itidal ve ittıradı teminen takdir olunacak vergi kıymetinin yüzde yirmi beşi ve 
bağ ve bahçe ittihazile kürüm ve eşcar gars edilmiş olduğu takdirde alâkadarın tarlaya nisbetle 
fazla külfet ihtiyar etmiş olacağı ve kıymetin kürüm ve işear dolay isi le yükselmiş olacağı dü
şünülerek kıymeti mezkûrenin yüzde on iki buçuk miktarlarının bedeli misil olarak takdir ve 
tahsil olunacağı on beşinci maddede tesbit olunmuştur. 

Maddei sabıkada muharrer mahallere ebniye inşası halinde bir nisbeti muttaride dairesinde mu
ayyen bedeli misil takdiri, inşa olunan ebniyenin nevi ve mütenasip cesametine nazaran külli fark 
tevellüt edeceği noktasından muvafık görülemiyerek on altıncı maddede bu makule mahallerde bedeli 
mi silin erbabı vukufa takdir ettirilmesi gösterilmektedir. 

Mahlûl arazi hissesinin teffizine hissedarların hakkı tercihi ve kezalik muttarit nisbet daire
sinde bedeli misil ahzı muvafık olacağı mütalea edilmiş ve fakat teffiz olunacak arazinin cesameti 
nazarı itibara alınması düşünülmüş ve maahaza meskenlerde cesamet noktai nazarından tahdit ve 
takyit muvafık görülmiyerek on yedinci madde tertip olunmuştur. 

( S. Sayısı : 61 ) 
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Denizden doldurulmak istenilen mahaller hakkında belediye hududu dahilinde olduğuna ve 

olmadığına ve limanları alâkadar ettiğine göre ruhsatname itası hususunda merci tayinini istihda-
fen on sekizinci madde tahrir olunmuş ve bu maddeye böyle ruhsatı resmiye ile doldurulan mahal
lerden kemafissabık bedeli misil aranılmaması ve ameliyatın zaman ve feshi, kabili ifraz veya 
müstakil olup olmadığı, bir gayrimenkule ilhak 'edilmek üzere doldurulduğuna göre bu gayrimen
kul hisseli olduğu takdirde ne yolda muamele olunacağı nazarı teemmül ve tetkika alınarak bazı 
merasim ve ahkâm derç ve ilâve kılınmıştır. 

Ruhsatı resmiye almaksızın doldurulan mahallerin tescilinde bir gûna mahzur olmadığı takdirde 
bundan alınacak bedeli mislin itidal ve ittıradı nazarı dikkate almak suretile imlâdan dolayı tak
dir olunan kıymetin onda biri mutedil görülerek on dokuzuncu madde tesbit edilmiş ve dolduru
lan mahallin mütemmim cüzü mahiyetinde olduğuna göre yapılacak muamele için on dokuzuncu 
maddeye tevfikı hareket olunması lüzumu işaret olunmuştur. 

Deniz kenarında teressübattan veya denizin met ve huburundan husule gelen mahalleri bedeli 
misiHle almağa ve bu mahalleri sureti daimede muhafaza için rıhtım inşasına denizin kenarına kadar 
olan mahallere sahip olanların müsellem bulunan hakkı rüçhanları düşünülerek yirminci madde ka
leme alınmış ve rıhtım inşası hususundaki merasim için on dokuzuncu madde irae olunmuştur. 

Bataklık halinde olmıyan göl kenarlarındaki mahallerin deniz kenarlarındaki mahallerden farkı 
olmadığından bunlar hakkında da 18, 19, 20 inci maddelerin tatbiki lüzumuna dair yirmi birinci 
madde tesbit olunmuş, şu kadar ki hejm hudut bulunan araziye irtibatı olmayıp müstakilleri tasar
ruf olunabilecek bir vaziyet ve mahiyette ise kimsenin hakkı rüçhanı olamıyacağmdaıı bu makule 
göl ve nehir çıctrukâtmm bilmüzayede taliplerine ihalesi ilâveten dereedilmiştir. 

Bataklıklarla birikinti suların ve göllerin tathir ve kurutulması ameliyatı eesimeye arzı ihtiyaç 
etmediği ve bu makule mahaller kimsenin uhdesinde bulunmadığı takdirde bunların temizlenmesi 
ve kurutulması için türk tebaasından bulunan eşhası hakikiye ve hükmiye namlarına verilecek ruh
satname ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra emri temlike müteallik şeraiti ve sureti kayit 
ve tescili hakkında yirmi ikinci madde tanzim edümiştir, -

Yirmi ikinci maddede muharrer mahallerin emri tathir ve teybisi ameliyatı cesimeye tevakkuf 
ettiği ve bu yolda ruhsatname itası eeanip tarafından talep edildiği takdirde Nafıa ve İktisat vekâ-
letlerihee karar itası lâzınıgeleeeği 23 üncü maddeie takyiden tesbit olunmuştur. 

Devlete ait, ormanların esasen tarla küşadı veya sair suretlerle ebadlı tasarrufa geçmiş ve bimıeti-
ce bunların imhası hiç. bir suretle tecviz olunamıyacağından ehemmiyeti derkâr olan bu makule 
ormanların beka ve muhafazalarını temin noktai nazarına matuf olarak yirmi dördüncü madde ka
leme alınmıştır . 

Erbabı vukufa takdir ettirilen bedeli misillerin dereeei saniyede mercii tetkikini ve kıymetler üze
rinden alınacak olanlar için de tapu harç ve rüsumuna esas teşkil eden kıymetlere itibar olunacağını 
vergi kıymetlerine itiraz halinde neticesi teayyün etmemiş ise neticesinde tadilâtı vakıa nisbetinde be-
delâfı mezkûrenin de fazlasının ret ve noksanının tahsil kılınacağını tayin sadedinde yirmi beşinci ve 
bunların muaeeelen istifası muvafık görülemiyerek vergi ile birlikte tesviye olunacağına ve fakat gay-
rimenkulden ashabının alâkasını kateden tasarruflarda bedelâtı mezkııre bakayasının defaten vacibüt-
tediye olacağı derkâr bulunduğundan böyle bir muamelei tasarrufiye vukuunda evvel emirde kesbi 
muaceeliyet eden mezkûr bakayanın tahsil edileceğine dair yirmi altıncı ve bedeli misil ile teffiz sa
lâhiyetinin tedavül vukuile alâkadarların dereeei salâhiyetlerini takdir ve bu kanunun neşrinden 
evvel tahakkuk ettirilmiş olanların sureti istifasını tayin zımnında yirmi yedinci ve tahakkuk ettiri
len bedeli misillerin sureti tahsili emrinde yirmi sekizinci maddeler tesbit olunmuştur. 

Vilâyet, belediye ve köy hudutları dahilindeki yol ve meydan gibi umuma ait mahaller ile yol faz
laları başka mahiyeti haiz oldukları cihetle bunlar hakkında kanunu mahsusları mucibince muamele 
olunacağına dair yirmi dokuzuncu maddede sarahat verilmiştir. 

Şehir dahilindeki metruk kabristanlar ciheti aidiyetinin kanunen tayinini ve köydekilerin köyün 
şahsiyeti maneviyesine aidiyetini ve maahaza vakfiye ve hatta tapu ile hususiyetleri tanınmış olan 
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üa^ı kabristanların mahiyeti husüsiyeleri derpiş edilerek bunların istisnasını ve keyfiyeti metrukiyetin 
tayini mercii istihdaf en otuzuncu ve türbelerin bunlara makis olamıyacağı düşünülerek bunların da 
Evkaf müdüriyeti umumiyesi namına tescilini mutazammın otuz birinci maddeler kaleme alınmıştır. 

Kadastro veya umumî tahriri yapılmış olan mahallerdeki hukuku tasarruf iye matlup derecede te
min ve tevsik edilmiş olduğu ve tasarruf senetlerinde fotoğrafları mülhak muamelelerde ashabının baş
kaca hüviyetini ispatından vareste bırakacak bir vaziyette bulunduğu teemmül olunarak bunlardan 
mahalle veya karye ilmühaberi aranılmamasına ve fakat şahit mariflerin tarifinde mucibi iştibah bir 
hali mahsus olduğu takdirde başka şahit ikame ettirilmesine tapu memurlarının salâhıyettar bulun
duklarına dair otuz ikinci madde tertip olunmuştur, 

Tarihi iktisapları on seneye baliğ olmadığı'anlaşılan tapu senetleri de fazla takyitten vareste ola
cağı düşünülerek bunlar hakkında berveçhi. muharrer muamele ifası ve icabına ait muamelâtta şimdi
ye kadar meri olan usul mucibince sefarethane ve konsoloshanelerden alınarak tasdik- ettirilecek 
tabiiyet ilmühaberleri üzerine binayı muamele olunmuş nıaddei mezkûrenin mütemmimi olarak tesbit 
edilmiştir. Tapu senetleri müracaat tarihinden itibaren on sene ve daha evvel verilmiş gayrimenkul-
Jere ait olduğu takdirde müruru zaman müddetinden mukaddem olması itibarile ihrazen ve ihtiyaten 
bunlar için malın kâin olduğu mahalle ve köylerden ilmühaber aranılması lüzumu otuz üçüncü mad
dede gösterilmiştir. Senetsiz tasarruf olunan gayrimenkul malların senede raptı emri müracaat ve 
muamelenin şekil ve tarzı icrası hususunda tâbi olması lâzımgelen merasim ııoktai nazarından 
bunlar için ne yolda müracaat olunacağına ve nasıl muamele yapılacağına dair otuz dördüncü madde 
yazılmıştır. Tasdik tasarruf ilmühaberi alınması müstelzim muamelelerde ilmühaberi tasdikten imti
na eden heyeti ihtiyariye sebebi imtinalarını tayin ve tasrif etmemekte ve bu yüzden mesalihinas 
sürüncemede kalmakta olduğu da nazarı ehemmiyete alınarak bunların sebebi imtinalarını yazmağa 
mecbur edilmeleri ve imtinam sebebi encümenlerce tetkik olunarak esbabı kanuniyeye müstenit ol
madığı tebeyyün eylediği takdirde emri tasarrufun tasdiki suretile muamelenin bisut tehirden vika
yesini teminen ve aksi halde hükmen hallolunmak üzere yine bu maksada matuf olarak resen mah
kemeye şevki muvafık olacağı derpiş edilerek otuz beşinci madde tertip edilmiştir. 

Şûrayi devlet heyeti umumiyesinkı 2 mayıs 1929 tarih ve 30/93 numaralı mazbatası suretidir 

Tanzimat dairesinin 11 şubat 1929 tarih ve 5 numaralı mazbatası heyeti umumiyede mütalea 
olundu. ; -

Gayrimenkul mallar hakkında bazı ahkâmı havi Maliye vekâleti tarafından tertip olunan ka
nun lâyihasında Adliye, Dahiliye vekâletlerile Evkaf umum müdürlüğünden ahnan mütalealar ve 
icra kılınan tetkikat üzerine dairei müşarileyhaea yapılan tadilât muvafık görülmüş ve bazı 
maddelerde cüzî tashihat icra edilmişse de cami, mektep, kilise, hastane ve çeşme gibi dinî ve hay
rı müesseselerin kaydine dair olan 4 üncü madde hakkında cereyan eden müzakere neticesinde 
mesele hukuku amme ile alâkadar bulunduğundan ve Dahiliye vekâletinin bu husustaki mütale-
asmı izah iğin gelen memuru mahsusun ifadesinden vekâleti müşarileyhaea cemiyetler hak
kında yeni bir kanun lâyihası ihzar edilmekte, olduğu anlaşıldığından mezkûr madde müttefikan 
tayyoluıunuştur. 

Aslı lâyihada yazılı olup tanzimat dairesince ipka olunan 5 inci madde ( fermanlara ve smri 
mahsuslara binaen teessüs ettikleri anlaşılan ve bir de tapuca gerek müessese gerek şahıs namına 
mukayyet bulunan dinî, ilmî, hayrî müessesatı ecnebiye yeniden müessese namına kayit ve tescil 
olunur) suretinde ve âm ve şamil manada muharrer olmasına ve bu gibi ecnebi müesseselere ait gay
rimenkul malların yeniden kaydinin Lozan ahitnamesinden evvel teessüs etmiş olan müesseselere 
hasrı, mezkûr ahitname ahkâmına tevafuk edeceği teemmül edilmesine binaen mezkûr madde ona 
göre tadil kılınmıştır. 

Binaenaleyh kanun lâyihasının aldığı şekil 2 mayıs 1929 tarihinde tesbit ve esbabı mucibeshe 
sütunu mahsuslarına dercedilmiştir. 

( S. Sayısı : 61). 
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Şûrayi devlet heyeti umumiyesinin esbabı inucibesi 

1 inci madde : Bazı tashihat ve tadilât ile kabul olunmuştur. 
2 nci madde : Cemiyetler kanunu mucibince bütün cemiyetler emvali gayrimenkule tasarrufa-

tına salâhiyettar olduklarından bu madde ona göre tashih kılınmıştır. 
3 üncü madde : Gerek eşhası hükmiyenin emi ali gayrimenkuleye tasarrufu hakkındaki kanunda 

ve gerek kanunu medenide ve ticaret kanununda her nevi şirketlerin gayrimenkul emvale ta
sarrufları tasrih olunduğundan bu maddeye lüzum olmadığından ekseriyetle tayyi takarrür et
miştir. 

4 üncü madde : Cemiyetler hakkında Dahiliye vekâletince ayrı bir kanun tertip edilmekte ol
duğu Du bapta vekâletin noktai nazarını izah için gelen memuru mahsusun ifadesinden anla
şılmakla tayyedilmiştir. 

5 inci madde : Müessesatı ecnebiye hakkında evvel ve âhır ittihaz olunan mukarrerat ve Lozan-
<i Türk heyeti murahhasasile Düveli itilâî'iye murahhasları arasında teati olunan muharrerat na

zarı itibare alınarak bu madde ona göre tadil olunmuştur. 
6 neı madde : Lozanda Türk heyeti murahhasa sı reisi, âtiyen , müessesatı ecnebiye üıdasına 

mu&aade olunması'hakkında .vaki olan talebi reddetmiş YL bu bapta bir vaitte bulunmaktan imtina 
etmiş olduğundan ileride böyle müessesatı ecnebiye tesisini tecviz edecek bir maddenin tanzimi mü
nasip olmadığı cihetle bu madde tayyolunmuştur. 

7 nci madde : Cüzî tadil edilmiştir. 
8 inci madde : Türk kanunu medenisi miras bahsinde kanunen miras almağa ehliyeti olmıyan 

kimselerden maada herkesin miras almağa salâhiyeti olduğunu mutlak surette beyan ve mevanii irs 
olarak katil, ikrah, tağrir ve saire gibi bir takım esbabı tahdiden tasrih etmiş ve bu meyanda din 
ve tabiiyet ihtilâfları gibi eski mevzuatımızda manii irs olarak gösterilen esbabı zikretmiş olduğun
dan din ihtilâfının manii irs olmıyacağına dair olan bu maddeye lüzum görülmiyerek tayyedil
miştir. 

9 uncu madde : Gerek kanunu medeni ve gerek Lozan muahedesi ecnebilere nakkı tevarüsü 
mutlak olarak tanımış olduğundan bu hakkın inkârına müeddi olan böyle bir madde hem kanuna 
hem muahedeye mugayirdir. Hususile eski ihtilâfı dar mefhumundan mülhem olarak ecnebi tebaa
sının Türk tebaasından mjras alamıyaeaklarmı ve bilâkis türk tebaasının ecnebiye vâris olacağını 
tasrih gibi bir taraflı hükümler koymak bu asırdaki telâkkiyatı hukukiyeye tamamen münafi oldu
ğundan Lozan akitlerinin ve ona tebaan ikamet mukavelâtı aktettiğimiz devletlerin muhik şikâya-
tınr tevlit edeceği cihetle bu madde tayyedilmiştir . 

10, 11, 12 nci maddeler de 8 ve 9 uncu maddeler için serdedilen esbabı mucibeye binaen ecne
biler arasındaki tabiiyet ihtilâflarının manii irs olmadığını söylemiye lüzum olmadığından bu mad
deler de'kezalik tayyedilmiştir. 

13, 14, 15 inci maddeler aynen tensip edilmiş 16 nci jnadde tashihat ile, 17, 18 inci maddeler 
aynen, 19 uncu madde cüzî tadil ile, ve 20, 21 inci maddeler aynen tasvip olunmuştur. 

22, 23 üncü maddeler : Lozan muahedesi mucibince ecnebilerle yerliler arasında müsavi muamele 
tatbiki zarurî olduğundan işbu maddelerde gösterilen farklı muamelelere lüzum görülmediği cihet
le bu iki madde tayyedilmiştir. 

24, 25, 26 nci maddeler aynen tasvip edilmiştir? 
27 inci madde cüzî tadil olunmuştur. 
28 inci madde aynen, 29 uncu madde ekseriyetle aynen tasvip edilmiştir. 
oÛ uncu maddeden 36 inci maddeye kadar olan maddelerin bazıları aynen ve bazıları cüzî tadil 

ile kabul edilmiştir. Bu tadilâta göre madde numaraları tertip olunmuştur. 
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Şûrayi devlet tanzimat dairesinin esbabı mucibe layihası 

Tapuya kimler namına kaydolunacağı kanunlarda muayyen olmıyan bazı gayrimenkullerin kaydi-
ne ve teferruatına dair ahkâmı havi bulunan bu kanunun vazına lüzum ve ihtiyaç bulunduğu daire
mizce kabui olunarak Tapu müdüriyeti umumiyesi kadastro müdürü Mekki ve tapu müfettişi Hakkı 
Beyler hazır bulundukları halde mütalea ve tetkik olundu. 

Kanunun serlâvhası mümkün mertebe mündericatmı şamil olacak bir şekilde tadil edildi. 
Devlete ait mallarda Hazineyi en büyük malmemuru bulunmıyan yerlerde vekilinin de temsil 

etmesi ilâve olunmak ve belediyelerin kendi daireleri haricinde gayrimenkule mutasarrıf bulunma
ları ihtimaline göre teşmil edilmek suretlerile birinci madde tadil edilmiş ve 2, 3, ve 6 inci mad
delerde lâfzı tadiller yapılmıştır. 

4 üncü madde çeşme ve sahiller hakkında sular kanun ve nizamnamesi ahkâmına göre muamele 
olunmasına dair fıkra ilâve edilmiş ve 5 inci madde aynen kabul olunmuştur. 

Madenler hakkındaki 7 inci madde ehemmiyetine göre tadil edilmiştir. 8, 9, 10, 11 inci madde
lerde bahsolunan hususata dair kanunu medenî ve sair mevzuatımızda tamamen ahkâm bulunma
dığı cihetle gayrimenkuUer hakkındaki bu kanunda mevzubahs edilmesi pek te vecihsiz görül
mediğinden maddelerin bilmünakaşa kabul veya reddi heyeti umumiye kararma talikan bazı 
gûna tadilât icrası suretile ipka edilmiş ve 12 inci madde Türk vatandaşlığı kanununa göre tadil 
olunmuştur. 

13 ve 17 inci maddeler aynen kabul ve 14 üncü madde kanunu medenide muharrer olduğundan 
tayyolunmuş ve 15 inci madde orman kanunu ahkâmına göre tadil olunmakla beraber 16 inci mad
de de taalluk ve münasebeti hasebile 15 inci maddeye ilâve edilmiştir, 

18 inci maddenin tedavüle, saireye dair son fıkraları kaldırılarak ayrı iki madde halinde ve 19 
20 numaralar altında muaddelen kanuna ilâve olunmuv ve veraset senedile kâtibi adilden musaddak 
senet hakkındaki fıkrası tay yolunmuştur. 

19 uncu maddemin son fıkrası kaldırılmakla beraber 20, 21, 22 inci maddelerde lâfzı tadiller ya
pılmıştır. 

Devlete ait ormanlar hakkındaki 24 üncü madde orman kanununda münderiç bulunduğundan 
tay ve 23, 25, 29, 31 inci maddeler aynen kabul olunmuş ve 26, 27 -ci maddelerde tavzihi mutazam-
mın bazı tadiller icra kılınmıştır. ' *' ' i ,f * 

Bedelâtr misliyenin tahsili emval kanununa göre tahsili mevzuatı kanuniyeye muvafık bulun
madığından 28 inci madde tadil edilmiştir. 

M/üstesna kabristanlar meyanma cami harmindeki kabristanlar da ithal edilmek suretile 30 uncu 
madde tadil olunduğu gibi 32, 33 üncü maddeler de fehmi teshil için bazı lâf/â tadiller yapılmıştır. 

Lozan muahedenamesine merbut ikamet ve salâhiyeti adliye mukavelenamesinin 8 inci madde
sine ve tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 1260 numaralı kanun medlulüne nazaran 
ecanibin gayrimenkullere müteallik muamelâtında türk vatandaşları gibi muameleye tâbi tutulma-
lan lâzımgeieeeğinden 32 ne i maddenin ecanibe ait son fıkrası kaldırılmıştır. 

34 üncü madde kanunu medeniye mübayin görüldüğünden tayyolunmuş ve 35 inci maddedeki 
tapu encümenleri yerine tapu idareleri yazılmıştır. 

Kanunlarda yazılması muktazi olan maddeler de 34, 35, 36 numaralar altında ilâve olunmuştur. 

I 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Karar No. 52 
Easas No. 1/52 

31 - V - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Gayrimenkul mallar hakkındaki kanun lâyihası umumî heyette müzakere edilmek üzere iken eneü 
menlerce geri alınmıştı. 

Yeniden yapılan müzakere neticesinde eski nazar noktamızı tebdil edecek bir sebep görülmemekle 
aynen kabul ve havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi buynrulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Da, E. R. 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Rize 

Esad 

R. V. M. M. N.
Tekirdağ Giresun 

M. Faik A. Münir 

Aza 
Muş 

Hasan Resid 

Ka. Aza 
Ordu 

İsmail 

Aza 
Çorum 

/. Kemal 

Aza 
Elâziz 
Hüseyin 

Aza 
Zonguldak 

Rıfat 

HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Gayrimenkul malların tapu sicillerine kay dine ve 
teferruatına dair kamın lâyihası 

MADDH 1 - - Devlete ait inallarda gayrimen
kulun bulunduğu mahallin en büyük mal memuru 
veya idarei hususiye!erde vali evkafta evkaf mü
dür veya memurları ve belediyelerde gayrimen-
kule mutasarrıf bulunan mahallin belediye reisleri 
ve hükmî şahsiyeti haiz olan idarî cüzi tamları da 
kanunî mümessil I eri temsil eder. 

MADDE 2 - - Gayrimenkul tasarrufuna me
zun. olan cemiyetler kendi mevzuatları dairesinde 
mahallerin rücsayi mülkiyesinden alacakları vesa
iki tapu idarelerine ihraz eylemeleri mecburidir. 

MADDE 3 — Fermanlara ve emri mahsuslara 
binaen teessüs ettikleri anlaşılan ve bir de tapuca 
gerek müessese ve gerek şahıs namına mukayyet 
bulunan dinî, ilmî, hayrî müessesatı ecnebiye yeni
den müessese namına kayit ve tescil olunur. 

MADDE 4 — Maadin hakkındaki kavanin ve 
nizamata tevfikan maddelerin kayit ve tescilini ve
ya şerhini istilzam eden muamelâta müteallik ve
saik Maadin umum müdürlüğünce tasdik edil-

DAHÎLÎYE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Gayrimenkul maların tapu sicillerine kaydine ve 
teferruatına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gayrimenkul mallar, Devlete 
ait ise en büyük mal memuru, mahallî idarelere 
ait ise vali veya tahrirî beyanile mezuniyet ver
diği zat, evkafa ait ise evkaf müdürü veya me
muru, belediyelere ait ise gayrimenkule sahip 
belediyenin reisi, hükmî şahsiyeti haiz idarî eü-
zütamlara ve şirketlere ait ise bunlarır, kanunî 
mümessilleri temsil ederler . 

MADDE 2 — Gayrimenkul tasarrufuna me
zun olan cemiyetler kendi mevzuatları dairesin
de mahallerin en büyük mülkiye memurlarından 
alacakları vesaiki tapu idarelerine ibraz eyleme
leri mecburidir. 

MADDE 3 — Fermanlara ve emri mahsusla
ra binaen teessüs ettikleri anlaşılan dinî, ilmî, 
hayrî müessesatı ecnebiye tapuya tescil edilme
miş veya şahıs namına müseccel kalmış ise yeni
den tesisleri namma kayit ve tescil olunur. 

