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1 — SABIK ZABIT HULlSASI 

Tekrar a§ikta kalan memurlarm maaslarma dair 
mazbata miizakereden sonra enciimene iade olundu. 

Borglu memur veya miistahdemlerin maas veya iic-
retlerinin haczine, 

Iki kisinin oliim cezasma c,arptirilmasma dair maz-
batalar kabul edildi. 

Biiyiik Millet Meclisi 1935 yili ikinci tesrin ayi he-
sabi hakkindaki mazbata da okundu. J 

Bina vergisi kanununa bazi maddeler eklenmesine j 
dair kanun layihasinm bir maddesi enciimene tevdi ve i 
diger maddeleri kabul olundu. 

Tiirkiye Cumhuriyetile Sovyet Ciimhuriyetleri Itti-
hadi arasmdaki dostluk muahedesinin on sene miiddet-
le uzatilmasma dair kanun layihasi kabul edildi. 

Muhasebei umumiye kanununun 99 ncu maddesini 
degistiren kanun hiikmiiniin Giimriik muhafaza genel 
komutanligi askeri kurumlan hakkinda da tatbikma, 

Layihalar 
1 — Adliye miintesiblermin izinlerile vazifeden ay-

nlma ve devamlari hakkinda kanun layihasi (1/365) 
(Adliye encumenine) 

2 — Devlet demiryollari ve limanlan igletme umu-
mi idaresi memur ve miistahdemlerine tekaiid maasi 
tahsisine dair kanun layihasi (1/366) (Nafia, Maliye 
ve Biitse enciimenlerine) 

Mazbatalar 
3 — Dahiliye vekaleti 1935 yili biitcesinde 15 000 

liralik miinakale yapilmasma dair 1/347, Milli Mii
dafaa vekaleti 1935 yili kara biitcesinde 7 992 liralik 
miinakale yapilmasma dair 1/350, Adliye vekaleti 
1935 yili biitcesinde 5 000 liralik miinakale yapilmasi-
na dair 1/356, Milli Miidafaa vekaleti 1935 yili kara 
biitcesinde 30 000 liralik miinakale yapilmasma dair 
1/357, Dahiliye vekaleti 1935 yili biitcesinde 2 500 
liralik miinakale yapilmasma dair 1/363 ve Milli 
Miidafaa vekaleti 1935 yili deniz biitcesinde 2 925 lira
lik miinakale yapilmasma dair 1/364 sayili kanun la-
yihalari ve Blithe enciimeni mazbatasi (Ruznameye) 

4 — Evkaf umum miidiirliigii 1935 yili biitcesinde 
39 800 liralik miinakale yapilmasma dair kanun layi-

Tababet ve suabati sanatlerinin tarzi icrasma dair 
olan kanuna bir madde eklenmesine, 

Tayyare resmi hakkindaki kanunun aHinci madde-
sine bir fikra eklenmesine, 

Yugoslavya Hiikiimetile aktedilen iadei miicrimin 
mukavelesinin tasdikma, 

Umumi muvazeneye giren dairelerle Vakiflar umum 
j miidiirliig'ii arasmdaki biitiin alacak ve vereceklerin 
I karsilikli olarak ibrasma , 
i Evkaf umum miidiirliigii memurlarmin ayliklarmm 

tevhid ve teadiilii hakkindaki kanuna bagh cetvelin de-
gistirilmesine dair kanun layihalarmm birinci miizake-
releri yapildiktan sonra pazartesi giinii toplanilmak 
iizere inikad bitirildi 

Baskan Vekili Katib Katib 
Refet Canitez Kiitahya Tokad 

Nasid Ulug SUreyya Tevfik Genca 

hasi ve Biitge enciimeni mazbatasi (1/348) (Ruzna
meye) 

5 — Hava kuvvetleri icin 21 500 000 liralik taah-
hiide girisilmesi hakkinda kanun layihasi ve Biitce 
enciimeni mazbatasi (1/361) (Ruznameye) 

6 — Hava kuvvetlerine yardim vergisi hakkinda 
kanun layihasi ve Maliye ve Biitce encumenleri maz-
batalan (1/362) (Ruznameye) 

7 — Ikinci umumi miifettislik ve miisavirliklerinin 
teskilat kadrolari hakkinda kanun layihasi ve Dahi
liye ve Biitce enciimenleri mazbatalari (1/359) (Ruz
nameye) 

8 — Munzur vilayeti teskilat ve idaresi hakkinda 
kanun layihasi ve Dahiliye, Milli Miidafaa, Adliye ve 
Biitce enciimenleri mazbatalari (1/304) (Ruznameye) 

9 — Yeniden 4 vilayet, 13 kaza kurulmasma ve bu 
teskilat dolayisile bazi kazalarm bagliliklarmm degis-
tirilmesine ve ayrica yeniden 17 merkez kaymakam-
ligi ihdasma ve Dahiliye vekaleti kadro cctvellerile 
biitcesinde tadilat icrasma dair kanun layihasi ve 
Dahiliye ve Biitce encumenleri mazbatalari (1/342) 
(Ruznameye) 

2 —HAVALE EOILEN EVRAK 



KATIBLER 

B t E I N C t C E L S E 
Agilma saati : 15 

BALKAN — Tevfik Fikret Silay 

Nasid Ulug (Kiitahya), Sabiha Gokciil (Balikesir). 

BALKAN — Meclis agilmistir. 

3 — MtJZAKERE EDtLEN MADDELER 

1 — Antalya saylavi Numan Aksoyun tesrii 
masuniyetinin kaldirilmasi hakkmda Basvekdlei 
tezkeresi ve Adliye ve Teskildh esasiye encilmen-
lerinden murekkeb MuJitelit encilmen mazhatasi 
(3/158) [1] 

BALKAN — Mazbata hakkmda miitalea var 
mi? Mazbatayi reye arzediyorum. Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul edilrnistir. 

2 — Denizli saylavi Haydar Rilstil Olrtemin 
tesrii masuniyetinin kaldirilmasi hakkmda Basve
kdlei tezkeresi ve Adliye ve Teskildh esasiye en-
cilmenlerinden murekkeb MuJitelit encilmen maz
hatasi (3/153) [2] 

BALKAN — Mazbata hakkmda miitalea var 
mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilrnistir. 

3 —• Tukad saylavi Ilurrem Kryunun tesrii 
masuniyetinin Jaddirilmasi Jiakkinda l>asv(kdlel 
tezkeresi ve Adliye ve 'Teskildh esasiye encilmen-
lerindev miirekkcb MuJitelil enciimin mazhatasi 
(3/154) [3] 

BALKAN — Mazbata hakkmda miitalea var 
mi? 

Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilrnistir. 

4 — Balkan ardasmasi damn konseyitiin lia-
va islerine aid VI isaretli protoJiolu He A, B ve 
C Idhikalarmm tasdiki hakkmda kanun Idyihasi 
ve Hariciyc cncumeni mazhatasi (1/31!)) | 4 | 

BASKAN — Mazbata hakkmda miitalea var 
mi? Reye arzediyorum; Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilrnistir. 

[1] 51 say ill basmayazi zaptin sonundadir. 
[2] 52 say ill basmayazi zaptin sonundadir. 
|H| 50 saydi basmayazi zaptin sonundadir. 
[4] 54 sayili basmayazi zaptin sonundadir. 

5 — Turkiye Cilmhuriyetile Romany a Kral-
ligi arasmda aktedilen transit mukavelesinin tas-
dikina dair kanun IdyiJiasi ve Hariciye encumeni 
mazhatasi (1/317) [1] 

BASKAN — Mazbata hakkmda miitalea var 
mi? 

Mazbatayi reye arzediyorum, kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilrnistir. 

6 — Yabancilarin Turk vatandasligi mevzu-
bahs olmayan tabiiyet tetkikleri. iizerine verilen 
kararlar aleyhine Surayi devlete miiracaat edi-
lip edilemeyecegine dair Basvekdlet tezkeresi ve 
DaJiiliye ve Adliye encilmenleri mazbatalari 
(3/99) [2] 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Adliye ve Da-
hiliye enciimenleri naktai nazarlan arasmda 
fark vardrr. Adliye enciimeninde de akalliyet ve 
ekseriyet fikirleri nievcuddur. Tabii bunlar He-
yeti umumiyede miinakasa edilecektir. Dabiliye 
vekilinin huzuru gok zaruridir. Buradalarsa hu-
zurlarile, yoksa baska bir vakte talik edilerek 
muzakeresinin brrakilmasi lazimdir. 

ALl RIZA TttREL (Konya) — Basvekalet 
bu isin mustaceliyetle gikmasmi istemistir. Bu 
itibarla. bugiin miistacelen miizakeresi lazim
dir. 

BALKAN •— Mazbata muharriri bu isin ve-
kilin huzurile miizakeresini istiyor. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Ben mazbata 
muharriri sifatile degil sahsan soyledim. Bu isin 
mazbata muharriri Ali Riza Tiireldir. 

BALKAN — Bu meselenin miizakeresi igin 
Dahiliye vekilinin huzuru istenilmektedir. Maz
bata muharriri Bay Ali Riza mustaceliyetle mii
zakeresini taleb etmektedir. Nizamnamei dahi-
lide layihalarm muzakeresinde Hiikumetten bir 
zatm bulunmasi lazimdir. Burada Dahiliye ve-
kili yoktur. 

1J 53 sayih basmayazi zaptin sonundadir. 
2] 55 say ill basmayazi zaptin sonundadir. 
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Boyle vaziyetlerde bir defaya mahsus olmak 

iizere gelecek ruznameye tehir edilebilir. Taleb 
te vaki olduguna gore bu isi gelecek ruzname
ye tehir ediyorum. 

SfttKRU YA§IN ( Qanakkale ) — Mesele 
Basvekaleti de alakadar ediyor. Binaenaleyh 
Basvekaletin de haberdar edilmesi icab eder. 

7 — Bina vergisi kanununa ek kanun layi-
hasi ve Maliye ve Butqe encumenleri mazbata-
Ur% (1/297). 

BASKAN — Efendim, bu layihanm birinci 
maddesi enciimene gitmisti, madde gelmistir, 
okuyacagiz: 

MADDE 1 — 14 haziran 1326 tarihli miilga 
miisakkafat ve 4 temmuz 1931 tarih ve 1837 
numarali bina vergisi kanunlarma gore 1340 -
1932 mali yillari icinde umumi tahririne bas-
lanmis olan sehir, kasaba ve kbylerdeki bina-
larm (Bulunduklari cuzutamlardaki tahrir ve 
itiraz isleri bitmis olsun olmasm) katilesmis 
iradlarmdan yiizde yirmi besi indirilir. §u ka-
dar ki, yukanda yazili senelerde tahririne bas-
lanmis olan binalardan iradlarmrn tahmininde 
1933 veya 1934 veyahud 1935 seneleri rayigle-
rinin nazari itibare almdigi bidayet veya isti-
naf veyahud temyiz kararlarmda tasrih edilen-
lar ve kesbi katiyet ettikten sonra iradlarmda 
tadilat yapilmis olanlar bu tenzilden istifade 
edemezler. 

Yukanda yazili esaslara gore tesbit edile-
cek iraddan 1837 numarali kanunun 9 ncu mad
desi hiikmune gore ayrica yiizde yirmi indiril-
dikten sonra kalan miktar bina vergisine mat-
rah ittihaz olunur. 

BALKAN — Madde hakkrnda miitalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasma Maliye 
vekili memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye arze
diyorum. 

Birinci miizakeresi yapilacak maddelere ge-
giyoruz. 

8 — Arazi ve bina vergilerinin vilayet hu-
sud idarelerine tcrki hakkinda kanun layihasi ve 
Dahiliye ve Maliye enciimenUrinden milrekkeb 
Muhtelit encumenle Biitge enciimeni mazbatalari 
(1/296) [1] 

[1] 56 saytli basnuiyazt zaptin sonundadir. 

BALKAN — Tevzi edilmistir. 
MALIYE V. FUAD AGRALI (Elaziz) — 

Ruznamede bulunan bu arazi ve bina vergile
rinin vilayat hususi idarelerine devri hakkm-
daki kanunu miitalea buyuran arkadaslarca da 
malum oldugu iizere, tatbiki icin Hiikumet ay
rica bir kanun getirmek mecburiyetindedir. 
Idarei hususiyeye devredilecek olan memur-
larm kadrolan, her vilayette tesekkiil edecek 
olan hususi komisyonlar tarafmdan tesbit edi-
lecek ve buraya gbnderilecek, bunlar iizerinde 
burada ayrica bir layiha tanzim edilecek, 
biitceden evvel Yiiksek Heyetinize arzoluna-
caktir. Diger taraftan bu kanunun sureti tat
biki igin devredilecek salahiyetler ne suretle 
ve hangileridir. Bakaya ve hesablar nasil dev-
rolunacak, bunlar igin ayrica yeniden bir layiha 
tanzim etmek mecburiyeti vardrr. 

Bu sebeblere binaen kanunun tatbiki taah-
hiire ugramamak igin, bunun miistacelen mii-
zakeresini teklif ediyorum ve riyasete bu hu-
susta bir de takrir takdim ediyorum, kabulunii 
rica ederim. 

BA§KAN — Miistaceliyet teklifinin esbabi 
mucibesini Maliye vekili izah buyurdular. Reyi-
nize arzediyorum. Kanunun miistacelen miiza-
keresini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkinda soz isteyen var 
mi? 

HttSNtJ KlTABCI (Mugla) — Hepimiz ver-
gilerin bir elden idaresini beklerken bu emelimi-
zi biisbiitiin sondiiren bir kanun muvacehesinde-
yiz. Onun igin bir kag soz soyleyecegim. 

Gerek enciimenlerin ve gerek Hiikumetin ver-
digi layiha ve mazbatalardaki mucib sebebleri 
gok dikkatle okudum. Itiraf ederim ki, bu se-
bebler bu kanunu sevkedecek derecede kuvvetli 
mahiyette degildir. Enciimenlerimiz mucib se
beblere hig denebilecek derecede istirak etmisler 
goriiniiyor. Hiikumetten gelen layihada sbyle, 
soyle deniyor diyerekten maddeler iizerine 
gegmisler, yalniz Hiikumetin gostermis oldu
gu mucib sebebleri mazbatalarma dercetmisler-
dir. Binaenaleyh, burada tenkid edilecek sey 
Hiikumetin mucib sebebleridir. Bu iig kisimda 
hulasa edilebilir. 

Birincisi; (Miikellefler igin gok defa tediye 
edilen mebaligin ne kadarmm Devlete, ne kada-
rmm da vilayetlere aid oldugunun tefrik ve ta-
yini kabil olmamasi yiiziinden Devlet vergile
rinin hiisnii tevzi ve taksim edilmedigi gibi 
bir zahab hasil oluyor). Bu ciimleleri Hiikume
tin mucib sebebler mazbatasmdan okuyorum. 

Vatandaslanmizi boyle bir zanni batilda bu-
lunmak zafmdan tenzih ederim. Hig bir vergiyi 
verginin kendi koyiine veya kazasma ve nihayet 
vilayetine sarfedilmesi igin vermiyor ki, bunun 
ne kadarmm kendi kaza ve vilayetlerine ve ne 
kadarmm memleketin diger taraf mda sarf edildi-
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gini bilmege ozensin. Turk camiasmm hangi ih-
tiyaci daha acil ve faydali ise oraya sarfedilsin, 
mahalline masruf olsun. Tabiri kadimile ehemmi 
muhimme tercih olunsun. Bu kanaat hasil olduk-
tan sonra halk vergiyi seve seve verir. 0 bilir ki, 
memlekette basanlacak isler goktur. Vergilerin 
bir kismr bu sene sarka, bir kismi gelecek sene 
garba sarfedilecektir. Binaenaleyh, bunun ne 
kadarmin kendi vilayetine harcandigi ve ne ka-
darmm Devlet Hazinesinde kaldigi yolunda bir 
dusiinceye kendini kaptiracak bir vatandasi ben-
deniz goremiyorum ve biz vatandaslarda bbyle 
mahalli diisuncenin hakim olmasmi temin vazi-
fesile mukeilefiz, aksi kanaat zihinlerde yer eder-
se hayvanlar, kazang ve diger vergilerde dahi bu 
mahzur aynen varid olmaz mi? 

Mucib sebeblerin ikincisi; (Hisselerle yuk-
lii Devlet vergileri alestikiyeti kaybederek bun-
lar iizerine yapilan tadilat ve islahat hareketle-
rinden mahalli idareler biitgeleri de sarsildi). Bu 
sebebler de 50k gariptir. 

Eger bu vergiler, faraza bes, alti sene evvel 
idarei hususiyelere verilmis olsaydi nig sarsmti 
vucude gelmeyecek miydi? Hop biliriz ki, 
bu sarsmti buhran yiiziinden vatandasla-
rm kabiliyeti tediyelerinin azalmasrndan 
dogmustur. Bu vergileri kim tevzi ve 
tahsil ederse etsin, netice ayni olacakti. Bi
naenaleyh, bunun Devlet Hazinesi elinde bulun-
dugundan dolayi sarsildigmi soylemek hakikati 
gbrmemektir. Sonra, vergi kanunlan ki, Dev-
letin ve memleketin hayati iktisadiyesine dogru-
dan dogruya bagli olan kanunlardrr. Bunlarm 
zamanm icablarma gore islah ve tadili bir em-
ri zaruridir. Bu zaruret goz oniinde tutulmazsa 
memleket ekonomisi felce ugrar. Onun icin bu 
vergiler daha evvel hususi idarelere verilmis ol
saydi yine bu islahat ve tadilat yapilacakti, 
yapilmasi zaruri idi. 

Bundan sonra da idarei hususiyelere in-
tikal etmekle bu islah liizumu bertaraf edil-
mis olmaz. Sonra elastikiyeti kaybetmek mese-
lesi, oyle zannederim ki, bu vergiler idarei hu-
susiyeye kaldiktan sonra daha feci bir sekil ala-
bilecektir. Mesela bu sene oldugu gibi bazi vi-
layetlerimizde kuraklik oldu mu, tabii arazi ver-
gisi dogrudan dogruya miiteessir olur. Halkm 
biiyiik bir kismi giftgi oldugundan bu takdirde 
bina vergisi de tahsil edilemeyecek bir hal alir. 
Bu gibi vaziyetler karsismda almacak tedbir du-
siinulmus miidiir? Kuraklik pek nadiren vaki 
olur bir sey olsaydi mesele yoktu. Fakat bazi 
mmtakalarda senelerdenberi devam ediyor. Iler-
de de edecek olursa bu vaziyet karsismda Hiiku
met ne dusiiniiyor? 

Ugiincu sebeb olarak Hiikumet diyor ki: « Miis-
takil varidat membalarma sahib olacak hususi 
idarelerin bu vergileri yakmdan takib ederek 
islahlari hususlan tetkik ve fazla varidat getir-

melerini temin edecekleri » deniyor. Bu ifade ise 
cok aciklidrr. Bu %wa.M tazammun eder ki, sim-
diye kadar maliye memurlarmm elinde bulunan 
bu vergiler iizerinde liizumu kadar takibatta bu-
lunulmamis ve islahi diisunulmemis ve nihayet 
fazla gelir teminine galisilmamis. Bu her halde 
acikh bir ifadedir. Eger bu soz srrf mucib se
bebler bulamamak yiiziinden nasilsa bir sebeb 
yazmak icin sarf edilmemis ise ve bu hakikate tarn 
mutabik ise bunun iizerine aglamaktan baska 
yapacak bir sey yoktur ve giinkii diger vergiler 
maliyenin elindedir. Fakat ben 0 kanaatteyim 
ki, bu yalniz baska bir sebeb bulamamak yii
ziinden nasilsa kaydedilmis soyle bbyle bir sebeb 
diye gosterilmistir. Yazilani mahzi hakikat diye 
kabul etmek, bu kadar Hiikumet teskilatmm ve 
hassatan maliye memurlarmm vazifelerini ve 
Cumhuriyetin bizden istedigi yaratici faaliyeti 
heniiz kavramadiklanni kabul etmek, demek-
tir. 

Hulasa mucib sebebler bu kanunun faydala-
rmi tebariiz ettirecek krymet ve mahiyette de-
gildir. Buna mukabil bir takim mahzurlan go-
ze garpmaktadrr. Bir defa mazbatalarm tetki-
kinden anliyoruz ki, Maliye encumenindeki ar-
kadaslarimizm gogu biiyiik bir endise izhar et-
mislerdir. Diyorlar ki, « Tahakkuk ve tah-
sili pek gok muskiillerle dolu olan bu vergilerden 
vilayet hususi idarelerinin mevcud teskilatmda-
ki noksan sebebile bihakkm istifade edebilmele-
ri miimkiin olmadigini ve layihada derpis edil-
digi iizere simdiye kadar bu vergilerin tahakkuk 
ve tahsil islerile ugra^an memurlarm hususi ida
relere devri bile, idare eden baslarm tamamen 
devrine imkan bulunmamasma mebni maksadm 
teminine kifayet edemeyecegini ve varidatlarmm 
bu yiizden melhuz bulunan eksilmesi, hususi ida
relerin halen iginde bulunduklari mali miisku-
lati bir kat daha artrracagmi ... » ileri surmiis-
lerdir. Buna karsi Saym Vekil derhal cevab ve-
riyor ve diyor ki, bu sizin diisimceleriniz katiyen 
varid degildir. Qiinkii biz memurlanmizi oldugu 
gibi onlara devredecegiz. Ondan sonra bunlar 
boyle bir vaziyete diisecek olurlarsa biz bu isin 
iizerinde ehemmiyetle duracagiz. 

Bu sozii, ben biraz beylik gibi goriiyorum. 
Beylik soz diyorum. Qiinkti Maliye vekaletinin 
simdiye kadar bunlar hakkmda aldigi tedbir 
neydi ki, simdiden sonra alacaktrr? Maliye ve-
kaleti biitiin memurlan aynen devredecek de
gildir. Kendisine yine tabiatile bir gok vergi
ler kalacaktrr. Onun igin idare eden baslari 
tutmak zaruretindedir. Yalniz el ve kol mesabe-
sinde olan ikinci ve tali memurlan verebilecek-
tir ki, enciimenin izhar ettigi endise oldugu gibi 
kalacaktrr. 