MADDE 4 — Maadin hakkındaki kavanin ve 
nizamata tevfikan madenlerin kayit ve tescilini 
veya şerhini istilzam eden muamelâta müteallik 
vesaik İktisat vekâletince tasdik edildikten son-
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dikten sonra tapu dairelerince kayıt ve tescil olu
nur. 

MADDE 5 —Kanunu medeninin mevkii meri
yete vazından sonra vefat eden kimsenin muamelei 
intikaüyesi mehakimden alınacak veraset senetleri
ne istinaden icra kılmır. 

Verese arasında mülkiyet veya intifa hakların
dan birini tercihte veyahut iratlı bir mülk tahsi
sini talepte kanunen muhayyer olan mirasçı var ise 
mahkeme tarafından evvel emirde bu haklardan 
hangisini tercih edeceği mehli münasip tayinile alâ
kadarına teklif ve mehli muayyen zarfında cevap 
verilmediği takdirde mülkiyeti tercihan veraset 
senedi tanzim olunur, , 

MADDE 6 —- Devlete ait arazii haliyeden or
man mahalli olmadığı ve orman mefhumunda da
hil. bulunmadığı orman idaresince bildirilmiş olan 

bir mahalli kuşat ve ihya ile tarla ittihaz eden 
kimseden o mahalle takdir olunan vergi kıymeti
nin yüzde yirmi beşi ve bu mahal bağ ve bahçe 
ittihaz ve eşear garsedilmek suretile kürüm ve 
eşcarı havi ise kezalik vergi kıymetinin yüzde on 
iki buçuğu bedeli misil olarak takdir ve tahsil 
olunur. 

Mezkûr mahallere ebniye inşa olunmuşsa erba
bı vukuf marifetile takdir olunan bedeli misil tah
sil ve istifa edilir. 

MADDE 7 — Azamî iki yüz dönüm miktarını 
tecavüz etmiyen ve mahlûlenDevlete kalan arazide 
hissedar olan kimsenin mahlûl hisseye ait vergi 
kıymetinin yüzde ellisini bedeli misil olarak Hazi
neye tes]im ve itaya muvafakat ettiği takdirde na
mına teffiz ve ihale olunur. Bu hüküm mesken 
olarak tasarruf ve istimal olunan hanelerde de 
oaridir. 

MADDE 8 — Denizden imlâ edilmek istenilen 
mahaller için belediye hududu dahilinde ise bele
diyeye ve ayni zamanda limanı da alâkadar ettiği 
takdirde kezalik mücavir ticareti bahriye idare
sinden verilecek mezuniyet üzerine mahallî mal-
memuru tarafından üç sene müddetle ruhsatname 
verilir. Belediye haricinde ise mezuniyet itası 
vilâyet veya kaza idare heyetine aittir. 

îmlâ ameliyatı limanlar ile nehir kenarlarında 
iskele mahiyetindeki mahalleri alâkadar ettiği 

Da. E. 

ra tapu dairelerince kayıt ve tescil olunur. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Devlete ait arazii haliyeden bir 
yeri kuşat ve ihya ile tarla ittihaz eden kimse
den o mahalle takdir olunan vergi kıymetinin 
yüzde yirmi beşi ve bu mahal bağ ve bahçe itti
haz ve eşcar garsedilmek suretile kürüm ve eşca
rı havi ise kezalik vergi kıymetinin yüzde on iki 
buçuğu bedeli misil olarak takdir ve tahsil olu
nur. 

Mezkûr mahallere ebniye inşa olunmuşsa er
babı vukuf marifetile takdir olunan bedeli misli 
tahsil ve istifa olunur. 

MADDE 7 — Azamî iki yüz dönüm miktarım 
tecavüz etmeyen ve mahlûlen Devlete kalan ara
zide hissedar olan kimsenin tebliğ tarihinden iti
baren iki sene zarfında mahlûl hisseye ait vergi 
kıymetinin yüzde ellisini bedeli misil olarak Ha
zineye teslim ve itaya muvafakat ettiği takdirde 
namına teffiz ve ihale olunur. Bu hüküm mes
ken olarak tasarruf ve istimal olunan hanelerde 
de caridir. 

MADDE 8 — Denizden doldurulmak istenilen 
yerler için belediye hududu dahilinde ise beledi

yeden ve ayni zamanda limanı da alâkadar ettiği 
takdirde ticareti bahriye idaresinden verilecek 
mezuniyet üzerine mahallî malmemuru tarafın
dan üç. sene müddetle ruhsatname verilir. Beledi
ye hududu dahilinde umuma mahsus yol, park, 
bahçe, mezarlık gibi yerlere bitişik denizlerin dol

durulması hakkı münhasıran belediyenindir. 
Doldurulacak yer belediye hududu haricinde 
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takdirde ruhsatname müddeti bir seneden ibarettir. 
Alınan mezuniyet ve ruhsatı resmiye dairesinde 
doldurulan bu mahaller mezuniyet ve ruhsatı ita 
eden dairelerden alınacak vesikaya müsteniden be
deli misli aranmaksızın sahibi namına tapu sicille
rine kaydedilir. 

Müddeti muayyene zarfında aldığı ruhsat dai
resinde imlâyi ikmal etmiycıüerin mahalli mezkûr-
derı eli çektirilir. 

MADDE 9 — Ruhsatsız imlâ edilen mahallerin 
tescilinde mahzur olmadığı ait olduğu daire ve 
heyetlerce tasdik edildiği takdirde imlâ edilen ma
hallin kıymeti hazırasının onda biri bedeli misil 
olarak alınıp imlâ eden şahıs namına kaydı ica 
olunur. 

MADDE 10 — Deniz kenarında teressübattan 
veyahut denizin nıeddücezirinde tehassül etmiş ol
mak suretile kendiliğinden dolmuş mahaller hangi 
gayrimenkulun önüne bitişikse o gayrimenkul sa
hibinin takdir olunacak bedelâtı misliye ile satın 
almağa ve bu mahalleri daimî surette muhafaza 
için rıhtım inşasına mezundur. 

Şu kadar ki bu veçhile istimlâk ve rıhtım inşa
sından dolayı 17 nci maddede gösterildiği veçhile 
alâkadar makamat tarafından hiç bir mahzur ol
madığı tasdik edilmiş olacaktır. 

MADDE 11 — Müstakilleri tasarruf olunan bir 
mahallin önü doldurulmak istenildikte sahibin
den başkasına mezuniyet verilemez. 

Bilâruhsat imlâ edilen mahallerin tescilinde 
mahzur olmadığı ait olduğu daire ve heyetlerce 
tasdik edildiği takdirde imlâ edilen mahallin kıy
meti hazırasının onda biri bedeli misil olarak alı
nıp İmlâ eden veya devren onun makamına kaim 
olan şahıs namına kaydı icra olunur. Eğer bu 
mahallin yukarıdaki 11 inci madde mucibince mü
temmim cüzü addi lâzımgeliyorsa aslma tebean 
kaydının icrası lâzımdır. 

Doldurulmak istenilen mahal şayian tasarruf 
olunan bir gayrimenkulun önünde ohıpta başlı 
başına tasarrufuna imkân yoksa ruhsatname bilû
mum hisselerle namına verilebilir. 

MADDE 12 — Bir gayrimenkulun önünde olp-
ta sahibi tarafından doldurulmak istenilen ma-

Da. E. 

ise mezuniyet itası vilâyet veya kaza idare heyet
lerine aittir. 

Alınan mezuniyet ve ruhsatı, resmiye daire
sinde doldurulan bu yerleri mezuniyet ve ruhsatı 
veren dairelerden alınacak vesikalara müsteniden. 
bedeli misil aranmaksızın sahibi namına tapu si
cillerine kaydolunur. 

Muayyen müddet zarfında aldığı ruhsat da
iresinde makbul bir özre müstenit olmaksızın dol-
durum işini bitiremeyenlerin mezkûr yerlerden 
eli çektirilir, veya bedeli misil alınır. 

9 ve 10 uncu maddeler Hükümetin 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

teklifi 

MADDE 11 — Müstakillen tasarruf olunan 
bir yerin önü veya bitişiği doldurulmak istenildik
te sahibinden başkasına mezuniyet verilmez. Ruh
satsız doldurulan böyle bir yerin tescilinde mah
zur olmadığı ait olduğu daire ve heyetlerce tas
dik edildiği takdirde doldurulan yerin kıymeti 
hazırasının onda biri bedeli misil olarak alınıp 
dolduran veya devren onun makarama kaim olan 
şahıs namına ve o asıl mülkün mütemmim cüzü 
olarak kayit ve tescil olunur. 

Doldurulmak istenilen mahal şayian tasarruf 
olunan bir gayrimenkulun önünde olupta başlı 
başına tasarrufuna imkân yoksa ruhsatname bi
lûmum hissedarlar namına verilebilir. 
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hal ameliyat henüz bitirilmeksizin o gayrimenkul 
veya tedavül veya sair ayni bir hak ile takyit 

edilecek olursa hilâfına mukavele bulunmadığı 
takdirde bu muamele ruhsatname şeraiti mahfuz 
olmak üzere doldurulacak mahalle dahi sari olur. 

MADDE 1.3 — 9, 10, 11, 12 nei maddeler hük
mü bataklık olmıyan nehir ve göl kenarlarında 
bulunan mahaller hakkında da caridir. Mahiyeti 
m usta kilede olan göl veya nehir metrukâtı bulu
nan mahallerin bilmüzayede taliplerine ihalesi icra 
olu nur. 

MADDE 14 — Kavanini aidesince mesağ gös
terilen yerlerden maada Devlete ve eşhasa ait or
manlar dahilinde tarla kuşat ve ihyası ve ebniye 
inşası memnudur. 

MADDE 15 — Devlete ait ormanlarla mülki
yeti hususiyede bulunmıyan palamutluk, kestane
lik, ve cevizlik gibi meyvalı ağaç kümeleri ve or
man idaresine ait mebani resmen Devlet namına 
tescil olunur. Erbabı vukufa takdir ettirilen be-
delâtı misliyenin derecci saniyede idare heyet^rince 
tasdiki lâzımdır. Vergi kıymetlerinde de tapu harç 
ve rüsumuna esas teşkil eden kıymetlere itibar olu
nur. Vergi kıymetlerine karşı alelusul itiraz edi
lip neticesi teayyün etmemiş ise neticesinde tadilâtı 
vakıa ııisbetinde bedeli mislin, de fazlası ret, nok
sanı tahsil ve istifa olunur. 

MADDE 16 — Bedeli misli ile tefevvuz salâhi
yetleri ve işbu. bedeli mislin tahsili emrindeki müsaa
deden vefat vukuunda verese ve tedavül neticesinde 
sahibi ahar da istifade eder. Bu kanunun neşrin
den evvel tahakkuk ettirilmiş ve muameleten tekem
mül etmiş olan bedelâtı misliye dahi 15 inci madde 
mucibince mukassatan tahsil ve istifa olunur. 

MADDE 17 — Yukarıdaki maddeler mucibin
ce tahakkuk ettirilmiş olan bedelâtı misliye tahsili 
emval kanunu ahkâmına tevfikan tahsil olunur. 

MADDE 18 — Köy ve belediye ve vilâyet hu
dutları dahilinde bulunan yol ve meydanlar gibi 
umuma ait mahallere yol fazlaları hakkında köy 
ve belediye ve vilâyet kanunları mucibince muamele 
olunur. 

Da: E. 

MADDE 13 — 8, 9, 10 ve 11 inci maddeler 
hükmü bataklık olmayan göl ve nehir kenarla
rında da caridir. Şu kadar ki nehirlerde, nehrin 
asıl mecrasını ve suların akıntılarını ihlâl etme
diği ve alt taraflara ve başkalarına hiç bir ma
zarratı olmayacağı fennî raporla tevsik olunur. 

Mahiyeti müstakilede göl veya nehir metru
kâtı bulunan sahipsiz mahallerin bilmüzayede 
taliplerine ihalesi icra olunur. 

MADDE 14 — Hususî kanunlarınca mesağ 
gösterilen yerlerden maada Devlete ait ormanlar 
dahilinde eşhas tarafından tarla kuşat ve ihya
sı ve ebniye inşası memnudur. 

MADDE 15 — Devlete ait ormanlarla orman 
idaresine ait binalar resen Devlet namına tescil 
olunur. 

Erfbabı vukufa takdir ettirilen bedelâtı mis
liyenin ikinci derecede tasdiki belediyelerce 
müntahap iki azanın da iştiraki suretile mahallî 
idare heyetlerine aittir. 

Bu kanunda yazılı vergi kıymetleri 1454 nu
maralı kanun mucibince tapu harç ve rüsumuna 
esas teşkil eden vergi kıymetleridir. 

MADDE 16 — Bedeli misiller müsavi taksit
lerle üç sene zarfında ve vergi ile birlikte tahsil 
ve ilk seneye ait taksitin tediyesini müteakip 
gayrimenkul sahibi namına tescil olunur. Bu gay
rimenkul üzerinde temliki tasarruf o seneye mah
sus taksit bakiyesinin tediyesinden sonra icra 
kılınır. 

MADDE 17 —- Hükümetin teklif ettiği 16 in
ci madde, 17 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 18 — Hükümetin teklif ettiği 17 in
ci madde 18 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 19 — Şehir dahilindeki metruk kab
ristan mahalleri belediyelere ve köydekiler dahi kö
yün şahsiyeti maneviyesine aittir. Şu kadar ki 
vakfiye tapu ile şair vesaiki mutebereye müsteni
den aile ve sair hususî kabristanlar ile cami hari-
mindeki kabristanlar bu hükümden müstesnadır. 

MAJPtDE 2,0 — Bilûmum tiirbeler Evkaf umum 
müd#El|jğli namma kayit ve tescil olunur. 

MADDE 21 — Kadastrosu yapılmış veya umu
mî tahriri icra kılınmış olan mahallerin kanunu 
mahsus mucibince tasarruf senedi ve kayıtlarına 
fotoğraf ilsak edilmiş bulunan gayrimenkuller 
hakkında vukubulacak muamelâtı tasarruf i ye için 
mahalle veya köy ilmühaberi alınmaz. Şu kadar ki 
şahit ve muarrif olarak bulunacak kimselerin emri 
şehadet ve tarifindeki noksan veya daii şüphe bir 
hal görüldüğü takdirde tapu memurları diğer şahit 
ve muarrif irae ve ikame etmesini talep edebilir. 

On seneden daha dun 'bir tasarruf müddeti 
mucibince husul bulmuş olan esbabı iktisaba bina
en Yerilmiş bulunan tapu senet veya kayıtlarına 
müstenit muamelâtı tasarrufiye dahi bu hüküm
dedir. 

MADDE 22 — Tapu senetleri iktisap tarikile 
tescil tarihinden itibaren on seneden daha ziyade 
müddet evvel verilmiş gayrimenkul mallara ait 
her nevi tasarruf muamelâtı malın kâin bulunduğu 
köy ve mahallerden alınacak ilmühabere müsteni
den ve usulü mevzuaya tevfikan icra kılınır. 

İ>a. E. 

MADDE 19 — Köy, belediye ve vilâyet hu
dutları dahilinde bulunan yol ve meydanlar gibi 
umuma ait mahallerle yol fazlaları hakkında 
köy, belediye ve vilâyet kanunları mucibince tes
cil muamelesi icra olunur. 

MADDE 20,— Hükümetin teklif ettiği 19 
uncu madde 20 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21 — Bilûmum türbelerden tarihî 
kıymeti olanlar Hükümet ve tarjhî kıymeti ol
mayanlar belediye ve köyler namına tebcil olu
nur. 

MADDE 22 — Kadastrosu yapılmış veya u-
nııunî tahriri icra krlmmîş olan veya kanunu 
mahsusu mucibince kayitleri tasfiye gören yer
lerle tasarruf senet ve kayitlerine fotuğrafı ya
pıştırmış olan gayrimenkullerin vuku bulacak 
tasarruf muameleleri için mahalle veya köy il
mühaberi aranmaz. Şu kadar ki şahit ve muarrif 
olarak bulunacak kimselerin şehadet ve tarifle
rinde şüpheli bir hal görüldüğü takdirde tapu 
memurları başka şahit ve muarrif getirilmesini 
isteyebilirler. 

On seneden daha az bir müddet zarfında hu
sul bulmuş olan iktisap sebeplerine veya kanu
nu medeninin meriyetinden sonra düşürülmüş-
olan kayitlere binaen verilmiş olan tapu senet 
veya kayitlerine müstenit tasarruf muameleleri 
dahi bu hükümdedir. 

Bu hallerin haricinde kalan muameleler için 
gayrimenkulun sahibi olduğuna ve aharın ala
kası bulunmadığına dair numunesi talimatname 
ile tayin olunan mahalle veya köy ilmühaberi 
almak lâzımdır. 

Bu ilmühaberlerin tasdiki için köylerde köy 

(S. Sayısı : e i ) 
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MADDE 23 — Tasdiki tasarruf ilmühaberleri 
alınmasını istilzam eden her hangi bir muamele 
için ilmühaberi tasdik ve tahtimden imtina edilirse 
ihtiyar heyeti imtina sebeplerini şerhle izaha mec
burdur. 

Bu şerhi de yapmazsa hakkında kanunî muame
le yapılır, imtina sebebi tapu idarelerince tetkik 
olunarak kanunî sebeplere müstenit olmadığı tebey-
yün eylediği takdirde emri tasarruf idare heyetle
rince tasdik ve aksi halde hükmen halledilmek 
üzere resen mahkemeye sevkolunur. 

MADDE 24 — Bu kanuna mugayir ahkâm mül
gadır. 

MADDE 25 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 26 — Bu kanunun hükümlerini ieraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet M. Esad M. Âhdülhalik 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

, Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. t M. V. 

Cemal Hüsnü Reeeb Şakw Dr. Refik 

Da. E. 

kanunu hükümlerine göre ücret alınır. Verilecek 
tasdik ücreti bir lirayı geçmemek üzere belediye 
meclisince yapılacak -ve mahallî en büyük mülki
ye memuru tarafından tasvip olunacak bir tari
feye tâbidir. 

MADDE 23 — İlmühaberler alınmasını istil
zam eden muameleler için ihtiyar heyeti ilmüha
beri tasdikten imtina ederse bu imtina sebepleri
ni şerh ile izaha mecburdur. Bu şerhi de yapmaz
sa hakkında kanunî muamele yapılır. İmtina 
sebebi tapu idarelerince tetkik ve ledelhace tah
kik olunarak kanunî sebeplere müstenit olmadı
ğı tebeyyün eylediği takdirde mahallî idare he
yetine sevkolunur. İdare heyetince heyeti ihtiya-
riyenin tasdikten imtinaı kanunî ve muhik se
beplere müstenit olmadığına karar verilirse ta
pu idaresi bu karar üzerine muameleyi ifa ve ik
mal eder. İdare heyeti ihtiyar heyetinin tasdik
ten imtinamı kanunî sebeplere müstenit görürse 
bu kararmı tapu idaresine tebliğ eder. Bu tak
dirde tapuca mahkemeye müracaat lâzımdır. 

24, 25 ve 26 mcı maddeler aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı : 61) 
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Gfcıyrimeakul mallarm tapu sicilline kaydine ve tasarruflarına dair 1/982 numaralı ka

nun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 7-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1137 j % 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

24 -XI -1929 tarih ve 6/4229 sayılı tezkere ile Yüksek huzurlarına sunularak Maliye encüme
ninde tetkik edilmekte olduğu anlaşılan gayrimenkul malların tapu sicilline kaydine ve teferrua
tına mütedair kanun lâyihasına zeylen -Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
3 - V - 1934 tarihinde Büyük MiH et Meclisine arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es/babı mucibesile 
birlikte takdim olunmuştur. -

Bu lâyihanın da adı geçen lâyiha ile birlikte tetkik ve müzakeresine yüksek müsaadelerini 
dilerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Arazi kanunu ve Meyilleri ile tapu ve emlâk nizatmuamesinde ve iradeye iktiran etmiş olan 
tapu senedatı hakkındaki talimat ile defterhane idarelerinin teşkilâtına dair nizamname ve em
vali gayrimenkulenin tasarrufuna dair muvakkat kanunda mevcut hükümlerin kanunu medenî ile 
ilga bilmeyenlerinden tapu ve tescil işlerine taallûk edenlerin ihtiyaca göre tadilen tedvini ve 
yeniden bazı hükümler vazı muktazi görülmekle bu lâyiha tertip edilmiştir. 

Gayrimenkul malların tapu sicillime kaydine ve tasarruf atına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Şehir ve kasaba ve köyler ahalisine müstekillen veya müştereken tahsis edilmiş 
olan mera, ağaçlık ve baltalıklar ve harman yerleri ve mektepler için tahsis veya teberru edil
miş tarla ve baihçeler, oyum ve yarış sahaları gibi maıhaller tahdit olunarak o şehir ve kasaba 
veya köyün hükmî şahsiyeti namına kaydolunur. Bu yerler alınıp satılmaz. 

MADDE 2 '— Mülkiyete ve mülkiyetin gayrianî haklara müteallik resmî senetler ' tapu sicil 
muhafızları veya memurları tarafından tanzim edilir. 

AlâkaMarın isteği halinde resmî senedi tanzim için kendileri ikametgâhlara giderler. Bu sıra
da gelecek haciz ve tahdit kararlan resmî senedi tanzim için ikametgâha gitmiş olan memura salâ-
hiyeıtttar makam tarafından tebliğ olunur. İkinci fıkranın hükmü 711 numaralı kanun mucibince 
yapılacak akitlerde de taitibik olunur. 

MADDE 3 — Tapu sicil muhafızı veya memurlarî tarafından tanzim olunan akti mutazaımmıu 
reamî seneletlere iki taraftan ve tapu kayit ve senetlerine yalnız sahibinin 4X6 «badînda ve 
mümkün olan yerlerde fotoğraflan yapıştırılır. Bu imkânı idare heyeti tayin eder. Küçüklük ve 
makfbul mazeretler göz önüne alnnr. 

Bu fotoğraf ileri çekenler mahallî belediyesince takdir olunacak fiatten fazla para alamazlar. 
Potoğrafsız tapu kayit ve senetlerine fotoğraf yapıştırılmak istenilirse hüviyetine ve gayrimen-

kule sahip olduğuna dair belediye veya köy ihtiyar meclisinden ilmühaber getirirler. 
MADDE 4 — Akte ve tescile müteallik tapu işleri idarî emirlerle durudurulamaz. 
MADDE 5 — Gayrimenkul malların alım ve satımdan noksan harç vermek maköadile satış (be

delinin kısmen saklandığı (hükmen tahakkuk ederse alan va satandan noksan harç iki kat ola-

(S. Sayısı : 61) 



r>ak yarı yarıya alınır. Mjaîıtoiri varsa yvm mulıibirfi verilir. Bedcto ik#im iddiası dolay^le mu
amele geri bırakılmaz. 

MADDE 6 — Plân ve resmî mesahaya istinat etmeyen gayrimenkul mallarda eskidenberi ma
lûm ve muayyen olan hududa itibar olunur. Borçlar kanununun 215 inci maddesinin hükmü mah
fuzdur. 

MADDE 7 — Gayrimenkulun mesahası tapu sicillinde yazılı miktardan fazla zuhur edip te bu 
fazlanın bir gûna tecavüzden ileti gelmediği ve hudutça da bir değişiklik vuku bulmadığı yerin
de yapılacak tetkik ve tahkiklerle anlaşılırsa keyfiyet tapu komisyonunca tasdik edildiği takdir
de sicille tahakkuku veçhile kaydolunur. 

MADDE 8 — Plânı veya resmî şekilde yapılmış haritası bulunan gayrimenjkullerin gerek ka
zaen ve gerek rizaen parçalara ayrılmasında harita yapılması mecburidir. Şehir ve kalabaların 
belediye hududu dirilinde olup ta tapu fen meınuru bulunan mahallerde plân ye haritaya bağlı ol
mayan gayrimenkullerin parçalara ayrılmasında da. harita yapılır. Belediye hududu haricinde 
bulunan gayrimenüullerden kazaî şekilde parçalara ayrılanların haritasını yaptırmak hâkimin takdi
rine bağlıdır. 

MADDE 9 — Kanunu medeninin 934, 935 mci maddelerine tevfikan sicillin tashihine ve ayni 
hakkın sukut ©dip etmediğinin tayinine dair tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından mahke
meye vaki müraeaatler ve bunun üzerine verilecek kararlar bir gûna harç ve resme ve damga pu
luna tâbi değildir. 