Maliye encumenindeki arkadaslanmizdan 
sonra Dahiliye vekili de ba^-a bir noktadan 
tereddiid gostererek endise izhar ediyor. Onlari 
aynen aldrni ki is daha ziyade tavazzuh etsin. 
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(Devletin mali ve iktisadi vaziyeti iizerinde bas-
lica amil olan vergilerin tanzim ve islahma 
aid kanun ve nizamnamelerin bir elden ve bil-
hassa miitehassis bir makam tarafindan hazir-
lanmasi ve bu vergilerin tahakkuk ve tahsil u-
sullerinin mezkur makamca murakabe edilmesi 
liizumu) iizerinde bilhassa tevakkuf etmistir. 
Ve Dabiliye vekilinin bu tevakkufu enciimen 
iizerinde de icrayi tesir etmis ve kanuna bir mad-
de ilave ederek demis k i bu vergilerin gerek 
tahrir, tadil ve gerek tarn ve tahakkuk ve tah-
siline aid kanunlari ihzar ve tatbikattaki ihtilaf 
ve tereddiidler iizerine cevab ita ve bu isleri 
teftis ve murakabe eylemek Maliye vekaleti-
nin vazife ve salabiyeti dairesindedir. 

Iste arkadaslar bu maddenin kantmda yer 
almasi yapilan bu degisikligin ve bu nakli dev-
rin tabii ve mantiki olmadigmin en biiyiik bir 
delilidir. 

Eger bu isin hususi idarelerce basarilacagraa 
kanaat bulunsaydi bu fikra kanuna konmazdi. 
Kanundan anlayoruz ki elyevm Maliyede arazi 
ve bina vergileri tahakkuk ve tahsil islerile ug-
rasan memurlar vilayetlere devrolunacaktir, fa-
kat mii«terek vazife M'oren mesela bir kasa vari 
dat memuru devredilirse bittabi Maliye kendi 
vergileri igin yine bir memur tayinine mecbur-
dur. §imdi bir isin asli ve ruhu ile teferruati 
basjka baska makamlara birakilryor. Onlardan 
tabii muntazam bir seyir takib etmesi beklene-
mez. Sonra bu kanun yeni yeni bir takim mas-
raflara de yol agacaktrr. Biz isteriz ki vatan-
daslardan tahsil edilen miktarla Devlet Hazine-
sine giren mikdar arasrndaki fark kabil olduga 
kadar azalsm. Halbuki bu kanun ya Maljyeye 
veyahud idarei hususiyelere yeni memurlarm 
alramasrni ve veni kadrolan istilzam edecek-
tir. Sonra mesela tahsilat islerini tanzim etmek 
icin tahsil miifettisleri tayin etmistik. Elbette 
bunlar vergiler iizerinde cok nafi unsurlardir. 
Bunlar siibhesiz Maliyede kalacak. Qiinkii husasi 
idarelerin bu maaslara tahammiilii voktur. Hu-
lasa Maliyenin verece-n bir kisim memurlar ve-
rine yeniden memur tayin edilecektir. Bundan 
zarar gorecek te yine memlekettir. 

Soziime baslarken dahi sovlemistim. Memle-
kette biitiin vergilerin bir elden idaresi ve bu 
sayede vatandaslarm gelirlerinin ve takatlari-
nrn iyice tesbit edilerek ona ffore daha veriiisli 
ve daha kolay kabili tahsil usuller ih-
dasi ve kanunlar tansimi temet?.ni olunnr-
ken bu emeli biitiin biitiin ortadan silip 
supurdiigii ipin de dogru degildir. Onun icin 
bu kanun iizerinde tevakkuf edilmesini ve 
ileride hatali yollara bi^i siiriiklemesi melhuz 
olan bir vari.vet karpismda oldugumuzun takdir 
edilmesini dilerim. Eger sbzlerim mazhari kabul 
olmazsa tekrar kiirsiye gikmamak igin kanunun 
maddeleri iizerinde bir kag soz soyliyecegim, 

I bunlar iizerinde enciimenin noktai nazarmi an-
layacagim. 

Bunlar umumi seylerdir. Maddelerde yer tut-
mamistir. Mesela arazi kanununun 5 nci madde-
sinde mahsulatm iigte biri kuraklik veya diger 
bir sebeble hasara ugrarsa Maliye vekaletinin 
vergiyi terkin edebilecegi yazilidir. Bu kanun 
kabul edilirse Maliye vekaletinin salabiyeti ka
lacak mi? 

Sonra 12 nci maddesinde de: «Mevzii tadille-
rin Maliye vekaletinin mezuniyetile yapilacagi» 
yazilidir. Yine bunlar iizerinde de Maliye veka
letinin salahiyeti kalacak midir? Sonra bina 
vergisi iizerinde boyle Maliye vekaletinin sa-
lahiyetini gosteren bir cok macldeler vardir. 
Bunlar igin sarih maddeler konmamistir. Bi-
naenaleyh bunlar iizerinde de nazari dikkatleri-
ni celbederim. 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
baska miitalea var mi? 

MALIYE V. FUAD AGRALI (Elaziz) — 
Mahalli idareler dedigimiz miiesseseler bugiin 

I biitiin Avrupa Devletlerinde hemen umumiyetle 
oldugu gibi bizde de vilayetler belediyelerden te-
sekkiil eder. Her medeni memlekette gok eski 
zamandanberi Devlet idaresi yaninda ve onun 
velayet ve himayesi altmda bir de belediyeler 
teskilati vardn-. Devlet ve belediye igtimai ha-
yatm en esasli iki tesekkiiliidiir. Bunlara Dev
let tarafmdan bazi hizmetler terkedilmistir. On-
lar bu hizmetleri ifa etmek ile miikelleftir. Bu 
hizmetlerin olgiisii de sabit degildir. Yani su su 
hizmetler mahalli idareler tarafmdan, su su hiz-
.netler de Devlet tarafindan goriilecektir diye 
ayrdmamistir. Her Devlet kendi teskilatina 
gore bunu daraltir veya genisletir. Binaenaleyh 
bu hizmetler igerisinde mahiyeti itibarile ar-
zettigim umumiyet itibarile ve Devlet hizmeti 
addedilmesi lazimgelenler oldugu gibi, srrf ma
halli olmasi lazrm gelenler de vardir. Mesela: 
bizdeki ilk tedrisat, meccani ve mecburi olmasi 
kabul edildikten sonra bunu maariften aldik 
mahalli idarelere verdik. Bu vazife mahalli ida-
relere terkedilmekle beraber bunlar bir Devlet 
vazifesidir. Biitgesi dar olan mahalli idarelere 
Devlet te yardim etmektedir. 

Bu bahse uzun uzadiya girmek istemiyorum. 
Bu idarelerin iizerinde bir takim hizmetler var
dir, bunlarrn ifasi icin kendilerine bir takim 
varidat verilmesi lazimgelir. 

Bu varidat muhtelif surette, vergi, resim, 
teberrii, emlak hasilati, bazi muessesati sma-
iyeye istirak, yardimlar, istikraz gibi seylerdir. 
Bunlardan bizi alakadar eden vergi noktasmi 
arzedecegim. 

Mahalli idarelerde tatbik olunan vergi sis-
temi iki prensip arzeder. Birincisi; Devlet ver-
gilerine az veya gok bagii bulunmak. Ikincisi 
de Devlet vergilerinden az gok ayri bulunmak 
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sistemidir. 

Devlet vergilerine bagh olmak sistemi iki 
sekil gbsterir. 

Birincisi; Devlet vergileri iizerine bir kesri 
munzam seklinde bir sey vermek, yahud Devlet 
vergilerinden muayyen hisse tefrik etmek. Kes
ri munzam usuliinii kabul eden memleketlerde 
iki tarz vardir. Ya kanunla tahdid edilir, ya
hud azami ve asgari hadler tesbit edilerek bu 
hadler arasmda icab eden miktarm intihabi ma
halli idarelere birakilir. Hisse tefriki meselesin-
de de iki sik vardir. Tahsil olunacak Devlet 
vergisinin tahsil olundugu zaman mahalli idare-
ye terkolunur. Yahud Hiikumeti merkeziyece 
ihtiyaci olan vilayetlere tevzi olunur. Bu se-
killer ve prensiplerin mahzur ve faydalan var
dir. 

Faydalarm en baslicalan; kesri munzam, 
hisse tefriki seklinde vilayetlere KuVumet 
elile yapilacak cibayetler sayesinde masraf-
siz, kolayca varidat temin etmektir. Onlari Dev
let elile tahsili miiemmen bir gelir sahibi kilmak-
trr. Buna karsi mahzurlan da Hiisnii Kitapgi 
arkadasrmizm esbabi mucibemizde bizim derme-
yan edipte kendisinin mantiksiz buldugu husus-
tur ki, o da miikellefin yaptigi tediyattan ne 
kadarmm kendi vilayetine ve ne kadarmm 
baska yerlere sarfedildigi yani Devlet hazinesin-
de kaldigi keyfiyetidir. Buradan vergilerin hiis
nii tevzi edilib edilmedigi neticesi de cikar. Bu-
nu yalniz kendimizden degil, diger devletleri de 
gbstererek arzediyorum. 

Ikinci mahzurlan, hakikaten Devlet vergile
ri hiisnii tevzi edilmemisse buna bir de kesri mun
zam yiiklemek haksizlik ve adaletsizligin tecel-
lisi hususudur. Nihayet vergiler iizerinde her 
hangi bir suretle bir tahfif ve tehvin hareketi 
yapildigi zaman behemehal mahalli idarelerin 
vergileri iizerinde de tenzilat mecburiyetidir. Bu, 
vergiler iizerinde kolaylikla islahat yapilama-
masi neticesini verir. 

Hisse tefriki: 
Hisse tefrikmm da ba^ltPA mahwrn. mahaUi 

idarelerin mali istiklalini tahdid etmesi ve hatta 
biraz genis tutulacak olursa adeta bu istiklali 
malileri sifrra indirmesidir. 

Hisse tefriki noktasmdan mahalli idare ken
di ihtiyaci neden ibaretse ona gore varidat te-
darik edememek iztrrari karsismda kalacaktrr. 
Bu hisse tefrikrnda mahalli idareler, tamamen 
arzettiginr gibi; (Fonds Commun) haline geti-
rilecek olursa bunun tevziinde indi tatbikatta 
bulunulmak tehlikesi vardir ve nihayet mahalli 
idareler o mahallin hayatile alakasi ve mahalli 
idarenin o mahaldeki temin ettigi hizmetle hie 
bir miinasebeti olmayan diger mahallerin btitge-
lerile takviye edilmesi gibi mahzuru dai olur. 
Biiyiik Devletlerde bu gibi vergiler esasmdan in-
hiraf edilmis ve miistakil vergi esasma dogru git-

mekte temayiil umumidir. Miistakil vergide bu 
mahzurlar mundefi olur. Fakat bunun da mah
zuru yok degildir. Mesela varidat iyi hesab 
edilmeyecek ve bir takrm hayali tahminlere ka-
pilacak olursa varidat masrafi karsilamaz. Onun 
igin buralarda Devletin umumi bir murakabesi 
bulunmasi zarureti katidir. 

Simdi bir kac, misal arzedeyim: 
Ingiltere Devleti 1925 ve 1929 da mahalli ida-

relerde vergiler iizerinde esasli bir islahat yap
ti. Belli bash bu idarelerin vergisini teskil eden 
fakirler vergisini ilga etti. Yerine umumi ma-
hiyette beyanname usuliine mustenid sahsi bir 
ver^i yapti. Bu vergide ehemmiyetli tahfif ler 
yaratti. Mesela zirai binalarda, miiessesati smai-

yelerde tahfif ler yapti ve bunlara karsi umumi biit-
gede mahalli idarelere yardim unvani ile umumi 
biitgeye tahsisat koydu. Bu yardim 45 milyon in-
giliz lirasma yakin bir parayi buluyor. Bunu da 
fonkomiin seklinde idare etmistir. 0 mahallin 
vergisini niifus ekseriyetine yiizde nisbetinde 
ve issizlerin adedine ve ihtiyaca gore tevziatta 
bulunmaktadrr. Buna nazaran Ingilterede bby-
lec3 miistakil fonkomiim vergi esasi kabul edil-
mistir. Fransa kesri munzam usuliinii oteden-
bcri bir aDane halinde yasatmakta iken bu de-
fa 1914 ve 17 senelerinde diger vergilerde isla-
hata tesebbiis etti. 4 ihtiyar namile maruf olan 
«Les quatres vieilles» yerine beyanname usuliine 
mustenid sahsi olmak iizere bir vci'gi ilidas 
etti. 

Bunlardan baska miistakillen bes vergi ih-
das ettik. Ayrica bir de iradi umumi vergisi 
tesis ettik. Fakat mahalli idareler i<jin hig bir 
sey diisiiniilmedi. Mahalli idareler igin dedik 
ki ; bu, ilga edilen dbrd vergi, adeta yasryor-
mus gibi tahakkuk ettirilecek ve bunlarm mef
ruz olan varidatlari iizerinden mahalli idare
lere hisse tefrik edilecektir. 

1920 senesinde mahalli idarelerin vergileri-
ni dahi islah etmek icin bir Muhtelit jvomisyon 
teskil edildi. Bu da iig tali komisyona ayrildi. 
Biri fonkomiinii, ikincisi kesri munzamm yerine 
ne ikame edilmesi lazmigeldigini arastirmakla, 
iicunciisu yeni varidat membalan arastirmakla 
mukellef idi. 

Bu komisyonlarm ikincisi, yani kesri mun-
zamm yerine konulacak vergiyi arastiran 
komisyon tipki Devlet vergileri gibi dord ta-
ne vergi ihdas etti. 

1925 senesinde bir de proje olarak Meclise 
verildi, fakat gikmadi. 

1926 senesinde yeniden bir layiha verildi. 
Orada da yine arzettigim gibi eski kanunlarm, 
ilga edilen kanunlarm mefruz tahakkuklari 
iizerinden mahalli idarelere hisse tefrik etmek-
le beraber mahalli idarelerin miistakil vergi 
sahibi olmalan hakkmda salahiyet kabul edildi. 

Nihayet 1927 senesinde de bir kanun layi-
hasile tig vergi teklif edildi. Birisi arazi bina 
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vergilerinin iradi safileri iizerinden bir emlak 
vergisi, 

Ikincisi; erbabi ziraatin isgal ettikleri ma
halli arazinin iradi gayrisafileri iizerinden bir 
hisse, 

tJgiincusu; ashabi emlakin binalarmm ira
di safileri iizerinden muayyen bir hisse. 

Bunlardan almacak nisbetler her sene mu-
vazenei umumiye kanunile tayin olunaeakti. 
Bundan bir netice almamadi. §u maruzatim-
dan da goriiluyor ki miistakil vergi verilsin, 
fakat verilecek vergi hakiki vergi mi olsun, 
yoksa emlaki sahsiyi nazari dikkate alarak 
beyanname iizerinden mi verilsin. Dava bura-
dadir. Bu da heniiz halledilememistir. Bina-
enaleyh mahalli idareler igin bir hisse tefri-
krna devam edildi. Bu, anormal bir vaziyetti. 
Fakat gun meselesi idi, yakinda hallolunacak-
tir. 

Almanyada vaziyet daha bariz ve entere-
sandir. Orada Devlet, vergileri muayyen bir 
hizmet igin almaz, bu ancak umumi hizmetle-
rin karsiligidir. Fakat mahalli idarelerce ali-
nan vergiler muayyen bir hizmet mukabili ola-
rak alrnmaktadir. Binaenaleyh mahalli idare
ler efradin elde ettikleri menafi derecesine go
re hakiki vergi isinde daha salahiyetlidirler. 
Halbuki Devlet hizmetinde tamamile ihtiyac, 
nazari itibare almmaz. 

Her memur igin de, ihtiyaca gore bir takim 
kuyud konulmaz, umumi ve yeknesak bir f ormiil 
bulunur. Bu itibarla bazi yerlerde az, bazi yer-
lerde cok bir neticeye varilir. Qiinkii hakiki ver
gi mahalli idarelere birakilmali, sahsi vergiler 
de Devletin vergileri olmalidir. Bu prensip 895 
denberi devam etmektedir. Binaenaleyh uzun 
uzadiva tasdi etmis olmayayim. Heyeti umumi-
yenize bunlari arzetmekten maksadim sudur: 
yapmakta oldugumuz usul, Heyeti umumiyeye 
takdim ettigimiz layiha hie. bir yerde tatbika ge-
girilmemis yeni bir usul degildir. Yani bizim yap-
tigimiz bir usul degildir. Bilakis arzettigim Dev-
letlerin nazari dikkate aldiklarmi biz burada 
mutehassislanmiza tetkik ettirerek, iizerinde 
etiid yaparak ondan aldigimiz neticeye gore hasil 
ettigimiz kanaat mahsulii olarak getirdik. §imdi 
Hiisnii Kitapgmm, Hiikumetin esbabi mucibesin-
deki mantiksiz bulduklan noktalara aid olmak 
iizere izahat arzedeyim. Buyuruyorlar ki, vergi
leri bir elde birlestirmek cihetine giderken muh-
telif ellere dagrtmaktaki maksad nedir? Itiraf 
edeyim ki, arkadaslar; bundan bendeniz bir sey 
anlayamadim. Orta yerde yapilan kanun eger, 
iyi okunmussa goriilecektir ki, eskiden tahakkuk 
ettirilenlerle, tahsilat yapanlarm murakabesi 
yine maliyeye aittir. Binaenaleyh maliyenin elin-
de murakabesi olduktan sonra hangi elden ay-
rilmistir. Miistakil bir vergi diyerek idarei hu-
susiyeye suradan alma da buradan al demekle 
bir elden grkib baska bir ele mi gitmis, oluyor. 

| Eskiden mal memurunun murakabesi altmda 
tahsil edilirken yine bu giin maliyenin muraka
besi altmda suradan sunu al demekle ne sekilde 
teaddiid etmis oldugunu anlamryorum. 

Maliye devredecegi memurlardan yiiksek me-
murlari degil, ufak elemanlari devredecek de-
niyor. Kanun iyi tetkik edilir ve enciimen mii-
zakeratmda arkadaslarm konustuklan takib edi-
lirse goriilur ki, §ok miinakasa edilmistir ve Ma-
liye vekili boyle demistir ve bu giin huzuru ali-
nizde de ayni sozii tekrar ediyor. Orada mev-
cud olan kadrodan her hangisini isterlerse onu, 
hatta sahis dahi. Idarei mahalliyeler ba^ka bir 
idare midir ki, ona kiskanclik gosterelim. 

Hatta kadro i§in konulan kayitte demisizdir 
ki, orada bir komisyon teskil edilsin ve ekseri-
yeti vali ve muhasebei hususiye mudurii gibi ma
halli idare memurini teskil etsin. Bu komisyon-
larda yapilan kadrolan da huzuru alinize getire-
ceMm. Neye ihtiyaglan varsa, hatta sahsa va-
rmcaya kadar, verecegiz. Aradigmiiz ve dusiin-
dugiimuz bu vergilerin bu tarzda daha 90k inki-
saf temin edecegi daha iyi olacagi maksadiledir. 

Yoksa iizerimizden atmak suretile degil. Yiik
sek huzurunuzda itiraf ederim ki, Maliye mu
rakabesi almdiktan sonra hangi is atilmistrr. 
Bilmiyorum. Maliye idarei hususiyelere ne dev-
retmisse behemehal iyi olmak gayesiledir, yok
sa atilmak suretile degil. Enciimende de sbyle-
digim gibi burada da yiiksek huzurunuzda tek
rar ediyorum. Her hangi bir yerde her hangi bir 
sarsmti olursa Hiikumet onu izale etmege qahs-
makla miikellef degil midir? Idarei hususiye 
butgelerinde muvazenesizlik, bir takim memur 
ve muallimlerin maa^larmm taahhiirii gibi bir 
vaziyet hasil oldugu zaman yiiksek heyetiniz der-

! hal harekete geldi, hususi bir enciimen teskil 
! etti, Maliye yardim etmelidir dedi. Maliye de 

derhal bir milyon liralik yardim yapti. Arkada-
srm bunlari unutmus, mudur? 

Kadronun tevsii, fazla masrafi istilzam ede-
cektir dediler. 

Hayn*, etmeyecektir. Esasen ortada bir tah-
| sildar ziimresi vardir, bir teskilat vardir. Ben-

denizin kanaatime gore, degil kadronun artma-
si kadro haricinde kalacak memurlar olacaktrr. 
Bundan o kadar eminim ki, burada, kursude, hu
zurunuzda soz veriyorum, aksi gikacak olursa 
Maliye 0 fazlaligi deruhde etmege amadedir. 

Salahiyetlerden, bina ve arazi vergisindeki 
bazi takyidattan bahsettiler. 

Esasen kanunun bir maddesinde bu nizam-
name isidir diyoruz. Hesablarm ve salahiyetlerin 
devri ayrica bir nizamname ile yapilacaktir. Bu 
nizamnamelerin tanzimi dolayisile kanunun tat-
biki geri kalmamasi ic,in miistaceliyet teklif et-
mistim. Binaenaleyh, 0 endiseleri dahi o sekil
de halledilecektir. 

Bilmiyorum, baska halledilecek bir nokta 
kaldi mi? Maruzatima nihayet vermeden ev-
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vel yine arzedeyim ki, bizim biitun kanaati-
miz, bizde arazi vergisinin en karisik ve en 
iptidai sekilde tahakkuk ettirilen bir vergi 
olusudur. Tahrir yapamadigrmiz igin bu vazi-
yetle karsilasiyoruz. Arazi tahririne aid ka-
nun layihasmi Meclise sevkettik. 0 kanunun 
miizakeresi esnasmda Heyetinizce de malum 
olacagi iizere 400 kiisur kazamizda o kadar 
komisyon teskil ediyoruz. En kisa vasita ile 
tahrir yapryoruz. Bundan maksadimiz miikellef 
kimdir bunu bulmaktir. Arazi vergisi hakikat-
te agir degildir. Nisbeti binde 10 dur. Fakat 
koyliiye agir gelmesinin sebebi baskadir. Ka-
yidda Ahmed iizerinde vergi buluyoruz ve gi-
dib Ahmedden istiyoruz. Fakat diyor ki, ben 
bu tarlayi sattrm. Ondan da falancaya intikal 
etti, simdi onlar isliyorlar. Bu vergiyi ben ta-
nimam diyor. Biz, hayir, mademki senin iize
rinde gbruniiyor, sen vereceksin diyoruz. Bu, 
ya bir desisedir veya dogrudur. Bu vaziyet 
karsismda bizim isranmiz iizerine ya defi bela 
kabilinden verip sizlanacaktir yahud kurtul-
mak icin her careye bas vuracaktrr. Bina ver-
gisini tercih edisimizin sebebi budur. 

Jjfimdi bu vergilerin idarei hususiyelere ter-
kedilmesi dolayisile bu idareler daha fazla 
calisacak ve varidat ta daha gok inkisaf goste-
recektir. Oyle zannediyorum ki nihayet bir bu-
cuk, iki sene i^erisinde daha siiratle halledile-
cek ve daha buyiik firsat verecektir. Tahmin 
ediyoruz ki, bu tahrir isi nihayet iki ve hatta 
bir buguk sene iginde kabil olacaktir. Tabii 
o zaman Kitabci arkadasimizla burada konusa-
cagiz. Ben, kendi kanaatimin dogru Qikacagm-
dan eminim. 0 vakit goreceklerdir ki, biz mi, 
yoksa kendileri mi aldanmislardrr. Biitiin bun-
lar tatbikata ve gerek kendi memleketimiz-
den ve gerekse baska memleketlerden aldigi-
miz misallere ve neticelere miisteniddir. En-
cumenlerde cok ciddi miinakasa edilmistir. No
tice hakkmda mutabakat vardir. Hiikiim Hc-
yeti Aliyenizindir. 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
baska mutalea var mi? (Yok sesleri). Madde-
lere gegilmesini kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 
Arazi ve bina vergilerile binalardan alinan ik-

tisadi buhran vergisinin vilayet hususi ida-
relerine devri hakkmda kanun 

MADDE 1 — 1833 numarali arazi vergisi ve 
1837 numarali bina vergisi kanunlan ile 1890 
numarali iktisadi buhran vergisi kanununa niii-
zeyyel 1996 numarali kanun ve ekleri mucibince 
almmakta olan vergiler, bakayasile birlikte, vi
layet hususi idarelerine devrolunmustur. 

SIRRI ICOZ ( Yozgad ) — Bendeniz Hiiku-
met teklifinin miizakere edilmesini istiyorum. 
Sebebi : Muhtelit enciimenin maddesinde ka
nunun yalniz numarasmdaii bahsediliyor. Hal-
buki kavanin meemuasmda gbrmuslerdir, ba-

zi numaralar atlanmistir. Yalniz numara, ka-
nunu ogrenmek igin bir esas teskil etmez. Ay-
ni zamanda tarihlerin de zikri icab eder. 

MUHTELIT E. M. M. StJKRU YA§IN (Qa-
nakkale) — Muhtelit enciimenin tanzim ettigi 
layihada numaralar vardir. 

SIRRI iQOZ (Yozgad) — Tarih yoktur. 
SUKRtf YA§IN (Qanakkale) — Hiikumetin 

maddesinin miizakeresini, hay, hay kabul edi
yoruz. 

BA§KAN — Muhtelit eneiimen, Hukumet 
maddesinin miizakeresini ve noktai nazarmi 
muvafik buluyor. 

Arazi ve bina vergilerinin vilayet hususi 
idarelerine terki hakkmda kanun 

MADDE 1 — 1833 numarali arazi ve 1837 
numarali bina vergisi kanunlarile 1890 numarali 
ve 30 - X - 1931 tarihli iktisadi buhran vergisi 
kanununa miizeyyel 1996 numarali ve 29-V-1932 
tarihli kanun ve ekleri mucibince tarh ve tahsil 
edilmekte bulunan vergiler, bakayasile birlikte, 
vilayet hususi idarelerine terkolunmustur. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde ka
bul edilmistir. 

MADDE 2 — Arazi ile binalarm tahriri ve 
bunlarm krymet ve iradlarmm tadili ile birinoi 
maddede yazili vergilerin tarh, tahakkuk ve 
tahsil muameleleri bu vergilere aid kanunlarla 
eklerinin hiikumleri dairesinde vilayet hususi 
idareleri tarafmdan yapilrr. 

BALKAN — Maddevi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Binalarla arazinin tahrir ve 
tadil islerine ve birinci maddede yazili vergile
rin tahakkuk ve tahsiline aid kanun ve nizam-
nameleri ve bunlara muteallik tadilleri ihzar et-
mek ve tatbikattaki ihtilaf ve tereddiidler iize
rine vaki olacak suallere cevab vermek ve bu 
isleri teftis ve murakabe eylemek vazife ve sa-
lahiyeti Maliye vekaletine aiddir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — 1454 numarali kanun mucibin
ce arazi vergisi tahsilatmdan ayrilacak Ziraat 
bankasi iane hissesi ile bina vergisi tahsila
tmdan ayrilacak belediye ve 2459 numarali 
kanunun altmci maddesine gore bina ve ara
zi vergilerinden ayrilmasi icab eden tayyare 
hisseleri vilayet hususi idarelerince mezkur 
kanunlarda yazili nisbetler dairesinde tefrik 
edilerek aid oldugu idarelere verilir. Bu his-
selerin her ay vuku bulan tahsilatmi ertesi aym 
onuna kadar aid oldugu idarelere yatirmayan 
hususi idarelerin miidiir veya memurlari hak
kmda takibat yapilmakla beraber gecen giin-
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ler igin kendilerinden alakadar daire hesabma 
% 9 faiz alinir. 

AHMED XH8AN TOKGOZ (Ordu) — Arka-
daslar, Hukumetin teklifinde bulunmayan, Muh-
telit enciimenin teklifinde bulunmayan ve Biit-
ge encumeninin koydugu bir fikra var. Bura-
da (Kabahatlilerden yiizde dokuz faiz alinir) 
diyor. Bizim bildigimiz, kabahat eden me-
murun maasi kesilir, hapsedilir, kovulur. Onun 
igin bu fikranm kaldirilmasmi ve bir daha ko-
nulmamasmi rica ediyorum. 

BUTCE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Bir gok vergi kammlarmda aynen bu kayid 
vardir, Burada da muhafaza edilmistir. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Nere-
lerde? 

SIRRI DAY (Devamla) — Kazanc kanunun-
da, muvazene, yol vergisinde, nakliye vergisin-
de vardir. Hatta bazi kanunlarda amiri italar 
bile tesmil edilmistir. Orada miiskulat olma-
sm diye yalniz muhasiblere hasredilmistir. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Bazi 
kanunlarda % 10 zammile kaydi vardir. fakat 
faiz alma tabiri hie, yoktur. 

MALI YE V. FUAD AGRALI- (Elaziz) — 
Bir qdk kanunlanmizda faiz kaydi vardir. Bil-
hassa muhasebei umumiye kanununda. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Bu 
faiz kimden almacak? 

SIRRI DAY (Trabzon) — Menlehiilhak kirn 
ise ondan alinir. 

BALKAN — Bir tadilname teklifi vardir. 
Okutacagiz: 

Yuksek Reislige 
Dordiincii maddenin son fikrasi yeni bir 

faiz cezasidir. Bunun kaldirilmasmi teklif ede-
rim. 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 

BALKAN — Teklifi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmei^"?tir. 

Maddeyi aynen kabul edenler... Etmeyen-
ler... Madde aynen kabul edilmistir. 

MADDE 5 — 1454 numarali kanun muci-
bince kazanc ve hayvanlar vergilerile baka-
yasi tahsilatmdan vilayet ve Maarif i$in ay-
rilmakta bulunan hisseler bu kanunun meriyeti 
tarihinden sonra tefrik edilmez. Ancak mezkur 
kanunda yazih nisbet dairesinde ayrilacak be-
lediye hissesi, eskiden oldixgu gibi, Hazinece 
mahalli belediyelere verilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Birinci maddede yazili kanun-
lar mucibince tahakkuk ettirilecek vergiler ve 
vilayet hususi idarelerince almmakta olan diger 
vergi ve resimler ile bunlarin bakayasmm tahsi-

linde hususi idarelerce, tahsili emval kanunu ve 
ekleri tatbik edilir. 

Bu vergi ve resimlerin tahsilinde, tahsilat 
komisyonu vazifesi, vilayetlerde hususi muhase-
be miiduriinun ve kazalarda hususi muhasebe 
memurunun reisligi altrnda belediye azasmdan 
bir zat ile hususi muhasebe tahsil memuru veya 
miifettisinden miitesekkil iig kisilik bir komisyon 
tarafindan yapilir. 

BALKAN — Madde hakkmda soz isteyen 
var mi? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran-
lar ... Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Tahrir ve tadil masraflan ve 
devredilen vergilerin tahakkuk ve tahsiline aid 
maas ve masraflar 1934 biitcesindeki tahsisata 
gore ve bir defaya mahsus olmak iizere hesabla-
narak Hazinece her sene hususi idarelere verilir. 

Bu tahsisat vilayetlerin ihtiyacma gore Dahi-
liye vekaletince tevzi olunur. 

BASKAN — Madde hakkmda soz isteyen 
var mi? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Devredilen vergilerin 1934 mali 
yili tahsilatmdan 4 ncii maddede yazili hisselerin 
tefrikinden sonra kalan kismmin iktisadi buhran 
vergisile beraber Hazineye aid miktarile ka
zanc, ve hayvanlar vergisinin mezkur sene tah-
silatindan vilayet ve Maarif hisseleri miktari tes-
bit olunarak aradaki fark, Hazine lehine ise her 
sene Hazine tarafinda.n avrica hususi idarelere 
ve hususi idareler lehine ise kezalik hususi ida-
relerce Maliye vekaletine verilir. 

HAMDl ONGUN (tcel) ~ Nicjin 1934 senesi 
mikyas olarak alinmistrr? 

Halbuki o seneden bakaya kalanlar hakkm
da tenzilat yapilmistir. Arazi vergisinde % 70 
bina da % 40 derecesinde tenzilat yapilmistir. 
Binaenaleyh 1934 senesi bakaya tahsilati fazla-
dir, bu eyi bir mikyas degildir. 

MALlYE V. FUAD AGRALI (Elaziz) -
% 25 tenzilat icrasi hakkmda kabul buyurulan 
kanunun miizakeresi esnasmda da arzetmistim. 
Yaptigimiz tenzilat 935 ten itibaren mevkii tat-
bika konacak olan ve 1934 e nazaran % 25 
veyahud daha fazla yiikseklik g'osteren bir mik
tari miikelleften almak bu giinku rayiclere go
re dogru olmadigmdan tenzilatm icrasi 934 
tahsilatindan evvel oldugu icin buna miiessir 
olmryacaktir. Belki de Hazinenin aleyhine gider. 
Binaenaleyh arkadasimizm endisesi varid degil
dir. 

HAMDl ONGUN (icel) — Hayir maksadimi 
anlatamadim. 1934 senesinde bina ve arazi ver-
gilerinin bakiye kalmis olanlarmdan defaten 
tediye edenler, arazi vergisinden % 30 ve bina 
vergisinden % 60 vermekle biitiin borcunu bde-
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mis oluyordu. Binaenaleyh 934 senesinde bun-
dan dolayi tahsilat kabarmistir. 

MALIYE V. FUAD A&RALI (Elaziz) — 
Arkadasimizm dedigi dogrudur. Fakat bu da 
idarei hususiyelerin lehine ve Hazinenin aleyhi-
ne olur. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miita-
lea var mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 9 — Maliye vekaleti biitgesinde 7 
ve 8 nci maddeler mucibince hususi idarelere 
verilecek tahsisat igin hususi bir fasil agilarak 
bu fasla her sene mezkur 7 ve 8 nci maddelere 
gore tesbit edilecek para miktarmda tahsisat 
konulur. 

Her vilayetin 8 nci madde mucibince tes
bit edilecek alacagi ve 7 nci maddeye gore he-
sab edilecek maas ve masraf karsiligi bu tah-
sisattan tediye olunur. §>u kadar ki 8 nci mad
de hukmunce borglu gikan vilayetlerin borc-
lan 7 nci madde mucibince hesab edilecek ala-
caklarmdan mahsub edilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Bina ve arazi vergileri tah-
silatmdan 4 ncii madde mucibince lazimgelen 
tenzilat yapildiktan sonra kalan kismrn % 25 i 
vilayet ve % 75 i maarif hissesi sayilrr. 

RAIF KARADENIZ (Trabzon) — Bir sual 
soracagim. Bu 10 ncu maddede % 25 i vilayet 
ve %75 i maarif hissesi olarak ayrilir deniyor. 
Bundan maksad nedir? Tahsisi varidat usulii 
idarei hususiyelerden kaldirilmis oldugu halde 
bu maddenin buraya gelmesi yine o usuliin ia-
desi demektir, yoksa ne faydasi vardrr? 

MAARIF VEKILl SAFFET ARIKAN (Er-
zincan) — Bundan maksad tahsisi varidat degil-
dir. Yalniz kazanc ve sayim vergilerinden ma
arif hissesi olarak takriben 9 milyon liralik bir 
para almiyor ve maarife sarfolunuyor. Bunu 
bir formiil halinde ve butiin memleketin ihtiya-
cma gore, vilayetlerde mevcud olan hali filiyi 
devir ve bu hali tekrar idame etmek icin boyle 
bir kaydin konulmasma liizum goruyoruz. Bura-
dan alman 9 milyon lira dogrudan dogruya ma
arif hissesine verilmis olan bir paradn*. Bu ka-
yitle, diger sarfedilecek para hakkmda bir isa-
ret vazedilmistir. idarei hususiyelerin lehine-
dir ve hakikate muvafik bir kayittir. Bumm 
icin maddenin aynen kabuliinii rica ederim. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miita-
lea var mi? 

SIRRI IQOZ (Yozgad) — Kanun bu parayi 
maarif hissesi addediyor. Fakat Muhterem veki-
lin zabrttaki if adesine nazaran idarei hususiyeler 
acaba kanun fevkinde telakki edilerek bunu tah
sisi varidat addetmez mi? 
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Kanun tahsisi varidat addetmistir. Degilse 

maddenin o sekilde tanzimi lazimgelir. 
§ttKRU YA§IN (Qanakkale) — Bu hiikum, 

maarif igin bu paranm tahsisi igindir ve binne-
tice tahsisi varidati istilzam eden bir hiikiim de-
gildir. Qiinkii esasen maarif parasi diye 1454 
numarali kanun mucibince sayim, arazi, bina 
ve kazanc vergilerinden bir hisse ayrilryordu. 
Bu tabiatile maarif hissesi diye tahsis edilerek 
ve maarife verilmesi icab ettigi kanunda saraha-
ten beyan olunarak ayrilan bir para idi. Yani 
maarifin mail idi ve bu kanun tahsisi varidati 
ilga eden kanunlar meyamnda mezkur degil-
dir. Yani 1454 numarali kanun, kendilerinde 
tahsisi varidat mevcud olan kanunlari ilga eden 
hiikme dahil degildir. Binaenaleyh maarife aid 
olarak bu dbrt vergiden ayrilan hisse, dogru
dan dogruya maarifin malidrr. 

Bu kanun mucibince bir takim istihaleye ug-
raymca tabiatile maarifin hissesini tefrik etmek 
ve evvelce mevcud fili vaku idame etmek zaru-
reti hasil oldu. Enciimenin uzun boylu tetkikati 
neticesinde, Maarifin kazanc,, bina, arazi, sayim 
vergilerinden aldigi hisse hususi idarelere ayri
lan paylara nisbetle % 75 oldugu anlasilryor. 
Bunlar siiphesiz ki, resmi defatirden gikanlmis 
katiyet ifade eden riyazi bir rakamdir. Bu 
paylar Hazinenin arazi ve bina vergisindeki his-
sesile degistirilince siiphesiz ki, bu nisbetin mu-
hafaza edilmesi ve muhasebei hususiyeye intikal 
eden kendilerine diisen hissenin tamammdan 
% 75 nin maarife gikarilmasi gayet tabii gbriil-
dii. Onun igin de bu kanuna boyle bir madde 
konuldu. 

MAARIF V. SAFFET ARIKAN (Erzincan) 
— Siileyman Sirri arkadasimizm sualine cevab 
vereyim. Vakia kanunda tahsisi varidat diye bir 
sey yoktur. Ancak sunu lutfen nazari dikkate 
alsmlar. §imdi mevcud arazi ve bina vergilerin
den vilayet ve maarif hisseleri ayrilmakta idi. 
Bu hisseler elyevm mevcuddur. Bu kanunla da 
Hazine hissesi olan 9 milyon 700 000 lira dogru
dan dogruya idarei hususiyelerde kalryor. Bu 
paraya mukabil olarak kazanc ve sayrmdan 
maarif hissesi 9 milyon lira dogrudan dogruya 
Hazineye intikal ediyor. Bu suretle hususi ida
relere kalan bu para ne olacaktrr? Buna behe-
mehal bir ad koymak zarureti karsismdayiz. 
Bunu bilhassa zapta gegsin diye soyliiyorum. Bu 
kanunla istihdaf edilen gaye idarei hususiyelerin 
maarif servisini zedelemesi degildir. Bu gun bun-
larin maarif btitgesi ne ise - ki 12 043 000 lira-
dir - bu servis aynen kalmak iizere bu kanun 
gikacaktir. Vilayetler (tahsisi varidat yoktur 
Maarife ayrilacak olan bu parayi su veya bu 
suretle sarfederiz) diye bir fikirde bulunamaz-
lar. Bu servis aynen baki kalacak ve aynen 
yiiriiyecektir. 12 milyon lira ise 18 milyonun 
% 75 ni tutmaktadir. 
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BALKAN — Baska mutalea var mi? Madde-

yi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 11 — 1454 numarali kanunun meri-
yetinden 1833 numarali kanunun meriyeti tarihi-
ne kadar 1454 numarali kanunun 6 nci maddesi 
hiikmiine gore avlu, ve bahge fazlalarile iradsiz 
arsalara binde altmis bes nisbetinde tahakkuk 
ettirilmis olan vergilerden heniiz tahsil edilme-
mis olaniarm binde ondan fazlasi terkin olunur. 
Bu kanunun nesri tarihine kadar tahsil edilen-
ler geri verilmez. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 12 — Belediyelerin, bina vergisin-
deki hisselerini karsilik gbstermek suretile Ha-
zineden veya Hazinenin kefalet veya taahhiidii 
ile diger miiesseselerden yaptiklan istikrazlarm 
tamamen itfasma kadar alakadar hususi idare-
ler; bu hisseleri belediye hesabi carisine kay-
dedilmek iizere 4 ncii madde hukumleri dairesin-
de mahalli malsandiklarma yatirrrlar. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 13 — Hususi idareler, bina, arazi, 
hayvan ve kazang vergilerindeki hisselerini kar
silik gbstermek suretile Hazineden veya Ha
zinenin kefalet veya taahhiidii ile diger miiesse
selerden yaptiklan istikrazlarm hulul eden 
taksitlerini bu kanunla devrolunan vergi tahsi
latile vadelerinde karsilama°a mecburdurlar, 
Her hangi bir taksitin vaktinde odenmemesi ha-
linde 4 ncii madde hiikmii tatbik olunur. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — De
ntin arzettigim maddenin tatbiki yine geldi. Pa-
rayi tahsil etmis, fakat cebinde tutmus, verme-
mis, faiz versin. Tahsilat az, dairede para yok, 
yine faiz versin. Bu olur mu? Tatbikati 4 ncii 
maddeye gidiyor. Nazari dikkatinizi celbederim. 
(Vergi tahsilatile vadelerinde karsilamaga mec
burdurlar. Her hangi bir taksitin vaktinde oden
memesi halinde 4 ncii madde hukmii tatbik olu
nur) deniyor. 

BUTQE E. REIS VEKILi MUKERREM UN-
SAL (Isparta) — Vergi tahsilatile vadelerinde 
diyor. Binaenaleyh mesele yoktur. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Mad
de sarih degil (Sarihtir sesleri). 

BALKAN — Madde hakkrnda baska mutalea 
yoktur. Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 14 — Bu kanun hiikmiine tevfikan 
vilayet kadrolarma nakledilecek Maliye memur-
larmm halen miikteseb bulunduklan ve atiyen 
iktisab edecekleri tekaiid haklari mahfuz olup 

bunlarm sahislarma ait tekaiid ve yetim maasi 
tahsisi muameleleri Maliye vekaletince yapilir 
ve tekaiid tahsisatlan Hazinece tediye edilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — Birinci madde mucibince dev
rolunan vergilere ait kayitlerin ve bakaya he-
saplarmm vilayet hususi idarelerine devri su-
reti ve devir neticesi olarak hususi idareler igin 
tahakkuk edecek matbu evrak ve mefrusat ih-
tiyacmi temin ciheti ve Hazinenin bu hesab 
kayitlerinden diger vergi matrahlari bakimm-
dan istifadesi sekli bir nizamname ile tayin 
olunur. 

BAS.KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

RAIF KARADENlZ ( Trabzon ) — 16 nci 
maddeden evvel soz istiyorum. Bu kanunun 
tevlid edecegi en biiyiik muskiilat, hususi ida-
relerin bu kanunun tatbika girmis olmasile mii-
him varidattan mahruin kalmalan endisesidir. 
Biliyorsunuz, idarei hususiyelerin dord, bes se-
nedir devam eden mali vaziyetlerini Meclis 
ele almis ve miimkiin mertebe onlari islah et-
mek ic,in galismistir. Biitiin bu tetkikat esna-
smda, nigin hususi idareler bu vaziyete diisii-
yorlar? Nigin biitgelerini muntazam yapami-
yorlar? Bunun garesi nedir, diye tetkik ola-
narak goriilen belli bash miihim bir sebeb goze 
garpmakta idi. Bu sebeb sudur: Devlet her za-
man biitgesini tevzin edebilir. Ciinkii biitgesin-
de bir aksaklik olursa yeni bir varidat kanu-
nile yeni bir gelir temin eder. Fakat idarei 
hususiyeler bu imkandan mahrumdurlar. Onun 
igin idarei hususiyelerin her hangi bir sebeb-
den dolayi varidatlari eksilirse, onun seneler-
ce devam etmek iizere tesis etmis oldugu hiz-
metler durmayacak, isleyecektir. Boyle bir im
kandan mahrum bulununca hizmetlerin icab 
ettirdigi masraflan karsilayamayacaktir ve 
tabiatile muallimlerin maaslarmi verememek 
veya hastalara bakamamak gibi memleketin 
su veya bu vilayetlerinde herkes igin arzu edil-
meyecek sikayetler ve manzaralar karsismda 
kalmilacaktrr. idarei hususiye varidati alas-
tiki olursa yani idarei hususiyeler masraflan-
ni tevzi ettigi gibi varidatlanni da her senenin 
ihtiyacina gore muayyen nisbetlerde tanzim 
edebilirse, senelerden beri gekilmekte olan 
muskulatrn en miihimlerinden biri halledilmis 
olacaktir. 