MADDE 10 — 23 şevval 1274 tarihli arazi kanunu ile zeyillerinin ve 8 cemaziyelevvel 1275 ta
rihli tapu nizamnamesi ve zeyillerinin ve 28 recep 1291 tarihli emlâk nizamnamesinin ve 7 mu
harrem 1293 tarihli arazi hakkınıdajki fıkaratı nizamiyenin ve 8, 28 recep 1276 tarihimde iradeye ik
tiran etmiş olan tapu senedatı hakkında talimatname ile tarifnamenin ve emvali gayrimenkulehin 
tasarrufuna dair 3 mart 1329 tarihli muvakkat kanunun ve deffeerhane idarelerinin teşkilât ve 
tensikatına dair 17 temmuz 323-tarihlî nizamnamenin ve emvali gayrimenkulenin muameMıtı tasaa*-
ruıf iyesinde tapu senedatı ile kayitlerine alâkadaranm fotoğraf ileri ilsak olunmasına dair 30 kânu* 
nusani 926 tarihli kanun, kanunu medeniye ve kanunu medeninin tatbikına dair kanun ile borç
lar kanununa uygun olimayan hükümleri esasen 4 teşrinievvel 926 tarihinden itibaren mülga olup 
diğer hükümler de bu kanunun neşri tarihinden itibaren ilga edilmiştir, 

3 - V4934 
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îsmet 
Mf. V. 

Hikmet 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
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Ali 
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Zekâi 
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M. Celâl 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Maliye encürmm 12- VI'.,-1&34 

Karar No. 45 
Esas No, î/52 - l/m 

Yüksek Reisliğe 

Gayrimenkul mallar hakkında olup Dahiliye, Maliye ye Adliye encröenkrinçe tetkikten sonra 
Umumî Heyette müzakere edilmek üzere iken eneüımenler«ee geri alınarak Dahiliye enejüıpfcê inea 
tekrar müzakereden sonra encümenimize havale hpyurulan kanun lâyihası Tapu umpn püdürü 
Cemal Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Gayrimenkul malların tapu sicilline kaydına ve teferruatına dair ,olup Başvekâletin 7 - V -1934 
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tarik ve 6/1137 sayılı tezkeresile Büyük Meclise takdim kılınan ve birinci fıkradaki lâyiha ile 
tevfeit edibnesi tekHf edilen ikinci lâyiha dahi encümenimize havale edildi. Bu lâyihadaki hüküm
ler fekmei fıkradaki lâyiha hükümlerile alâkalı görütaüş ve bunların hirleştirilmesinin gayrimen-
kullerin tescillerinde toplulıık ve ahenk temin edeceği mülâhaza edilmiş olduğundan eneümeni-
H»iâe her- iki lâyihaîlu esasa göre tevhiden tedvin e&Uîmiştir. 

Encümenimiz her iki lâyihada meveut hükümleri göz önünde tutarak topluca tanzim etmiş olup 
maddelerde tatbikata ve bu günkü iktisadî şartlara göre bazı tadiller yapmıştır ve bu tadiller 
madde sırasile aşağıda arzolunur: 

Birinci ve ikinci maddeler Adliye encümeninin tadillesi veçhile ayıien kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddedeki fermanlara ve emri mahsuslara verilen mutlak kıymet encümenimizce mu

vafık görükneyerek mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tanınm^ olan müesseselerin 
eHerindeki fermanlarına ve Hükümet kararlarına müsteniden tescil yapıla/bileceği tasrih edilmiştir. 

Dördüncü madde AdUye encümeninin tadili veçhile kabul edilmiştir. 
Beşinci madde, verasetin subutile taksim ve tashihin kabulü hakkındaki tafsilâta lüzum görül-

meyerek tayyedilmiş ve tereih müddeti olan bir hafta on beş güne çıkarılmıştır. 
Altıncı maddedeki (Devlete ait arazii haliyeden bir yeri açıp ihya) tabiri yerine encümenimizce 

(köy sınırları içinde* Devletin hususî mülkiyetinde olmayan ve âmmenin istimaline tahsis edilmeyen 
sahipsz arazi) tâbiri konulmuştur. Arazi ihya ve imar eden vatandaşların kâfi toprağı bulunmadığı 
takdirde emeklerine karşılık 200 dönüm miktarının parasız verilmesi muvafık görülmüş ve az toprağı 
olanların da 200 dönüme kadar olan miktarı yine bu esasa tâbi tutulmuştur. Değer bahaların nis-
betleri aynen kabul edilmiş, ebniye yapılan yerlerin değer bahasının ise işgale başlandığı zamandaki 
değer olması tasrih edilmiştir. Bu hükümlerden ancak Türk vatandaşlarının istifade edebileceği mad
dede tasrîh edilmiştir. 

Yedinci madde Adliye encümeninin tadili veçhile kabul edilmiştir. 
Denizden doldurulacak yerler için alınacak ruhsatnameler de müstahkem mevki olan yerlerde 

müstahkem mevki kumandanlığının da muvafakati bulunması sekizinci maddeye ilâve edilmiştir. 
Dokuzuncu maddedeki ruhsatsız imlâ edilmiş olan yerlerin kıymeti hazırasmm takdirinde yüz

de elli nisbet çok görülerek yüzde ona indirilin *ftir. 
Onuncu madde Maliye encümeninin tadili veçhile bazı ibare tashihlerile aynen kabul edilmiştir. 
Adliye encümeninin onhirinei maddesi aynen kabul edilmiştir. Ancak sıhhî ve iktisadî sebep

lerle yapılacak doldurma işlerinde bu yerleri, »nünde veya bitişiğindeki arazi sahibinin mutlak ve 
ilânihaye arzusuna tâbi bifakmak doğru görülmediğinden bu gibi hallerde salahiyetli makamların 
muı^yen mehil vererek haklan ıskat ile doldurma işini yapmaları veya yaptırmaları hükmü mad
deye ilave edilmiştir. 

On ikinci madde Adliye encümeninin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Devletçe veya vilâyetçe veya belediyelerce yapılan liman, dalga kıran inşaatile tathirat ve tara

madan hâsıl olacak arazi hakkında hususî kanunlannîn «ari olacağa on dördüncü madde olarak encü
menimizce resen tedvin edilmiştir. 

Adliye encümemnin on üsçüaeü maddesi on dördüncrü madde olarak kabul edilmiş ve göl ve ne
hirlerin istilâ ve tahrip eMiği araziden karşı tarafta hâM olanlarBam kanunu medenî hükümlerine 
tâbi olacağı tasrih edilmiştir. 

Kimsenin mülkiyetinde bulunmayan göllerle bataklıkların kurutulmasına ait Adliye encümeninin 
14 üncü maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. Ancak sahiplj arazideki bataklık
ların ilânıihaye muhit için hastalık ve ölüm kaynağı olmaması icap edeceği gibi mülkiyetin mem
leket iktisadiyatı ve içtimaiyatı için eyi istimal edilmesi millî bir zarurettir. Sıtma mücadele ka
nununda bu kabîl yerler için Devletçe kurutaıa ameliyesi yapılarak masrafın sahiplerinden tah
sili emval kanununa ıgore tahsil edileceği musarrah isede encümenimiz mutavassıt bir hüküm ola
rak kurutma masrafları verilmediği, takdirde arazi sahiplerine o yerin tarla halindeki vergi kıyme
tinin yansının tazminat olarak verilmesini muvafık (bulmuştur. 

(S. Sayısı: fây 
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Ou altıncı maddede Devlete, kasabalara, köylere ait, orman, koru, baltalıklardan tarla açıla

mayacağı ve bina yapılamayacağı hakkındaki hükme encüımenimizce eşhasa ait ormanlar için de 
ait olduğu vekâletten müsaade alınması kaydı ilâve edilmiş ye bu suretle hususî ormanların da 
memleketin umumî menfaati namına korunması lüzumu kabul olunmuştur. 

Adliye encümeninin 16 ncı maddesine zeytinlik kelimesi ilâve edilerek 17 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Adliye encümeninin 17 nci maddesi 18 inci madde olarak kabul ve 19 uncu madde de vergi 
kıymetlerinin 1837 numaralı bina vergisi ve 1833 numaralı arazi vergisi kanunlarına göre takdir 
edileceği tasrih edilmiştir. , ' 

Adliye encümeninin 19 uneu, 20 inci ve 21\inci maddeleri 20 inci, 21 inci ve 22 inci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Kapalı yollarla yol fazlalarının tesciline ait olan 23 üncü maddeye istimlâkten mütevellit yol 
fazlalarının istimlaki yapan daireye ait olduğu hükmü ilâve edilmiştir. -

Mezarlıkların tesciline ait olan 24 üncü maddeye aile ve.sair hususî kabristanlar için resmî ruh
sat kaydı ilâve edilmiştir. 

Adliyee neümeninin 24 üncü maddesi 25 inci-madde olarak kabul edilmiştir. 
Mahalle veya köy ilmühaberlerine ait hükümleri ihtiva eden 26 neı maddeye bunların tasdik 

ücretinin bir lirayı geçemiyeceği hükmü- ilâve edilmişti'. 
. Adliye encümeninin 26 ncı maddesi 27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tevhidi teklif edilen son lâyihanın birinci maddesi enoümenimizce 28 inci madde olarak tadilen 
kabul edilmiştir. Bu maddeye köy kanununa göre köylere ve belediye kanununa göre belediyelere 
terkedilen yerlerin tescili hükmü konulmuş, bunların teklifteki veçhile mutlak surette satılanıası. 
kaydı yerine plân tatbikatı icabına göre tadil veya temliki veyahut salahiyetli makamların tensl 
bile iratlı mülke tahvili, satılması, trampa yapılması hükmü maddeye ilâve edilmiştir. Baltalıkla]1 

için de Ziraat vekâletinin müsaadesi şart konulmuştur. 
Lâyihanın diğer maddeleri ufak ibare tadillerile aynen kabul edilmiş ve madde numaraları mev

cut sıraya göre tasıhih edilmiştir. 
Bir birine bağlı akitler ayni zamanda yapıldığında bir çok fena hallere tesadüf edildiğinden 

tarafeynin muvafakatile tapu memurunun yedi adil olabiknesile bunların önüne geç.ilebileceği dü
şünülmüş, buna ait bir hüküm tedvin ile 37 inci madde olarak kanuna ilâve edilmiştir. 

Encümenimiz: her iki lâyihada ecnebi hakikî şahısların gayrimenkul tasarruflarına dair hüküm
lerin bulunmadığını görmüştür. Buna ait esaslar Harieiye vekâletile temas edilerek encümenimize*? 
hazırlanmış ve 38, 39 ve 40 inci -madde olarak lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Ecnebi hakikî şahısların mütekabiliyet şartile gayrimenkul mallara temellük ve tevarüsleri 
hükmü 38 inci maddede toplanmış ve bunların bir köye bağlı olmayan müstakil çiftliklere te
mellük şekilleri tesbit ve bunlardan alınacak veraset ve intikal vergileri 39 uncu »maddede tasri 11 
olunmuştur. 

Ecnebi hakikî şahısların intikal işlerinde ibraz edeeekleri veraset senetlerine ait hüküm 40 inci 
maddede tayin edilmiştir. 

İkinci lâyihanın 10 uncu maddesindeki ilga hükümleri 41 inci madde olarak tedvin edilmiştir. 
İki lâyiha ^encümenimizce yukarıdaki tadillerle tevhiden tanzim kılınmış olup Büyük Meclise 

arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır efendim. 

Ma. E. Reisi 
(rümüşane 
H. Fehmi 
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Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni ' . . , ' . 17 - XII - 1934 

Karar No. 15 
Esas No. 1/52, 1/982 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Büyük Meclise sevkedilen iki kanun lâyihasını Maliye encümeni birleştirerek müzakere etmiş 
ondan sonra encümenimize gönderilmiş olup Tapu ve kadastro umum müdürü Bay Cemal hazır oldu
ğu halde okundu ve konuşuldu. 

Gerek Hükümetin ve gerekse lâyihayı daha evvel tetkik eden Dahiliye ve Maliye encümenle
rinin esbabı mucibe lâyihalarının okunmasından da anlaşılacağı üzere bizde gayri menkul malların 
tasarruf şekilleri ve bunların intikal ve iktisab yollan muhtelif kanunlarda ve kanun hükmünde 
olan eski talimat tarif name ve nizamnamelerde yazılı idi. Kanunu medenî ile borçlar kanunu bu 
hükümlerden bir kısmını ortadan kaldırmış ve geride kalıp elyevm hükümleri yaşayan maddeler bu 
nizamname ve talimatnamelerde dağınık bir halde kalmış idi. işte bu dağınık mevzuatı bir yerde 
ve tek bir kanun halinde toplamak hem de bu hükümlerden yeni ihtiyaçlara uymayanlarını değiş
tirmek arzusile hazırlanan bu lâyihayi esas itibarile kabule değer bulduk. Encümenimiz umumî 
mevzuatımıza uydurmak düşüncesile lâyihanın bazı maddelerini değiştirerek bazı eklemeler yap

tığı gibi bazı hükümlerin de lâyihadan çıkarılmasını münasib buldu.. 
Taptığımız bu işin mucib sebebleri şunlardır: 
Kanuna yazdan unvan gayrimenkul malların tapu sicillerine kaydine ve teferruatına dair ka

nun ... gibi uzun bir cümle olup bunun yerine hem maksadı temin ve hem de daima söylenmesi 
kolay olacağı için tapu kanunu denilmesi münasib görülmüştür. 

Devlete ve diğer hükmî şahıslara aid gayrimenkullerin tapu muamelesinde o gayrimenkulun 
kim tarafından temsil edileceğini gösteren birinci maddede bir yanlışlığa meydan kalmaması için 
bu muameleleri yapacak olanların her halde bu salâhiyetleri kullanma şekillerini gösteren ka
nun hükümlerine riayet edeceklerine işaret olunmuş bunun için maddenin sonuna bir fıkra eklen
miştir. Diğer hükmî şahısların gayrimenkul tasarrufuna izinli olduklarına dair alacakları belgeyi 
nereden alacaklarını gösteren ikinci maddede (Merkez veya şubelerinin bulundukları yer) de
nilmek suretîle işe vuzuh verildiği gibi ticaret şirketlerinin bu belgeyi ticaret sicil memurundan 
alacakları da gösterilmiştir. 

Kanunu medeniye göre mirasçılardan iradlı bir mülk tahsisini isteyeceklerin bu istemeği her 
zaman yapabilecekleri için mülkiyet veya intifa haklarından birisini seçmekte muhayyer olan 
mirasçının bu hakkı ne za/man kullanacağını gösteren beşinci maddeden bu kayîd çıkarılmıştır. 

Devletin gerek hükmü tasarrufu altında, gerekse hususî mülkiyetinde bulunan yerleri imar 
edenlere bu yerlerin ne şartlar altında temlik olunacağını gösteren altıncı maddeden iskân had
dinden fazla imar edilen kısmın tapu ve kadastro kanununda olduğu gibi Devlete kalması doğ
ru olacağı mülâhazasile maddeden bu hüküm çıkarılmış ve Devletin hususî mülkiyetinde olan yer
lerde yapı yapanlara hususî bir hak tanım anın hukuk telâkkisine uygun olmaması ve bu gibi 
hallerde umumî hükümlerin tatbiki lâzım geleceği düşünülerek bu hüküm dahi kaldırılmıştır. 

Deniz kenarlarında sahibli bir gayrimenkulun önü veya bitişiği doldurulmak istenildiği takdir
de kime izin verileceğini erösteren on birinci maddede gayrimenkul hisseli ise iznin hissedarlar na-
mma verilmesi tabiî görülerek maddeye yazrlmıdığı gibi doldurulacak kısım müstekillen tasarruf 
olunabilir olsa dahi bitişiğindeki gayrimenkul sahibinden başkasına izin vermenin münasip olma
yacağı düşünülerek bu hüküm dahi kaldırılmıştır. 

Deniz, göl veya nehir metrûkâtı iki kısma ayrılarak bunlardan müstakillen tasarruf olunabi
lecek olanlarının hangi gayrimenkulun önünde veya bitişiğinde ise değer baha ile o gayrimenkul sa
hibi almadığı takdirde başkalarına satılabileceği eğer o yerler başlı başına tasarruf olunamayacak 
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halde iseler bitişiğinde bulunan gayrimenkul sahihlerine temlik olunarak borçlandrrrlmaları mas
lahata uygun görülmüş ye maddeye ona göre hüküm konulmuştur. 

Lâyihanın 17 nci maddesinde Devlete ait ormanların Devlet namına tescil olunacağı yazılıdır. 
Devlet malı olan ormanlardan bir çoğunun sınırları gayrimalûm olduktan başka bu ormanlardan 
bazıları üzerinde ilâm, ferman gibi bazı eski vesikalara istinaden gerek hakikî ve gerekse köy ve 
belediye gibi hükmî şahıslar <tarafından hak iddia edilmekte olup bunların tapu idareleri tarafından 
hususî hükümler vazedilmeksizin tescillerini emretmek bir takım karışıklıklar doğurabileceği ve 
esasen Hükümetçe bu yolda bir orman kanuna hazırlanmakta olduğu haber alınmış olup bu hük
mün o kanunda yer bulması daha doğru olacağı düşünülerek adı geçen madde lâyihadan çıka
rıldı. 

Köylerde bulunan metruk ve kimsesiz mezarlıklarla vakfa ait mezarlıkların köy hükmî şah
siyetine ait olaeas-mT gösteren 24 neü madde encümende münakaşayı mucib oldu. Tecil işlerini 
tanzim eden bu lâyihada yer bulması münasip olmadığı mütaleası üstün gelerek maddenin kaldı-
rrlıması ekseriyetle kararlaştırıldı. 

Türbelerden tarihî kıymeti taşıyanların Hazine namına tescilini emreden 25 nci madde dahi bu
nun kim tarafından ye nasıl takdir olunacağı düşünülerek bu seçimin esaslı bir kaideye ibağlanmsı 
ve bu hükmün de tarihî kiymeti taşıyan camiler hakkında mahsus kaideler koyacak olan Evkaf 
kanununda ver bulması münasîb görülerek lâyihadan çıkarıldı, 

• ı * -

28 nci madde encümende uzun konuşmaya sebeb oldu. Bu maddede köy meralarının tescilinden 
ve bunların nasıl satılacağından balhsolunırnaktadır. 
Mera, otlak ve yaylak namile öteden beri bir koy veya bir kasaba, şehir halkına terk ve tahsis olu
nan yerlerin bu günkü hukukî vaziyetleri düşünmeğe değer. Eski hükümlere göre metruk arazi sa
yılan bu yerlerin satılması mümkün değildir. Köy kanununda ise bu yerler köyün orta mali sayıl
makta olup köylünün bunlar üzerinde mutlak bir tasarruf hakkı olduğuna dair açık bir hüküm de 
yoktur. Memleket arazîsinin mühim bir kısmım teşkil eden bu kabil yerlerin hakikî sahibi kim 
olduğu ve bunlardan ne suretle istifade edileceğini devletin toprak siyasetile alâkadar gören ve 
iskân kanununda bu meralardan muhacirlere toprak verileceği kabul edilmiş olmasını göz önüne 
alan encümenimiz bu yerlerin mutlak tasarrufu hakkında lâyihaya bir hüküm vazmdan çekinmiş bu 
madde yerine mera, baltalık gibi köy orta mali sayılan yerlerin tescili ve alım satım şekilleri için 
hususî hükümler vazolunacağını bîr madde (24 madde) ile göstermeği yerinde görmüştür. 

Arazî kanununun mülga olduğuna dair şimdiye kadar sarih bir hüküm vazolunnıamış isede 
kanunu medeni arazi kanununda yazdı hâdiseler üzerine ayrı hükümler koymak suretile onu orta
dan kaldırmış, bu tarzı telakki Büyük Meclisten çıkan 501 numaralı kararda dahi ifade edilmiş 
olmakla, lâyihanın eski kanun ye nizamnameleri ortadan kaldıran 37 nci maddesindeki (Arazi kanu
nu île zeyilleri) ibaresi maddeden çıkarılmıştır. 

Lâyihanın diğer maddelerinde yapılan ufak tefek değişiklikler ve eklemeler onların okunmasın
dan açık surette anlaşılmakta olup ayrıca izaha muhtaç değildir. 

Yapılan bu değişikliklerle bir an evvel kanurihaline geçmesinde faide görülen lâyihanın acele 
olarak müzakere olunmak üzere Genel heyete arzedilmesi için Yüksek Başkanlığa sunulmasında 
söz birliği yaptık. 

Ad. En. Rs. Bu M. M. 
Çorum Trabzun Kocaeli Manisa 
Münir Raif Ragib Akça Refik înce 

Konya Salâhyargı 
Numan A. Terfik Şatır S Höcek 

Resai 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Gayrimenkul malların tapu-sicillerine-kaydına ve 
teferruatına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gayrimenkul mallan; Devlete 
ait ise bulunduğu yerdeki en büyük malmemııru, 
mahallî idarelere ait ise vali, ve evkafa ait ise 
evkaf müdürü veya memuru, belediyelere ait 
ise belediye reisi ve kanunu mahsusla teşekkül 
etmif diğer hükmî şahıslara ait ise bunların ka
nunî mümessilleri temsil ederkr . 

MADDE 2 — Tapuya ait muamelâtta gayri
menkul tasarrufuna mezun olan cemiyetlerin ni
zamnameleri dairesinde bulundukları yerin en 
büyük mülkiye memurluklarından alacakları 
vesikayı tapu idarelerine ibraz ve tevdi eyleme
leri meoburidir. 

MADDE 3 — Mevcudiyetleri Türkiye Cum
huriyeti Hükümetince tanınmış olan dinî, ilmî, 
ıhayrî, ecnebi müesseselerin fermanlara ve Hü
kümet kararlarına müsteniden tesahup ettikleri 
gayrimenkuller bu vesikaların hududu haricine 
çıkmamak ve Hükümetin müsaadesi alınmak 
şartile müesseselerin hükmî şahsiyetleri namı
na »kayit ve tescil olunabilir. 

MADDE 4 — Madenler hakkındaki kanun
lara ve nizamlara göre madenlerin kayit ve tes
cilini v«ya şerhini istilzam «den muamelelere 
müteallik vesikalar İktisat vekâletince tasdik 
edildikten sonra tapu dairelerince tescil olunur. 

MADDE 5 — Verese arasında mülkiyet veya 
intifa haklarından birini tercihte veyahut irat-
lı bir mülk tahsisini talepte kanunen muhayyer 
olan mirasçı varsa buna veraset senedi veren 
mahkeme tarafından hangi hakkı tercih edeceği
ni beyn etmek üzere on beş gün mühlet verilir. 
Bu müddet içinde cevap vermediği takdirde 
mülkiyeti tercih etmiş sayılarak veraset senedi 
tanzim olunur. 

MADDE 6 — Köy sınırları dahilinde Devle
tin hususî mülkiyetinde olmayan ve ammenin 
istimaline tahsis edilmemiş bulunan sahipsiz ara-

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Tapu kanunu 

MADDE 1 — Cayriıııenkuiierin tescilinde o 
gayrjunenkui Devlete aıd ise Duiiındugu yerdeki 
en büyük mal memuru hususi idareye aıd ise vali, 
evkafa aıd ise evkaf muduru veya memuru, bele
diyeye aıd, ise belediye reisi, köye aid ise muınıar 
ve maaısuıs kanunıa leşeküui etmiş diğer lıukırıî 
şahıslara aid ise bunların kanuni mümessilleri 
salahiyetlidirler. Uu mümessillerin saianıyetle-
İermi kullanma şeklini gosıeren kanunlar hükmü 
yerinde durmaktadır. 

MADDE 2 — Hükmî şahısların tapu işlerin
de .merkez veya şubelerinin bulundukları yerin 
en büyük muıkıye amirinden nizamnamelerine 
göre gayrimenkul tasarruıuna izinli olduklarına 
ve tescil ışını yapacak mümessilin salahiyetine 
dair alınaeak belgenin verilmesi mecburidir. 
Ticaret şirketleri bu belgeyi ticaret sicil memu
rundan alırlar. ' , 

MADDE 3 — Mevcudiyetleri Türkiye Cum
huriyeti Hükümetince tanınmış olan yabancıla
ra aid dinî, ilımiî, hayrı müesseselerin dermanla
ra ve Hükümet kararlarına müsteniden sahîbien-
dikleri gayrimenkuller bu belgelerin sınırları dı
şına çıkmamak ve Hukumetm izni alınmak şar
tile müesseselerin hükmi şahsiyetleri namına tes
cil olunabilir. 

MADDE 4 — Madenlerin tesciline aid mua-
|, meîelerde mahsus kanun ve nizamlarına göre veri

lecek belgelerin iktısad vekâletince tasdik edil-
j miş olması şarttır. 