Yol vergisi vardir, bu vergi dord liradir, 
Fakat Meclisi umumi, vilayetin o seneki ihti-
yacini ve amelei miikellefin takatlarmi nazari 
itibare alarak bu vergiyi iki lira daha arttira-
bilecektir. Vergiler kanunlarla tesbit edildi-
ginden dolayi varidat hig bir zaman ne artti-
nlabilir ve ne de eksiltilebilir. 0 halde tasav-
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vur buyurun, vilayetlerin mektebleri vardir, 
hastanesi vardir. Fakat o senecle o vilayeli i 
bu, agmis olduklan mektebleri idare ve idame 
etmek igin yeni varidata ihtiyaci vardir. Gyle 
bir vilayet ki mahsulii bereketiidir, iyi para, 
etmistir. Fakat salahiyeti yoktur. Yol parasi 
igin bu salahiyete malik olan bir vilayet, bu 
vergiler iizerinde hig oynayamiyacaktir. Bir 
vilayet te tasavvur ediiiiz ki miikellefleri fena 
vaziyettedir. Kithk olmustur. Bu vilayet hal-
ki da o sene igin bu vergiicri vermekten aciz 
kalmistir. Bu sefer vergilerden tenzilat yap-
mak lazimgelirken vilayetlerin e'inde salahiyet 
yoktur. Biz bu vergiieri idarei hususi3relere 
verdigimiz zaman bir esbabi mucibe zikredil-
mesi lazimdrr. Bu esbabi mucibenin en kuvvet-
lisi bir vilayet hududu igincle yasayan mii-
kelleflerin hali malilerini idarei hususiyeler 
iyice takdir edebilir. Fakat biz burada, An-
karada daha iyi takdir edemeyiz. Vilayetler 
daha emin tedbirler alabilir. Xste bu isleri te-
min edebilmek igin diisiinulniesi lazimgelen bir 
mesele vardir. Bu isle mesgul olan encimienle 
rimiz bu meseleyi halletmislerdir. Fakat he-
niiz kanuniyet kesbetmemistir. Bu care suclur: 
Meclisi umumiler bina ve arazi vergilerinin 
asillarinda tcra Vekilleri Heyetinin tasdiki sar-
tile, her sene igin % 25 kadar eksiltme veya 
gogaltma yapabilmelidir. Bu, her birisi bin 
bir gesid esbab ve avamilin tesiri altinda biit
ge yapmakta olan idarei hususiyelerin elinde, 
daima biitgelerini tevzin edecek kuvvetli bir 
silah olarak bulunacaktir ve hie bir zaman 
memurlarm ve muallimlerin maaslan verilmi-
yor diye sikayetlerin isitilmemesine sebeb ola-
caktir. Bu hususta enciimenlerde bir sey dii-
suniilmus miidiir? Arkada.dar esbabi mucibe-
lerinde bir sey bahsetmemislerdir. Yoksa boyle 
bir sey mevzubahs edilmemis midir? Evvela 
bunu soruyorum. 

M. M. §UKRU YA§IN ( Cana^kale ) — 
Raif Karadeniz arkadasm ileri siirmii!3 oldu-
gu fikir enciimende mevzubahs olmadi ve Hii
kumet tarafrndan da buna aid en ufak bir ar-
zu veya proje ileri siiriilmedi. 

Isin esasina gelince, tabii, enciimenin bu 
babda hig bir noktai nazari olmadigrna gore 
soylediklerim sahsima aid miitaleattir. 

Bendenizce bu yola gitmek pek dogru ol-
maz, zannederim. Bilhassa tenzilat ciheti igin 
meclisi umumilere salahiyet vermek, belki 
hususi muhasebeler igin dahi tehlikeli vaziyet- , 
ler agabilir. Giinkii istikbali cok hos gbrerek 
umumi meclislerin vaktinden evvel bir takim 
hayali diisimeelerle bir vergi tenzili cihetiiie 
gitmeleri ve Hiikumet merkezinin de o miita-
leaya istirak ederek bu tenzilati yapmasi ve bi-
lahare, yapilan hesabin dogru gikmamasi yiiziin-
den hususi muhasebe biitcelerinin gok miiskiil 
vaziyete diismeleri her vakit variddir. Bina-

enaleyh bendenizce bu yolu kapamak daha mu-
vafik olur. Ancak inkisaf halinde bulunan 
yerlerde arazi vergisine yapilacak yiizde her 
hangi bir nisbette zammi halkrn kolayca tes-
viye edebilecegi anlasildigi takdirde bu zammi 
yapmak igin hususi idarelere salahiyet verilmesi 
dusiinulebilir. Ancak arzettigim gibi bunlar ta-
mamen sahsima aid fikirlerdir. Miitalea olarak 
soylenmistir, miizakeresine irnkan olmadigi gi
bi kabule de temayiil yoktur. 

BASKAN — Verilen izahat maddeye teal-
luk etmedigi ve takrirle yapilmadigi igin mad-
delerin miizakeresine devam ediyoruz. 16 nci 
maddeyi okutuyorum: 

MADDE 16 — 1454, 1833, 1837 ve 1996 nu-
marali kanunlar ile tadillerinin ve eklerinin bu 
kanuna muhalif olan hukiimleri kaldinlmistir. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE — Vilayet ve kaza-
lar teskilatmda arazi ve bina vergilerine aid 
tahrir, tadil ve bu vergilerin tahakkuk ve tah-
sil isleri ile istigal eden ve tahsisatlan 7 nci 
madde mucibince temin edilecek olan memur 
ve miistahdemler, maas ve iicretlerile vilayet 
ve kazalarm hususi idareleri teskilatma nak-
lolunurlar. 

Bu memurlarm tefrik ve devri isleri Mali-
ye ve hususi idare muamelelerinin intizamini 
bozmayacak sekilde olmak iizere vali, defter-
dar ve hususi idare miidiirlerinden miirekkeb 
bir komisyon tarafrndan yapilrr. 

§UKRtJ YA§IN (Qanakkale) — Bu vergile
rin devri dolayisile idarei hususiyelerin hali fi-
lilerine hig bir halel gelmemesi kaydi konuyor. 
Maliyece sayani sukran fedakarliklar yapildigmi 
goriiyoruz. Bu madde muhtelit enciimence tesbit 
olunan seklinin sonunda bir fikra vardir. Bu fik-
raya gore; devrolunan memurlar, maas, iicret ve 
masraflarile vilayet hususi idarelerine devredile-
ceginden Maliye vekaletince tanzim edilecek kad-
rolarm ayri bir kanunla tasdik ettirilmesi tesbit 
olunmustu, bu kaydi her nedense Biitge encii
meni gikarmistrr. Belki bu paralarm muvazene, 
biitge kanunu ile gikmasi diisiiniilerek baska bir 
tarik ihtiyar edilmistir. Halbuki bendeniz en
ciimenin miitaleasmi tekrar teyid ile, bu so-
nuncu fikranm kalmasmi Heyeti Celileden rica 
ederim. (Bu komisyonun mesaisi neticesine is-
tinaden Maliye vekaletince tanzim edilecek olan 

i kadrolar ayri bir kanun ile tasdik ettirilir.) Fik-
! ra budur. 
| BttTgE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
I Biitge enciimeni, Muhtelit enciimenin hazrrladigi 
I metin iizerinde gok hassasiyetle durmustur ve 

nihayet malumu aliniz oldugu veghile, yaptigi-
| miz tadilat daima sekle ait seylerden ibaret kal-
; mistir. Bu maddeyi de ehemmiyetle tetkik ettik. 
S Bunun yani idarei hususiyelere devredilecek bir 
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kadronun kanun mevzuu olmaktan haric kal-
digr nazari itibare almmistir. idarei hususiye 
kadrolarmi, Yiiksek Meclisinizce malum oldugu 
gibi, vilayet meclisleri yapar. Bunun kanun 
mevzuu olacak yeri yoktur. Sonra yine bu kanun 
mucibince, hangi memurlarm tefriki lazim ge-
lecegini, vali ve hususi muhasebe miidiirii ile 
defterdarm bulunacagi, yani idarei hususiyenin 
ekseriyet teskil ettigi bir enciimen tefrik etmek 
salahiyetini haizdir. Zaten Maliye vekili her se-
ne verecegi parayi bu kanunda tesbit edilen esas-
lara gore hesaplayacaktir. Gelecek olan muva-
zene kanunlarmda da yine bu tahsisat ayrica 
gorulecektir. Bu noktai nazarlar derpis edil-
dikten ve esasen 934 senesindeki bu is igin mev-
cud olan tahsisatm tamamen idarei hususiyeye 
devredilecegi de sarahaten tesbit edildikten son
ra bu kanunlarm Meclise gelmesine liizum kal-
mayacaktir. Bunun igin bu kanun kaydini gi-
karmis bulunuyoruz. 

BALKAN — Madde hakkmda baska soz is-
teyen var mi? Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Bu kanunun 11 nci maddesi 
nesri tarihinden ve diger maddeleri 1 haziran 
1936 tarihinden muteberdir. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler 
isaret buyursun... Kabul etmeyenler,.. Kabul 
edilmistir. 

MADDE 18 — Bu kanun hiikumlerini icra-
ya, Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umurniyesini agik reye ar
zediyorum. 

DAHILiYE V. §UKRU KAYA (Mugla) — 
Arkadaslar ruznamenin 6 nci maddesinde tabi-
iyete taalluk eden bir tefsir isi var. Hiikumet-
ten burada kimse olmadigi icin celsenin ba-
smda bulunan miizakeresi talik edilmis. §im-
di ben burada bulunuyorum, vakit te miisait-
tir, onumuzdeki tatil devresi de var, zaten uzun 
bir sey de degildir, musaade ederseniz bunu 
simdi miizakere edelim. 

BA§KAN — Bu mazbata biraz evvel vekili 
mesulii burada bulunmadigi igin talik edilmis-
ti, simdi isbati viiciid ettiler. Arzu buyurursamz 
miizakere edelim. (Hayhay sesleri). 

Bina vergisi kanununa rey vermiyen zevat 
var mi? Rey toplama muamelesi bitmistir. 

(Adliye enciimeni mazbatasi okundu) 
§UKRtt YA§IN (ganakkale) — Ekalliyette 

kalanlarm miitalealan da okunsun. 
SALAH YARGI (Kocaeli) — Okunan maz

bata §urayi devlet kanununun 19 ncu maddesi-
nin tefsiri talebile Biiyiik Meclise sevkedilen 
bir istir. Bu maddenin tefsirine neden liizum 

l goriildiigii hakkmdaki Dahiliye vekaletinin 
Basvekalete yazdigi uzun miitaleati havi tezke-
resile Dahiliye ve Adliye enciimenlerinde tabi-
iyet rniiduriinlm izahincia ve parayi devlet ikin-
ci reislerinden bir zatin, yine Dahiliye encii-
meninde Hariciye vekaleti hukuk miisavirile 
birlikte vaki miitalealarile beraber isin sundan 
ileri geldigi anlasilryor. 

Bir yabanci Devlet tabiiyetinde olan birisi, 
Hukumetge aleyhinde ittihaz edilen idari bir 
karardan dolayi Siirayi devlete bir idari dava 
acabilir mi ve agtigi idari dava zimnen de kendi-

; si hakkmda kararlastmlmis olan isten dolayi 
kendisinin baska Devlet tebaasmdan oldugu 
ileri siiriilerek hukukumm muhtel oldugunu ve 
bu suretle kararm iptalini isteyebilmesidir. 
Adliye encdmeninin, Dahiliye enciimeninin maz-
batalarmdan su anlasilryor ki, §urayi devlet 
kanununun 19 ncu maddesinde tefsir suretile 
izaha muhtac hig bir sey yoktur. 19 ncu mad-
dede, gorulmesi Adliyo mahkemelerinin sala-
hiyeti haricinde kalan ve idari makamlarca it
tihaz edilen mukarrerat sebebile hukuku muh
tel olanlar §drayi devlettc o kararm ittiha-
zmdan sonra Devlet aleyhine, D&avi dairesin-
de bir dava acabilirler. Fakat Biiyiik Meclis, 
bir mesele hakkmda fikra yazarak bir tefsir 
karari cikarrr. Bir de tefsire muhtac degildir 
diyerek esbabi mucibesinde hikaye ve izah 
edilen hususlarla bir tefsir fikrasi hiikiim ve 
kuvvetinden belki daha siimullu ve daha esas-
li olarak kanun maddelerinin ruh ve maksa-
dmi ifade etmek suretile tatbikatta tamamile 

| veqhe verecek sekilde vaziyet izah olunuyor. 
is to bu halde vaziyet tefsire muhtac degildir 
diye bir karara raptolmmrsa o karara miintehi 
olan hallerin izahi sadedinde arzedilmis olan 
seyler bir tefsir fikrasi kadar tatbikatta miies-
sir olmaktadrr. Binaenaleyh burada Adliye en
ciimeninin ekseriyet kararile ittihaz etmis ol
dugu mazbata Yiiksek Heyetin tasdikmdan ge-
gerse bu o demektir ki tabiiyet isleri hakkm
da §furayi devlet Deavi dairesi o meseleden do
layi bir yabanci hakkmda verilen karardan 
kendi hukukunun muhtel oldugundan bahsede-
rek baska bir Devlet tabiiyetinde oldugunu 
ileri siiriip o kararm iptalini isterken §urayi 
Devlet resen bakamiyacagi tabiiyet isini her en-
ciimenin ittifak ettikleri esas hilafma olarak 
zimnen tetkik edecektir. Kazai salahiyete ma-
lik oldugu icin kazai sekilde bir yabancmm 
baska bir yabanci Devlet tabiiyetinde oldugu 
kararlastinlmis olacaktrr. Bunun azlik reyin-
de bulunan bes arkadas muvafik olmadigi mii-
taleasmdayiz. Dusiincemizi sunlara istinad et-
tiriyoruz: Yine mensub oldugum Adliye en
ciimeninin bu mazbatasmdan bile esbabi muci-
be olarak pek yardim gorebilirim ki tabiiyet 
meselelerinin katiyet ifade etmedigi ve ancak 
gosterilen vesaite gore filan tabiiyette tanm-
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masi gibi daimi ve kati mahiyeti haiz olma-
yan bir muameledir. Sonra biitiin tabiiyet is-
leri her Devlette birbirine uymayan hukiimleri 
ihtiva etmektedir. 0 itibarla cok sahislar var-
drr ki bilmem Tiirkiyede olduguna gore Tiirk 
tanmabilir. izdivac ve saire dolayisile di-
ger yabanci bir Devlet kendi tabiiyetinde 
addeder. Bizim kanunumuz bunu kabul et-
mez. Ugiincu bir Devlet kendi memleketinde 
su kadar oturdu diye kendi tebaasi addeder. 
Velhasil tabiiyet meseleleri bbyle miiskiilat qi-
karacak miidil islerden biridir. Ondan nasi bu 
meselenin bizim vatandaslik kanununun esasi-
ni da alsak ve 330 tarihli hukuku ecanibi ih
tiva eden kanim hiikmiinii de alsak bu meselenin 
ne idari bir kararla ve ne de kazai bir tarikle 
verilen bir kararda tabiiyet o karara sebeb itti-
haz idilmistir diye bir girizgah bularak kazai 
salahiyeti haiz bir yerden bu meselenin halli 
selametli olamaz ve dogru degildir. Bu i-ste 
ekseriyetin reyile arkadaslarrmiz diyor ki, §u-
rayi devlet boyle bir tabiiyet meselesini tetkik 
ederken verdigi kararla tabiiyet meselesile bir 
hakkm muhtel oldugu iddiasmm dogru veya 
eo-riligini tetkik eder, tabiiyet meselesini go-
riisiir. Yoksa dogrudan dogruya tabiiyete aid 
bir meselenin miicerred olarak §>urayi devlete 
gitmesine taraftar degiliz. Fakat eski huku-
kumuzda bidayeten kabul edilmeyen bir sey 
intihaen tecviz olunur diye bir usul vardi, 
bu da ona benziyor, halbuki boyle dolambac.li 
bir hal tarzi da dogru olamaz. 

Biz ekalliyet reyi su maruzatta bulunduk ve 
dedik ki, hukuku muhtel olan ecnebi dahi olsa 
Sjfurayi devlette dava acmak hakki vardir, bu 
hakkm selbedildigi kanaatrnda degiliz. Dava 
eder. Yalniz isinin halli yabanci iki Devlet tabii-
yetinden hangisine aid oldugunun tetkiki lasrai-
gelirse, bu bir meselei miistehire teskil eder. 
§urayi devlet, veya adli mahkeme bu isi tetkika 
salahiyetli olan idari makama yazar. 0 yaban-
cmm tabiiyetine dair ne cevab alirsa ona go
re binayi hiikmeder. Baska suretle kendileri-
nin su veya bu tabiiyette olduguna karar ver-
mesi dogru degildir .Yalniz bu kararm ya-
banciya bir tabiiyet izafe etmek demek olma-
yip dava olunan hadiseye munhasrrdrr gibi 
kaydi ihtirazile, idari olsun, adli olsun, boyle 
salahiyetin sebebi mucib olarak kabulii" dogru 
bir sey degildir, tesevviisu de mucib olabilir. 

Bu hususta adliyede de misaller gosterebi-
liriz. Enciimende arzettigim gibi burada da ar-
zedeyim. Bir zina davasmi karisi aleyhine ac-
mis olan birisine karisi, seninle aramizda ev-
lilik rabrtasi kalmamistrr, senden bosanmistim, 
yahud bosanmak icin hiikiim sadrr olmustur. 
Aleyhimde senin hakki davan yoktur, demis ol
sa ceza mahkemesi kari koca davasmi tefckik 
edebilir mi? Pek tabiidir ki tetkik etmez. Kari 
koca davasma bakmaga salahiyetli olan yer

den ilam gelene kadar o mesele, o is durur. 
Iste bir meselei muste'hire teskil eder. 

Gegen gun Yugoslavlarla kabul edilen bir 
muahede burada mevzubahs oldu. 0 muahedede 
soyle deniyordu. iki taraf tebaasi digerin 
memleketinde bir dava ikame ederken yabanci-
lardan ekseri Devletin aradi^i miiddei aleyhe 
karsi haksiz Qikarsa teminat istenmesinden va-
reste olduklarmi bir muahede ile kaldirmistir. 
^imdi birisi mahkemeye arzuhal veriyor. elin-
deki vesikalara gore Bulgaristan vevahud Ital-
ya tebaasi iken ben Yugoslav tebaasiyim; bi-
naenaleyh size istediginiz teminati vermiyece-
gim diyor. Dur meseleyi tetkik edelim, soralim mi 
diyecekler? Teminat almmadan bir yabanci ika-
mei dava ettigi takdirde miiddei aleyh, be-
nim aleyhimde bu adam dava ikame etmis, 
beni ugrastiriyor, masrafa sokuyor binaena-
leyh ilerde haksiz cikarsa tazminat almakligim 
iqm teminat gostersin dese bbyle bir mahkeme 
kazai bir sekilde bu meseleyi halledecek midir? 
Onun yapacagi, tetkik edecegi sey, vaziyeti, 
tabiiyet idaresinden sormaktir. Alacaq1! ceva-
ba gore; hangi yabanci tebaasmdan oldugunu ta-
yin eder. Buna aid olan hususati arzettim. Bu 
mesele her zaman musevvestir, kansiktir. Bu 
giin o vaziyetler kanunlarm ihtilafmdan husule 
gelir. Sahislarm da, bazi meselelerde ve bu is
te miiessir vaziyetleri olur. Hulasa bunlarm hep-
si degisebilecek mesaildendir. Bunlar kazai mer-
cilerin halledebilecekleri islerden olmadigmi ta-
nimak en salim bir yoldur. 0 itibarla mucib 
sebepler dermeyan ederek Adliye encumeninin 
ekseriyetle vermis oldugu kararm muvafik ol-
madigi miitaleasmdaymi. Bu meseleler bertaraf 
edilerek yalniz §urayi devletin 19 ncu maddesin-
de tefsire miihtac hie bir nokta yoktur. Dahiliye 
encumeninin yazmis oldugu mazbata daha ziyade 
maksadi temin ediyor. Onun reye konularak ka-
bulimii rica ederim. 

BALKAN — Idarei hususiyeler layihasma 
rey vermeyen var mi? Rey toplama muamelesi 

; bitmistir. 
j Mazbata hakkmda baska miitalea var mi? 
! DAHILIYE VEKtLI StJKRtJ KAYA (Mug-
i la) — Bizdeki tabiiyet isleri Lozan muahedesin-

denberi 50k ehemmiyet kesbetmis bir dava halin-
! dedir ve hatta tahmin ederim, bir ceyrek asir 
j daha ehemmiyetini kaybetmeyecektir. Bu tabii-
! yet degismesi veya degistirilmesi dogrudan dog-
; ruya idari veya siyasi olarak Hiikumete veril-

mis bir haktir ve boyle olmalidir. Bu, idari ve 
: hukuki olmakla beraber bilhassa siyassti harici-

ye ile alakasi coktur. Zaten bu tabiiyet meseleleri 
1 harici siyasetle alakadar oldugu igin bir memle-

kette mahkemeye verilmemistir ve hukuku hususi-
yei diivel dahi bu ihtilaf lardan dogmustur. Bizim 

ayrica bir hususi vaziyetimiz var. Bilhassa eski ka-
! pitiilasyonlardan kalma ve memlekete yabanci 
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olarak bu memleketten giden ve su veya bu za-
manda memlekete zarar vererek, memlekete gel-
mesi caiz olmayanlarm vaziyeti de vardir. Bun-
lar Lozan zamanmda gdriisulmus ve Hiikumet 
tarafmdan tatbikati ifa edilmektedir. Eger bas
ka bir makama, sirf hukuki makama - Bunuii 
mesuliyetini, idare mesuliyetini Hiikumet deruh-
te etmis demektir ve onun takdiri dogrudan 
dogruya Meclise mesul olan Hiikumete - aittir. 
Bu, baska hukuki makamata verildigi vakit ken-
disine bu gun de vaki olacak miiracaatlerin ade-
di 100 000 i gecer zannederim. Evvela bu isi 
maddeten goremez. Saniyen gormesi de caiz de 
gildir. Binaenaleyh bendenizin ricam Dahiliye 
enciimeni mazbatasmm tetkiki ve icab ederse ka-
buliidiir (Tabii, gok dogru sesleri). 

ALl RlZA TtJREL (Konya) — Enciimenin 
ekseriyeti namma maruzatta bulunacagim. Ta-
biiyet meselesinin tetkiki mevzubahs degildir. 
§>uraca bir yabancmm filan yere filan yabanci 
tabiiyette oldugu hakkmda bir karar verilip ve-
rilmeyecegi meselesi mevzubahs olan mesele de
gildir. Gerek enciimenimiz gerek Dahiliye en
ciimeni ittifak etmistir ki, miicerred olarak, miin-
ferid bir hadise olarak, §ura bbyle bir karar 
vermek salahiyetini haiz degildir. Yalniz Hiiku-
metin Yiiksek Meclisten tefsirini istedigi kanun 
maddesi, acaba yabancilar haklarrnda su veya 
bu tabiiyette olduklarma gore yapilan bir mua-
meleden dolayi, §uraya miiracaat edip. ihlal 
edilen haklarmin iadesini istemek salahiyetini 
haiz midirler, degil midirler? Kanun buna 
miisaid midir, degil midir? Hiikumetin Yiiksek 
Meclise sordugu budur. Hig siiphesiz ki, §ura-
yi devlet kanununun 19 ncu maddesi buna mani 
degildir. Yani yabancilarrn boyle bir talepte 
bulunmalarma mani hie bir kaydi muhtevi degil
dir. 19 ncu maddenin malumu alileri miiteaddid 
fikralari vardir. O fikralardan birincisinde yani 
A fikrasmda hie bir kayid ve takyid gozetilmek-
sizin her kesin Hiikumetin verdigi karar ve yap-
tigi muamelelerden dolayr hukuku muhtel ol-
dugunu zannettigi zaman kazai murakabeden is-
tifade edecegi gosterilir. Yani J=Juraya gidip o 
muamelenin kaldinlmasmi, hiikumsiizlugunun 
ilan edilmesini istemek hakkmi veriyor. Bu 
maddede, mazbatamizda yazdigimiz gibi, gerek 
davaemm sifat ve salahiyetine, gerek muame
lenin mahiyetine taalluk eden en ufak bir tak
yid dahi yoktur. Gayet acik bir hukuk esasi-
drr ki, bir mahkeme kendisine arzedilen her ha-
diseyi, onu gbrmekten memnu olmadikca, onu 
gormekle miikelleftir. Aksi takdirde « Denie de 
justice » olur. Yani hakki ihkaktan imtina va
ziyeti hasil olur. Mahkemelerin buna salahiyeti 
yoktur. 

Eger Hiikumetge, yabancilarin tabiiyet sifat-
larma miisteniden yapilan idari muamelelerden 
sonra §uraya, miiracaat etmeleri mahzurlu g'6-

riiliiyor ise o ayri bir mevzudur, o tesis mev-
zuudur, tefsir mevzuu degildir. Hiikumet ve-
yahud bu noktai nazarda bulunan arkadaslar 
bir kanunla yiiksek meclise gelirler. Boyle bir 
hiikiim sevkedilir veya edilmez. Bu ayri bir 
meseledir. Fakat hali hazirdaki Devlet surasi 
kanununun seklinden yabancilarrn tabiiyet si-
fatina istinaden haklarrnda idari makamlarca 
yapilan muameleler ve verilen kararlardan dola
yi §uraya gitmelerini menedici bir mana gikar-
maga imkan gbrmiiyoruz. Esasen Devlet su-
rasmin, kendisine miiracaat eden yabanci bir da-
vacrya, sen su tabiiyettensin, bundan sonra ar-
tik Turk Hiikumeti seni bu tabiiyet altinda ta-
niyacaktir, diye bir sey soylemege hakki olma-
cligmi hepimiz kabul etmis oluyoruz. Ona deni-
liyor ki, senin hakkm yoktur. Hiikumet mu-
amelesini dogru yapmistir. Qimku mevcud ma-
lumat ve vesaike gore senin filan tabiiyette ol-
man mefruzdur, yahud hakli ise; Hiikumetin, 
seni filan tabiiyetten farzetmek icin istinad ettigi 
sebebler ciddi de/vildir. 

Yani ^uranin tabiiyet meselesini tetkik etmesi, 
adeta kararma bir esbabi mucibe bulmak zaru-
retinden ileri gelir. Yoksa o adami diger her 
hangi bir muameleden dolayi baska bir tabiiyet
te farzedebilir. 

Hatta belki diger bir muamele dola-
yisile §uraya miiracaat ettigi zaman gbsterdigi 
vesikaya nazaran evvelki tabiiyet hakkmda ve
rilen kararrn dogru olmadigi anlasilrr ve bu ka-
rari degistirebilir. 

Esasen yabancilara su veya bu tabiiyet izafesi 
salahiyetinin J-furada olmasi ayni zamanda idari 
makamlar igin de ayni salahiyeti tanimak de
mektir. Zaten Suramn bu salahiyetine kimse iti-
raz etmiyor. idari makamlar ne yapiyorsa §u-
ra da onu yapryor. 

Bir kimse hangi muamelelerden dolayi ya
banci tabiiyet altmda tanilabilir. Muayyen bir 
muamele dolayisile sen su tabiiyette oldugun 
icin su muameleye miistahaksin denilir. Bu bir 
muameledir ki, kazai muameleye tabi tutulmama-
si icin hig bir sebeb yoktur. Bu bir (Act de 
gouvernement) degildir, bir (Act d'autorite) dir. 

Fakat nihayet bu idari muameledir. Salah 
Yargi arkadasimizm buyurduklan sekilde me-
seleyi kabul etmek icin bir tenakuza diismek 
zarureti vardir. ^iiraya miiracaati kabul ediyor. 
Fakat diyorlar ki, evvelemirde Sura bunu bir 
nnselei miistehire addetein, alaVadar makam-
lardan sorsun, onu hallettirsin, sonra muame
lenin dogru olub olmadigmi tayin etsin. Reyi-
ne miiracaat edilen muamele, esasen Salah 
Yargmm meselei miistehire olarak halletmek 
istedigi sekle gore, Dahiliye vekaletinin muta-
hassis bir subesi evvela isi halletsin ve o ada-
mm filan tabiiyette oldugunu soyleyince $KT& 
meseleyi hakikat olarak kabul edecektir. O 
halde §uraya miiracaattan fayda yoktur. Ne 
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fayda vardir? Dahiliye vekaletinin muamelesi-
ni degistiremiyecektir. 0 zaman ecnebinin §fu-
raya miiracaatmdan big bir istifadesi yoktur. 
Ya ecnebi §uraya gidib muameleyi duzeltebi-
lir, yahud gidemez. Meseleyi, §uraca meselei 
miistehire addederken Dahiliye vekaletine hal-
lettirdikten sonra §urayi deviate hallettirmek 
sekli tenakuzu icab ettirir kanaatindeyim. 
Hulasa, encumenimizin ekseriyeti, bu isin tef-
sir mevzuu olmayib, eger idari mahzurlar var-
sa tesis mevzuu olduguna kanidir. 

Bu giinkii sekilde madde bu gibi kararlar-
dan dolayi hukuku muhtel olanlarcn §>uraya 
miiracaatlarma mani degildir. 

ikinci mesele, §ura tabiiyet izafe etmiyor, 
muayyen olan, hakkinda sikayet edilen mese
leyi tetkik ediyor. Bu muamelenin dogrulugu-
nu veya egriligini tayin igin tabiiyet sifatmi 
bir esbabi mucibe olarak ele aliyor. Her han-
gi diger bir muamelede bu kararm hig bir 
hukmii yoktur. 0 karar o muameleye munha-
sirdir. 

Binaenaleyh bendeniz Adliye encumeninin 
mazbatasmin miizakere edilerek reye arzedil-
mesi kanaatindeyim. 

MAZHAR MUFID KANSU (Denizli) — Ar-
kadaslar, mevzubahs olan mesele Turk vatan-
dasligi mavzubahs olmayarak muhtelif ecne-
bilerin tabiiyet meselelerinin halli igin §>urayi 
devlete miiracaat edib edemeyecegi meselesi-
dir. Muhterem arkadasnniz Ali Riza dediler 
ki, Salah Yargmm mesaili miistehire dedigi sey, 
mesaili miistehire degildir, her hangi bir ecne
bi, ,her hangi bir iddia ile ona isnad edilen 
tabiiyeti kabul etmemek iizere §urayi devlete 
miiracaat edebilir. 

Iste biz bunu kabul etmiyoruz. Sebebi: 
§oyle farzedelim; hali harbdeyiz, hali harb-

de bulundugumuz bir Devletin tebaasmi disari 
gikarmak icab ediyor. Tarn bu sirada o adam 
hayir, diyor, ben bu tebaada degilim, §>urayi 
devlete miiracaat ederek karar alacagim. 

Bu vaziyet karsismda biz onu tutacak mi-
yiz? Eger bu kapiyi agacak olursa, muhterem 
Dahiliye vekilinin dedigi gibi; binlerce, yiiz bin-
lerce, Tiirkiyeye girmesi icab etmeyen kimseler 
buraya gelecekler, biz §urayi devlete miiracaat 
edecegiz diyeceklerdir. Binaenaleyh son sbz ola
rak sunu soylerim: Devletin gok mtihirn rnena-
fii igin su veya bu gibi nazariyelerle bbyle kapi-
lar agilamaz. Memleketin menafii bunu idareten 
halletmektedir (Bravo sesleri). 

ALt RIZA TUREL (Konya) — Mazhar Mii-
fid arkadasimizm miitalealan katiyen varid de
gildir. Buradaki is siyasidir. Memleketin mu-
zur gordiigii bir adami tutup harice atmasi igin 
hig bir mani yoktur ve olamaz (Bravo sesleri). 
Gerek kanunda yazili ve gerek mazbatamizda 
derpis ettigimiz mesele idari muamelelerdir. Si-

yasi degildir. Yoksa buyurduklan gibi mahzur
lar katiyen varid degildir. 

Soylediginiz mahzurun tevelliid etmesine im-
kan yoktur. giinkii, bu idari meselelere taalluk 
eden bir muameledir. Bunun haricindeki mua-
melelerden dolayi §urayi devlete miiracaat im-
kani yoktur. Hiikumet hali harpte olsun olma-
sm, istedigi ecnebiyi kolundan tutup disarrya 
atar. Binaenaleyh bu yalniz memleket iginde 
bulunan ecnebinin §>urayi devlete miiracaati 
halinde §uranm bunu tetkik edip edemeyece-
gidir. Memleket iginde yasamakta olan bir ec
nebi boyle bir miiracaatta bulunabilir ve §u-
ra bu miiracaati tetkik eder mi, etmez mi? Ben 
Mazhar Miifid Bey arkadasimla miittefikim. Bir 
siyasi meseleden dolayi §uranm murakabesini 
kabul etmek dogru degildir ve esasen mazbata
mizda boyle bir sey yoktur. 

DAHILIYE VEKILI §UKRU KAYA (Mug-
la) — Tabiiyet meselelerinin gerek resen goriil-
siin, gerek diger bir dava suretinde bakilsm, hal
li kolay degildir. Zordur. Bir kag misal arze-
deyim. Turk tabiiyetini iktisab etmis, goriinen 
bir ecnebi Uskudar mahkemesine, birisi aleyhine 
bir dava agtirmistir. Bu adam senelerce Turk 
olarak yasadi, ve niifusa da kaydedildi. Son-
radan bir ihbar iizerine anlasildi ki, kendisi ya-
banci bir memlekettedir ve bizim memleketi-
mizde kalmasi caiz olmayan bir adamdir. Bu bir. 

Ikincisi; yasamakta olan davalar var, Tiirki-
yede beyaz Ruslar denilen bir kiitle var. Bunlar 
bulunduklari memleketlerin tabiiyetlerine gir-
mislerdir. Fakat bizim kendi karanmiz bunla-
n Rus tanimaktir ve haklannda o yolda mua-
mele yapmaktrr. 

§imdi boyle bir davada §urayi devlete hak 
vermis olacagiz. Fakat bizim karanmiz siyasi
dir. §urayi devletin vermis oldugu karara te-
baiyete mecbur olacagiz. Lakin arada baska bir 
devletin hukukuna da taalluk etmistir. Bu 
mahzurlar dolayisiledir ki, tabiiyet meselesinin 
§urayi devlete verilmemesi lazimgelir. 

Kanun yapmak hususunda bizim Meclisin 
usulleri vardir. Meclis; teknik yolile bu halle-
dilmez, binaenaleyh kanun teklifi getirin, derse 
onu da yapariz. Dahiliye encumeninin mazbata-
sinda da bu sarahat vardir. 

MAZHAR MttFlD KANSU (Denizli) — 
Adliye encumeninin muhterem mazbata muhar-
ririnden ufak bir sual sordum fakat aoze ka-
risti. Buyurdular ki siyasi mesailde §urayi 
devlet kansmaz. lutfen mazbata muharriri beye-
fendi mesailin hangisi siyasidir, hangisi ida-
ridir bunlan nasil tefrik edecekler sarin bir 
cevab verebilirler mi? 

ikincisi: §urayi devlet idari olursa bakacak 
siyasi olursa bakmayacak. Bence siyasi olsun 
idari olsun, demin de arzettigim gibi, bu Dev
letin, Hiikumetin ve memleketin menafiine 
muteallik meselelerdir. Binaenaleyh bunu su 
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kanunun tefsiri gibi nazariyata feda etmemek 
lazim gelir. Binaenaleyh Dahiliye enciimeninin 
mazbatasmm reye konmasi icabeder. (Bravo 
sesleri). 

DAHILIYE V. §UKRU KAYA (Mugla) — 
Yalniz sunu arzetmek isterim ki, bu maddenin 
esasi yabancrian Tiirkiye adaletinden mahrum 
etmek degildir. Mahkemelerimizin ve §urayi 
devletin kapilan bu ecnebilere her zaman igin 
agiktir. Tiirkiye Cumhuriyeti, bu hususta Tiirk 
ile ecnebi arasmda hig bir fark gozefcmeis. Bu-
nu bilhassa kaydetmek isterim. (Bravo sesleri). 

NEOlB ALI KttQtJKA (Denizli) — Bu me-
sele baska memleketlerde nasrt cereyean ediyor. 
Lutfen cevab verirler mi? 

DAHILtYE V. §>tJKRU KAYA — Bu mese-
le diger memleketlerde Acte gouvernemant dir. 
Gerek adli ve gerek idari mahkemelerin hiikmii 
niifuzundan harig birakilmistir. Maslahat ta ay-
nen bunu amirdir. 

§ttKRtJ YA§JIN (Qanakkale) — Mevzubahs 
olan mesele sudur. Bir mahkeme hiikmii kara-
rile bir yabancmm tabiiyeti tesbit edilebilir 
mi? §imdiye kadar soylenen sozler de zaten 
Adliye enciimeninin ekseriyetini teskil eden ar-
kadaslarm miitaleasi ile aramizda nig bir fark 
olmadigi anlasilryor. Dahiliye vekili muhtere-
minin soyledigi gibi bir ecnebi hig siiphesiz ki 
bilakaydiisart adli mahkemelerimize, ffurayi 
devlet deavi dairelerine miiracaat etmekte ta-
mamile serbestir. Ancak mahkemedir ki kendi-
sini salahiyetli gordiigii zaman meseleyi intag 
eder. Kendisinin salahiyeti haricinde buldugn 
zaman o ecnebiyi aid oldugu makama gonderir. 
Maksadmi siyasi tesebbiislerle Hiikumet miimes-
silleri vasitasile halletmesini soyler. Bu suret-
le davaya nihayet verir. §imdi arzettigim gi
bi miittefikunaleyh olan mesele sudur: Ya-
bancriara aid tabiiyet meselesinin bir mahkeme 
karari ile layetegayyer bir hale getirmek miim-
kiin olub olmadigidir. Bu, kabul edildikten 
sonra bu tabiiyet meselesi resen tetkik edile-
mez. Fakat §uraya arzedilen bir dava miinase-
betile onu tetkik edebilir mi edemez mi, mese
lesi karsismda bulunuyoruz. Zaten sorulan sey 
de budur. Bilmiyorum ki buna cevab vermek-
te o kadar miiskiilat var mi? Eger bir dava mii-
nasebetile bu vaziyetin tetkiki icabederse, bun-
da §ura mukayyet degildir. Bunu tetk^c eder, 
amma o ecnebiye tabiiyet izafe etmek maksadile 
degildir. Tabiiyet izaf e etmez. Bunu dusunmus-
ler, amma bu vesikalar dogru mu, degil mi? Bun-
Ian gordiikten sonra senin hakkmda yapilan sey 
dogru degildir diye bir karar vermesine yar-
dim etmek suretile bu vesikalan tetkik eder 
dersek neticede ne olacak? 0 adamm tabi
iyeti hakkmda bir karar verilecek midir, de
gil midir? Verilecekse ha Ali Hoca, ha Hoca 
Ali. Bidayette resen veriliyor. Fakat her han-

gi bir mevzuu davaniri altnida ayni karar ve
riliyor. Yani resen verilemez kararmm hig bir 
manasi kalmaz. 

KAZIM SEVUKTEKIN ( Diyarbekir ) — 
Kafi Bay §iikru. 

§UKRU YA§IN (Devamla) — Zaten Adliye 
enciimeni mazbatasmm 3 ncii fikrasmda bu-
nun daimi bir tabiiyet izafesine yaramaz, an
cak o meseleye taalluk eden bir tabiiyet sifati 
tanimis olur denmesi, o vakit mahkeme kara
rmm hukmiiniin daimi muta olmadigmi kabul 
etmek neticesine varir ki o da zannederim ki 
muvafik olmaz. 0 noktalardan bu meselenin 
daha ziyade tavzihine liizum kalmamistir zan-
nediyorum. Yoksa miinakasaya devam edecek 
olursak daha gok soylenecek soz vardir. Onun 
igin enciimenimizin mazbatasmm reye konma-
smi bendeniz de rica ediyorum. 

BASKAN — Baska soz isteyen var mi? Ve-
rilen takrirleri arzedecegim: 

23 -XII -1935 

Yiiksek Reislige 
Izah ettigim sebebler dolayisile yabancila-

rm tabiiyetine dair §urayi devlet kanununun 
19 ncu maddesinin tefsiri igin Dahiliye encii
meninin mazbatasmm reye konmasmi ve ka-
buliinii dilerim. 

Kocaeli 
Salah Yargi 

Yiiksek Reislige 
Dahiliye enciimeni mazbatasmm reye konul-

masini arz ve teklif ederim. 
Dahiliye enciimeni M. M. 

Qanakkale 
§. Yasin 

Yiiksek Ba^kanliga 
Miizakere kafidir. Dahiliye enciimeninin maz

batasmm reye konulmasmi teklif ederim. 
Denizli 

Mazhar Miifid Kansu 
BASKAN — Takrirler Dahiliye enciimeni 

mazbatasmm reye konulmasi hakkmdadir. Ev-
vela takrirleri reye koyacagim kabul edilirse Da
hiliye enciimeni mazbatasmi reye koyacagim. 

REFET CANITEZ (Bursa) — Usui hak
kmda maruzatta bulunacagim. 

Dahiliye vekaletinin Basvekalete yazdigi tez-
kere okundugu zaman anlasilir ki, istenilen sey 
bir tefsirdir. Tefsir demek, kanunun muayyen 
bir ibaresinin, miibhem veya iki manaya siimiil-
lii bir maddesinin vazih olarak ifadesinden iba-
rettir. Halbuki, Hiikumet hangi kanunun han-
gi maddesinde miibhemiyet vardir. veya iki ma
naya siimulii vardir bunu izah etmiyor. Iste
nilen sey munhasiran tefsirden ibaret, §imdi her 
iM enciimen de tefsire muhtag olmadigmda miit-
tefiktirler. §imdi takrirlere nazaran Dahiliye 
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•enciimeninin fikrasi reye konuldugu zaman su 
usul meselesile karsilasacagrz: Dahiliye encttme-
ni, muhtaci tefsir bir madde yoktur, diyor. Fa
kat ayni zamanda diyor M, burada, yukanda 
miittefikan kabul edildigi beyan olunan kanaate 
aykrri dusecektir. - (Bu gibi isler §urayi devlet 
kanununun 19 ncu maddesinin gergevesi dahilin-
de bulunmadigma ... ) §imdi hem tefsire muh-
tag bir madde yoktur deniliyor ve ayni zaman
da umumi kanun ahkammi takyid ediyor. Bir 
kaidei hukukiye vazediliyor M, bu tamamile bir 
kanun mevzuudur. 

Her hangi bir kararla bir kanun tadil ve 
tahdid edilemez. Onun igin Dahiliye vekaletinin 
bu mesele igin aynca buraya bir kanun teklifi 
yapmasi lazimgelir. Adliye enciimeni Mazbata 
muharriri gok vakifane ve gok giizel surette me-
seleyi tesrih ettiler. Bir usul meselesi igin boy
le umumi bir kanunu, idari kararlarm §urayi 
devlet yolile halli esasrni kabul, yani kanunu 
burada bir kararla tahdid edersek, bu bir huku-
ku esasiye meselesidir. 

Ben ayni zamanda Dahiliye vekiline de hak 
veriyorum. §>urayi devlete gidecek olan mesail 
idari kararlardir. Hig bir zaman bir acte diplo
matique Sjfurayi devlete giremez ve girdigi takdir-
de §urayi devletin onun hakkmda ademi salahi-
yet karari vermesi lazimgelir. §>imdi Tiirkiyeye 
gelen bir ecnebinin tabiiyeti tetkik olunurken 
nazari dikkate almacak kanun Turk tabiiyet 
kanunudur. Bu ecnebi mevcud olan bu kanunun 
kendi hakkmda yanlis tatbik olundugunu anlar-
sa nereye miiracaat edecektir? Tabii §urayi 
devlete gidecektir. Fakat bu ecnebi §urayi dev
lete gittiginde derse ki; benim hakkimda huku-
ku diivel ahkamma mugayir muamele yapilmis-
tir, beynelmilel vesaika mugayirdir. 0 zaman 
§>urayi devlet bu hususu reddeder. Qunktt bu 
diplomasi tarikile halledilmesi laznn bir mese-
ledir. Bir mahkeme hukuku diivel meselesini 
mevzubahs edemez. Eshasi diiveliye ise dogru-
dan dogruya bir devlettir. Suje do drua dir. 

Gosterilen mahzurlari da varid gbrmuyorum. 
§urayi devletin tetkik ettigi mesail, dogrudan 
dogruya Hiikumet dairelerince kanunlara muha-
lif karar ittihaz olundugu takdirdedir. 

Bunun diplomasi yolile halledilmesi de dog-
ru degildir. Tiirkiyeye gelen bir ecnebi Turk 
kanunlarma riayet etmek mecburiyetindedir. Ya-
banci bir adam bir ecnebi devletin hududu da-
hiline girebilir. Fakat hig bir devlet bilakaydu-
sart ecnebileri kabul etmek mecburiyetinde de
gildir. Bunun igin bir kaidei diiveliye yoktur. 
Her devlet memleketine kabul edecegi ecnebiyi 
tahkikata tabi tutabilir. Bazi hukumetler var
dir ki, ecnebileri tamamile kendi tebaasi huku-
kile miisavi addetmistir. 