MADDE 5 — Verese arasında mülkiyet veya 
intifa haklarından birini seçmekte muhayyer 
olan mirasçı var ise veraset senedini veren 
mahkeme tarafından kendisine verilecek bir haf
ta mühlet içinde hangisini seçeceğini beyan 
eder. Bu müddet içinde eevab vermediği tak-

| dirde mülkiyeti seçmiş sayılarak veraset senedi 
tarizim olunur. Bu müddet hazır olmayanlara 
tebliğ suretile verilir. 

MADDE 6 — Devletin hususî mülkiyetinde 
olmayıp hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

| ve ammenin hizmetine tahsis olunmayan sahib-
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ziden ibir yeri ihya ve imar ile tarla veyahut 
kütük ve' ağaç dikerek ıbağ ve bahçe ittihaz 
eden kimsenin tasarruf müddeti on seneye var
mış ise parasız olarak ve bu müddet on seneden 
az ise iki yüz dönüme kadarı ve eğer imar ede
nin ö tköyde arazisi varsa iki yüz dönümü dol
duracak miktarı kezalik parasız olarak verilir. 

îki yii'z dönümden ziyadesile tkasaba ve şe
hirlere bağlı yerler için, tarlalarda vergi kıyme
tinin yüzde yirmi ıbeşi ve !bağ ve bahçelerde 
yüzde sekizi alınmak suretile namına tescil olu 
nur. Mezkûr mahallere abniye inşa olunmus-
sa erbabı vukuf marifetile işgale başlandığı za
mandaki değer bahası takdir ve itidali idare he
yetlerince tasdik olunarak namına tescil olu
nur, 

Bu hükümlerden ancak Türk vatandaşları 
istifade eder. 

MADDE 7 — Azamî iki yüz dönüm miktarı
nı tecavüz etmeyen ve mahlûlen Devlete kalan 
arazide hissedar olan kimsenin tebliğ tarihin
den iki sene zarfında mahlûl hisseye ait vergi 
(kıymetinin yüzde ellisini değer «baha olarak Ha
zineye teslim ve itaya muvafakat ettiği takdirde 
namına teffiz ve ihale olunur. Bu hüküm mes
ken olarak tasarruf ve istimal olunan hanelerde 
de caridir. 

MADDE 8 — Denizden doldurulmak isteni
len yerler için mahallin en büyük malmemuru 
tarafından ruhsatname almak lâzımdır. 

Bu ruhsat; imlâ edilecek yer belediye hudu
du dahilinde ise belediyenin limanı da alâkadar 
ediyorsa liman dairesinin veya ticareti bahriye 
idaresinin ve müstahkeım mevki kumandanlığı 
olan yerlerde müstahkem mevki kumandanlığı-

Ad.£. 

siz ham toprağı açıp işgal edenlere hiç toprak
ları yoksa ıbu yerlerin iskân haddine kadar olan 
aniktan ve toprağı olup ta tutarı iskân haddini 
geçmezse bu yerlerin iskân haddini dolduracak 

^miktarı parasız terkolunarak namlarına tescil 
olunur, iskân haddi idare heyetlerince tayin 
ve tasdik olunur. Ancak taşlık ve pırnalık 
olupta imar için masraf ve emek sarfederek 
meydana getirilmiş tarla ile bağ ve meyvalık 
haline konulmuş topraklan miktarı ne olursa 
olsun imar edene parasız terkolunarak namları
na tescil olunur, 

Devletin hususî mülkiyetinde olupta amme
nin hizmetine tahsis kılınmamış araziyi kütük 
veya ağaç dikerek bağ ve bahçe yapan kimseye 
o yerin verilmesinde mahzur olmadığı mahalli 
idare heyetince tasdik kılındığı takdirde o bağ 
ve bahçenin vergi kıymetinin yüzde sekizi alın
mak suretile namına tescil olunur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı araziyi 
açmak isteyenler açacağı kısmın mevkiini, sınır 
ve miktarlarını gösterir bir beyanname ile mahal
lin en büyük mülkiye memuruna müracaat ede
rek bir makbuz ilmühaberi aldığı takdirde bir 
sene için o yerin imarına tercih hakkı kazanır. 
Tapuda tescil ihyanın subutundan ve bedele tâ
bi arazide 19 nou madde mucibince ille taksiti 
verdikten sonra yapılır. 

Bu hükümlerden ancak Türk vatandaşları is
tifade eder. 

MADDE 7 — Azami 20 hektarı geçmeyen ve 
mahlûlen Devlete kalan arazide hissedar olan 
kimsenin tebliğ tarihinden itibaren iki sene zar
fında mahlûl hisseye aid vergi kıymetinin yüzde 
ellisini değer baha olarak itaya muvafakat et
tiği takdirde namına teffiz ve ihale olunur. Bu 
hüküm mesken olarak tasarruf ve istimal olunan 
binalarda da caridir. 

MADDE 8 — Denizden doldurulmak isteni
len yerler için o yerin en büyük malmemurun-
dan izin almak lâzımdır. Bu izin doldurulacak 
yer belediye sınırı içinde ise belediyenin lima
nı da alâkadar ediyorsa liman dairesinin veya 
deniz ticaret idaresinin ve müstahkem nmvki ku
mandanlığı olan yerlerde müstahkem mevki ku
mandanlığının muvafakatleri alındıktan sonra 
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nm muvafakatleri alındıktan sonra üç Bene müd
detle verilir. 

Belediye hududu haricinde ise taallûkuna gö
re vilâyet veya kaza idare heyetleri -belediye ye
rine kaim olur. 

Alınacak mezuniyetdre ruhsatı resmiye dai
resinde doldurulan bu yerler mezuniyet ve ruh
satı veren dairelerden almacak vesikalara 
müsteniden değer baha aranmaksızın dolduran 
namma tapu sicillerine kaydolunur. 

Muayyen müddet içinde aldığı ruhsat daire
sinde makbul bir özre müstenit olanaksızın dol
durma işini bitirmeyenlerin ıbu yerlerden eli 
çektirilir. Veya değer bahası alınır. 

MADDE 9 — Ruhsatsız imlâ edilmiş olan 
yerlerin tescilinde mahzur olmadığı ait olduğu 
daire ve heyetlerce tad ik edildiği takdirde 
doldurulan yerlerin kıymeti hazırasınm onda 
biri alınıp dolduran şahıs namma kaydi icra 
olunur. 

MADDE 10 — Deniz kenarında teressühat-
tan veya denizlerin met ve cezrinden tahassül et
miş olmak suretile kendiliğinden dolmuş mahal
ler hangi gayrimenkulun önüne bitişik ise Ve 
satılmasında mahzur olmadığı sekizinci madde
deki alâkadar dairelerce bildirildiği takdirde o 
gayrimenkul sahibinin takdir olunacak değer 
ıbahasile kendisine yapılacak tebliğ tarihinden 
itibaren iki sene içinde kendi hududuna biti
şik kısmı satın almakta rüçhanlı müfteridir. Al
dıktan sonra bu yerleri daimî surette muhafaza 
için rıhtım inşasına hakkı vardır, 

MADDE 11 — Müstakillen tasarruf olunan 
bir yerin Önü veya bitişiği doldurulmak isten
diği takdirde sahibinden başkasına mezuniyet 
verilemez. Ruhsatsız olarak sahibi tarafından 
doldurulan böyle bir yerin tescilinde mahzur ol
madığı ait olduğu daire ve heyetlerce tasdik 
edildiği takdirde doldurulan yerin kıymeti ha-
zırasmın onda biri almrp dolduran veya dev
ren onun makamına kaim olan şahıs namma ve 
asıl mülkün mütemmim cüzü olarak tescil olu
nur. Doldurulmak istenilen yer müştereken ta
sarruf olunan bir gayrimenkulun önünde olupta 
başlı hasma tasarrufuna imkân yoksa ruhsatna
me umum hissedarlar namnıa verilir. 

A4£ 
3 yd müddetle verilir. Belediye sınırı dışmda 
ise alâkalarına göre vilâyet veya kaza idare he
yetlerinin ^muvafakati almır. İzinle doldurulan 
bu yerler izni veren dairelerden alınacak bel
geler üzerine değer baha aranmaksızın doldu
ran naınma tapu sicillerine geçirilir. Üç yıl 
içinde makbul bir özür olmaksızın doldurma işini 
bitirmeyenlerin bu yerlerden eli çektirilir. 

MADDE 9—• İzinsiz doldurulmuş olan yerle
rin tescilinde mahzur olmadığı alâkalı daire ve 
heyetlerce kabul olunursa doldurulan yerlerin 
doldurulmuş olduğu halindeki değer bahasının 
onda biri alınmak şartile dolduran namına tes
cili yapılır. 

MADDE 10 — Deniz kıyısında teressübattan 
veya denizlerin nıed ve cezrinden dolmuş yerlerin 
satılmasında mahzur olmadığı sekizinci maddede 
yazılı alâkalı dairelerce bildirildiği takdirde o 
yerlerin kendi gayrimenkulüne bitişik olan kıs
mını o gayrimenkul sahibinin kendisine yapılacak 
tebligattan itibaren iki sene içinde takdir olu
nacak değer baha ile almağa hakkı vardır. Bu 
yerleri satın alanların o yeri korumak için rıh
tım inşası hakkı olacaktır. 

MADDE 11 — Sahibli bir gayrimenkulun 
önü veya bitişiği doldurulmak istenildiği takdir
de sahibinden başkasına izin verilemez. İzinsiz 
olarak sahibi tarafından doldurulan böyle bir 
yerin tescilinde mıahzur olmadığı alâkalı daire 
ve heyetlerce bildirildiği takdirde doldurulan 
yerin doldurulmuş olduğu haldeki kıymetinin 
onda biri alınıp dolduranın veya dolduranın ye
rine geçenin namma asıl mülkü ile birleştirile
rek tescil olunur. 

Devlet, vilâyet, belediye veya koy Meclisince 
sıhhî, içtimaî veya iktisadî sebeblerle y&jalacak 
doldurma işlerinde yukarıki fıkrada yazık gayri
menkul sahiplerine doldurmağa yetecek müh-
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Devletçe veya belediyelerce veya köy mecli
since sıhhî, içtimaî veya iktsıadî sebeplerle yapı
lacak doldurma işlerinde yukarıdaki fıkralarda 
yazılı gayrimenkul sahiplerine müsait bir müh
let verilerek doldurma teklif olunur. Bu müd
detten sonra bu haklan sakıt. olur. . 

MADDE 12 — Gayrimenkulun önünde veya 
bitişiğinde olup ta sahibi tarafından doldurul
mak istenilen mahallin ameliyatı henüz bitiril-
meksizin o gayrimenkul .tedavül veya sair aynî 
bir hakla takyit edilecek olursa hilâfına mu
kavele bulunmadığı takdirde ıbu muamele ruh
satname şeraiti mahfuz olmak üzere doldurula
cak mahalle dahi sari olur, 

MADDE 13 — Devletçe veya vilâyet ve be
lediye] erce yapılan liman, dalga kıran inşaatile 
tatihirat ve taramadan hâsıl olacak arazi hususî 
kanunlarındaki hükümlerine tâıbidir. 

MADDE 14 — 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler 
hükmü ibataklık olmayan göl ve nehir kenarla
rında da caridir. Şu kadar ki nehrin asıl mec
rasını ve suların akıntılarını ihlâl etmediği ve 
alt taraflara ve başkalarına hiç bir mazarratı ol
mayacağı fennî raporlarla tevsik olunur. Müsta-
kilen tasarruf olunabilecek şekilde göl veya 
nehir metruıkâıtı bulunan sahipsiz yerler ancak 
satılmak suretile taliplerine teffiz olunabilir. 

Gol ve nehrin istilâ ve tahrip ettiği araziden 
karşı tarafta hâsıl olan arazi hakkında kanunu 
medeninin 636 ve 637 nci maddelerine göre mu
amele yaplıır. 

MADDE 15 — Kimsenin .mülkiyetinde bulun
mayan göller, bataklıklarla birikinti suların 
Devletçe veya kanunu dairesinde' vilâyetçe ve
rilen mezuniyete istinaden doldurulması halinde, 

• şeçait ifa edildiği ait olduğu makamlardan bil
dirildiği takdirde, imtiyaz ve ruhsat şeraiti dai
resinde hal: sahibi namına tescili icra kılınır. 

• . .. . . .(.-S. Sa; 
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let verilerek doldurma teklif olunur. Bu müddet 
içinde doldurmadckları takdirde ıbu hakları kal
maz. 

MADDE 12 — Bir gayrimenkulun önünde 
veya (bitişiğinde olupta sahibi tarafından doldu
rulmak istenilen yerin doldurma işi bıtıriimeksı-
zin o gayrimenkul bir başkasının mülkiyetine ge
çer veya ayni bir hakla takyid olunursa başka 
suretle mukavele bulunmadığı takdirde bu mu
amele işin şartlan mahfuz olmak üzere dolduru
lan yere de sari olur. 

MADD^E 13 — Devletçe veya vilâyet ve be
lediyelerce yapılan liman, dalgakıran inşaatile 
temizleme ve taramadan meydana gelecek arazi 
hususî kanunlarındaki hükümlere bağlıdır. 

MADDE 14 — 8, İ), İÜ, 11 ve 12 nci maddeler 
hükmü bataklık olmayan göl ve nehir kenarların
da da caridir. Şu kadar ki nehrin asıl yatağını 
ve suların akıntısını bozmadığı ve alt taraflara 

ve başkalarına mazarratı olmayacağı hakkında 
fenni rapor aranır. 

Başlı başına tasarruf olunabilecek deniz, göl 
veya nehir metrukâtı bulunan sahihsiz yerler sa-
hiıbii ıbir gayrimenkulun önünde veya bitişiğinde 
bulunursa o gayrimenkul sahibine değer baha ile 
satın alması teklif olunur. Bir yıl içinde talih 
olmadığı takdirde başkalarına satılır. 

. t Bu yerler ibaşlı başına tasarruf olunmayacak 
halde ise takdir olunacak değer paha ıie bitişi
ğindeki gayrimenkul sahihlerine temlik oluna
rak kendileri borçlandırılır. 

Göl veya nehrin istilâ veya tahrib ettiği yer
lerin sahihlerine kanunu medeninin 634 ve 637 
nci '"maddeleri hükmü yerinde durmak üzere 
mukabil tarafta bu sebeblerden meydana gel
miş arazi var ise muadili parasız verilebilir. 

MADDE 15 — Kimsenin mülkiyetinde olma
yan göller ve bataklıklarla birikinti suların 
Devletçe veya kanunu dairesinde vilâyetçe ve
ya (bunlar tarafından verilen izne göre başka
ları tarafından doldurulması halinde şartların 
yapıldığı aid olduğu makamlardan bildirilirse 
hak sahibi namına o şartlar dairesinde tescili 
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Sahipli arazide husule gelen bataklıkların 
sıhhî sebeplerinden dolayı kurutulması zarureti 
tahakkuk edince Devlet veya vilâyet tarafın
dan verilecek müsait bir mühlet içinde sahipleri 
kurutmadıkları takdirde o bataklık Devlet ve
ya vilâyet tarafından kurutulur. Sahiplerinden 
kurutma masrafına iştirak edenlerin arazisi ken
dilerine verilir. Masrafa iştirak etmeyenlerin 
arazisi kurutanın mülkü olur. Bu takdirde ara
zi sahibine o yerin tarla halindeki vergi kiyme-
tiııin yarısı tazminat olarak verilir. 

MADDE 16 — Hususî kanun]arnıda mesağ 
gösterilen yerlerden başka Devlete, kasabalara, 
köylere ait orman, koru ve baltalıklardan tar
la açılamaz ve hususî bina yapılamaz. 

Eshsa ait ormanlarda ait olduğu vekâletten 
usulüne göre müsaade alınmadıkça tarla açıla
maz. 

MADDE 17 — Devlete ait ormanlarla bir 
köye veya bir kasabaya tahsis edilemyip mülki
yeti hususiyede bulunmayan palamutluk, kesta
nelik, zeytinlik, cevizlik gibi meyvalı ağaç kü
meleri ve orman idaresine ait binalar orman ka
nunundaki esaslara göre resen Devlet namına 
tescil olunur. 

MADDE 18 — Erbabı vukufa takdir ettiri-
len değer bahaların ikinci derecede tasdiki be
lediyelerce müntehap iki azanın da iştiraki su
ret ile mahallî idare heyetlerine aittir. 

MADDE 19 — Bu kanunda yazılı vergi kıy
metleri 1837 numaralı bina vergisi ve 1833 nu
maralı arazi vergisi kanunları mucibince vergi
ye matrah oaln kıymettir. 

MADDE 20 — Dçğer bahalar müsavi taksit
lerle beş sene zarfında ve vergi ile birlikte tah
sil ve ilk seneye ait taksidin tediyesini müteakip 
gayrimenkul sahibi namına tescil olunur. Bu 
gayrimenkul üzerinde temliki tasarruf o sene
ye mahsus taksit bakiyesinin tediyesinden sonra 
icra kılınır. 

MADDE 21 — Değer baha ile tefevvuz salâ
hiyetleri ve hu değer bahanın tahsili emrindeki 
müsaadeden vefat vukuunda verese ve tedavül 

Ad. E. 

yapılır. ' 
Sahîbli arazideki bataklıkların sıhhî sebeb-

lerden dolayı kurutulması icab edipte Devlet 
veya vilâyet tarafından verilecek mühlet içinde 
sahübleri tarafından kurutulmazsa o bataklık 
Devlet veya vilâyetçe kurutulur. Sahihlerinden 
kurutma masraflarını ödeyenlere arazileri veri
lir, masraf vermeyenlerin arazisi kurutanın 
malı olur. Bu takdirde arazi sahibine o yerin 
tarla halindeki vergi kıymctrnin yüzde yirmi beşi 
tazminat olarak verilir. 

MADDE 16 — Hususî kanunlarında müsaade 
edilenleri hariç olmak üzere Devlete, belediye
lere ve köylere aid orman, koru ve baltalıklar
dan tarla açılamaz ve hususî bina yapılamaz. 
Şahıslara aid ormanlarda dahi aid olduğu vekâ
letten izin almadıkça, tarla açılamaz. 

MADDE 17 — Erbabı vukufa takdir ettirilen 
değer pahaların ikinci derecede tasdiki beledi
yelerce seçilecek iki zatın da iştirakile mahallî 
idare heyetlerine aiddir. 

MADDE 18 — Bu kanunda yazılı vergi kıy
metleri 1837 numaralı bina vergisi ve 1833 nu
maralı arazi vergisi kanunları mucibince ver
giye matrah olan kıymettir. 

MADDE 19 — Değer .bahalar müsavi taksit
lerle beş yıl içinde vergi ile 'birlikte tahsili emval 
kanununa göre tahsil olunur. İlk seneye aid 
taksit ödenince gayrimenkul sahibi namına tescil 
edilir. Ve geri kalan taksitler için o gayrimen
kul ipotekli olur. 

MADDE 20 — Bu kanunun neşrinden evvel 
muamelesi bitibde tahakkuk ettirilmiş olan değer 
toahalar dahi 19 ncu madde de yazılı şekilde tak
sitle tahsil olunur. 

MADDE 21 — Köy ve 'belediye sınırları içinde 
kapanmış yollarla yol fazlaları köy veya bele
diye namına tescil olunur. 
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neticesinde diğer sahipleri de istifade eder. Bu 
kanunun neşrinden evvel tahakkak ettirilmiş 
ve muamelesi tekemmül etmiş olan değer bafca-
lar dahi 20 nci madde mucibince mukassatan 
tahsil ve istifa olunur. 

MADDE 22 — Yuıkardaki maddeler mucibin
ce tahakkuk ettirilmiş olan değer bahalar tahsili 
emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsil olu
nur. 

MADDE 23 - - Köy ve belediye ve vilâyet /hu
dutları dahilinde bulunan kapalı yollarla yol 
fazlaları hakkında köy ve belediye ve vilâyet 
kanunları mucibince tescil muamelesi icra olu
nur. 

Ancak istimlâkten mütevellit 
istimlâki yapan daireye aittir. 

yol fazlaları 

MADDE 24 — Köylerde bulunan metruk ve 
kimsesiz mezarlıklarla vakfa ait umumî mezar
lıklar köyün manevî şahsiyetine aittir. 

Tapu ve sair muteber vesikalara müsteniden 
tasarruf olunan ve resmî ruhsatı haiz bulunan 
aile ve sair hususî kabristanlar sahipleri namı-

Ad. E, 

MADDE 22 — Kadastro veya tapu tahriri 
yapılmış olan yerlerle tapu sened veya kayidle-
rine fotoğrafı yapıştırılımış olan gayrimenkul-
lerin vuku bulacak tasarruf muameleleri için 
belediye veya köy ilmühaberleri aranmaz. Ka
nunu medeninin meriyeti tarihine kadar musak-
kaf ve bu hükümde olan bağ ve bahçe ve arsa
ların on beş diğer arazinin 10 seneden daha az 
bir müddet içinde husul bulmuş olan iktisab se-
helblerine veya kanunu medeninin meriyetinden 
sonra düşürülmüş olan kayidlere müstenid tasar
ruf muameleleri için dahi böyle yapılır. Ancak 
bu muamelelerde kayid sahibinin fotoğraf ver
mesi ve bu fotoğrafın kayde yapıştırılması lâ
zımdır. 

Bu çerçive dışında kalan muamelelerle 2 nei 
fıkradaki hallerde fotoğraf vereımiyenler için 
gayrimenkulun sahibi olduğuna ve başkasının 
alâkası bulunmadığına dair belediye veya köy 
ilmühaberi almak lâzımdır. 

MADDE 23 — ilmühaber alın ma«t lâzımge-
len muameleler için belediye veya ihtiyar mec
lisi ilmühaberi tasdikten imtina edrerse bu imti

na sebeblerini şerih? ile izaha mecburdur. Bunu 
yapmazsa hakkında kanunî takibat yapılır. 

Tapu idareleri yapacakları tetkik ve tahkik 
üzerine bu sebeblerin kanunî olmadığını aralar
larsa işi tapu komisyonuna verirler. Komisyon 
da sebeblerin kanunî olmadığına karar verirse 
tapu idarelerince muamele yapılır. Aksine ka
rar verirse tapu idareleri 1515 numaralı kanunun 
şümulü dışındaki hallerde alâkalıyı muhakemeye 
gönderir. Kaza, tapu komisyonlarının kararları
na karşı alâkalıların vilâyet tapu komisyonlarına 
itiraz haklan vardır. 

MADDE 24 — 1580 sayalı belediye kanununun 
159 ncu maddesi ile 2510 sayılı iskân kanununun 
21 nci maddesi dışında kalan mera, baltalık gibi 
köy orta malı sayılan yerlerin tescili ve alım 
satım şekilleri hakkında hususî hükümler ko
nulacaktır. 
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na ve cami harimi^ıdeki kabristanlar da yakfî 
namına tescil ve kydolunur. 

MADDE 25 — Bilûmum türbeler de tarihî 
kıymeti olanlar Hazine ve tarihî kıymeti olma
yanlar belediye veya köyler namına hususî bir 
deftere kaydolunur. 

MADDE 26 — Kadastrosu yapılmış veya ta
pu tahriri icra, kılınmış olan veyahut hususî 
kanunu mucibince kay itleri tasfiye gören yerler
le tasarruf senet ve kayitlerine fotoğrafı yapış
tırılmış olan gayrimenkullerin vuku bulacak ta
sarruf muameleleri için mahalle veya köy ilmü
haberleri aranmaz. Şu kadar ki sabit ve mu-
arref olarak bulunacak kimselerin şehadet ve ta
riflerinde şüpheli bir hal görüldüğü takdirde 
tapu memurları başka şahit ve muarref getiril
mesini isteylebilirler. 

Kanunu medeninin meriyeti tarihine kadar 
müsakkaf ve bu hükümde bulunan bağ ve bah
çe veyalhut amaların on beş ve diğer arazinin 
on seneden daha az bir müddet zarfında husul 
bulmuş olan iktisap sebeplerine veya kanunu 
medeninin meriyetinden sonra düşürülmüş olan 
kayitlere binaen verilmiş olan tapu senet ve ka
yitlerine müstenit tasarruf muameleleri dahi 
bu hükümdedir. Bu hallerin haricinde kalan 
muameleler için gayrimenkulun sahibi olduğuna 
ve aharın alâkası bulunmadığına dair mahalle 
veya köy ilmühaberi almak lâzımdır. Bu il
mühaberlerin tasdiki için köylerde köy kanunu 
hükümlerine göre ücret alınır. Şehir ve kasaba
larda alınacak ücret belediye meclisince yapılıp 
mahalalî en büyük mülkiye memuru tarafından 
tasvip olunaeak bir tarifeye tâbidir. Tasdik 
ücreti bir lirayı geçemez. 

MADDE 27 — İlmühaber alınmasını istilzam 
eden muameleler için belediye veya ihtiyar mec-

A d . E . 

MADDE 25 — Mülkiyete, mülkiyetin gayri 
ayıü haklara müteallik resmî senedler tapu sicil 
muhafızları veya memurları tarafından yapılır. 
alâkalıların isteği halinde resmî senedi tanzim 
için memurlar ikametgâhlara giderler. Bu sırada 
gelecek haciz ve tahdid kararları resmî senedi 
yapmak için ikametgâha gitmiş olan memura teb
liğ olunur. 

Resmî senedi taraflarla iki şahid imzalar. Şa-
hidlerin şehadet ve tariflerinde şüpheli bir hal 
görüldüğü takdirde senedi yapan memur başka 
şahid isteyeceği gibi fotoğraflarını da arayabilir. 
711 numaralı kanun mucibince yapılacak akit
lerde de böyledir. 

MADDE 26 — Tapu sicil muhafız veya me
murları. tarafından yapılan resmî senedlere iki 
tarafın ve tapu senedi erile akte müstenid olmi-
yan iktisablarda kayidlere sahibinin 6X4 büyük
lüğünde ve mümkün olan yerler de fotoğrafları 
yapıştırılır. Bu imkânı idare heyeti tayin eder. 
Tapu sicil muıha&zları veya memurları da kü
çüklük ve sair makbul mazeretleri göz önüne 
alabilirler. 

1515 numaralı kanunun şümulüne girmeyen 
fotoğrafsız tapu kayid ve senedlerine fotoğraf 
yapıştırılmak istenildikte Tapu memurluğunea 
hüviyeti bilinmeyenler için hüviyetleri tasdik 
ettirilerek fotoğraf yapıştırılır. 

MADDE 27 — Akte ve tescile müteallik tapu 
işleri idarî emirlerle durdurulamaz. 
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lisi ilmühaberi tasdikten imtina ederse bu im
tina sebeplerini şerh ile izaha mecburdur. Bu 
şerhi yapmazsa hakkında kanunî takibat yapılır. 
İmtina sebebi tapu idarelerince tetkik ve tah
kik olunarak kanunî sebeplere müstenit olma
dığı teibeyyün ederse mahallî idare heyetine 
sevıkolunur. idare heyetince belediye veya ihti
yar meclisinin tasdikten imtinaı kanunî ve mu
hik sebeplere müstenit olmadığına karar veri
lirse tapu idaresi bu karar üzerine muameleyi 
ifa ve ikmal eder. İdare heyeti belediye ve ih
tiyar meclisinin tasdikten imtinamı kanunî se
beplere müstenit görürse Ibu kararını tapu idare
sine tebliğ eder. Bu takdirde keyfiyet 1515 nu
maralı kanunun da şümulü (haricinde ise hük
men halledilmek üzere resen mahkemeye sevko-
lunur. 

MADDE 28 — Köyler ahalisine müstakillen 
veya müştereken terk ve tahsis olunup köy ka
nununun 2 ne i maddesi mucibince orta malı sayı
lan mahaller o köyün hükmî şahsiyeti naınnıa 
ve belediye kanununun 159 uncu maddesi muci
bince terk ve tahsis edilmiş olan yerler de alt ol
dukları şehir, kasaba belediyeleri namına tattıdit 
ve tescil olunur. Bu yerlerin alrnıp satılmaması 
asıldır. 

Ancak Dahiliye vekâletinden tasdikli umumî 
plân tatbikatının icaplarına göre bu yerlerin ta
dil veya temlik veyahut vilâyet umumî meclis
lerinin tensibi ve Dahiliye vekâletinin tasdiki 
ile lüzum görülecek kısmının iratlı mülke tah
vili veya satılması veyahut ti rampa yapılması 
caizdir. 

Bunlardan baltalık olan kısmı için Ziraat ve
kâletinin de müsaadesi lâzımdır. 

MADDE 29 — Mülkiyete, mülkiyetin gay-
rianî haklara müteallik resmî senetler tapu si
cil .muhafızları veya memurları tarafından tan
zim edilir. 

Alâkalıların isteği halinde resmî senedi tan
zim için memurlar ikametgâhlara giderler. Bu 
sırada gelecek haciz ve tahdit kararları resmî se
nedi tanzim için ikametgâha gitmiş elan me
mura salâhiyettar makam tarafından tebliğ 
olunur. Bu fıkranın hükmü 711 numaralı ka
nun mucibince yapılacak akitlerde de tatbik olu
nur. 

Ad. E. 

MADDE 28 — Gayrimenkul malların alım 
ve satımında noksan hare vermek maksadile sa
tış bedelinin kısmen saklanıldığı hükmen anla
şılırsa alan ve satandan noksan hare üç kat 
olarak yarı yarıya alınır. Haıber vereni varsa 
vergi mektumatı hakkındaki 1905 numaralı ka
nuna göre muamele yapılır. Bedelde ketim ol
ması sebebile muamele geri bırakılamaz. 

MADDE 29 --- Plân ve resmî mesahaya isti-
nad etmeyen gayrimenkul mallarda eskidenıbe-
ri malûm ve muayyen olan hududa itibar olu
nur. Borçlar kanununun 215 nci maddesi hük
mü yerinde durmaktadır. 

( S. Sayısı : 61) 
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MADDE 30 — Tapu sicil muhafrzı veya me
murları tarafından tanzim olunan afcti mu-
tazammın resmî senetlere iki tarafın, ve tapu 
ve kayit senetlerine yalnız sahibinin, 4X6 eba
dında ve mümkün olan yerlerde fotoğrafleri ya
pıştırılır. Bu imkânı idare heyeti tayin eder. 
Küçüklük ve makbul mazeretler göz önüne alı
nır. 

Bu fotoğrafları çekenler mahallî belediye
since takdir olunacak fiatten fazla para alamaz
lar. 

Fotoğrafsız tapu kayit ve senetlerine fotoğ
raf yapıştırılmak istenildikte tapu memuriyetin-
ce hüviyeti bilinmeyenler için hüviyetlerini tas
dik ettirerek fotoğraf yapıştırır. 

MADDE 31 — Akte ve tescile müteallik ta
pu işleri idarî emirlerle durdurulmaz. 

MADDE 32 — Gayrimenkul malların alım ve 
satımında noksan harç vermek maksadile satış 
bedelinin kısmen saklanıldığı hükmen tahak
kuk ederse alan ve satandan noksan harç iki kat 
olarak yan yarıya alınır. Muhbiri varsa vergi 
mektumatı hakkındaki 1905 numaralı kanuna 
göre muamele yapılır. Bedelde ketim iddiası 
seibabile muamele geri bırakılmaz. 

MADDE 33 — Plân ve resmî mesahaya isti
nat etmeyen gayrimenkul mallarda eskidenlberi 
malûm ve muayyen olan hududa itibar olunur. 
Borçlar kanununun 215 inci maddesinin hükmü 
mahfuzdur. 

MADDE 34 — Gayrimenkulun mesahası ta
pu sicillinde yazılı miktardan fazla zuhur edip 

Ad. E. m 

MADDE 30 — Gayrimenkulun mesahası ta
pu «âcilimde yazılı miktardan fazla çıkıpta bu 
fazlanın bitişik araziye el uzatmaktan ileri gel
mediği ve sınırca da bir değişiklik olmadığı 
yerinde yapılacak tetkik ve tahkiklerle anlaşı
lır ve keyfiyet Tapu komisyonunca da tasdik olu
nursa sicille tahakkuk ettiği gibi kaydolunur. 

MADDE 31 — Plânı veya resmî şekilde ya
pılmış haritası bulunan gayrimenkullerin gerek 
kazaen ve gerekse rizaen parçalara ayrılmasında 
harita yapılması mecburidir.- Şehir ve kasabala
rın belediye sınırları içinde olupta tapu fen 
memuru bulunan yerlerde plân ve haritaya bağlı 
olmayan gayrimenkullerin parçalara ayrılmasın
da da harita yapılır. Belediye sınırlan dışında 
bulunan gayrimenkullerden kazaî şekilde parça
lara ayrılanların haritasını yaptırmak hâkimin 
takdirine bağlıdır. 

MADDE 32 — Kanunu medeninin 934,^35 
nci maddelerine göre sicillin tashihine ve bir ay
nî hakkın sukut edip etmeliğinin tayinine dair 
tapu sicil muhafız veya memuru tarafından mah
kemeye yapılacak müracaatler ve bunun üzerine 
verilecek kararlardan bir gûna hare ve resim 
alınmaz ve bunlara damga pulu yapıştırılmaz. 

MADDE 33 — Bedelli akitlerde ve aktin 
yapılması diğerinin yapılmış olmasına bağlı olan 
hallerde alâkalılar tapu sicil muhafız veya me
murunu yediadil yapabilirler. Bu takdirde 
memur tarafından paranın hak sahiblerine veril
mesi akitlerin tamam olmasına bağlıdır. 
Akitler tamam* olmazsa memur parayı kimden 
almış ise alâkalılar dağılmadan huzurlarında 
derhal ona geri verir ve taallûk ettiği muamele
leri bozar. 

MADDE 34 — Tahdidi ımutazammın kanunî 
hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı olmak 
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te bu fazlanın bir gûna tecavüzden ileri gelme
diği ve hudutça da bir değişiklik vuku bulmadığı 
yerinde yapılacak tefckik ve tahkiklerle anlaşı
lırsa keyfiyet tapu komisyonunca tasdik edildi
ği takdirde sicille tahakkuk veçhile kaydolunur. 

MADDE 35 —• Plânı veya resmî şekilde ya
pılmış haritası bulunan gayrimenkullerin gerek 
'kazaen ve gerek rizaen parçalara ayrılmasında 
harita yapılmsı mecburidir. Şehir ve kasaba
ların belediye hududu dahilinde olıtpta tapu me
muru bulunan mahallerde plân ve haritaya bağ
lı olmayan gayrimenkullerin parçalara ayrıl
masında da harita yapdır. Belediye hududu ha
ricinde bulunan gayrimenkullerden kazaî şekil
de parçalara ayrılanların haritasını yaptırmak 
hâkimin takdirine »bağlıdır. 

MADDE 36 — Kanunu medeninin 934, 935 
inci raddelerine tevfikan sicillin tashihine ve 
aynî hakkın sukut edip etmediğinin tayinine 
dair tapu sicil muhafızı veya memuru tarafın
dan mahkemeye vaki müracaatler ve bunun üze
rine verilecek kararlar bir gün a harç ve resme 
ve damga puluna tâibi değildir. 

MADDE 37 — Birbirine bağlı akitler ayni 
zamanda yapılmak istenilirse alâkalıların mu-
vafakatlerile tapu memuru yediadil olabilir. 
Bu takdirde tapu memuru tarafından paranın 
hak sahiplerine verilmesi bütün akitlerin ta
mam olmasına bağlıdır. 

Akitler tamam olmazsa memur parayı kimden 
almışsa alâkadarlar dağılmadan huzurlarında 
derhal ona geri yerir. 

•Ad, M. 

şartile yabancı hakikî şatolar Türkiyede gayri 
menkul mallara temellük ve tevarüs edebilirler. 

MADDE 35 — Yabancı hakikî şahıslar bir 
köye bağlı olmayan müstakil çiftliklere ve köy 
sınırları dışında kalan arazinin otuz hektardan 
çoğuna ancak Hükümetin iznile sahib olabilir
ler. Kantihî miras bu hükümden dışarıdır. Adı 
geçen çiftliklere ve arazinin otuz hektardan ziya
desine vasiyet suretile veya mansub mirasçı sr-
fatile yabancı hakikî şahısların sahib olabilmesi 
de Hükümetin iznine bağlı olup izin verilmezse 
çiftlik ve bu fazla miktar tasfiye suretile bedele 
çevrilir. 

MADDE 3ö- — Yabancı hakikî şahısların inti
kal işleri Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden 
verilen veyahud kendi salahiyetli makamlarından 
verilipte Türk kanunlarının veraset usulü hak
kındaki hükümlerine uygun olduğu Türk mah
kemelerince tasdik edilen veraset senedlerine is
tinaden yapılır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyetinden evveL açılarak tarla veya" bağ ve 
bahçe haline konulmuş olupta henüz muamelesi 
bitmemiş yerler hakkında da bu kanunun 6 ncı 
maddesi hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 37 — 8 cemadiy el evvel 1275 tarihli 
tapu nizamnamesi ve zeyillerinin ve 28 receb 
1291 tarihli emlâk nizamnamesinin ve 7 mu
harrem 1293 tarihli arazi hakkındaki fıkaratı 
nizamiyenin. ve 8 receb 1276 tarihinde iradesi 
çıkmış olan tapu senedatı hakkındaki talimat
namenin ve 28 receb 1276 tarihinde iradesi çık
mış olan tarifnamenin ve emvali gayrimenkule-
nin tasarrufuma dair 3 mart 1329 tarihli muvak
kat kanunun ve defterhane idarelerinin teşki
lât ve tensikatına dair 17 temmuz 323 tarihli ni
zamname ile zeyillerinin ve emvali gayrimenku-
lenin muamelâtı tasarrafiyesincle tapu senedatı 
ile kayidlerine alâkadaranın fotoğrafileri yapıştı
rılmasına dair 30 kânunusani 926 tarihli kanu
nun kanunu medeni ile kanunu medeninin tat
bikim aid kanun ve borçlar kanunu ile ortadan 
kalkmamış olan hükümlerile başka kanunların bu 
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MADDE 38 — ...Tahdidi mutazammın kanunî 
hüküm mahfuz kalmak üzere* ecnebi hakikî şa
hıslar mütekabiliyet şartile, Türkiyede gayri
menkul mallara temellük ve tevarüs edebilirler. 

MADDE 39 — Ecnebi hakikî şahıslar bir kö
ye ibağlı olmayan müstakil çiftliklere ve bir şehir 
ve kasabaya bağlı arazinin otuz hektardan zi
yadesine anc$k Hükümetin müsaadesile temellük 
edebilirler. Kanunî miras bu hükümden müstes
nadır. Zikrolunan çiftliklere ve arazinin otuz 
hektardan ziyadesine vasiyet suretile veya men
sup mirasçı sıfatile ecnebi hakikî şahısların te
mellükü kezalik Hükümetin müsaadesine bağlı 
olup izin verilmezse çiftlik ve bu fazla miktar 
tasfiye suretile bedele inkilâp ettirilir. Bunlar
dan, veraset ve intikal vergisi kanununun 18 inci 
maddesine bağlı iki numaralı cetvelin beşinci 
sütununda yazılı nisbetlere göre veraset ve in
tikal vergisi alınır. 

MADDE 40 — Ecnebi hakikî şahısların in
tikal işleri Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerin
den verilen veyahut kendi salahiyetli makamla
rından verilipte Türk kanunlarının veraset usulü 
hakkındaki hükümlere muvafakati, Türk mahke
melerince tasdik edilen veraset senetlerine is
tinaden yapılır. 

MADDE 41 —.. 23 şevvel 1274 tarihli arazi 
kanunile zeyillerinin ve 8 cemaziyelevvel 1275 
tarihli tapu nizamnamesi ve zeyillerinin ve 28 re
cep 1291 tarihli emlak nizamnamesinin ve 7 mu
harrem 1293 tarihli arazi hakkındaki fıkaratı ni
zamiyenin ve 8, 28 recep 1276 tarihinde iradeye 
iktiran etmiş olan tapu senedatı hakkında tali
matname ile tarifnamenin ve emvali gayrimen-
kuîenin tasarruf una dair 3 mart 1329 tarihli mu
vakkat kanunun ve deftenhane idarelerinin teş
kilât ve tensikatına dair 17 temmuz 323 tarihli 
nizamnamenin ve emvali gayrimenkulenin mua
melâtı tasaruf iyesinde tapu senedatile kayıtları
na alâkadaranın fotuğrafileri ilsak olunmasına 
dair .30 kânunusani 926 tarihli kanunun kanunu 
medeniye ye kanunu medeninin tatbikına dair 
kanun ile ıborçlar kanununa uygun olmayan hü
kümleri esasen 4 teşrinievvel 926 tarihinden iti
baren mülga olup diğer hükümleri de bu kanu
nun ^ıeşri tarihinden itibaren ilga edilmiştir. 

MI 
kanuna iiygliü olmayan hükümleri kaldırılmıştır. 
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MADDE 42 — Bu feanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

MADDE 43 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

M. E, 

MADDE 38.'— Bu kanun hükümleri neşro
lunduğu tarihten itibaren yürümeğe Jbaşl&r. 

MADDE 39 — Bu kanun hükümlerini Adli
ye, Dahiliye, Maliye bakanları yerine getirir. 

( S. Sayı»: Öt) 



S. Sayısı: 68 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kânuna bağlı cetvelde bazı tadilât yapılmasına dair olan 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1028) 

T. C 
Başvekâlet 21-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/1377 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
2006 sayılı kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Oümrük ve inhisarlar 

vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20-V-934 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

2006 numaralı kanunun ikinci maddesini değiştiren projesine ait mucip sebepler 
1 — Gümrük muhafaza kıtaatı 1841 numaralı kanun mucibince hem kaçakçılığın meni 

ve hem de hududun muhafaza ve emniyeti ile mükellef tutulub ordu kıtaları gibi harb kuvvet
leri arasında sayılmakla kadrosunun açığa vurulmaması hem kaçakçı teşekküllerinin ve hem de 
askeri mülâhazalarla karşı taraf Hükümetlerinin faydalanmaları noktasından mahzurlu görül
müştür. 

2 — Arzedilen kanunî sebeb ve mülâhazalarla muhafaza kıtalarile bunlara ait deniz ve 
kara muhafaza ve emniyet takib vasıtalarının gizli tutulmasını temin için 2006 numaralı kanu-
nuu 2 nci maddesinin 1934 senesinden itibaren tadili zarurî görülmüş ve ilişik tadil sureti 
takdim' edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 17 - XII -1934 
Karar No. 50 
Esas No. 1/1028 

Yüksek Reisliğe 

2006 sayılı kanunun ikinci maddesinin değiş- şuldu: 
tirilmesi hakkındaki Başvekâletin 21 mayıs 1934 Mesele; Muhafaza umum kumandanlığının 
tarih ve 6/1377 sayılı tezkeresi encümenimize kara ve deniz kısmalarına aid askerî kuvvetlerin 
verilmiş olmakla Gümrük ve inhisarlar vekâleti gizli tutulmasını temin için 2006 sayılı kanunun 
Müsteşarı hazır olduğu halde okundu ve konu- ikinci maddesinin değiştirilmesi teklifinden iba* 



- 2 -
rettir. 

Gümrük muhafaza kıtaları ıbir taraftan ka
çakçılığın Önünü almağa çalışmakla beraber' di
ğer taraftan da hududun emniyeti ile mükellef 
tutuldukları cihetle bu bakımdan harb kuvvet
leri arasında sayılan bu, kıtalara aid kuvvetle
rin açığa vurulması askerî düşüncelere ve bu 
teşkilâttan beklenilen maksadlara uygun ol madi
ği gibi bunların miktarını ve mahiyetini ka
çakçıların bilmeleri de mahzurlu olduğunda şüp
he yoktur. 

Bu mahzurları ortadan kaldırmak için mu
hafaza kıtaları ile bunlara aid deniz ve kara 
bekleme ve kovalama vasıtalarının gizli tutulma
sı encümenimizin düşüncelerine de uygun bu
lunmuştur. Müzakerede hazır bulunan Güm
rük ve inhisarlar Müsteşarı Adil tarafından 
deniz ve kara kuvvetlerinden sonra hava kuv-

MÜKÛMBTtN TEKLİFt 

2006 say ıh kanunun ikinci maddesini değiştiren 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2006 sayılı kanunun ikinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Gümrük muhafaza umum kumandanlığının 
kara ve deniz kısımlarına aid askerî kadrosu 
1453 sayılı kanunun ikinci maddesine göre ka
bul ve tasdik olunur. 

MAJ5DE 2 — Bu kanun neşri tarihinde» mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına tora Ve
killeri Heyeti memurdur. 

20-V-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M,V. 
tsmet Ş. Sarcoğlu Zekâi 

Da. V. Ha. V. V. Ma. V. 
Ş.Kaya Ş.Kaya Fuat 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
Hikmet Ali M. Celâl 
S. t M. V. Ö.Î .V. ZR;V* 
Dr. Eefik Ali Rana Muhlis 

vetlerinin yanlışlıkla kanun metnine konulmadı
ğı söylenmekle encümence kanun metnine hava 
kuvvetleri de eklenmiştir. Bu esasa göre anık-
.lanan kanun lâyihası müstacelen müzakere, edil
mesi dileğile Umumî heyetin tasvibine konmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunuldu: 

Beis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıd 

M. Ş. Özkan Mükerreni Unsal İhsan 
Kâtib 

Balıkesir Bursa Çorum 
Enver Dr. G. Kagraman Mustafa 

Erzurum Giresun tstanbul 
A. Arash Kâzım Akay Sadettin 

îzmir Kayseri Kırklareli 
K. İnanç A, Hümi Ş. ödür 

Kırklareli Manisa Mardin Yozgad 
M. Nuhid M. Turgud B. Erten 8. Içöz 

BÜTÇE ENCÜMENjİNÎN DE&ÎŞTÎRİŞÎ 

2006 sayılı kanunun ikinci maddesini değiştiren 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 - VI -1932 tarih ve 2006 sa
yılı kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

(Gümrük muhafaza umum kumandanlığının 
kara, deniz ve hava tasımlarına aid askerî kad
rosu 1453 sayılı kanunun ikinci maddesine gö
re kabul ve tasdik olunur). 

MADDE 2 — Olduğu gibi kabul 

MADDE 3 — Olduğu gibi kabul 
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S. Sayısı: 71 
.Kaçakçılığın men ve takibine dair olan kanunun ^ I. nci 
maddesinde yazılı müddetin uzatılması ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Adliye, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (l/l 124) 

T. C. 
Başvekâlet S-X/- 1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/3087 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1918 sayılı kanunun 71 nci maddesinde yazılı müddetin uzatılmasına ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair Adliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3l-X-Q34 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesüe birlikte sunul
muştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1918 numaralı kânunla kurulan adli ihtisas mahkemeleri kaçakçılık fiillerine aid davaların 
acele bitirilmesini ve faillerinin diğerlerine müessir ibret olacak kadar kısa bir zamanda ceza
landırılmasını ve bu suretle kaçakçılığın azalmasını temin eylediği cihetle kaçakçılığın tama-
mile önüne geçeebilmek için bu teşkilâtın bir müddet daha devamına ihtiyaç bulunduğundan 
mezkûr kanunun 71 nci maddesindeki 3 senelik müddetin 1937 yılı mayısının sonuna kadar 
uzatılması muvafık görülmüştür. 

Ancak adlî ihtisas mahkemesi kurulan bazı yerlerde kaçakçılık davaları orada ve o mah
kemenin vücuduna i htiyac bırakmayacak derecede azalmış olduğundan bu yerlerdeki adlî ihti
sas mahkemelerinin vekâletimizce kaldırılabilmesi için selâhiyet alınmasına lüzum hâsıl olmuş 
ve işbu kanun lâyihası bu esasa göre hazırlanmışttr. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
AdUye encümeni 24-^X1-1934 

Karâr No. 7 
Esas No. 1/1127 

Yüksek Reisliğe 

1918 sayılı kanunun 71 nci maddesinde yazılı 
anü&detm uzatılmasına ve bir madde eklenme
sine dair Adliye (bakanlığınca hazırlanan kanun 

lâyihası Adliye encümenine havale olunmakla 
Adliye vekili §. Saraçoğlu Beyin huzurile oku
narak görüşüldü: 



Kaçakçılığın önünü almak için yapılmış olan 
1918 sayılı kanunun takib ve muhakeme usul-. 
1 eril e cezaya dair olan hükümlerinin lüzum gö-
rükm yerlerde o kanunun beşinci teşkilât faslına 
göre üç. setıe müddetle kurulan Adliye ve Askerî 
ihtisas mahkemelerinde bakılıb görülmesi ka-
rarlaştırdmış ve bu müddet te yakında bitmek üze-
rc bulunmuştur. Bu lâyiha için ileri sürülen sc-
beblerde ka.çakçdık suçuna karşı alınan ttrbir-
leritı ihtisas mahkemelerinde yalnız bu işle 
uğraşılarak hususî usul ve merasim dairesinde 
çaibuk muhakemeler yapıldı karar verilmesi yö
nünden maksadı koruduğu vG^çok faide verdiği 
anlaşıldığından. mahkemeler için kanunda ta
yin olunan müddetin 1937 yılınrn mayıs ayı so
nuna kadar uzatılması gösterilmektedir. Bu dü
şünceler encümenimizce yerinde görülerek lâyi
hanın kabule değer olduğuna karar verilmiş ve 
ancak kaçakçılık suçu pek az olan yerlerde bu 
mahkemelerin kalmasına lüzum olmazsa Ba

kanlar heyetinin kararı ile kaldırılması hük
mü de doğru görülerek bu hüküm lâyihadaki 
gibi adlî ihtisas mahkemelerine münhasır bira-
kılmayıb adlî ve askerî malıkemelerin her 
ikisi için ihtiyaç ve lüzumu takdir ederek Ba
kanlar heyetinin mahkemeyi kaldırmaya karar 
vermesi suretinde ikinci maddede değişiklik 
yaprlmışıtr . 