Mesela, hukuku medeniye de tamamen mii
savi hak vermistir. Emvali menkuleye tasar-

ruf hakki vermistir, ticaret yapar, sanat ic-
ra eder. Buna mukabil bazi memleketler de 
der ki; filan sanati yapamaz. Bu, yalniz yer-
lilere mahsustur. Nitekim biz de bbyle yaptik. 
§imdi Hiikumetin elinde bilakaydiisart salahiyet 
vardir. istedigini yapabilir. Bize bir kanun 
getirir, der ki, ecnebilerin tabiiyet muamela-
tmi tetkik ve halletmek ve ibraz olunacak ve-
saik hakkmda karar vermek ve takdir etmek 
salahiyeti filan memura aiddir. Mesela: Valiye 
aiddir. En son karari da Dahiliye vekili verir, 
dedikten sonra §urayi devlet yolu kapanmis 
olur. Fakat bir tefsir yolile bu mesele hallo-
lunamaz. Bu ancak bir kanunla halledilebilir. 

DAHILIYE V. §SUKR# KAYA ( Mugla ) -
Bu memleket tabiiyet meselesini oteden beri 
halletmis ve kanunlara raptetmistir. Acte gou-
vernement olarak simdiye kadar kag tane ec
nebi §>urayi devlete gitmistir? Bu hadise yep-
yeni bir hadisedir. Eski Osmanli Imparatorlu-
gundan beri ve son 12 yillik Cumhuriyet dev-
rinde boyle devam etmistir. §imdi ilk defa 
olarak Hiikumetle §furayi devlet arasmda boy
le bir hadise gikmistir. Huzurunuza bir tefsir 
degil, bir karar almak igin gelmisizdir. Kanun 
teklifine liizum varsa Dahiliye encumenine ha-
vale edersiniz. Orada goriisuriim. §imdiye ka
dar adalet temin edilmistir. Eski Osmanli Sal-
tanatmdan beri teamiil olarak ve 12 senelik 
Cumhuriyet devrinde boyle hig bir hadise vu-
kubulmamistir ve dedigim gibi, elde muamelat 
ta vardir. Bu mesele §urayi devletle aramizda 
giktigi zaman §urayi devlet iizerinde nafiz ol-
mayalim diye Biiyiik Meclise geldik. Eger ha-
kikaten bir kanuna ihtiyag varsa Dahiliye en-
ciimenine havale edersiniz. (Miizakere kafi 
sesleri)t 

FAtK 5ZTRAK (Tekirdag) — Usui hakkm
da soz isterim. 

Bizim nizamnamemizde bir madde vardir. Bir 
mesele muhtelif enciimenleri alakadar eder. Mec-
liste baslica alakadar olan enciimenin mazbatasi 
mevzuu miizakere olur. Zannediyorum ki, tama
men bir idari muesseseden ibaret olan §>urayi 
devlet gibi bir iste baslica alakadar enciimen 
Dahiliye enciimenidir. Onun igin Makami Riya-
setten rica ediyorum, nizamnamenin bu hukmu-
nii yerine getirsinler. 

BASKAN — Nizamnamenin hiikmii buyur-
duklari gibidir. Bu hadise ayni zamanda Adli
ye encumeninden de gecmistir. Hangisinin daha 
ziyade alakadar enciimen oldugunu tayin etmek 
giig olmustur. En son enciimen olmak itibarile 
Adliye enciimeninin mazbatasi miizakere edil-
mektedir. 

Fakat Dahiliye enciimeninin mazbatasinm 
miizakere edilmesi igin miittehidiilmeal iig tak-
rir vardir. Bu takrirler okunmustur. Reyinize ar-
zediyorum. Takrirleri kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Takrirler kabul edilmistir, 
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0 halde Dahiliye enciimeninin mazbatasi 

mevzuu miizakere olacaktir. 
Bu mazbatayi okutuyorum: 
(Dahiliye enciimeninin mazbatasi okundu) 
BALKAN — Mazbata hakkmda miitalea var 

mi? 
Mazbatayi reye arzediyorum. Kabul eden-

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 
Reyierin neticesini arzediyorum: 
Bina vergisi kanununa ek kanun layihasma 

(254) zat rey vermistir. Muamele tamamdir. Ka
nun (254) reyle kabul edilmistir. 

Arazi ve bina vergilerinin vilayet hususi ida-
relerine terki hakkmdaki kanun layihasma (232) 
zat rey vermistir. Muamele tamamdir. Kanun 
(232) reyle kabul edilmistir. 

Ruznamede miizakere edecek bir sey kalma-
mistrr. Qarsamba giinii saat 15 te toplanmak 
iizere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,45 

B i n a v e r g i s i k a n u m i i t a ek k a n u n a v e r i l e n r e y i e r i n n e t i c e s i 

( Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi 
Reye i§tirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Mustenkifler 

Reye i§tirak etmeyenler 
Munhaller 

399 
254 
254 

0 
0 

139 
6 

/ Kabul edenler ] 

Afyon Karahisar 
Cemal Akc.ni 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Giineng 

Amasya 
Esad Uras 
Ismail Hakki Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 

Antalya 
Celal Mcngiliborli 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Ariean 
Tiirkan Bastug 

Aydm 
Adnan Ertekin 

Nuri Goktepe 
Balikesir 

Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Snver Adakan 
Hay ret tin Karan 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokgiil 

Bayazid 
Halid Bayrak 
fhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Ol. Besim Omer Ak-
aln 

Bolu 
Dr. Emin Cemal ftuda 
Mitat Kuzay 
$iikru Giilez 

Bursa 
Atif Akgii<s 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 

Esad Sagay 
Falin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Refet Canitez 
§ekibe tnsel 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
§iikru Yasm 
Ziya Gevher Etili 

Qanktrx 
Mustafa Abdulhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat tlniir 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Atif Tiiziin 
Fuad Bulca 

Qorwn 
Dr. Mustafa Cantekin 
Ismail Komal Alpsar 
tsmet Eker 

Nabi Riza Yildirim 
Denizli 

General §efik 
Mazhar Miifid Kansu 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
General Kazim Sevuk-
tekin 
Huriye Oniz 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
$eref Aykut 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
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Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
Siikrii Kogak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
tstemat Ozdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Memed $ahin 

Giresun 
General lhsan Sokmen 
tsmail SabuiifU 
Muzaffer KIITQ 

Miinir Akkaya 
Gumusane 

Ali $evket Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
JJevket Erdogan 

Igel 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer trdeip 
Fakihe Oymen 
General Siikrii Gokberk 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki Sinasi 
Yasar Yazrci 
Ziya Karamursal 

Izmir 
General Kazim Inane, 
Hasan Ali Yucel 
Hiisnii Qakir 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Sailettin Epikmen 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal Turan Unal 
]\liikerrem Unsal 

Kars 
Bah a Ongoren 
Esad Ozoguz. 
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General Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kamil Giintay 

Kastamonn 
Dr. §iikru §enozan 
Nuri Tama? 
Sami Erkmen 
Serif llden 
Tahsin Coskun 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 
Sevket Odul 
Ziihtii Akm 

Ktrsehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekcj 
Lutfi Miifid Ozdes 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Siireyya Yigit 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Ooker 
Ali Riza Siirel 

Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman $evki Ulu-
da§ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kazrm Okay 
Mustafa Halid Unor 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 

Kutahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalkikc, 

Nasid Ulur 
Omer Ding 
Receb Peker 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortag 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektas 
Vasif Qmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kazrm Nami Duru 
Kazrm Nami Duru 
Kenan Orer 
Osman Ercjn 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 
Yasar Ozey 

Maras 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
\ u r i Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Erean 
Nuri Tuna 
§ukrii Kaya 

Mus 
§evki Qiloglu 
§iikru Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulueay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kamil trdelp 

Ordu 
Ahmed lhsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Hamdi Yalman 

tsmail Qamas 
Samsun 

Ali Tunah 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ula§ 
Ruseni Barkm 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Damar Arckoglu 
General Naei Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ismail Mustak Maya-
kon 
§evki Siisoy 

Sindb 
Cevdet Kerim Inc^ay i 
Dr. Galib Ustiin 
Huliisi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 
^usuf Kemal Tengirsenk 

Swas 
tsmail Memed Ugur 
Necmettin Sadik 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki Uke 
Hiisnii Konay 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Danis Eyiiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Sirn Day 

Vrfa * 
Behcet Giinay 
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Puad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 

Muhittin Dingsoy 
Ref et tflgen 

Van 
Hakki Ungiin 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 

Oraer Evei 
S i m IQOZ 

Sungur 

Zonguldak 

Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Ragib Ozdemiroglu 
Rifat Vardar 

[Beye i§tirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
AM Qetinkaya 
(Bakan) 
Berc Tiirker 
(lzinli) 
Haydar Qergel 

Amasya 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Aka Giindiiz 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
§akir Kmaci 
(lzinli) 
Yahya Galib KargT 

Antalya 
Tayfur Sokmen 
(lzinli) 

Aydtn 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San 

Baltkesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
(lzinli) 
Ismail Hakki Uzungar-
sili 
Orge Evren 

Bayaztd 
Ubeydullah 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok (lzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Guner 
Hasan Cemil Qambel 
Ismail Hakki Uzmay 
MiffPDenli 
(lzinli) 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
(lzinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Sadettin Ferid Talay 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Qoruh 
Asim Us 
Hasan Cavid 

Qorum 
Ali Riza Ozen§ 
Eyub Sabri Akgol 
(lzinli) 
Miinir Qagil 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
(lzinli) 
Emin Asian Tokadl 
Saydar Rustii Oktem 
Necib Ali KiiQuka 

Diyarbekir 
Rustii Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Eldziz 
Fazil Ahmed Aykac, 
(lzinli) 
Fuad Agrali (Bakan) 

Erzincan 
Hikmet Isik 
Saffet Ankan 
(Bakan) 

Erzurum 
Necib Asim Yaziksiz 

Eskisehir 
Osman Ism 
Yusuf Ziya Ozer 

Oazi Anteb 
Ali Kilic. 
General Ali Hikmet 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Oiresun 
Hakki Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Giimiisane 
Hasan Fehmi Atac, 

Igel 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(lzinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
(lzinli) 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Giirsoy 
(lzinli) 
Hayrullah Ergin 
Salah Cimeoz 

Izmir 
Benal Arman 
Celal Bayar 
(Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 

Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozknrd 
§iikru Saracoglu 
(Bakan) 

Ears 
Fuad Kopriilii 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Karantay 
Sitki §erif Eken 

Kayseri 
Resid Ozsoy 
Suleyman Demirezen 
(lzinli) 
Veli Yasin 

Kirsehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
(lzinli) 

Konya 
Kazim Gurel 
Mustafa Eken 
Ressam §evket Dag 
(lzinli) 
Tevfik Fikret Silay 

Kutahya 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 

Malatya 
Ismet tnonii 
(Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabci 
Osman Taner 

Manisa 
Refik Ince 
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Sabri Toprata 
(Izinli) 

Mara§ 
Hasan Resid T&nkud 
Mitat Alam 

Mardin 
Irfan Ferid Alpaya 

(I. A.) 
Mugla 

Husnii Kitabci 
Yunus Nadi 

Hakki Kilicoglu 
Naki Yiicekok 
(Izinli) 

t : 20 23-12-1935 C : 1 
Vasfi Rasid Sevig 

Tekirdag 
Comil Uybadin 
Valiya Kemal Beyatli 

Ordu 
Muhittin Baha Pars 
Selim S i m Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yoruker 
Memed Giinesdogdu 

Seyhan 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydin 
Mahmud Soydan 

Sivas 
Hiisrev Gerede 
Mitat giikrii Bleda 
(Izinli) 

Tokad 
Hiirrem Ergiin 
Nazim Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ulkumen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Seniha Hizal 
Siileyman Sirri Gedik 
(Izinli) 

Vrfa 
Ali Saib Ursavas 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 

Van 
Ibrahim Arvas 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Celal Sahir Erozan 
Dr. Mitat Altiok 
Halil Turkmen 
Receb Zuhtii Soyak 
(Izinli) 

Arazi ve bina vergilerinin vilayet bususi idarelerine terki bakkmdaki 
kanuna verilen reyleriii neticesi 

( Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 
Reye i§tirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Reye istirak etmeyenler 
Munhaller 

399 
232 
232 

: 0 
161 

6 

/ Kabul edenler ] 

Afyon Karahisar 
Cemal Akcm 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Giinenc, 

Amasya 
Esad Uras 
Ismail Hakki Mumcu 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Esref Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rasim Aktar 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Numan Aksoy 
Tevfik Arican 
Tiirkan Bastug 

Aydm 
Nuri Goktepe 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokgiil 

Bayazid 
Halid Bayrak 
Ihsan Tav 

Bilecik 
Dr.' Gl. Besim Omer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Kuzay 
§iikrii Giilez 

Bursa 
Atif Akgiig 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Guran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 

Mustafa Fehmi Gerceker 
Refet Canitez 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Bengisn 
Hilmi Ergeauili 
§ukru Yasm 
Ziya Gevher Etili 

Qankirx 
Mustafa Abdulhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
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Ali Zirh 
Fuad Bulca 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
General §efik 
Mazhar Miifid Kansu 
Necib Ali Kiigiika 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Agrali 
Fuad Ziya Qiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgtin 
§ukrii Kogak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Istamat Ozdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kalei* 
Memed §ahin 

Giresun 
General Ihsan Sokmen 
Ismail Sabuneu 
Muzaffer Kilig 
Mimir Akkaya 
Talat Onay 

Giimusane 
Ali §evket Ondersev 
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Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

Igel 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Dr. Neset Omer lrdelp 
Fakihe Oymen 
General §ukrii Gokberk 
Sadettin Uraz 
Tuganiirai Hakki §inasi 
Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
General Kazim Inane, 
Husmi Qakir 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Ibrahim Demiralay 
Kamal Unal 
Miikerrem Unsal 

Ears 
Baha Ongoren 
M. Fuad Kopriilu 
General Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. §ukrii §enozan 
Nuri Tamac. 
Sitki Serif Eken 
Tahsin Coskun 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Resid Ozsoy 
Salih Turgay 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 
§evket Odul 
Ziihtii Akin 

Kirsehir 
Ali Riza Esen 
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Hazim Borekgi 
Lutfi Miifid Ozdes 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ahmed Haindi Dikmen 
Ali Riza Siirel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Uner 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 

Kiitahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalkilig 
Memed Somer 
Nasid Ulug 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortac, 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektas 
Vasif Qmay 

Manisa 
Dr. Saim Hzel 
Hikmet Bayur 
Karri Akeken 
Kazim Nami Duru 
Osman Ergin 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 
Yasar Ozey 

Maras 
Kemal Kusun 
Memed Ertcn 
Mitat Alam 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Coruk 

Riza Erten 
Mugla 

Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
§ukru Kaya 

Mus 
§evki Ciloglu 
§iikrii Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kamil lrdelp 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Satnsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulasj 
Ruseni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Damar Ankoglu 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ismail Mustak Mayakon 
§evki Susoy 

Sinob 
Dr. Galib Ustiin 
Hulusi Orueoglu 
Husamettin Okan 

Sivas 
Ismail Memed Ugur 
Rasim Basara 
Remzi Ciner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
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§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki tike 
Hiisnii Konay 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genoa 

Trabzon 
Danis Eyiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
S i m Day 

Urfa 
Behcet Giinay 

General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dincsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
Munib Boya 

Yozgad 
ISmin Draman 

Omer Evci 
S i m tyoz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

/Reye i§tirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Cetinkaya 
(Bakan) 
Berc Tiirker 
(tzinli) 
Haydar Qergel 

Ankara 
Aka Giinduz 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Rifat Araz 
§akir Kmaci 
(tzinli) 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Dr. Cemal Tunea 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
(tzinli) 

Aydxn 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topeoglu 
Tahsin San 

Balxkesir 
General Eazim Ozalp 
(Bakan) 

Hacim Kezer 
(tzinli) 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzungar-
sili 
Orge Evren 

Bayastd 
Ubeydullah 

BxLecik 
tbrahim Qolak 

Salih Bozok 
(tzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Giiner 
Hasan Cemil Qambel 
(tzinli) 
fsmail Hakki Uzmay 
Mitat Denli 
(tzinli) 

Burdur 
Ilalid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras (tzinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Sadettin Perid Talay 

QanakkaU 
Ahmed Cevad Emre 

Qoruh 
Asim Us 
Atif Tiiziin 
Hasan Cavid 

Q or inn 
Ali Riza Ozenc, 
Eyub Sabri Akgol 
(tzinli) 
Miinir Cagil 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
(tzinli) 
Emin Asian Tokad 

Haydar Riistii Oktem 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Riistii Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 

Zulfii Tigrel 
Edirne 

Mcedi Boysan 
Eldziz 

Fazil Ahmed Aykac, 
(tzinli) 

Erzincan 
Hikmet Tsrk 

Erzurum 
Necib A sim Yaziksiz 

^Eskisehi" 
Emin Sazak 
Osman Ism 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali KIIIQ 

Gl Ali Hikmet Ayer< 1 em 
Nuri- Conker 
(Oruntak) 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Qiresun 
Hakki Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Oumusane 
Hasan Fehmi Atac, 

tqel 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tarhan 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(tzinli) 
Ali Rana Tarhan 
(Bakan) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 

General Refet Beie 
(tzinli) 
Halil Etera Eldem 
Hamdi Giirsoy 
(tzinli) 
Hayrullah Ergin 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Benai Arman 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yucel 
Mahmud Esad Bozkurd 
§ukrii Saracoglu 
(Bakan) 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 

Kars 
Esad Ozoguz 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Karantay 
Sami Erkman 
§erif Ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Siileyman Demirezen 
(tzinli) 
Veli Yasm 

Ktrsehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Siireyya Yigit 
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Kemalettin Olpak 
(Izinli) 

Ali Muzaffer Goker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Gurel 
Mustafa Bken 
Ressam Qevket Dag 
Tevfik Fikret Silay 
(Oruntak) 

Kiitahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Muhlis Erkmen 
(Bakan) 
Omer Ding 
Receb Peker 

Malatya 
Ismet Inonii (Basbakan) 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabci 
Osman Taner 

Manisa 
Kenan Orer 
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Refik Ince 
Sabri Toprak 
(Izinli) 

Atvraf 
Hasan Resid Tankut 

Mar din 
Irfan Ferid Alpava 
(l.A.) 
Osman Dinger 

Mugla 
Hiisnii Kitabci 
Yunus Nadi 

Mu? 
Hakki Kilicoglu 
Naki Yiicekok 
(Izinli) 

Ordu 
Ali Canib Yontem 
Ismail Qamas 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yoruker 
Memed Giinesdogdu 

23-12-1935 C : 1 
Seyhan 

Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Ibrahim Mete 

Siird 
llnlki Ay dm 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 

Yusuf Keiral Tengirsenk 
Sivas 

Hfisrev Gerede 
Mitat §ukru Bleda 
(trinli) 
Necmottin Sadik 
Vasfi Rasid Sevig 

Tekirdag 
Cemil Uybadm 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Hiirrem Ergiin 
Nazim Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ulkumen 
Hasan Saka 
Mitat Aydin 
Seniha Hizal 
Siilcyman Sirn Gedik 
(tzrali) 

Urfa -
Ali Saib Ursavas 
Fuad Gokbudak 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 

Van 
Ibrahim Arvas 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Celal Sahir Erozan 
Dr. Mitat Altiok 
Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Ziihtu Soyak 
(Izinli) 

» • - « 

f. B. M. M. Matbaast 



S.Sayisi:51 
Antalya saylavi Numan Aksoyun te?ri? masuniyetinin kal 
drnfmasr hakkinda Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye ve Te§ 

kilati esasiye encumenlerinden murekkeb muhtelit 
encumen mazbatasi (3/158) 

r. c. 
Ba§vekdlet 

Yazi f§leri mudurliigu 
Sayi : 6/2970 

4*Xt-1935 

Biiytik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

§i§li tramvay deposu biletlcjlerinden Hasani dovdiigii ve hakaret ettigi iddia olunan Antalya 
Saylavi Numan hakkinda takibat yapilmasi, te§rii masuniyetinin kaldinlmasina bagh oldugun-
dan dolayi Yiiksek Kamutayca geregi yapilmak iizere Adliye vekilhginden l-XI-935 tarihli 
tezkere ile gonderilen tahkikat evraki bilece sunulmuftur, 

Ba§vekil 
/. tn'onu 

Adliye ve Teskilati esasiye enctimenlerinden murekkeb Muhtelit encumen mazbatasi 

T. B. M. M. 
Ad. Te§. Muh. Encumeni 

Karar No. 2 
Esas No. 3/158 

18-X-1935 

Yiiksek Baskanliga 

§isli tramvay deposu biletgilerinden Hasani 
dovdiigii ve hakaret ettigi bildirilen Antalya 
saylavi Numan Aksoyun, bu sugtan dolayi adli 
takibat yapilabilmek igin, tesrii masuniyetinin 
kaldirilmasi Basvekaletin 4 - XI -1935 tarih ve 
6/2970 sayili tezkeresile talep edilmis oldugun-
dan bu is hakkmdaki dosya Muhtelit enciimene 
tevdi kilmmis ve Dahili nizamnamenin 178 nci 
maddesi hukmiine tevfikan bu babtaki evrak 
tetkik edilmek iizere ihzari enciimene veril-
mistir. 

Ihzari enciimenin incelemesi neticesinde Nu
man Aksoya isnad edilen sugun Teskilati esasiye 

kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazili bu-
lunan curiimler dismda oldugu gbriildugiinden 
Dahili nizamnamenin 180 nci maddesinin ikin-
ci fikrasi mucibince takib ve muhakemesinin 
devre bitimine birakilmasma enciimenimizce 
oy birligi ile karar verilmistir. 

Yiiksek Baskanliga sunulur. 

Ad. Tes. E,s. Muh. En. Basknm Na, 
Manisa 
K, Orer 

Aza Aza 
Trabzon Erzurum 

R. Karadeniz Fuad Sirmen A. 

Katip 
Tokad 

It. Erishen 
Aza 

Konya 
Fuad Cehesoy 



Aza 
Aydm 

Tahsin San 
Aza 

Konya 
U. Turd 

Aza 
Denizli 

N. A. Kiiciika 
Aza 

Malatya 
E. Barkan 

Aza 
Antalya 

T. N. Arican 
Aza 

Ankara 
M. Okmen 

Aza 
Erzincan 

A. Fir at 
Aza 

Aza 
Bursa 

S. Ferid Talay 

Kastamonu 
I)rm §. $enozan 

Aza 
Bursa 

Atif Akgilc 

»&< «<. . . . 
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S. Sayisi: 52 
Denizli saylavi Haydar Ru§tu Oktemin te?ri? masuniyetinin 
kaldmlmasi hakkinda Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye ve 

Teskilati esasiye encumenlerinden miirekkeb muhtelit 
enctimen mazbatasi (3/153) 

T. C. 
Ba§vekalet 

Yazi i§leri mudiirliigii 
Sayi: 6/2742 

16 - X - 1935 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek ReisJigine 

izmirde gikan Anadolu gazetesi sahibi Denizli Saylavi Haydar Ru$tii aleyhinde yeni Asir 
gazetesi sahibi Hakki tarafmdan agilan hakaret davasma aid kagitlar teskilati esasiye kanunu-
nun 17 n;i niaddesine gore geregi yapilmak uzere Adliye vekilliginden gonderilmis, ve bilece 
sunultnu§tur. 