Encümence söz birliği ile kaibul" olunan lâyi
ha, havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encü
menlerine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 

Ad. En. Rs. N. 

•Salâhattin 
Antalya: 

Haydar 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh at t in 

Çanakkale 
Osman Niyazi 

Kâ. * 
Trabzon 
Raif 

Kocaeli 
Ragib 

Erzincan Balıkesir 
Numam A, Tevfik Abdülhak Vasıf 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Kanar No. 22 
Msas No, 1/1121 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

11 - XII - 1934 

1918 saydı kanunun 71 nci maddesinde yazılı 
müddetin uzatılmasına ve kanuna bir madde ek
lenmesine dair olub Adliye encümenince müza
kereden sonra encümenimize verilmiş olan kanun 
lâyihası, inhisarlar vekâleti müsteşarı bulundu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Kaçakçılığın önünü almak için kurulan adlî 
ve askerî ihtisas mahkemelerinin müddetlerinin 
1937 yılı mayıs ayı sonuna kadar uzatılması encü
menimizee de faide! i görülmüştür. 

Kaçakçılık suçlarının çok azaldığı yerlerdeki 
Askerî ve mülkî ihtisas mahkemelerinin Bakan

lar Heyeti kararile kaldırılabilmesi de maslahata 
uygun bulunmuş ve lâyiha Adliye encümeninin 
tadili veçhile onaylanmıştır. 

Reisliğe sunulur, 
Maliye E. R. 
Güımüşane 
II. F. Ataç 

Ajza 
Kütahya 

M. M. 
İsparta 

Kemal Ünal 
Aza 

istanbul 
Naşid TJlug Hamdi Oürsoy 

Balıkesir 
T ahir Pertev 

izmir 
Kândl Dursun 

Kâtib 
Aydın 
Adnan 
Aza 

Diyaribekir 
Zülfü 

Konya 
Kâzım. 

( S Sayısı : 71 ) 



eîreümeııi 

T.B,M.M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 49 
Ehs Nö. 1/1124 

17 -XII -1934 

Yüksek Reîsîiğe 

1918 sayılı kanunun 71 »ei maddesinde ya
zılı müddetin »uzatılmasına ve 'bu kanuna-bir 
mâVKta eMenmesine dair oHKb Yüksek he l i se 
sunulan BaŞvekMetitl 8 teşrinievvel İ934 tarih 
ve 6/3087 sayılı tezTfgresiM Adliye ve Maliye 
encüm«»İ€rinm ıbu hususa dıar olan mazbataları 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti müsteşarı Adil 
bulunduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Kavakçılığın önünü almak mafesadile ve 
1918 sayılı kânun mücifbince üç sene müddetle 
kurulan Adlî ve Askerî ihtisas mahkemelerinin 
müddetlerinin 1937 yılı mayıs ayı sonuna kadar 
uzatılması ve kaçakçılrk suçlarının azaldığı yer
lerde Adlî ve Askerî ihtisas mahkemelerinin 
Bakanlar Heyeti kararile kaldmlalbilmesi için 
Bakanlar Heyetine salâhiyet verilmesi hususun-
çiaiki Adliye ve Maliye encümenlerinin düşünce

leri yerinde bulunmuş ve Adliye encümeninin 
düzelterek hazırladığı kanun lâyihası eneümeni-
mizce de oMuğu gibi onaylanmıştır. Mfüstîıçelen 
nrüızalrefe eSümesi dSleğile Umumî heyetin tas
vibine konulmak üzere Yuikfrek Iteislîğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 
Çorum . 

MvMafa 
İstanbul 
BMdÜtin 

Kş^lareli 
Ü.KaMd 

Mlardin 
ît. Erim 

R. V. M. M. Kâtib 
İsparta Bayazıd Balıkesir 

M. Unsal îhsan 
Erzurum 
A. ArasU 

İzmir 
K. tnmç 
Kırklareli 
ş.öâm 

Ydz^ad 
8. îç$z 

Enver 
Giresun 

Kâzım Akay 
Kayseri 

A. Hfömi 
Manisa 

M. İ%rgut 

(S Saytstr7t) 
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HÜKÛMİETÎN TEKLİFİ 

1918 numaralı kanunun (71)nci maddesinde ya
zılı müddetin uzatılmasına ve bu kanuna bir 

madde eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibine 
dair olan 1918 numaralı kanunun (71) nci mad-
desile tayin olunan müddet 1937 yılı mayısmm 
sonuna kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Adliye vekili adlî ihtisas mah
kemelerinden kalmalarına lüzum görülmeyenleri 
tora Vekilleri kararile kaldırır. 

MADDE 3 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic-
raya tçra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş, Saraçoğlu 

Ha. V. Mal V. 
Dr. T. Rüştü Fuad 

lk. V. S. 1. M. V. 
M. Celâl Dr. Refik 

31 - X - 1934 
M. M. V. Da. V. 

Zekâi Ş. Kaya 
Mİ V. Na. V. 

Abidin Ali 
G. 1. V. Zr. V. 

Ali Ramı Muhlis 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞÎ 

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibine 
dair olan 1918 sayılı kanunun 71 nci maddesinde 
konulmuş olan müddet 1937 yılı mayıs ayının 
sonuna kadar uzatılmıştır. 

' . • - , . - . . • 

MADDE 2 — Adlî ve askerî ihtisas mahke
melerinden kalmalanna lüzum görülmeyenler 
Bakanlar Heyeti kararile* kaldnılir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri günlemecin-
den hükmü yürür. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Bakanlar Heyeti memurdur. 

(S Sayısı: 71) 



S. Sayısı: 69 
Memurin kanunun 75 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair olan kanuna müzeyye! kanun lâyihası ve Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (I 904) 

r.e. 
Başvekâlet " 18-1 Il-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6İ639 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

2324 sayılı kanuna bir fıkra ilâvesi hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 13-M-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
.mucibesiie birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbalbı mucibe 

788 numaralı memurin kanununun 75 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan 2324 numaralı 
kanun memleket haricinde ikamet eden mütekaidlerin eenehi memleketlerde uzun müddet kalmala
rı nazarı dikkate alınarak bunların ikametlerinin bilhassa millî servet ve tasarruf noktasından 
Hükümetçe tayini zarurî görülmüş ve bu ma'ksadla tedvin edilmiş 'bulunuyorsa da gerek memurin 
kanununun 75 nci maddesi ve gerekse 2324 numaralı kanun sadece mütekaidleri nazarı dikkate al
mış ve ayni ehemmiyette tesiri haiz dul ve yetimleri hariç bırakmışlardır; Bunların ecnebi mem
leketlerde ikametleri de millî servet ve tasarruf ve döviz hareketleri noktasından ayni derecede 
ehemmiyeti haiz (bulunduğundan dul ve yetimlerin de 2324 numaralı kanun mucibince tanzim olu
nacak nizamname hükümlerine tâbi tutulması zarurî; görülmüş ve (bunu teminen merbut kanun 
lâyihası tanzim kdımnıştrr. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
encümeni ı 24-XI -1934 

Yüksek Reisliğe 

Karar No. 8 
Esas No. 1/904 

2324 sayılı kanuna bir f&ra ilâvesine dair müzakere olundu. 
olufe Başvekâletin 18 mart 1934 tarih ve 6/639 Mütökaidlerin ecnebi memleketlerde ikamet-
sayılı tezkeresile Büyük Meclise takdim ve en- leri, millî serveti ve döviz hareketini "korumak 
eümenimize havale huyurulan kanun lâyihası maksadile takyid edilmiş iken dul ve yetimle-
Maliye vekili Fuacl hazır olduğu halde tetkik ve rin de bu hükme tâbi olmasındaki zaruret encü-



— 2 — 
menimizee varid gfeülnıüş ve Mviha ibare tadi-
lile aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe araolunur. 
Maliye İ n ; Reisi M. M. 

' la 
H. Fehmi Kemal Turan 

Aza 
izmir 
Kâmil 

Aza 
istanbul 
Hamdi M. 

Aza 
JC#stamoöu 

Refik 

Aza 
Urfa 

Behçet 
Aza 

Aza 
Kütahya 
Naşid 

Pertev 
Diyarîbekir 

Zülfü "•> 

Bütçe enoümeni mazbatası 

T. BM, M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 53 
Esas No. 1/904 

Yüksek Reisliğe 

iv -MU-mu 

2324 sayılı kanuna bir fıkra ilâvesine dair 
ühııb Başvekâletin 18 mart 1934 tarih ve 6/639 
sayılı tezkeresi ile Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası ve Maliye encümeninin (bu meseleye 
dair olan maabatasr encümenimize havele edilmiş 
olmakla Muhasebat genel müdürü Memed Ali 
anık olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Memleket haricinde ikamet eden mütekaidle-
riri ikamet müddetlerinin Hükümetçe tayin ©dil-
rateskıi realb ettiren millî servet ve tsasarruf ve 
döviz düfümceleri; dul ve yetimler hakkında &a 
varid ve binaenaleyh bunların ̂  daayni hükme 
tâbi tutulması lâMmdır. Bu ciheti tsm^aiBİâ^an 
teklifi encümenimizde yerindie talmuş ve Maliye 
encümeninin lâyihasını olduğu gibioneykıittiştir. 

Müstacelen ve tercihan müzakere edilmesi 
clileğile Umumî heyetin tasvibine konmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıc 

M. Ş. Özkan M. Unsal İhsan 

Bursa Çorum 
Dr. G. Kağraman Mustafa 

Giresun İstanbul 
Kâzım Akay Sadettin 

Kayseri Kırklareli 
A. Hilmi M. Nahid 
Manisa Mardin 

T. fürkoglu B. Erten 

Kâtib 
l Balıkesir 

Enver 

Erzurum 
- A. Arash 

İzmir 
K. İnanç 

Kırklareli 
$. ödür 
Yozgad 
S.'lçöz 

(S.,Sayısı:: 69) 
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HÜKÜMETİN TBKLÎPÎ 

3324 numaralı kanuna bir fıkra İlâvesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2324 numaralı kanuna aşağı
daki fıkra ilâve edilmiştir:. 

«Bu madde hükmü umumî, mülhak ve hususî 
bütçelerden maaş alan mütekaidlerin dul ve ye
timlerine de şamildir». 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş.V. 
tsmet 

Da. V. 

13 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 

Ş. Kaya Dr, T. Rüştü 
Mf. V. 
Hikmet 

S. t. M. V. 
Dr. Refik 

Na. V. 
Ali 

G. t V. 
Ali Rana 

• III-1934 
M. M. V. 

Zekât 
Ma. V. 
Fuad 
îk. V. 
M. GelM 
Zr.-V. 
Muhlis 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 
2324 sayılı kanuna bir fıkra ilâvesine dair 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 2324 sayılı kanuna aşağıdaki 

fıkra ilave edilmiştir: 
« Bu madde hükmü umumî, mülhak ve hu

susî bütçelerden maaş alan memur ve mütekaid
lerin dul ve yetimlerine de şamildir». 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini tcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

»mmmm 

( S. Sayısı : 69 ) 





S.Sayısı: 72 
Memnu olmayan silâhların ne suretle satılabileceğine dair 
kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Dahiliye ve Maliye encü

menleri mazbataları (1/1121) 

r. e. 
' Başvekâlet 3X1-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı ; 6/3031 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Memnu olmayan silâhların ne suretle satılabileceği hakkında Dahiliye vekilliğince hazır

lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 24-X-934 tarihinde Yüksek Meclise ar^ı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı muçibeşile birlikte sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

1 — Yapılan tetkikat neticesinde memleket dahilinde işlenen suçların hemen ekserisinde sa
bıkalı ve şüpheli eşhasın yanlarında daima silâh bulundurmalarının mühim tesirleri olduğu ve 
bu kabil adamların çok defa redaeti ahlâkıyeleri icabı anî tesirlerle harekete geçerek suç işledikle
ri neticesine varıldığı cihetle halkın silâhtan tecrid edilmesi lüzumlu görülmüş ve bu hususta 
mesai sarfına başlanmıştır. 

2 — Bu sene zarfında memleket dahilinde 13 188 harb silâhı, 7 070 adi silâh, 5 000 yara
layıcı silâh toplanmış; bunlardan kullanılması memnu olanlar askerî makamlara, diğerleri de 
Maliyeye teslim olunmuştur. • 

3 —• Bu uğurda sarf edilen mesainin suçların azalması hususunda müsbet tesirleri de görül
müştür. ' ' " • ' • 

4 — Şu kadar ki devamlı bir zabıta faaliyetile alınan bu netice Maliyeye devrolunan veya türk 
ceza kanununun 36 ncı maddesi mucibince zabt ve müsaderesine hükmedilib de Adliyece yine 
bu makamlara teslim edilen silâhların serbestçe ve hiç bir kayde tâbi tutulmaksızın- tekrar satı
lığa çikarılmasile hiç derecesine indirilmekte, sabıkalı ye şüpheli eşhasın yeni baştan silâhlanma
sını intae etmektedir. • 

5 — Halbuki vekayiin azalması ve memleket dahilindeki sükûnun daha em'niyetli ve müsta
kar bir hal alması için halkın silâhdan tecrid edilmesi ve silâh taşımanın lüzum görülen ahvalde 
ve merciinden verilecek müsaadeye istinaden sırf muhâfâzai nefis maksadına maksur ve münhasır 
bulundurulması lâzım ve zaruridir. 

6 — Bu maksadın kolaylaştırılması ve bu yolda sarf edilen zabıta faaliyetlerinin musmir ol
ması için Maliyeee satılığa çıkarılan bu silâhlarla bayiler tarafmdan satılmakta olan ğayrimeımmı 
esliha satışının daha teminatlı bir usule raptı ve merciinden verilmiş 'silâh taşıma vesikasını hâ
mil bulunmayanlara her ne suretle olursa olsun silâh satılmamaşmın kanunî bir müeyyideye bağ
lanması lüzıımlu görülmektedir. 
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M. M. Ertcümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M M. Encümeni 

Karar No. 11 
Esas No. 1/1121 

27 - XI -1934 

Yüksek İteisliğe 

Memnu olmayan silâhların ne suretle satıla
bileceği hakkında Dahiliye vekilliğince hazırla
nan kanun lâyihası ile esbabı mueiibesinin gön
derildiğine dair Encümenimize verilen Başvekâ
letin 3 -XI -1934 tarih ve 6/3031 numaralı tez
keresine bağlı kanun lâyihası ve esbabı muci-
besi Millî ımüdafaa vekili Beyle Dahiliye vekâ
letinden gönderilen Emniyeti umumiye müdürü 
(bulundukları halde okundu ve görüşüldü. 

Memleket asayişinin iyi Ibir halde bulundu
rulması maksadım güden işibu kanun lâyihası 
ve eshabı muciıbesi yerinde görülmüş ve kanun 
lâyihasının ikinci- maddesine cephane kelimesi 
ilâve edilerek ve üçüncü maddesindeki son fık
rası «Ordunun işine yaramıyaeak silâhların hur

dasından istifade edilmek üzere imha olunur» 
şeklinde değiştirilerek diğer maddelerin aynen 
kabulüne karar verilmiştir. Havalesi veçhile 
evrak Dahiliye encümenine verilmek üzere yük
sek huzurunuza sunulmuştur. 

M. M. En. Rs. 
Giresun 
İhsan 

Cebelibereket 
Naci 

M. M. 
Diyarfbekir 

Kâzım 
Konya 

Ali Fuad 
Kars Malatya EMziz 
Faik M. Nedim A. S aff at 

İstanbul 
Ali Sadettin 

Kastamonu 
A, Hım 

Kâ. 
Güraüşane 

Kars 
Muhittin 

Elâziz 
Fuad Ziya 

Kırşehir 
L. Müfid 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
DaikiMye encümeni 

Karar No. 15 
Esas No. 1/1121 

10 - XII -1934 

Yüksek Başkanlığa 

Memnu olmayan «ilâhların ne suretle satıla
bileceği hakkında Dahiliye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekiller*Heyetince 24 -X-1934 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
inin lâyihasının esibaıbı mucibesile birlikte su
nulduğunu bildiren Başvekâletin 3 -XI -1934 
tarih ve 6/3031 sayılı tezkeresi encümenimize 
de havale büyurulmuş olmakla Emniyet işleri 
umum müdürünün bulunduğu 28 - XI -1934 te
ki toplantımızda Millî; Müdafaa encümeninin 
mazbatasile beraber okundu ve iş görüşüldü: 

Gerek memleket asayişinin iyi korunması ve 
gerek yapılan cürümlerin meydana çıkarılması 
bakımından silâh satanların sıkı bir murakabe 
altında bulundurulması lüzumlu olduğu izaha 
değmez bir hakikat olmasına ve kanunî mev
zuatımız arasmda silâh satıcılarının tâbi olaca

ğı kayidlere dair sarih ve kâfi hükümler bu
lunmamasına binaen teklifin pek yerinde oldu
ğu görüknüş ve lâyihanın az değişiklikle Ulu he
yetin iyi görüşüne sunulmasına karar verilmiştir 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Da. En. Beisi 

Tekirdağ 
G. Uyoadm 

Kâtib 
Kütahya 

E. V. 
Tekirdağ 

Aza 
Ordu 

M. Somer Ahmet İhsan Tokgöz 
Aza 

Çorum 
Kemal Alpsar 

Aza 
Trabzon 

F. özger 

Aza 
Antalya 

B. Kaplan 
Aza 

Zonguldak 
E. Vardar 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 
Aza 
Rİze 

Esad özoğuz 
Aza 
Ordu 

İsmail Çamaş 

( S. Sayısı : 72 ) 



Adliye encümeni mazbatası 

T. M. M. M. 
Adliye encümeni 19-XII-1934 
Karar No. 16 
Esas No. 1/1121 

Yüksek Başkanlığa 

Taşıması yasak olmayan silâhların alım sa
tımı hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanıb 
Başvekâletin 3 - X I I - 1 9 3 4 tarih ve 6/3031 sa
yılı yazısı ile Adliye eneikftenine verilen ka
nun lâyihası Dahiliye ve Millî Müdafaa en
cümenlerinin maz&atatarile birlikte Emniyet 
işleri umum nıiöiürü hazır - olduğu halde okun
du ve gereği düşünüldü: 

Lâyihanın yapılmasına sebeb olarak gösteri
len hususlar suç yapılmasının önünü almak ve 
asayişi korumak bakımından yerinde görülmüş 
ve diğer 'encümenlerin düşüncesi gibi bu ka
nunun kabulüne encümenimizee de onaylan
mıştır. 

Encümen sebebi aşağıda yazddığı üzere mad
delerde bazı değişiklikler yapmış ve bir madde 
ilâve etmiştir.: 

Birinci maddeye eklenen fıkra ile av* tezke
releri alanların av silâhlarını taşımaya izinli 
•olduğu gösterilmiştir. Av tezkereleri bir resim 
alınarak verilmekte ise de aid olduğu yerden 
av tezkeresi verilmeden evvel avcılık etmek is
teyenler hakkmda zabıta marifeti ile tahki
kat yaptırıldığından bu tahkik av silâhı taşın
masından doğabilecek mahzuru bu kanun ba
kımından ortadan kaldırılmağa yettiği düşünül
müştür. 

İkinci maddenin son fıkrasına dahi encümen
ce ilâveler yapılmıştır. Bununla encümenin dü
şündüğü nokta : Silâh alabilmek işin, öne* za
bıtadan silâh taşıyabilmek için yazılı izin almak 

bu kanunun 1 nci maddesile mecburiyet altına 
alınmasına göre izin belgesini alanlar silâh sa
tın aldıkları vakit ellerindeki izin (belgesine 
aldıkları silâhın cinsini, numarasını ve çapını 
satıcılar tarafından kaydolunması maksadı da
ha etraflı temin edeceğinden bu ve satıcıların 
her yedi gün sonunda satışları hakkında cedvel 
yapıb o yerine zabıta âmirine bildirmeleri mad
dede gösterilmiştir. 

Bu işin teferruatını yapılacak nizamnamede 
gösterilerek kolaylık usulleri bulunacağı tabiidir. 

Cepane satışlarında da defter tutulması 
mecburiyeti bu kanunun amacını koruyan bir ted
bir olduğu düşünülmüştür. 

Lâyihaya 3 ne» madde olarak encümence ko
nan hüküm şahıslar arasında yapılacak satışlara 

veya parasız verme hallerine karşı bir müeyyidedir. 
Zabıt v§ müsadere edilen silâhların Millî 

Müdafaa emrine verilmesi hükmü kâfi görülmüş 
ve verildikten sonra orduya yaramazsa imiha edil
mesi ve madenî kısmı eritilerek istifade edilmesi 
gibi hususların bu kanun yerine nizamnamede 
yer alması doğru olacağı düşüncesi ile buna dair 
olan maddenin son fıkraları kaldırılmıştır. 

Cezaî hükümden bahseden 5 nci maddede bu 
kanuna aykırı hareketin kabahat derecesinde bir 
suç olması kabul .olunmuş ve yalnız silâh satıcı
ları hakkında hapis ve para cezası miktarları 
gösterilmiş ye satıcılardan gayri kimselerin bu 
kanuna göre au§ sayılan .hareketleri için Türk 
ceza kanununun 544 maddesine göre cezalandı
rılması suretinde madde tertib edilmiştir. 

Bu kanun hakkında tatbik usullerini gösterir 
nizamname yapılması yolundaki Dahiliye encü
meninin kararına encümenimiz de iştirak etmiş 
ve ancak bu nizamname usulüne göre hazırlan-, 
mak için kanunun hükmü yürümeğe başlayacağı 
zamanın neşrinden bir ay sonra olması zarurî ol
duğundan 7 nci madde buna göre değiştirilmiş
tir. 

Lâyiha, yapılan değişikliklerle acele olarak 
görüşülüb onaylanması Genel heyete arzedilmek 
üzere Başkanlığa sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Salah Yargı Baif 

Aza Aza Aza 
Antalya Balıkesir Çanakkale 
Numan Yas fi Osman Niyazi 

Aza Aza Aza 
Edirne Erzincan Kayseri 

Hasayı Hmjri Abdülhak Fırat S. Azmi 
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V -
Asa 

Kayseri 
A. Tevfik Satır 

Aıza 
Kocaeli 

Ragıb Akça 

Aza -
Konya 
Ş. Höçek 

Aza 
Muğla 

N. Tuna 

Aza 
Tokad 

Nâzım Poroy 

Aza 
Tokad 
Resai 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Memnu olmıyan silâhların ne suretle satıtâbiîe* 
ceğine dair kanun lâyihası 

MADDE i — Silâh taşınla ruhsatnamesi oî-
mıyârt kimselere silâh satılamaz. Bu silâhların 
efrad arasında her ne suretle olursa olsun teda
vülü de ruhsatname kaydine tâbidir. 

MADDE 2 — Silâhçı dükkânları, silâhlarının 
nevi, cins ve çapını mahallin en büyük zabıta 
âmirine bir beyanname ile bildirmekle mükellef
tir. Her satış vakasını da sahibi olan kimsenin 
isim ve adresi ile beraber defterine kaydetmek 
mecburiyetindedir. 

MADDE 3 — Gerek ciheti adliyece ve gerek 
sair suretlerle Hükümetçe zapt ve müsadere edilen 
silâhlar taşınması memnu olsun olmasın Millî 
müdafaa vekâletine verilire 

Ordunun işine yaramıyacak silâhlar imha 
olunur. 

MADDE 4—- Bu kanunun birinci ve ikinci 
maddeleri hükümlerine muhalif hareket eden
ler sulh mahkemelerince bir aya kadar hapis 
veya 100 liradan 500 liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilirler. 

MADDE 5 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu

it. M. ENCÜMENİNİN DE&İŞTİRİŞİ 

Memnu atmayan süâİılarin ne•[suretle satılahile-
eeğine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 —> Silâh taşıma ruhsatnamesi ol
mayan kimselere silâh ve cepanesi satılmaz. 
Bu silâhların ve eepanesinin efrad arasında 
her ne suretle olursa olsun tedavülü de ruh
satname kaydine tâbidir. 

MADDE 2 •— Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Crerek ciheti Adliyece ve ge
rek sair suretlerle Hükümetçe zabt ve müsa
dere edilen silâhlar taşınması memnu plsun 
olmasın Milî Müdafaa vekâletine verilir. Or
dunun işine yaramayacak silâhların hurdasın
dan istifade edilmek üzere imha olunur. 

MADD*E 4 —' Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen. 
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİfttŞİ 

Yasak olmayan silâhların alım,, satımı kanunu 
lâyihası 

MADDE 1 — Silâh taşıma ruhsatnamesi ol
mayan kimselere silâh ve cepane satılamaz. Si
lâhlarla oepaneleıinin şahıslar arasında her ne 
suretle olursa olsun elden ele geçmesi halinde de 
ruhsatname aranması mecburidir. , 

MADDE 2 — Silâh satıcıları, silâhlarının ne
vi, cins ve çapını mahallin en büyük zabıta âmi
rine bir beyanname ile bildirmek ve kendilerin
den her silâh alan kimsenin ismils adresini bir 
deftere kaydetmekle mükelleftirler. 

MADDE 3 — Hükmen ve kanunen katı ola
rak zabt ve müsadere edilen silâhlar, taşınması 
yasak olsun veya olmasın, Milî Müdafaa vekâ
letine verilir. Ordunun işine yarayanlar orduca 
kullanılır, Ordu işine yaramayanlar hurdaların
dan istifade edilmek şartile yokedilir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi be-
nimsenilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerinin tatbik 
suretini gösterir bir nizamname yapılacaktır. 

(S. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Taşınması yasak olmayan silâhların alım satımı 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Silâh taşıma için resmî ma
kamdan yazılı izni olmayanlara silâh ve' cepane 
satılamaz. 

. Silâhlarla, cepanelerinin şahıslar arasmda ne* 
türlü olursa olsun elden ele geçmesi halinde de 
yazılı izin aranması mecburidir. 

Âv tezkereleri av silâhlarını taşimak için 
izin yerine geçer. 

MADDE 2 — Silâh satıcıları silâhlarının ne
vi, cins ve çapmı o yerin en büyük zabıta âmi
rine bildirmek ve kendilerinden her silâh alan 
kimsenin ismile adresini bir deftere ve cins, nu
mara ve çapmı satm alanm elindeki yazık izin 
kâğıdına kaydetmek ve her yedi gün sonunda 
bir cetvel yapıp zabıta âmirine büdirmekle mü
kelleftir. 

Oepane satanlar da kime ve ne kadar cepa
ne sattıiklannı deftere yazmağa mecburdurlar. 

MADDE 3 — Silâh taşımağa izinli olanlar 
silâhl&ntti sattıkları veya parastz verdikleri 
takdirde ellerindeki izin belgelerini zabıtaya 
geri vermeğe ve kime sattıklarını veya verdik
lerini bildirmeğe mecburdurlar. 

MADDE 4 — Adlî takib üzerine veya sair 
suretlerle Hükümetçe zabt ve müsadere edilen 
silâhlar taşıması yasak okun olmasm Millî Mü
dafaa bakanlığı emrine verilir. 

MADDE 5 — Bu kanun hüMmferine aykırı 
gidenlerden silâh satıcıları yedi günden bir aya 
kadar hafif hapis veya elli liradan üM yüz lira
ya kadar hafif para cezasına ve bunlardan baş* 
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fitt. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerinin tat
bik suretini göstermek üzere İcra Vekilleri He
yetince bir talimatname yapılacaktır. 

fctADDE t — Bu kamın hükümlerini icraya 
Maliye, Dahiliye, Adliye ve MÜlî müdafaa ve-

Bş. V. 
tsmet 
Da.V. 
8. Kaya 
Mî. V. 
Abidin 
S. I. M. V. 
Dr. Refik 

3*-X-1934 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu Zehâî 
Ha. V. Ma.V 

Dr. T. Rüştü Fmd 
Na. v: ' îk. v; 

• AH M. Celâl 
•ÇF..Î. V. Zr. V. 

AU Hana Muhlis 

M. M. E. 

MADDE û — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 1, — Hükümetin teklifi aynen. 
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S. Sayısı: 72 
Memnu olmayan silâhların ne suretle satılabileceğine dair 
kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Dahiliye ve Maliye encü

menleri mazbataları (l/l 121) 

T. C. 
Başvekâlet 3X1-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/3031 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Memnu olmayan silâhların ne suretle satılabileceği hakkında Dahiliye vekilliğince hazır

lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 24-X-ç)34 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
katımı lâyihası esbabı muçibesüe birlikte sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

1 — Yapılan tctkikat neticesinde memleket dahilinde işlenen suçların hemen ekserisinde sa
bıkalı ve şüpheli eşhasın yanlarında daima silâh bulundurmalarının mühim tesirleri olduğu ve 
bu kabil adamların çok defa redaeti ahlâkıyeleri 'icabı anî tesirlerle harekete geçerek suç işledikle
ri neticesine varıldığı cihetle halkın silâhtan tecrid edilmesi lüzumlu görülmüş ve bu hususta 
mesai sarfına başlanmıştır. 

2 — Bu sene zarfında memleket dahilinde 13 188 harb silâhı, 7 070 adi silâh, 5 000 yara
layıcı silâh toplanmış; bunlardan kullanılması memnu olanlar askerî makamlara, diğerleri de 
Mal iyeye teslim olunmuştur. 

3 — Bu uğurda sarfedilen mesainin suçların azalması hususunda müsbet tesirleri de görül
müştür, 

4 — Şıı kadar ki devamlı bir zabıta faaliyetilc alınan bu netice Maliyeye devrolunan veya t ürk 
ceza kânununun 36 ncı maddesi mucibince zabt ve müsaderesine hükmedilib de Adliyece yine 
bu makamlara teslim edilen silâhların serbestçe ve hiç bir kayde tâbi tutulmaksızın tekrar satı
lığa çrkarılmasile hiç derecesine indirilmekte, sabıkalı ve şüpheli eşhasın yeni baştan silâhlanma
sını intaç etmektedir. 

5 — Halbuki vekayiin azalması ve memleket dahilindeki sükûnun daha emniyetli ve müsta
kar ıbir hal' alması için halkın silâhdan tecrid edilmesi ve silâh taşımanın lüzum görülen ahvalde 
ve merciinden verilecek müsaadeye istinaden sırf muhafazai nefis maksadına maksur ve münhasır 
b ulun durulması lâzım ve zaruridir. 

6 — Bu maksadın kolaylaştırılması ve bu yolda sarfedilen zabıta faaliyetlerinin müsmir ol
ması için Maliyece satılığa çıkarılan bu silâhlarla bayiler tarafından satılnıa/kta olan gayriıneımnu 
esi İha satışının daha teminatlı bir usule raptı ve merciinden verilmiş silâh taşıma vesikasını hâ
mil bulunmayanlara her ne suretle olursa olsun silâh satılmamağının kanunî bir müeyyideye bağ
lanması lüzumlu görülmektedir. 



— 2 — 
M. M. Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M M. Encümeni 

Karar No. 11 
Esas No. 1/1121 

27 - XI -1934 

Yüksek Reisliğe 

Memnu olmayan silâhların ne suretle satıla
bileceği hakkında Dahiliye vekilliğince hazırla
nan kanun lâyihası ile esbabı nıucübesinin gön
derildiğine dair Encümenimize verilen Başvekâ
letin 3 - XI -1934 tarih ve 6/3031 numaralı tez
keresine bağlı kanun lâyihası ve esbaibı muci
zesi Millî müdafaa vekili Beyle Dahiliye vekâ
letinden gönderilen Emniyeti umumiye müdürü 
bulundukları 'halde okundu ve görüşüldü. 

Memleket asayişinin iyi ibir halde bulundu
rulması maksadını güden işbu kanun lâyihası 
ve esbabı mucibesi yerinde görülmüş ve kanun 
lâyihasının ikinci maddesine cephane kelimesi 
ilâve edilerek ve üçüncü maddesindeki son fık
rası «Ordunun işine yaramıyacak silâhların hur

dasından istifade edilmek üzere imha olunur» 
şeklinde değiştirilerek diğer maddelerin aynen 
kabulüne karar verilmiştir. Havalesi veçhile 
evrak Dahiliye encümenine verilmek üzere yük
sek huzurunuza sunulmuştur. 

M. M. En. Rs. 
Giresun 
İhsan 

Cebelibereket 
Naci 

Kars Malatya 
Faik M. Nedim 

M. M. 
Diyarfbekir 

Kâzım 
Konya 

Ali Fuad 
Elâziz 

A. Saffat 
İstanbul 

AU Sadettin 
Kastamonu 
A, Rıza 

Kâ. 
Gümüşane 

Kars 
Muhittin 

Elâziz 
Fuad Ziya 

Kırşehir 
L. Müfid 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 15 
Esas No. 1/1121 

10 - XII -1984 

Yüksek Başkanlığa 

Memnu olmayan .silâhların ne suretle satıla
bileceği hakkında Dahiliye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 24 - X -1934 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihasının esibaıbı mucibesile birlikte su
nulduğunu bildiren Başvekâletin 3 -XI -1934 
tarih ve 6/3031 sayılı tezkeresi encümenimize 
de havale buyurulmuş olmakla Emniyet işleri 
umum müdürünün bulunduğu 28 - XI -1934 te
ki toplantımızda Millî Müdafaa encümeninin 
mazbatasile beraber okundu ve iş görüşüldü: 

Gerek memleket asayişinin iyi korunması ve 
gerek yapılan cürümlerin meydana çıkarılması 
bakımından silâh satanların sıkı bir murakahe 
altında bulundurulması lüzumlu olduğu izaha 
değmez bir hakikat olmasma ve kanunî mev
zuatımız arasmda silâh satıcılarının tâbi olaca

ğı kayidlere dair sarih ve kâfi hükümler bu
lunmamasına binaen teklifin pek yerinde oldu
ğu görülmüş ve lâyihanın az değişiklikle Ulu he
yetin iyi görüşüne sunulmasına karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Da, En. Reisi 

Tekirdağ 
C. Uybad/ın 

Kâtib 
Kütahya 
M. Somcr Ahm< 

Aza 
Corum 

Kemal Alpmr 
Aza 

Trabzon 
F. özger 

R. V. 
Tekirdağ 

Aza 
Ordu 

t .İhsan T oluf öz 
Aza 

Antalya 
il. Kaplan 

Aza 
Zonguldak 
R. Vardar 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 
A'/Aİ 

Rize 
Esad özoguz 

Aza 
Ordu 

İsmail Çamaş 
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Adliye encümeni mazkrtası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 19 -XII -1934 
Karar No. 16 
Esas No. 1/1121 

Yüksek Bakanlığa 

Taşıması yasak olmayan silâhların alım sa
tımı hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanıb 
Başvekâletin 3 - X I I -1934 tarih ve 6/3031 sa
ydı yasası üe Adliye eneümeııine verilen ka
nım lâyihası Dahiliye ve Millî Müdafaa en-
cümeîderinin mazfeatalarile birlikte Emniyet 
işleri umum ısâdurü hazır olduğu halde okun
du ve gereği düşünüldü: 

Lâyihanın yapılmasına sebeb olarak gösteri
len hususlar suç yapılmasının önünü almak ve 
asayişi korumak bakımından yerinde görülmüş 
ve diğer encümenlerin düşüncesi gibi bu ka
nunun kabulüne eneümenimizee de onaylan
mıştır, 

Encümen sebebi aşağıda yazıldığı üzere mad
delerde bazı değişiklikler yapmış ve bir madde 
ilâve etmiştir. 

Birinci maddeye eklenen fıkra ile av tezke
releri alanların av silâhlarını taşımaya izinli 
olduğu gösterilmiştir. Av tezkereleri bir resim 
alınarak verilmekte ise de aid olduğu yerden 
av tezkeresi verilmeden evvel avcılık, etmek is
teyenler hakkında zabıta marifeti ile tahki
kat yaptırıldığından bu tahkik av silâhı taşın
masından doğabilecek mahzuru bu kanun ba
kımından ortadan kaldırılmağa yettiği'düşünül
müştür, 

ikinci maddenin son fıkrasına dahi encümen
ce ilâveler yapılmıştır. Bununla encümenin dü
şündüğü >nokta : Silâh alabilmek için, öncn za
bıtadan silâh taşıyabilmek için yazılı izin almak 

bu kanunun 1 nci maddesile mecburiyet altına 
alınmasına göre izin belgesini alanlar silâh sa
tın aldıkları vakit ellerindeki izin belgesine 
aldıkları silâhın cinsini, numarasını ve çapını 
satıcılar tarafından kaydolunması maksadı da
ha etraflı temin edeceğinden bu ve satıcıların 
her yedi gün sonunda satışları hakkında eedvel 
yapıb o yerine zabıta âmirine bildirmeleri mad
dede gösterilmiştir. 

Bu işin teferruatını yapılacak nizamnamede 
gösterilerek kolaylık usulleri bulunacağı tabiidir.. 

Oepane satışlarında da defter tutulması 
mecburiyeti bu kanunun amacını koruyan bir ted
bir olduğu düşünülmüştür. 

Lâyihaya 3 neü madde olarak encümence ko
nan hüküm şahıslar arasında yapılacak satışlara 

veya parasız verme hallerine İcarşı bir müeyyidedir. 
Zabıt ve müsadere edilen silâhların Millî 

Müdafaa emrine verilmesi hükmü kâfi görülmüş 
ve verildikten sonra orduya yaramazsa imha edil
mesi ve madenî kısmı eritilerek istifade edilmesi 
gibi hususların bu kanun yerine nizamnamede 
yer alması doğru olacağı düşüncesi ile buna dair 
olan maddenin son fıkraları kaldırılmıştır. 

Cezaî hükümden bahseden 5 nci maddede bu 
kanuna aykırı hareketin kabahat derecesinde bir 
suç olmasL kabul olunmuş ve yalnız silâh satıcı
ları hakkında hapis ve para cezası miktarları 
gösterilmiş ve satıcılardan gayri kimselerin bu 
kanuna göre suç sayılan hareketleri için Türk 
eeza kanununun 544 maddesine göre cezalandı
rılması suretiaade madde tertib edilmiştir. 

Bu kanun hakkında tatbik usullerini gösterir 
nizamname yapdması yolundaki Dahiliye encü
meninin kararına encümenimiz de iştirak etmiş 
ve ancak bu nizamname usulüne göre hazırlan
mak için kanunun hükmü yürümeğe başlayacağı 
zamanın neşrinden bir ay sonra olması zarurî ol
duğundan 7 nci madde buna göre değiştirilmiş
tir . 

Lâyiha, yapılan değişikliklerle a<;ele olarak 
görüşülüb onaylanması Genel heyete arzedümek 
üzere Başkanlığa sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Salah Yargı Raîf 

Aza Aza Ajza 
Antalya Balıkesir Çanakkale 
Numan Vasfi Osman Niyazi 

Aza Aza Aza 
Edirne Erzincan Kayseri 

Hasan Ha,yri. Abdülhak Fırat S. Azmi 
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4 -
Âza 

Kayseri 
. Teufik Satır 

Aıza 
Kocaeli 

Ragıb Akça 

Aza 
Konya 
Ş. Ilöçek 

Aza 
Muğla 

İV". Tuna 

Aza 
Tokad 

Nâzım Poroy 

Aza 
Tokad 
Kesai 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Memnu olmıyan silâhların ne suretle satılabile
ceğine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Silâh taşıma ruhsatnamesi ol
mıyan kimselere silâh satılamaz. Bu silâhların 
efrad arasında her ne suretle olursa olsun teda
vülü de ruhsatname kaydine tâbidir. 

MADDE 2 — Silâhçı dükkânları, silâhlarının 
nevi, cins ve çapını mahallin en büyük zabıta 
âmirine bir beyanname ile bildirmekle mükellef
tir. Her satış vakasını da sahibi olan kimsenin 
isim ve adresi ile beraber defterine kaydetmek 
mecburiyetindedir. 

MADDE 3 — Ö-erek ciheti adliyece ve gerek 
sair suretlerle Hükümetçe zapt ve müsadere edilen 
silâhlar taşınması memnu olsun olmasın Millî 
müdafaa vekâletine verilir. 

Ordunun işine yaramıyacak silâhlar imha 
olunur. 

MADDE 4 — Bu kanunun birinci ve ikinci 
maddeleri hükümlerine muhalif hareket eden
ler sulh mahkemelerince bir aya kadar hapis 
veya 100 liradan 500 liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilirler. 

MADDE 5 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

M. M. ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRİŞÎ 

Memnu olmayan silâhların ne suretle satılabile
ceğine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Silâh taşıma ruhsatnamesi ol
mayan kimselere silâh ve cepanesi satılmaz. 
Bu silâhların ve cepanesinin efrad arasında 
her ne suretle olursa olsun tedavülü de ruh
satname kaydine tâbidir. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Gerek ciheti Adliyece ve ge
rek sair suretlerle Hükümetçe zabt ve müsa
dere edilen silâhlar taşınması memnu olsun 
olmasın Millî Müdafaa vekâletine verilir. Or
dunun işine yaramayacak silâhların hurdasın
dan istifade edilmek üzere imha olunur. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen. 
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DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Yasak olmayan silâhların alım, satımı kanunu 
lâyihası 

MADDE 1 — Silâh taşıma ruhsatnamesi ol
mayan kimselere şuan ve cepane satılamaz. Si
lâhlarla cepanelerinin şahıslar arasında her ne 
suretle olursa olsun elden ele geçmesi halinde de 
ruhsatname aranması mecburidir. 

MADDE 2 —- Silâh satıcıları, silâhlarmrn ne
vi, cins ve çapını mahallin en büyük zabıta âmi
rine bir beyanname ile bildirmek ve kendilerin
den her silâh alan kimsenin ismile adresini bir 
deftere kaydetmekle mükelleftirler. 

MADDE S — Hükmen ve kanunen katı ola
rak zabt ve müsadere edilen silâhlar, taşınması 
yasak olsun veya olmasın, Milî Müdafaa vekâ
letine verilir. Ordunun işine yarayanlar orduca 
kullanılır. Ordu işine yaramayanlar hurdaların
dan istifade edilmek şartile yokedilir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi be
nimsenmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerinin tatbik 
suretini gösterir bir nizamname yapılacaktır. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞMİŞİ 

Taşınması yasak olmayan silâhların alım salımı 
hakkında kanun lâyihası , 

MADDE 1 — Silâh taşıma iğin resmî ma
kamdan yazılı izni olmayanlara silâh ve cepane 
satılamaz. 

Silâhlarla» cepanelerinin şahislar arasında ne-
türlü olursa olsun elden ele geçmesi halinde de 
yazılı izin aranması mecburidir. 

Av tezkereleri av silâhlarını taşımak için 
izin yerine geçer. 

MADDE 2 — Silâh satıcıları silâhlarmrn ne
vi, cins ve çapını o yerin en büyük zabıta âmi
rine bildirmek ve kendilerinden her silâh alan 
kimsenin ismile adresini bir deftere ve cins, nu
mara ve çapını satın alanın elindeki yazılı izin 
kâğıdına kaydetmek ve her yedi gün sonunda 
bir cetvel yapıp zabıta âmirine bildirmekle mü
kelleftir. 

Cepane satanlar da kime ve ne kadar cepa
ne sattıklarını deftere yazmağa mecburdurlar. 

MADDE 3 — Silâh taşımağa izinli olanlar 
sijâhlarmı sattaiklârî veya parasız verdikleri 
takdirde ellerindeki izin belgelerini zabıtaya 
geri vermeğe ve kime sattıklarını veya verdik
lerini bildirmeğe mecburdurlar. 

MADDE 4 — Adlî takib üzerine veya sair 
suretlerle Hükümetçe zabt ve müsadere edilen 
silâhlar taşıması yasak olsun olmasın Millî Mü
dafaa bakanlığı enirine verilir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerine aykırı 
gidenlerden silâh satıcıları yedi günden bir aya 
kadar hafif hapis veya elli liradan iki yüz lira
ya kadar hafif para cezasına ve bunlardan baş-
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fiü. 

MADDE 6 — Bü kanun hükümlerinin tat
bik suretini göstermek üaere Jera Vekilleri He
yetince bir talimatname yapılacaktır. 

MADDE 1 — Bu kattün hükümleriai icraya 
Maliye, Dahiliye, Adliye ve Millî müdafaa ve-
îdîîeri me^urtter. 

Bş. V, 
İsmet 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 
Abidin 
S. I. M. V. 
Dr. Refik 

2 
Ad.V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V." 

Dr. T. Rüştü 
Na. V. 
Ali -

G. î. V. 
Ali Bana 

4-X-1934 
-M. M. V. 

Zehâi 
• Ma. V 

Fuad 
îk. V. 

M. Celâl 
Zr.V. 
Muhlis 

M. M. E. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen. 
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Da, E, i Ad. E. 

MADDE 6 — Hükümetin 5 nci maddesi be-
nimseniimiştir. 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi be-
nimsenilmiştir. 

kalan Türk ceza kanununun 549 ncu maddesine 
göre mahkûm edilirler. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerinin tatbik 
suretini gösterir bir nazamname yapılacaktır. 

MADDE 7 — Bu kanun neşrinden bir ay 
sonra muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye 
bakanlan memurdur. 
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Da. E. 

MADDE 6 
nimsenilaniştir. 

MADDE 7 
nimsenümiştir. 

Hükümetin 5 nci maddesi be-

/ 

Hükümetin 7 nci maddesi be-

Ad. E. 

kalan Türk ceza kanununun 549 ncu maddesine 
göre mahkûm edilirler. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerinin tatbik 
suretini gösterir bir nizamname yapılacaktır. 

MADDE 7 — Bu kanun neşrinden bir ay 
sonra muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye 
bakanları memurdur. 

*>&<* 
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ö.§aytsri64 
iktısad m tasarruf cemiyetime armağan edilen sesli 

smerrftı makine sile parçaları ve teferruatından gümrük 
resmi ile başka vergi ve resimlerin alınmaması hakkında 

kanun layihası ve gümrük va inhisarlar ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (I 1176) 

7 1 C 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3431 

15'Xİ/TÇ34 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Milli iktısad ve tasarruf cemiyetine armağan edilen sesli sinema makinesi ile parçaları ve 
teferruatının gümrük resmi Ue başka vergi ve resimlerden muaflığı hakkında Gümrük ve İn
hisarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince ]{} -XII- 934 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Mucip sebepler 

İktısad ve tasarruf ülkülerini halka yaymakta Millî iktısad ve tasarruf eemiyetjnm çok bü
yük hizmeti 'vardır. Sesli sinemalar dahi bu hizmeti başa«jtaw*ı en kıymetli vasıtalarından 
biri4ir. Bunun için Rusyadan gelip cemiyete armağan edilen bir sesli sinema ftkn makinesi 
ile parçaları ve teferruatının gümrük resmile başka vergi ve resimlerden muaf tutulması mü-
nasib görülerek bir kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

T. Ü. M. M. 
G. ve İn. Encümeni 

Karar No. 5 
~ Esas No.1/1176 

Gümrük ve inhisarlar encümeni madbatasî 

İ6-Xlî-İ934 

Yüksek îteislige 

Millî iktısad ve tasarruf cemiyetine arma
ğan edilen sesli sinema makinesi ile parçaları 
Ve teferruatının gümrük resmi ile 'başka vergi 
Ve resimlerinin bağışlanması ıhakkında Gümrük 
Ve inhisarlar vekilliğince anıklanan ve İcra Ve
killeri heyetinin 10 - XII -1934 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırıla

rak Yüksek Başvekilliğin İ5 --XJ1 - İ934 tarih v<* 
6/3431 sayılı teakeresile gönderilen mucib se-
bebler madbatalı kanun lâyihası Gümrük umum1 

müdürü anık olduğu halde okundu ve görüşüldü: 
Hükümetin gösterdiği mucib sebebler encü-

menimizee de uygun görülmüş ve kanunun mad
desinde bazı kelime değişikliği ve kısaltma yapı-



mak surMite kaibuİ edilerek Bütçe encümenine 
verilmek üzere ilişik evrakîle birlikte Yüksek Re
isliğe sumılmııştur. 
G. ve in, E. Rs. M. M. Kâtib 

Çorum Ordu Balıkesir 
İsynct A. Şevket Vasfı 

Aza 
Sindb 
Hulusi 

Aza 
Kırşehir 
?. Dursun 

Aza 
Trabzon 

Daniş 
Aza 

Samsun 
Memed 

Aza 
Kocaeli 

Ali 
Aza 

Cel#übereket 
İbrahim Mete 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 

Karar No. 51 
Esas No. 1/1176 

Yüksek Reisliğe 

17 -XII - 1934 

Millî iktosad ve tasarruf cemiyetine armağan 
edilen sesli sinama makinası ile parçaları ve te
ferruatının gümrük resmi ile başka vergi ve re-
resimlerden muaflığı hakkında Hükümetçe hazır
lanıp Başvekâletin 15 kânunuevvel 1934 tarih ve 
6/3431 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar encü
meninin bu işe aid olan mazbatası Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti müsteşarı anık olduğu halde 
okundu ve konuşuldu. 