Ba§vekil 
/. Indnii 

Adliye ve Teskilati esasiye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit enciimen mazbatasi 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. M. Encumeni 

Karar No. 3 
Esas No. 3/153 

18 - XII -1935 

Yiiksek Baskanliga 

Yeni asir gazetesi sahibi §>evket Bilgine sah-
tekarlik ve hayasizlik isnad ederek umuma ne-
sir suretile tahkirine meydan verdigi bildirilen 
Anadolu gazetesi sahibi Denizli saylavi Haydar 
Riistu Oktemin, bu suctan dolayi adll takibat 
yapilabilmek icin, tesrii masuniyetinin kaldi-
rilmasi Basvekaletin 16 - X -1935 tarih ve 
6/2742 sayili tezkeresile taleb edilmis oldugun-
dan bu is hakkrndaki dosya Muhtelit enciimene 
tevdi kilmmis ve dahili nizamnamenin 178 nci 
maddesi hiikmiine tevfikan bu babdaki evrak 
tetkik edilmek iizere Ihzari enciimene verilmistir. 

ihzari enciimenin incelemesi neticesinde Hay
dar Riistii Okteme isnad edilen sugun teskilati 

esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
yazili bulunan curumler dismda oldugu goriil-
diigiinden dahili nizamnamenin 180 nci madde-
sinin ikinci fikrasi mucibince takib ve muhake-
mesinin devre bitimine birakilmasma Enciimeni-
mizce oybirligile karar verilmistir. 

Yiiksek Baskanliga sunulur. 

Ad. ve T. E. M. E. 
Manisa 
K. Orer 

Aza 
Konya 

Ali Fuad Cebesoy 

Bs. N. M. 

Aza 
Aydin 

Tahsin San 

M. Katib 
Tokad 

R. Erisken 

Aza 
Trabzon 

R. Karadeniz 



Aza 
Antalya 

T. N. Arican 
Aza 

Konya 
B. Turd 

Aza 
Antalya 
Nwnan 

Aza 
Erzmcan 

Aza 
Benizli 

N. A. Kuquka 
Aza 

Bursa 
A. Firat Sadettin F$rid Talay 

Aza 
Erzurum 

Sadettin Sirmen 
Aza 

Bursa 
Atif Akgilg 

Aza 
Malatya 

E. Barkan 
Aza 

Kastamonu 
Dr. $. $enozan 

Aza 
Ankara 

M. Oknum 

>ve-« 
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S. Sayisi:60 
Tokad saylavi Hurrem Ergunun te§ri? masuniyetinin kaldi
rilmasi hakkinda Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye ve Te§ki 

laiti esasiye encumenlerinden mtirekkeb muhtelit 
encumen mazbatasi (3/154) 

T. C. 
Ba%vekalet 

Yazi i§leri mudurliigu 
Say i : 6/2792 

15-X-935 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Muhtelif suretlerle memuriyet vazifesini ihmal ve suiistimalden suglu Elaziz eski Belediye 
reisi ve §imdi Tokat saylavi bulunan Hurrem hakkindaki §urayi devlet karari ile bera-
ber evrak dosyasi te§kilati esasiye kanununun 17 nci maddesine gore geregi yapilmak 
iizere Dahiliye vekilliginden 10-VI-935 tarihli tezkere ile gonderilmis, ve aynile bilece sunul-
mu§tur. 

Qereginin yapilmasim ve sonunun biidirilmesini dilerim. 
Ba§vekil 
/ . tndnii 

Adliye ve Teskilati esasiye encumenlerinden mtirekkeb Muhtelit enctimen mazbatasi 

T. B. M. M. 
Ad. ve. Tes. Es. Muh. E. 

Karar No. 4 
Esas No. 3/154 

18 - XII - 1935 

Yiiksek Baskanliga 

Elazizde belediye reisi bulundugu sirada 
muhtelif suretlerle memuriyet vazifesini ihmal 
ve suiistimalden suglu oldugu bildirilen Tokad 
saylavi Htirrem Ergunun, bu suglardan dolayi 
adli taMbat yapilabilmek igin te§rii masuniyeti
nin kaldirilmasi Basvekaletin 15 - X -1935 tarih 
ve 6/2792 sayili tezkeresile taleb edilmis oldu-
gundan bu is hakkmdaki dosya Muhtelit encti-
mene tevdi kilmmis ve dahili nizamnamenin 
178 nci maddesi htikmtine tevfikan bu baptaki 
evrak tetkik edilmek iizere Ihzari enctimene ve-
rilmi§ti. 

Ihzari enctimenin incelemesi neticesinde Hur

rem Erguna isnad edilen sugun teskilati esasiye 
kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazili bu
lunan ctirtimler di§mda oldugu gbruldugunden 
dahili nizamnamenin 180 nci maddesinin 2 nci 
fikrasi mucibince takib ve muhakemesinin dev-
re bitimine birakdmasma encumenimizce oybir-
ligile karar verilmi^tir. 
Ad. Tes. Es. Muh. E. Baskani Na. Katib 

Manisa Tokad 
K. Orer R. Erisken 

Aza Aza 
Konya Aydin 

A.Fuad Cebesoy Tahsin San 



Am 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Aza 

Antalya 
Numan 

Aza 
Denizli 

N. A. Kiiguka 

Aza 
Bursa 

Sadettin Ferid Talay 
Aza 

Malatya 
E. Barkan 

Aza 
Konya 
R. Tiirel 

Aza 
Antalya 

T. N. Ancan 
Aza 

Erzurum 
Fuad Sirmen 

Aza 
Bursa 

Atif Akgiig 

Aza 
Erzincan 

A. Fir at 
Aza 

Ankara 
M. Okmen 

Aza 
Kastamonu 

Dr. §. §enozi 

- . . • . . 
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S. Sayisi:54 
Balkan anla§masi daimi konseyinin hava i§lerine aid (VI) 

i§aretli protokolu He A, B ve C lahikalannm tasdiki hak-
kinda kanun layihasi ve Hariciye encumeni 

mazbatasi (1/319) 

7". C. 
BaqvekMet 8-XI-935 

Kararlar mudiirlugu 

Sayi : 6/3313 

Balkan antla§masi daimi konseyince kabul edilen hava isjerine aid «VI» i§aretli protokol 
ile bunun A,B,C lahikalannm kabulu hakkinda Hariciye vekilligince hazirlanan ve icra Vekil-
leri Heyetinin 7-XI-935 tarihli toplantisinda Yuksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi 
esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/. inonii 

Esbabi mucibe layihasi 

Balkan anla§masinin esas hedeflerinden biri de bu anla§maya giren memleketler arasinda 
iktisadi miinasebetlerin kolayla§tinlmasi olduguna ve bu kolayla§tirma da munakale i§lerinin 
biiyuk tesiri olacagina nazaran, Balkan Anla§masi daimi Konseyine bagh Ekonomik Konsey 
tarafindan layin edilen eksperlerin Belgrad toplantisinda anzim ettikleri ve Ekonomik konse-
yin Ankarr toplantisinda, Daimi konsey in de 1935 may is tarihli Biikre§ toplantisinda kabul 
edilip Tiirk, Yunan, Romen ve Yugoslav Di§ bakanlannca tasdik edilen hava isjerine aid 
VI i§aretli protokol Me A, B, ve C i§aretli uc lihikamn Tiirkce ve Fransizca nushalari ilisjk 
sunuldu. 

Di§ bakanliginca ve Konsey Heyeti Umumiyesince kabul edilmi§ olan mezkur protokol 
ile lthikalannin; Devletce de kabul edilmis, addedilmesi icin bunlann Buyiik Millet Meclisince 
tasdiki zaruri oldugundan bu hususta bir de kanun projesi tertib ve takdim edilmi§tir. 



Hariciye enciimeni mazbatasi 

T.B.M.M. 
Hariciye enciimeni 18 -XII-193/> 

Karar No.. 15 
Esas No. 1/319 

Yuksek Reislige 

Balkan andlasmasi daimi konseyince kabul 
edilen hava islerine aid (VI) isaretli protokol ve 
bunun A, B, C lahikalarinin kabulii hakkmda 
Hariciye vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri 
Heyetinin 7 - XI - 1935 tarihli toplantisinda 
Yuksek Meelise arzi kararlastirilan kanun layi-
hasi Hariciye vekaleti Umumi katibinin huzu-
rile enciimcnimizde tetkik olundu. 

Bu protokol ile lahikalarinin Yuksek Meclis-
qe tasdikindan evvel Hiikumetin salahiyettar bir 
murahhasi tarafindan imza edilmesi muvafik go-

MADDE 1 — Balkan Anla§masi Daimi Kon-
seyinin 1935 mayis Biikres toplantismda kabul 
edilen hava islerine aid VI isaretli protokol ile 
bunun A, B ve C lahikasi onaylanmistrr. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-

teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini icraya 

riilmiis ve diger taraflarin da bu suretle hareket 
edecekleri anlasilmis oldugundan kanun layiha-
sinin Hiikumete iade edilmek iizere Yuksek Re
islige takdimine karar verilmistir. 

Hariciye E. Reisi M. M. Katib Na. 
Trabzon Sivas 

Hasan Saka Necmettin Necmettin 

Aza Aza Aza Aza 
Kocaeli Antalya Ankara Kars 
8. Yigit Dr. C. Tunca F. K. Atay M. Akyih 

tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
7-II-1935 

B§. V. Ad. V. M. M. V. 
/. Inonii $. Saracoglu K. Ozalj) 
Da. V. Ha. V. Mai. V. 

#. Kaya Dr. T. R. Aras F. Agrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

S. Ankan A. Qetinkaya V. Hayar 

S. I. M. V. G. t. V. Zr. V. 
Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

HttKCMETtN TEKLtF l 

Balkan anlasmasi Daimi Jconseyinin hava isle
rine aid protokolun kabulii hakkmda kanun 

layihasi 
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Lahika : VI. 

BALKAN ANLA§MASI DEVLETLERI HAVA EKSPERLERlNlN BALKAN ANLA§MASI 
DEVLETLERlNlN I§TlRAKl MESAlLERl Ig lN IKTISAD KONSEYtNlN MUKARRE-

RATINI 1NFAZ ZIMNINDA 5 - 6 NlSAN 1935 TE BELGRATTAKl TOPLANTILA-
RINDA ALDIKLARI KARARLARI iHTlVA EDEN PROTOKOL 

I 

Miizakereleri neticesinde eksperler, anlasma Devletleri arasinda hava miinasebatini inkisaf 
ettirmek, bu memleketler arasinda seyriisefer ve tiearet kaidelerini tevhid ve sivil tayyarecilik 
sahasmda fill bir tesriki mesaiyi husule getirmek gayesile bir mukavelename projesini Balkan 
anlasmasi Iktisad konseyine arzetmek hususunda miittehit kalmislardir. 

Eksperler tarafindan parafe edilen bu mukavelename projesi (A) lahikasinda bulunmaktadir. 

I I 

Balkan anlasmasmi alakadar eden hava hatlarmi, Balkan anlasmasi umumi ve iktisadi siya-
seti gergevesi dahilinde tetkik eden eksperler, gorusmuslerdir k i : 

1 - Avrupanin §imal ve garbindaki biitiin memleketler, kendilerine §ark ve Aksayi §arka 
dogru hava yollari temin etmek ic,in biiyiik gayretler sarfetmektedirler : a) Londra - Paris -
Viyana - Biikres - Istanbul; b) Londra - Viyana- Brendizi - Atina - Iskenderiye - Kahire; c) 
Berlin - Budapeste - Belgrat - Atina - Berut; d) Danzig - Varsova - Biikres - Selanik - Atina; 
e) Amsterdam - Atina - Batavya; f) Barselon-Roma - Brendizi - Atina - Istanbul. 

2 - Balkan anlasmasi memleketlerinin cografi vaziyetlerine nazaran, bu hatlarm hepsi arazi-
lerinden ge^mege mecburdurlar. 

3 - Umumi miinakalat sebekelerinde yakinda miihim bir mevki isgal edeeek olan tieari tay-
yareeiligin seri terakki ve inkisafmi miisahede etmekle, denizler ve bogazlarm fethi i§in sar-
fedilmis olan gayretin tarihi misaline gore hava irtibatlarmin yol ve miihim noktalanni fet-
hetmek ic,in de hirsli miicadeleler vukubulacagi simdiden tahmin edilebilir. 

4 - Binaenaleyh Balkan anlasmasi memleketleri igin, istisnai bir surette lehlerine olan, fa-
kat simdiye kadar aneak yabanci memleketlerin istifade etmis bulunduklan bir cografi vazi-
yeti istisniar igin gayretlerini birlestirerek sailerini ayni bir gayeye dogru tevhid etmeleri en 
biiyiik menfaatleri iktizasindandir. 

Ilk tatbikat olarak, eksperler umumi hava §ebekesini tetkik ederek, baslica deniz limanlarini 
birbirlerine raptederek bu irtibati asagida gosterilen biiyiik hatlara raptetmeyi liizumlu goriirler: 

1) Cenubi Avrupa hatti : Fransa, Italya, Yugoslavya, Romanya ve ileriye dogru giden At-
lantik - Karadeniz hatt i ; Tiirkiye ve Yunanistandan geqen Cenub ve §arka dogru kollarla Be-
ogratta yapilan irtibat. 

2) Merkezi ve Garbi Avrupayi Akdeniz havzasma raptetmek iizere Beograd - Selanik hatti-
nm tesisi. 

Bu maksadla, bu hattrn ulkelerinden gegen parQalarmm isletilmesinde istirak etmek iizere 
eksperler (B) lahikasinda bulunan bir anlasmanin aktini teklif etmek igin mutabik kalmislardir. 

I l l 

Kezalik Balkan anlasmasi Devletleri arasinda miinferid nakliyati (Aero taksi) tanzim eden 
bir anlasma metni tetkik etmislerdir. 

Bu metin isbu protokoliin (C) lahikasi ola*ak meveuddur. 
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IV 

Yukarida gosterilen anlasma ve kararlan Balkan anlasmasi Iktisad konseyine arz ile, ara-
larinda hava meseieleri igin Tiirk eksperi bulunmayan heyetler, bu vesaikm Tiirk Hiikumetine 
arzedilmesile kendisinden Balkan anlasmasi Devletleri arasmda havai miinasebati birlestirniek 
iizere mukavele ve anlasmalann aktini nazari itibare almasmi kendisinden rica edilmesi icjn 
temenni izhar ederler. 

V 

Murahhaslar, mukavelename ve anlasmalann, azami Qabuklukla tatbik edilebilmeleri igin as-
gari bir miiddet zarfinda kabul ve ikmal edilmelerindeki fayda iizerine, miiteahhid olarak 
konseyin nazari dikkatini celbederler. 

Yukaridaki ahkam tasdik ile murahhaslar isbu protokolii imzalamislardir. 

Beograd, 9 nisan 1935 

Lahika A. 

BALKAN ANLA§MASI MEMLEKETLERl ARASINDA HAVA SEYRlSEFERlNtN TANZtM 
VE INKl§AFINA DAlR MUKAVELENAME 

Hasmetlu Yugoslavya Kirali, 
Hasmetlu. Romanya Kirali, 
Yunan Ciimhuriyeti Reisi Hazretleri, 
Tiirkiye Ciimhuriyeti Reisi Hazretleri, 
Balkan anlasmasi memleketlerinin muntazam hava,hatlannm ve hava turizminin tesis ve inkisa-

fma yardim etmekteki miitekabil menfaatlerini anlayarak ve Yiiksek Akid Taraflarm ticari tayyare-
ciligi arasmda milli sirketlerin menfaatlerine zarar getirmeyecek tarn bir miitekabiliyet esasi iizerinde 
bir is beraberliginin faideli olacagi diisiincesile bir mukavele akdine karar vermisler ve miitekabil 
murahhaslari olarak, 

Hasmetlu Yugoslavya Kirali: 
Hasmetlu Romanya Kirali: 
Yunan Ciimhuriyeti Reisi Hazretleri: 
Tiirkiye Ciimhuriyeti Reisi Hazretleri: 

tayin etmislerdir. 

Miisariinileyhler usuliine muvafik ve muteber goriilen salahiyetnamelerini teati ettikten sonra a§a-
gidaki ahkami kararlastirmislardir: 

Madde — I 

Yiiksek Akid Taraflardan her biri, sulh zamaninda, diger Yiiksek Akid Taraflarm muntazam 
surette teseil ve isaretlenmis olan hava gemilerine, tarn miitekabiliyet sartile milli iilkesinde isbu 
mukavelenamenin hiikiimlerile kabotaj haklarma riayet kaydile hava seyriseferini yapmak hak-
kini bahseder. 

Yiiksek Akid Taraflardan birinin hava seyriseferi muesseselerinden biri tarafindan, diger Yiik
sek Akid Taraflarm iilkesine giren veya kalkma noktalan orada olan hava hatlannm tesia ve 
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isletilmesi bu memleketin salahiyettar hava makamlari tarafindan verilecek hususi bir musaadeye 
tabidir. 

tsbu mukavelenamede milli iilkeden tabirinden maksad, ana vatanin iilkesile kara sularidir. 
ts/bu mukavelenamede, hava gemisi tabirinden maksad; askeri giimruk ve polls hava gemisi ola-

rak kullanilmayan hususi ve Devlet hava gemileridir. 

Madde — I I 

Yiiksek Akid Taraflardan her foirinin hava gemilerile, bunlarm tayfasi, hamulesi ve yoleulan, di
ger Yiiksek Akid Tarafm milli ulkesi iizerinde, orada hiikiimferma olan ahkamdan miitevellid veci-
beler ve bilhassa, milliyet farki gozetilmeksizin biitun hava gemilerine tatbik edilebileeek umumi-
yetle hava seyriseferine miiteallik ahkamla giimriik ve saireye aid riisuma dair ahkama, girme ve 
cjkma memnuiyetlerine, e§has ve esya nakline, emniyet ve intizami amme ile pasaport rejimine tabi 
olaeaklardir. Ayni zamanda, isbu mukavelenamede aksi bir hukiim mevcud degilse, meriyette olan 
urnumi kanunlardan ne^et eden ahkama tabi olaeaklardir. 

Her Devlet iilkesinin iki noktasi arasmda eishas ve esya ticari nakliyati (kabotaj) sozii ge§en 
Devletin gemilerine tahsis edilecektir. Birinci maddenin hiikumlerine tevfikan miiesseselere verilen 
miisaadelerde kabotaj hakki sarahaten tanmacaktir. 

On iki aylik bir ihbar muddetinden sonra kabotaj hakki geri almabilecektir. 

Madde — I U 

Her Akid Devlet, iilkesinin bazi mmtakalarinin iizerindcn, UQUSU menedilebilir, elverir ki bu 
hususta Yiiksek Akid Taraflarm hava gemileri arasmda hie. bir fark gozetilmesin. 

tlzerlerinden u^us bu suretle menedilmis olan mintakalar diger Yiiksek Akid Taraflara bildirile-
cektir. 

Bundan maada, Yiiksek Akid Taraflardan her biri, fevkala.de hallerde, iilkesinin tamammm veya 
kisminin iizerinden UQUSU hiikum derhal tatbik edilmek iizere muvakkaten men veya tahdit etmek 
hakkini mahfuz tutar. 

Madde — IV 

Memnu bir mintaka iizerine girmis olan her hangi bir hava gemisi, iizerinde UQtugu Devletin hava 
nizamati tarafindan tayin edilen imdat isaretini vermege ve derhal en yakin bir yerde, memnu mintaka 
haricinde sozii ge<jen Devletin bir hava limanma konmaya meeburdur. 

Madde — V 

Hava gemileri, UQUS halinde kendilerini tesbit etmege medar olacak eyice okunakli alameti fa-
rikalar tasiyacaklardir (Milliyet ve tescil alametleri). Bundan maada; sahiblerinin isim ve ikamet-
gahlarmi gostereceklerdir. 

Hava gemileri, tescil vesikalari ve seyrisefere salih olduklarma dair vesikalarla beraber tabi 
olduklan memlekette hava seyriseferi igin tayin edilen vesaiki hamil olaeaklardir. 

Madde — V I 

Memleketlerinde hususi bir musaadeye bagli bir isi hava gemisi dahilinde goren tayfa azalari, 
memleketlerinde hava seyriseferi iqin muharrer vesikalari ve bilhassa (Brevets d'aptitude ve 
licence reglementaire) leri hamil olmalari lazimdir. 

Tayfalardan diger azalari, hava gemisi dahilinde gordiikleri isi, mesleklerini, sieillerini ve ta-
biiyetlerini bildiren vesikalari hamil olaeaklardir. 

Tayfa ve yolcular, beynelmilel seyrisefer igin meri olan ahkamin gosterdigi vesaiki hamil olma-
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lari lazimdrr. Meger ki, Yiiksek Akid Taraflar arasmda ba§ka bir rejim kabul edilmis olsun. 

Yiiksek Akid Taraflardan birinin imtiyazli miiessesesinin Yiiksek Akid Taraflardan digerinin iil-
kesi iizerinde kullanilan miiessese miistahdemini, bu Yiiksek Akid Taraflardan birinin tabiiyetinden 
olmalan lazimdir. 

Diger Yiiksek Akid Taraflardan birinin tebaasinm istihdami aneak alakadar Yiiksek Akid Ta-
raflarm alakadar hava makaminin miisterek biranlasmasi iizerine miimkiin olabilir. 

Madde — VII 

Yiiksek Akid Taraflardan biri tarafindan hava gemisi veya tayfasi igin verilen veya tanilau, 
(Certifieat de navigabilite brevets d'aptitude et lieanee), Diger Akid Devletler de, isbu Devletlerce 
verilen veya tanilan miimasil vesaikle ayni kiymeti haiz olacaklardir. 

Bununla beraber, tayfa azasmin brevets d'aptitude ve lisanslari, bu miisavi kiymeti aneak kendi 
memleketlerinin hava gemisi servisinde haiz olacaklardir. 