Hükümetin teklifinde gösterilen mueib sebeb-
ler ve Gümrük ve inhisarlar encümeninin müta-
leası varid görülerek bu encümen tarafındanjka-
ıbul edilen kanun lâyihası olduğu gibi encüme-
nimizce de onaylanmıştır. 

Müstacelen müzakere edilmek üzere .Umumî 
Heyetin tasvibine konması dileğile Yüksek Reis
liğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıd 

M.Ş. Özkan M. 
Bursa 

Unsal İhsan 
Çorum 

Dr. G. Kağraman Mustafa 
Giresun 

Kâzım Akay 
Kayseri 
A. Hilmi 

Manisa 
M. Turgud 

İstanbul 
Sadettin Rıza 

Kırklareli 
Ş. Ödür 

Mardin 
R. Erten 

Kâtib 
Balıkesir 

Enver 
Erzurum 
A. Araslı 
İzmir 

K. İnanç 
Kırklareli 
M. Nahid 

Yozgad 
S. Içöz 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Millî iktısad ve tesarruf cemiyetine armağan 
edilen sesli sinema makinesi ile parçaları ve 
teferruatının gümrük resmi ile başka vergi ve 
resimlerden muaflığı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sosyalist Sovyetist Cumhuri
yetleri birliği tarafından Millî iktısad ve tasarruf 
cemiyetine armağan edilmiş ve tâbi olduğu re
simlerin tahsili tecil edilmek suretile geçirilmiş 
olan sesli sinema makinesi ile parçaları ve te
ferruatının gümrük resmi ile başka vergi ve re
simleri affedilmiştir. ı i" 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Gümrük ve İnhisarlar vekili memurdur. 

10-XII-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

İsmet İnönü Ş. Saraçoğlu Z. Apaydın 
Da, V. H. V. V. Ma. V. 

Şr Kaya Ş. Kaya Fuad Ağrdlı 
Mf. V. Na.V. İk. T. 

Abidin özmen Ali Çetin Kaya 
S. t M. V. Ğ. t V. Zr. V. 

Dr. Refik Saydam Hana Tarkan Muhlis Erhuen 

GÜMRÜK VE İNHİSAİlLAfe ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎBÎŞÎ 

Millî iktısad ve tasarruf cemiyetine armağan 
edilen sesli sinema makinesi ile parçaları ve -
teferruatından gümrük resmi ile başka vergi 
ve resim alınmaması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sosyalist Sovyetist Cumhuri
yetleri birliğinin M^lî iktısad ve tasarruf cemi
yetine armağanı olan sesli sinema makinesi ile 
parçalan ve teferruatı vergi ve resimsiz olarak 
gümrükten geçirilir. 

MADDE 2 ~ HükûmetinM gibi. 

MADDE 3 — Hükûmetinki gibi. 
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S. Sayısı: 70 
11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 49 uncu madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Gümrük 

ve inhisarlar, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/468) 

T.C 
Başvekâlet 26-U-1932 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3164 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
Gümrük ve İnhisarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19-XII-932 tarihli 
içtimaında Yüksek Melise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Gümrük kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra ilâvesi -hakkındaki kanun lâyihası
nın esbabı mucibesi 

Bir ecnebi memleketten gelib Türkiyeden geçerek diğer bir ecnebi memlekete giden eşyanın ilk 
gümrükten şevki tarihinden itibaren altı ay zarfında son gümrükten memaliki ecnebiyeye keyfi
yeti ihracı alelûsul isbat edildiği takdirde reddedilmek üzere gümrük kanununun 48 nci maddesi 
mucibince iLk gümrükçe ithalât resmi nakten veya seneden taihtı temine alınmakta ve yine kanunu 
mezkûrun 49 neu maddesi hükmüne tevfikan transit eşyasının son gümrükten imrar olunduğu müd
deti miuayyene zarfında ve usulü dairesinde işba t olunmadığı takdirde, temin edilen gümrük resmi 
tevkif veya tahsil ile irad kaydolunmaktadır. 

Ahiren îrana nakledilmek üzere Trabzon gümrüğünce muamelei rüsumiyesi ifa ve Kızıidizeye 
sevkedilen eşyadan bir kısmı esnayi rahta gasb ve sirkat edilmiş ve keyfiyet Hükümet ve mahkeme
ce tesbit olunmuş iken çalman eşyanın resimden istisnası hakkında kanunda bir sarahat olmadığı 
ve bu eşya dahilde kaldığı cihetle, gümrük resmi ashabından aranılmakta bulunmuştur. 

Ashabı eşyanın hem zararını, hem de resim tediyesi mecburiyetinden dolayı şikâyetlerini ınueib 
olan bu kabil hâdiselerde kendilerine kusur atfedilmesini mümteni kılan (hususiyet, bu ve emsali hâ
diseler için kanunun boşluğunu dolduracak bir hüküm tedvinini zarurî kılmış ve ledettetkik baş
lıca Avrupa Devletleri mevzuatında da dahilde duçarı telef ve zıya olan transit eşyasından rüsum 
taleb edilmemesi esas ittihaz edildiği anlaşılmış olmasına binaen sirkat veya gasbedildiiği tahkikatı 
mülkiye ve mahkeme ilâmı ile sabit olan eşya için sahihlerinden vergi ve rüsum aranılmayarak mat-
lûbat hakkında sarik veya gasiblarına müracaat olunacağını tazamımun eden bir maddei kanuniye 
lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 



Gümrük ve inhisarla 

T. B. M. M. 
Gümrük ve 1. encümeni 

Karar No. 3 
Esas No 1/468 

Yüksek 

14 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 
49 ncu maddesine Ibir fıkra ilâvesi hakkında 
Gümrük ve İnhisarlar vekilliğince hazırlanan 
ve tcra Vekilleri Heyetinin 19-XII -1932 ta
rihli toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyîbasile esbabı mueibesinm gön
derildiğine dair \Başvekâleti Celilenin 26-XII-
1932 tarih ve 6/3164 numaralı tezkeresi Encüme
nimize havale buyurulmuş olmakla Gümrük ve 
İnhisarlar vekâleti müsteşarı beyin hüzünle 
mütalea ve tetkik olunudu: 

Gümrük ve İnhisarlar vekilliğinin esbabı mu-
cibesinde: Bir ecnebi memleketten gelip Türki-
yeden geçerek diğer ıbir ecnebi memlekete giden 
eşyanın ithalât resminin sureti temin ve reddi 
hakkında, gümrük kanununun 48 ve 49 cu mad
deleri ahkâmı tatbik edilmekte ise de Türkiye 
dahilinde gasb ve sirkat gibi mücbir sebeblerle 
zayi olduğu mülkî tahkikat üzerine mahkeme 
ilâm ile tahakkuk eden eşya hakkında mezkûr 
maddelerde sarahat olmadığından zayi olan 
eşya resminin tevkif ve tahsili transit tacirleri
nin hem eşya zararını hem de resim tediyesini 
istilzamı ettiğinden zıyaı tahakkuk eden eşyadan 
kısmen veya tamamen resim alınmaması Hükü
metçe muvafık görülmüştür, 

Bilhassa İran transitinin iktisadî ehemmiyeti 
aşikâr olup bu hususta alınacak esaslı tedbir 
transit yollarının katî surette emniyetini tesis 
olmakla beraber bazı hususiyet ve zaruretlere 
binaen Hükümetin bu baptaki teklifi muvafık 
görülmüş ise de, madde metninde gasp ve sirka-

2 — 
• encümeni mazbatası 

12 - / / / -1933 

Reisliğe 

ti ti mülkî tahkikat ve mahkeme ilâmile isbatı 
ifadesi, hâdisat ve takibatın muhtelif netayicine 
nazaran, maksadı temin edemiyeeeği mütalea kı
lınmıştır. 

Meselâ: yağma edilen veya çalınan eşyanın 
kısmen veya tamamen elde edilmesi suretilc suç
ların meşhud suç halinde tutulmuş olması veya 
suçlular tutulmamakla beraber vakanın meşhud 
suç halinde tesbit edilmiş bulunması zabıtai adliye 
tahkikatı ile tasibit ve en büyük mülkiye memur
luğun ca teyid olunması neticeleri hâsıl olabildi
ği gibi eşya kısmen veya tamamen elde edil
mediği halde yağnıa edenler veya çalanlar tutula
bilir.. Ayni /.atmanda eşya kısmen veya tama
men elde edildiği halde yağma edenler ve ça
lanlar elde •edilmiydbilir. Binaenaleyh muhtelif 
neticelere göre mülkî tahkikatın kâfi gelebile
ceği şekiller ile ımahkeme ilâmının istihsali 
mümkün olacak şekillerinin bittetkik tesbit i ile 
maksadın suhulet ve emniyetle teminini ieab 
edecek metnin ona göre Adliye encümenince ta-
dilen tanzimi encüımenimizce münasib görülmüş, 
bütçeye1 de taallûku bulunmuş olmakla Adliye 
ve Bütçe encümenlerine de havale buyurulması 
zımnında Yüksek Reisliğe arzoluıuır. 
(i. ve I. "Kn. Ks. M. M. Kâ. 

Çorum Ordu Cebelibereket 
İsmet A. Şevket ÎT. Basri 

Kırşehir Trabzon Samsun 
Serdar Danış Mehmed 

Malatya Bursa Cebelibereket 
Talât Başım Rüştü. İbrahim 

( S. Sayısı : 70 ) 
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Adliye encüm 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 

-Karar No. 9 
Esas No. 1/468 

Yüksek 

11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 49 
ncu maddesine bir fıkra ilâvesi (hakkında Güm-
rük ve inhisarlar vekilliğince hazır]anıb îcrn 
Vekilleri Heyetince kabul edilerek Başvekâletin 
26 kânunuevvel 1932 tarih ve 6/3164 numaralı 
tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun 
lâyihası evvelâ Gümrük ve inhisarlar encüme
nine havale edilmiş ve bu encümen tetkikatmı 
havi mazbata ile (birlikte encümenimize tevdi 
edilmiş ölub Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
müsteşarı ve Hukuk müşaviri beyler huzurile 
tetkik ve müzakere olundu. 

Bir ecnebi memlekete götürülmek üzere 
gümrüklerimizden giren transit eşyasının mem
leket dahilinde sirkat veya gasb suretile ziyaı 
halinde sahihlerinden gümrük resminin alın
maması münasib olacağından bu maksadı temin 
için gümrük kanununa (bu yolda bir hüküm ilâ
vesinden ibaret olan kanun lâyihası esas itiba-
rile kabul edilmiştir. 

Ancak lâyihada ziya sebebleri sirkat veya 
gasîb suretlerine hasredilmiş oluıb bunlardan 
gayrimücbir sebebler tesiri altında telef ve zi
ya vukubulursa yine vergi ve resim alınmaması 
dahi muvafık görülerek mücbir sebebler tabiri-
le ziya sebebleri tevsi olunduğu gibi sirkat ve
ya gasb tabirleri yerine maksadı daha ziyade 
temin edeceği mülâhazasile gasb veya yağma ta
birleri istimal olunmuştur. Kendiliğinden bozu
lan ve mücbir hallerin tesirile hasara uğrayan 
eşyanm bu hükümden istifade etmemesi dahi 
tabiî görülerek maddeye ona göre bir kayid 
ilâve edilmiştir. Bundan başka lâyihada mücbir 
sebeblerin ve bunların doğurduğu ziyaların 
mahkeme ilâmı ve tahkikatı mülkiye ile sabit 
olması lâzrmgeleceği zikredilmiş ise de alâka
darları hem mülkî tahkikat ve hem de mahkeme 
ilâmile isbata mecbur tutmak onlara bilâlüzum 

fazla külfet tahmil etmek olacağından mücbir se
beblerin nelerden ibaret olabileceği tahlil edile
rek bunların mahiyetleri itibarile bazıları 
cürmümeşhud halinde vukuhıılmuş gasb veya 
yağmadan diğerleri de meşhur ve malûm hâdi-

( S . Saj 

eni mazbatasf 

İ7-XII-1933 

Reisliğe 

şelerden ibaret olabileceği ve bunlardan maada 
şekillerde tezahür edebilen mücbir sebebler da
hi vukufoulabileceği neticesine varılmış, bun
dan dolayı hem suiistimale ve binnet^ce güm
rük varidatının ziyama sebeb olmamak ve hem 
de alâkadarları lüzumsuz ve uzun külfet ve mera
simden kurtarmak maksadile mücbir sebebler cür-
mümeşhud şeklinde veya malûm ve meşhur 
hâdiseler suretinde tecelli ederse hâdisenin ne
vine göre alâkadarların müddeiumumilerden ve
ya idare heyetlerinden alacakları evrak ve maz
bata île iddialarını ispat eylemelerine müsaa
de olunmuş ve ancak bu vesaik kanaat bahşol-
madığı takdirde gümrük müdürleri de evvelce 
temin eyledikleri rüsumu iadeye mecbur edilme
miş ve bunların kararlarını kabul etmek isteme
yen alâkalıların idarî yoldan itiraz hakları ka
bul olunmuş ve maada hallerde tecelli edecek 
mücbir sebeblerin vukuu iddiasının dahi mut
laka mahkeme ilâmile isbatı lâzmıgeleceği esa
sı mahfuz tutulmuştur. 

Bütün bu noktaları ihtiva eylemek ve ilâve 
edilen hüküm ile bu maddenin ihtiva eylediği 
asıl hükmün ilk okunuşla anlaşılabilmesi için 
49 ncu maddeye bir fıkra ilâvesinden sarfınazar 
edilerek 49 ncu madde yerine kaim olmak üze
re yenj. vazedilen hükümler ile, değiştirilmeyen 
hükmü ihtiva eder şekilde yeniden bir madde 
yazılmıştır. 

Müzakere esnasında bu gibi hallerde alâka
darları bağlayan altı aylık müddet tahkikat ve
ya muhakeme sebebile geçmiş olursa bu vergi 
ve resimleri alamayacakları mülâhaza edilerek 
maddeye tahkikat veya muhakeme ile geçen 
müddetin altı aya mahsub edilmemesi yolunda 
bir hüküm ilâvesi düşünülmüş ise de yapılan 
müzakere neticesinde bu sebeblerle geçecek za
manın altı aydan mahsub edilmeyeceği taba ve 
ahkâmı umumiye ieabatından görülmekle bu ci
hetin yeniden kanuna yazılması zaid görülmüştür. 

Bazı kelime değişikliklerile muvakkat madde 
dahi yeniden yazihBsştır. 

Encümenimizee bu şekilde tadilen kabul 

t : 70-) 
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olunan lâyiha arz ve takdim olunur. 
Ad. En. Rs. Bu. M. M. Aza 

Çorum Trabzon Antalya 
Münür Raif Haydar 

Aza 
ntalya 
uman 

Aza 
Çanakkale 

Osman 'Niyazi 

Aza 
Kayseri 
S. Azmi 

Aza 
Tokad 
Nâzmı 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Maliye encümeni 

Kamr No. 28 
Esas No. 1/468 

13 - XII - 1934 

T. B. M. M. Reisliğine 

11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 49 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair Hükümetçe 
Büyük Meclise sunululb Gümrük ve inhisarlar 
ve Adliye encümenlerinde müzakereden sonra en
cümenimize havale edilmiş olan kanun lâyihası 
Gümjrük ve inhisarlar vekâleti müsteşarı hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Memleket içinde mücbir sebeblerle telef ve za
yi olan transit eşyadan gümrük resmi alınmaması 
esası encümenimizce de tasvib edilmiş ancak ya
pılan yazı değişikliklerile vuzuh verilmiştir. 

Meşhujd suç halindeki gasıb ve yağmalarda 
Cumhuriyet müddeiumumilerinin verecekleri bel
gelerle diğer hallerde idare heyetlerinin verecek
leri mazbataların, gümrük idarelerince ıt
lak halinde reddedilmesini ve hak sahiblerinin 
idarî yoldan itiraza sevkolunmasmı encümenimiz 
doğru bulmamıştır. Encümenimiz gümrük mü
dür ve başmüdürlerinin varaka veya mazbatala
rın noksanlarının tamamlanmasını tanzim eden 
makamlardan istemelerini tasrih etmiştir. Müdür 
veya başmüdürler usullerine uygun varaka ve. 
mazbataları kabul ederek teminatı geri verebile

cekleri gibi her hangi bir vaziyette red yenine 
mercilerinin kararım alacaklardır. Vekâletçe 
alınmış bir karar üzerine idarî kaza yoluna mü
racaat daha doğru bulunmuş ve bunda halk 
için de kolaylık görülmüştür. 
- Transit eşyayı taşımak üzere gümrükçe te

minata bağlanarak memlekete giren nakil vası
talarının da telef ve zayi olması ihtimali düşü
nülmüş maddeye bunlar da ilâve edilmiştir. 

Muvakkat madde de nakil vasıtaları ilâve 
edilmek suretile tadil edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye E. R. 
Gümüşane 
H. F. Maç 

Aza 
Balıkesir 

Pertev 
Aza 

izmir 
Kâmil Dursun 

M. M. Kâtib 
İsparta , Aydın 

Kemal Ünal Adnan 
Aza 

Diyarbekir 
Zülfü 

Aza 
Manisa 

Tahir 

Aza 
istanbul 

Hamdi Gürsoy 
Ajza 
Kütahya 

Naşid JJlug 

Bütçe encümeni mazbatası 

Î.B.M.M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 52 
Esas No. 1/468 

Yüksek Reisliğe 

17 - XII -1934 

11 nisan 1934 tarihli gümrük kanununun 
49 ncu maddesinin değiştirilmesine dair olub 

Başvekâletin 26 - XII -1932 tarih ve 6/3164 sa* 
yılı tezıkeresile Yüksek Meclise sunulmuş olan 

( S. Sayısı : 70 ) 



kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Adli
ye ve Maliye encümenlerinin mazbataları Güm
rük ve inihisarlar vekâleti müsteşarı bulunduğu 
halde okundu ve konuşuldu. 

Bu değişikliği icaib ettiren şebekleri göz 
önüne alan encümenimiz Maliye encümeninin 
fikirlerine iştirak etmeği muvafık bulmuş ve bu 
encümen tarafından "hazırlanan lâyihayı olduğu 
gibi (kabul etmiştir. 

Müstaeelen müzakeresi dileğile Umumî heye
tin tasvibine konulmak üzere Yüksek ReivSİiğe 

sunuldu. 
Beis B. V. M. "M. Kâtib 

Burdur İsparta Bayazıd Balıkesir 
M. Ş. Özkan M. Unsal İhsan Enver 

Çorum Erzurum Giresun 
Mustafa A. Arash Kâmım Akay 

tzmir Kayseri Kırklareli 
K. İnanç H. Hümi Ş. ödül 

Kırklareli Yozgad 
M. Nakid S. îçöz 

( Ö. Sayısı : 70) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

11 nisan 334 tarihli gümrük kanununun 49 ncu 
maddesine bir- fıkra ilâvesine dair kanun lâyihan 

MADDE 1 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun 49 ncu maddesine aşağıdaki fıkra 
ilâve edilmiştir: 

( Ancak hududu millî dahilinde sirkat veya 
gasb suretile zıyaı tahkikatı mülkiye ve mah
keme ilâmı ile sabit olan eşyanın vergi ve re
simleri sahiblerinden aranılmaz ve bu matlubat 
için sarik veya gasıblerine müracaat olunur). 

6 r- • 
ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 49 ncu 
maddesini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 11 nisan 334 tarihli gümrük ka
nununun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

. Transit eşyasının son gümrükten imraa* 
olunduğu müddeti muayyene zarfında ve usulü 
dairesinde ispat olunamadığı takdirde temin edi
len gümrük resmi tevkif veya tahsil ile irad 
kaydolunur. 

Şu kadar ki eşyanın bozulması veya hasara 
uğraması hali müstesna olmak üzere Türkiye 
smırlan içinde miücbir sebeblerden dolayı telef 
ve zayi olan eşyanm vergi ve resimleri sahible
rinden aranmaz. Mücbir sebeblerin ve doğur
dukları telef ve zıyalarm mahkeme ilâmile is
pat edilmesi lâzımdır. 

Ancak telef ve zıyaı doğuran mücbir sebeb-
ler meşhud suç şeklinde vukubulmuş gasb veya 
yağmadan ibaret olursa hazırlık tahkikatı üze
rine Cümlhuriyet müddeiumumilerinin verecek
leri varakalarla, şayed bu telef ve zıya meşhur 
ve malûm diğer nevi hâdiseler neticesi ise bu 
bab ta yapılacak tahkikat üzerine mahallî idare 
heyetlerinin verecekleri mazbatalarla alâkadar
lar, teminat almış olan gümrük idarelerine mü
racaat ederler. O mahallerde gümrük mlüdür ve
ya başmüdürleri tarafından bu evrak üzerine 
teminatın iadesi hakkında bir karar verilir. Bu 
karar aleyhine alâkadarların idarî yolda itiraz 
haklan vardır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun hükmü, 
meriyetinden evvel sirkat veya gasbedilen ve 
henüz vergi ve resimleri tahsil edilmemiş olan 
eşyaya da şamildir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye, 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun hüküm
leri meriyetten evvel bu şekilde telef ve zayi 
olubda henüz vergi ve resimleri tahsil veya irad 
kaydolunmayan transit eşyasına da şamildir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini Adliye, 

X S, Sayısı: 70) 
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MALÎYE ENCÜMENÎNÎN DEĞtŞTÎRÎŞÎ I 

.11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 49 nou 
maddesini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 11 nisan 334 tarihli gümrük 
kanununun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Transit eşyanın son gümrükten çıkarıldığı 
yazılı müddeti içinde ve yollanna uygnm olarak 
ispat edilemezse, temin olunan gümrük resmile 
başka vergiler irad kaydedilir. 

Türkiye sınırlan içinde mücbir sebeblerden 
dolayı telef ve zayi olan teminata bağlı transit 
eşyasile bunların nakil vasıtalarının vergi ve 
resimleri sahiblerinıden aranmaz. Eşyanın bo
zulması veya hasara uğraması bu hükmün dı-
şmdadrr. 

Mücbir sebebler ve doğurduklan telef ve zi
yalar mahkeme ilâmile ispat edilir. 

Ancak telef ve zıyaı doğuran mücbir sebeb
ler meşhud suç şeklinde işlenmiş gusb ve yağma | 
olursa hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet | 
müddeiumumileri alâkalılara bir belge verirler. 

Eğer bu telef ve zıya herkesçe bilinen ve du
yulan başka türlü hâdiseler yüzünden olmuş ise 
o yerin idare heyeti bunu tahkik ederek bir maz
bata verir. ! 

Alâkalılar yukandaM belge veya mazbatayı 
teminatı almış olan gümrük idaresine verirler. 

Gümrük idareleri lüzumunda bunlan veren 
makamlarla muhabere ederek eksikleri tamam
landığında teminatı gperi verir. 

Gümrük idareleri teminatı geri vermedikleri 
hallerde alâkalılar vekâlete itiraz ederler. Ve
kâlet kararlan aleyhine idarî kazaya gidilir. 

Teminata bağlı transit eşya nakil vasrtalan-
nrn telef ve zıyaı idare heyeti mazbatasile ispat 
edilebilir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yetinden evvel birinci maddedeki şekillerde te
lef ve zayi olubda henüz vergi ve resimleri tah
sil veya irad kaydolunmayan transit eşyasile 
bunların nakil vasrtalan da bu kanun hüküm
lerine tâbidir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini Adliye, I 

( S. Sayısı : 70 ) 
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Hft, 

Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

19-XII-1932 
Bş. V. M . V. M. M. V. Da. V. 
tsmet Yusuf Kemal Zekât Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mi. V. 
Dr. T. Rüştü M. AhdülhaUk Dr. Reşid Galib 

Na. V. lk. V. S. î. M. V. 
Hümi M. Celâl Dr. Refik 

G. 1. V. Zr. V. 
AU Hana Muhik 

Ad. E. 

Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri yerine 
getirir. 
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Mal. E. 

Maliye ve öüanrük ve inhisarlar vekilleri yerine 
g®Ürir. 

)>m<t 
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