Yiiksek Akid Taraflardan her biri diger Akid Devletler iq'm kendi tebaasina verilen, brevets 
d'aptitude ve lisanslari, kendi iilkesi daliilindeki hava seyriseferinde, muteber olarak tanimamak 
hakkmi inahfuz tutar. 

Madde — VIII 

Yiiksek Akid Taraflardan birinin hava gemileri, aneak kendi memleketlerinden bu hususta 
hususi bir miisaade aldiktan sonra, diger Yiiksek Akid Taraflarm iilkeleri iizerinde radyo mu-
habere aleti tasiyabilirler. Bu aletler^ kendi memleketJerinden hususi bir miisaadeyi haiz tay
fa azasi tarafindan kullanilir. 

Akid Devletler, emniyet sebeblerinden dolayi radyo muhabere aletlerinin hava gemilerine 
meeburi olarak konmasi iq'm ahkam vazetmek hakkmi mahfuz tutarlar. 

Madde — IX 

M'evaddi infilakiye, barb si]a.h ve cepanelerinin hava gemilerile beynelmilel seyriseferde nakli 
memnudur. Bu mahiyetteki mevaddin ayni Akid Devlet iilkesinin bir noktasmdan diger bir nok-
tasina nakli icjn hie bir ecnebi hava gemisine miiracaat edilmeyecektir. 

Her Devlet, hava seyriseferi hususunda fotograf makinelerinin tasmmasmi veya kullanilma-
smi men veya tanzim edebilir. Bu yoldaki her hangi nizamat diger Devietlere derhal bildiri-
leeektir. 

Intizami amme sebeblerinden dolayi yukarida soylenen maddelerden baskalarann nakli, her 
Devlet tarafindan takyidata tabi tutulabilecektir. Bu yolda her hangi nizamat diger Devlet-
lere derhal bildirilecektir. 

Yukarida soylenen biitiin takyidat, mill! ve ecnebi biitiin hava gemilerine farksiz olarak 
tatbik edilmelidir. 

Madde — X 

Yoleu, bagaj veya emtiai tieariye tasiyan hava gemileri, yoleularm bir isim listesini ve em-
tiai tieariyenin mahiyet ve miktarini tesbit eden bir manifestoyu ve kezalik lazim olan gumriik 
beyannamelerini hamil olacaktir. 

Bir hava gemisinin viirudunda, yukarida zikredilen manifesto ile tasman mallar arasmda fark-
lar miisahede edilirse, viirut hava limanmin gumriik makami diger Devlotin salahiyettar giimriik 
makami ile dogrudan dogruya temasa giriseeektir. 

Posta nakliyati, alakadar Devletlerin posta idareleri arasmda dogrudan dogruya hususi anlasma-
larla tanzim edilecektir. 

Yiiksek Akid Taraflarm hava ye demir yollari makamlari, « Hava - Demir » (Air - Fer ) n: uh-
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teiif nakliyat hususunda dogrudan dogruya anlasacaklar ve binnetice imtiyazii §irketlere la-zim olan 
nriisaadeleri vereeekler ve bu sistemi halen kabul etmi§ olan Devletlerle tasdiknameler teati ede-
ceklerdir. 

Madde — X I 

Her Akid Devlet, konma ve kalkma esnalaririda, kendi ulkesi iizerinde, diger Devletlerin hava 
gemilerini salahiyettar makamlar tarafindan teftis ve iktiza eden sehadetname vesair vesaikini da 
tetkik ettirebilir. 

Madde — XI I , 

Umumi hava nakliyatina tahsis edilmis olan limanlan her Devletin hava gemilerine ac,ik ola
caktir. Meteorolojik malumat servisi, radyoelektiik servisi, hava seyriseferini koruma servisi vesa-
ire. Ayni seraitle Akid Devletlerin hava gemilerinin emrinde olacaktir. Muhtemel m-iikellefiyetler 
(konma resmi, kalkma resmi vesaire ) milli hava gmilerile diger Devletler hava gemileri ic,in ayni 
olacaktir. 

Yiiksek Akid Taraflardan birinin ulkesi iizerinde diger Yiiksek Akid Tarafin hava seyriseferi 
miiessesesi, hattin muntazaman islemesi icjin zaruri olan teknik tesisati kullanmak kati imkansiz-
liginda bulundugu takdirde, isbu muessese yukanda soylenen iilke iizerinde, lazim olan tesisati mas-
raf ve ziyan ihtimalini tekabul ederek, insaatin ulkesi iizerinde yapilacak olan Yiiksek Akid Ta
rafin salahiyettar makamin kendisine tahmil edecegi sartlar tahtinda, insa edebilir. 

Madde — XIII 

Bir hava gemisinin tabi oldugu Devlet ten baska bir Akid Devletin ulkesi iizerinc konmas veya ora-
dan ucrnasi, ancak umumi hava seyriseferine tahsis edilen hava limanlannda mumkundur. Bu husus-
taki istisnalar ancak, konma veya kalkmanin iilkesi iizerinde vaki olacak Akid Devletin salahiyettar 
makammin, miisaadesile kabul edileeektir. 

Madde — XIV 

Akid Devletlerden birinin ulkesi uzerine, UQusla gelme veya bu iilkeden uc,u-sla gitme ancak ha
va, hava seyriseferine yarayan ve pasaport xnuamelesi igin miicehhez bir giimriiklu. hava limaninda 
mumkundur; hudud ile hava limani arasinda hie, bir konma vuku bulmayacaktir. Hususi ahvalde, 
salahiyettar makamlar, diger hava limani anna ugusla gelme veya onlardan gitmege miisaade edebile-
ceklerdir. Bu takdirde giimriik ve pasaport muameleleri bu hava limanlannda ifa edilir ve hudud ile 
hava limani arasindaki konma memnuiyeti bu hususi ahvaldc de tafcbik edileeektir. 

Giimriik ve pasaport muamelelermin icrasindan sonra kalkis memleketinde veya giimriik ve pasa
port muamelelerinin icrasindan evvel gitme memleketinde, mecburi konma veya dordiincii maddede 
zikredilen serait tahtinda konma hallerinde, hava gemisinin pilot, tayfa ve yolculan, giimriik ve 
pasaport muameleleri hususunda, mevzubahs memlekette meri nizamata intibak edeeeklerdir. 

Yiiksek Akid Taraflar, hava seyriseferine yarayan hava limanlannin listesini miitekaibilen bitfbirle-
rine teblig edeceklerdir. Liste, bilhassa, pasaport muamelelerinde kolaylik gosteren giimriik hava li-
manlarim ihtiva edecektir. Bu listede yapilan biitiin degisiklikler ve bu hava limanlarindan birinin, 
muvakkaten bile, istimal imkaninin tahdidi diger Akid Taraflara derhal teblig edileeektir. 

Madde — XV 

Yiiksek Akid Taraflann miisterek hududlarinm iizerinden, ancak, salahiyettar makamlarin miiste-
reken tesbit edeeekleri noktalar arasinda, u^abilecektir. Miisterek olmayan hududlar iizerinde, ancak, 
alakadar Yiiksek Akid Tarafin tesbit edecegi noktalar arasinda ugulacaktir. 
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Akid Taraflardan birinin kendi hava gemileri veya yabanci hava gemileri tarafindan, hudutlan 

iizerinden UQulmak iizere tesbit ettigi her hangi bir mmtaka, baska sarta tabi olmaksizm, diger Yiik-
sek Akid Taraflarin hava gemilerine de acjk olacaktir. 

Madde — XVI 

tnce kum veya sudan baska safra atilamayaeaktrr. 

Madde — XVII 

Safradan baska her hangi madde veya seyin yol esnasinda atilmasi veya baska herhangi bir suretlc 
birakilmasi, ancak, fiilin iilkesi iizerinde vukubuldugu Devletin bunun icjn hnsusi bir musaadc ver
mis oldugu takdirde mumkiindiir. 

Yol esnasinda bulunan hava gemilerinden cjkan, siipriintiilerin atilmasinda, atilmanin iilkesi iizerin
de vukubuldugu Akid Devletin bu husustaki nizamatma riayet etmek ieab eder. 

Madde — XVIII 

Besinci maddede zikredilen hava gemilerinin tescili her, Akid Devletin hususi kanuu ve nizama
tina tevfikan yapilacaktir. 

Bir hava gemisi miiteaddid Devletlerde muteber bir surette tescil edilmez. 

Madde — XIX 

Akid Devlotlerden birinin havasmda mantikan laziim konma ve duraklamalar dahil, gegen 
veya transit yapan her hangi hava gemisi, sahadetname, resim veya niimune taklidinden dolayi yapi-
lacak zabittan, miktari dostane bir anlusnia ile tesbit edilmedigi takdirde, en kisa bir miiddet zarfinda 
zaptin yapildigi yerin salahiyettar makami tarafindan tesbit edileeek bir kefalet mukabilinde kurtulur. 

Madde — X X 

Her Akid Devletin hava gemileri, konma hususunda, bilhassa tehlike halinde, milli hava ge
milerinin haiz olduklan ayni yardim hakkina malik olacaklardir. 

A î)k denizde tehlike halinde bulunan hava gemilerinin kurtarilmasi, aksine bir anlasma ydksa, 
meriyette olan beynelmilel anlasmalara nazaran; deniz hukuku umumi hukumlerine gore, bunlar da ol-
madigi halde, kurtancilarin taibi olduklan Devletin kanunlarile, tayin olunacaktir. 

Madde — X X I 

Yiiksek Akid Taraflar, iilkelerinde meri olan hava seyriseferlerine aid biitiin ahkami birbirlerine 
bildireceklerdir. 

Kezalik, hava seyriseferini alakadar eden malumatin teatisini kolaylastirmak gayesile, Fransizca 
yazilacak hava rehberlerini nesir, teati ve giinii gumine tutmayi ve hava seyriseferine yarayacaik 
kendi memleketlerinin haritalannin tevhidine tesriki mesai etmegi taahhiid ederler. 

Madde — XXII 

Bir Yiiksek Akid Tarafin hava seyrisef er miiesseselerinden birinin Yiiksek Akid Taraflardan digeri-
nin iilkesi iizerinde isletmesine tahsis edileeek, tayyare, nakil vasitasi, motor, yedek parcalar ve aletler, 
duhul resminden muvakkat muafiyetle ithal edilecektir. 

Bu malzeme, giimriik idaresinin kontroliine tabi kalacaklardir. Ancak isbu mukaveleye gore is-
letme ihtiyaglari igin kullanilabileceklerdir. 

Akid Devletlerin birine girisi esnasinda riisumu odenmemis olub kullamlmaz bir hale konan malze-
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me, sonradan riisumu odenmedigi takdirde ihrac edileeektir. Eski malzemenin sonradan giimrukten 
kurtarilmasma isbu malzemenin seklinin degistirilmesi veya yak edilmesi hususunda, mevzuatm ka-
bul ettigi biitun kolayliklarla miisaade edileeektir. 

Duraklamali veya duraklamasiz dogru transit yolculari hie, bir gilmriik muamelesine tabi olmaya-
caklar, fakat giimriik kontroliine tabi tutulurlar. 

Duraksiz transit emtiasi hie, bir giimriik muamelesine tabi degildir. Durakli transit eratiasi, giini-
riik muamelesine ve riisumunun tediyesine tabi olmaksizin giimruk kontroliine ve statistik harcjari-
nin tediyesine taJbidir. 

Insan, bagaj ve emtiamn hava tarikile nakline dair idari ve giimriik muamelatmm ierasmi <ja-
buklastirmak maksadile, Yiiksek Akid Taraflar, mevzubahs meselelere oldugu gibi Yuksek Akid 
Taraflardan birinin memleketinde miiseccel turizm tayyarelerine, meri kanun ve nizamlar sefge-
vesinde kolayliklar temin etmeyi taahhiid ederler. 

Madde — XXIII 

Yuksek Akid Taraflardan ikisinden her birinin diger Yuksek Akid Taraf iilkesi iizerinde bir hat 
isletmekte olan bir milli miiessesesi oldugu takdirde, bu miiesseseler bu hatlari isletmek igin lazim oln.% 
tayyare ve diger nakil vasitalarina mahsus mahrukat ve yaglayici maddelerin biitiin giimriik veya 4fti 
ger resimlerden, ve konma, duraklama ve garaj harcjarmdan miitekabilen kurtulacaklardir. 

Yuksek Akid Taraflarm memleketlerinde miiseccel turizm tayyareleri, umumi seyrisefere 
agik hava limanlarma konma ve duraklama biitiin haklarmdari, bu seyrisefere mahsus Devlei 
hangarlari harglarmdan ve mahrukat ile yaglama maddeleri riisunmndan miitekabilen muaf fcu-
tulacaklardir. 

Diihul zamanmda hava gemisinde bulunan mahrukatla yaglama maddeleri gumriik: p««e|inr 
den muaf olarak ithal edileceklerdir. 

Madde — XXIV 

Yuksek Akid Taraflardan birinin, Yuksek Akid Taraflardan digerinin iilkesi iizerinde bir hat 
isleten imtiyazli miiesseseleri, birinci maddeye tevfikan kendileririe verilen miisaadeleri t&mamen 
veya kismen baska rmiesseselere terkedemezler. 

Madde — XXV 

Yuksek Akid Taraflardan her biri miisaadeli miiessese yerine diger bir milli hava seyrise? 
fer miiessesesini ikame etmek hakkmi her zaman mahfuz tutar. Bu halde verilen miisaade huk-
miinii kaybedecektir ve yeni miiesseseye miimkiin olan en kisa miiddet zarfinda yeni bir mii
saade verilecektir. Yuksek Akid Taraflardan biri tarafindan azledilen muessese, bundan dolayi di
ger Akid Taraftan hig bir tazminat taleb edemeyecektir. 

Madde — XXVI 

Isbu mukavelenin hiikiimlerini ihlal halinde ve diger Devletin emniyet ve intizami ammesi-
ne kar$i vaki miikerrer su<j halinde, bilhassa giimriik nizamatini ihlalde, Yuksek Akid Ta
raflardan her biri, kabahatli memurlarm azlini isteyebilecektir. Miikerrer ihlal veya agxr ih
lal halinde miiessesenin de azlini isteyebilecektir. 

Madde — XXVII 

Yuksek Akid Taraflar, isbu mukavelcde mevcud hiikiimlerin tatbijn ve birinci maddede zikredilen 
miisaadeler hususunda, cari diplomatik tarika miiracaat etmeksizin, saHhiyett#r makamlarmm 
dogrudan dogruya anlasip muhabere edeeeklerini kabul edcsrler. . 
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Madde —XXVIII 

Yuksek Akid Taraflar, beynelmilel hava ^ebekesi c,er§evesi dahilinde, Balkan anla^masinin hava 
jnenfaatlerini korivmak gayesile siki bir istiraki mesai tesis etmeyi taahhiid ederler. 

Bu istiraki mesainin tahakkuku i§in alakadar Yiiksek Akid Taraflar, Balkan hava sebekesinm 
kismmi veya tamamini alakadar edecek ve meydana Qikaeak biitiin yeni beynelmilel hava bagla-
rmi, haberdar edildikleri anda miistereken miitalea edeceklerdir. 

Her halde, Yuksek Akid Taraflann hava eksperleri, miisterek alakali hava meselelerinin tetki-
ki i<jin senede en a§agi bir kere toplanacaklardir. 

Kezalik Balkan anlasmasinm miisterek menfaatlerine mani olabilecek biitiin ayriliklarin oniinii 
almak uzere, bu eksperler beynelmilel tesekkiil ve konferanslarm ruznamesinde miinderiQ miihim me-
seleleri ewelden miitalea etmek i<jin toplanacaklardir. 

Madde—XXIX 

Mutad diplomatik tarikile halledilemeyeeek, isbu mukavelenin tatbikina dair ihtilaflar, Balkan 
anlasmasi hakem mukavelenamesi hiikiimleri nracibince halledilecektir. 

Madde — XXX 

Yuksek Akid Taraflardan her biri, on iki aylik bir miiddetten sonra hiikmi olmak iizere, 
isbu mukavelenameyi her zaman feShedebilir; on iki aylik miiddet, ihbar tarihini takib eden 
ikinci kanunun 1 inden cereyana ba§lar. 

Akid Devletlerden her biri, kendi milli iilkesi iizerinde diger Akid Devletlerin hava seyrisefer 
miiesseseleri veya hava gemileri ile tayfalari tarafmdan, i§bu mukavelename hiikiimlerine mu-
kabil olarak yapilan fiilleri diger Akid Devletlere bildirecektir. 

Madde — XXXI 

Isbu mukavele tasdik edilecek ve tasdiknameler en kisa miiddet iginde de te-
ati edilecektir. t$bu mukavele tasdiknamelerin teatisi giiniinde meriyete girecektir. 

Yukaridaki ahkami tasdik etmek iizere murahhaslar i§bu mukaveleyi imzalamislardir. 

de tarih. 

Lahika B. 

FRANSA - ITALYA - YUGOSLAVYA - ROMAN YA - YUNANtSTAN - TURKlYEDEN GEQEN 
ATLANTlK - KARADENlZ CENUBl AYRUPA HATTININ, ARAZlLERlNl ALAKADAR EDEN 
PABQALABININ t§LETlLMESt HAKKINDA BALKAN ANLA§MASI DEYLETLERl ARA -

SINDA UZLA^MA 

1 — Biikres - Belgrad - Zagreb - Susak arasinda biitiin sene yevmi bir hava servisini temin etmegi -
ve garba dogru hava irtibatini tetkik etmegi Yugoslavya taahhiid eder. 

2 — Beograd - Biikres - Kostence arasinda biitiin sene yevmi bir hava. servisini temin etmegi ve sar-
ka dogru hava irtibatini tetkik etmegi Romanya taahhiid eder. 

3 — Romanya v« Yugoslavya, Beograd - Btikre$ ve Biikres - Beograd yolu iizerinde biitiin sene 
zarfinda yevmi bir servisi miistereken temin etmek imkanmi tetkik etmegi taahhiid ederler, 
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4 — Yunanistan ve Yugoslavya, Beograd - Nis - Selanik - Atina yolu uzerinde merkezi ve garbi 

Avrupadan gelen biiyiik beynelmilel hatlari bir giinliik ugusla Atinaya, ve Atinayi bu hatlara 
baglayan yevmi bir servisin teminini ya, Atina - Beograd kolunu miistereken isleterek veya bu bag-
lama hava limanlari arasmda irtibati temin ederek milli kollari milli sirketler tarafmdan isletmek 
iizere tetkik etmegi taahhiid ederler. 

5 — Yunanistan ve Tiirkiye, Istanbul, Selanik yolu uzerinde, biitun sene zarfmda yevmi bir ser-
visi miistereken temin etmek imkanini tetkik etmeyi taahhiid ederler. 

6 — Balkan sebekesinin biitiin hatlari iizerinde en iyi verimi elde etmek iizere, Akid Taraflar en 
iyi irtibati temin edeeek bir saat tarifesi tesbit etmegi taahhiid ederler. 

Bu saat tarifeleri, Yiiksek Akid Taraflann tensib edecekleri hava eksperleri tarafmdan, her se-
ne ic,in tesbit edileeektir. 

7 — Kezalik beynelmilel ehemmiyeti haiz, biiyiik hava hatlarmm, Balkan Andlasmasi Devletleri 
memleketlerinden baska memleketlerden ge^mesinin oniinii almak igin Yiiksek Akid Taraflar : 

a) Beograd'dan kalkip Sofya tarikile Istanbula gelen hatlari Bukres ve Selanikten; 
b) Biikresten kalkip Sofya tarikile Selanige ve ayni yolda doniis istikametile giden hatlari Nis yo-

lile sevketmek imkanlarmi tetkik etmegi miitekabilen taahhiid ederler. 

Yukaridaki ahkami tasdik etmek iizere, eksper-ler isbu protokolii imzalami$lardn\ 

LaMka 0. 

<AERO - TAKSI» tLE NAKLtYATA DAtR BALKAN ANLA§MASI DEVLETLERI 
ARASINDA ANLA^IHA 

Yugoslavya Kiralligi Hiikiimeti, Romanya Kiralligi Hiikumeti, Yunan Ciimhuriyeti Hiikumeti, 
ve Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiikumeti, memleketleri arasmda miinferid hava nakliyatmi kolaylastir-
mak ve tesvik etmek maksadile; Balkan andlasmasi memleketleri arasmda hava seyriseferinin inki-
saf ve tanzimine dair tarihli mukavelenin rejimi tahtinda, asagidaki hususati kararla^tir-
mislardir: 

1 — Isbu anlasmada « Aerotaksi nakliyati » ndan maksad; iicret mukabilinde yolcu, bagaJ ve 
emtiai ticariye nakline kendi hiikumetlerince mezun kilman hava nakliyecileri tarafmdan, mem-
nu olanlardan gayri, her hangi bir istikamete dogru tayyare ile yapilan miinferid UQUslardir. 

2 — « Miinferid ugus » tan maksad; ayni bir nakliyeci tarafmdan, iicret mukabilinde, mem-
leketler arasmda tekerriir etse bile, yapilan UQUslardir. §u kadar ki, Akid Taraflardan birinin 
iilkesine giris UQUslari ve Akid Taraflarm birinin iilkesinden Qikis ucuslan, ve yine ayni bir yol iize
rinde uguslar, muntazaman veya muayyen devirlerde tekerriir etmesin. 

3 — Bir memleketin tayyareleri diger memleket dahilinde ara duraklamalari yapabilir. Bu son 
memleket dahilinde, bu memleketin diger bir yerine tasimak veya memleketten Qikmak veya asil 
memleketine donmek iizere navlon (Yolcu, bagaj veya emtiai ticariye) alamazlar, meger ki, ilk 
yolcunun refaketinde bulunan insanlar, veya doniis istikametinde istenilmis u^uslar olsun. 

4 — Kezalik surasi mukarrerdir ki; Akid Taraflardan birinin miiessesesi tarafmdan isletilmekte 
olan muntazam bir hava hattinm yolunu bir aerotaksi kismen veya tamamen takib ettigi zaman, aero
taksi miitesebbisleri tarafmdan bu yol iizerinde, insan ve esya nakli iqm alman iicret bu §irketlerin 
tarifesindekilerden asagi olamaz. 

5 — Aerotaksi nakliyati, Balkan andlasmasi memleketleri arasmda, hava seyriseferinin tanzim 
ve inkisafina dair mukavelenin hiikiimleri ile iizerinde UQulan iilkede meri ikanun ve nizamlara tabi 
olacaktir. 

( S. Sayisi : 54 ) 
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Isbu anlasma biitiin Akid Taraflarca imzasi giiniinde meriyete gireeektir ve alti aylik bir ibbar 

miiddetinden sonra feshedilebileoektir. 

Yukaridaki ahkami tasdik etmek tizere murahhaslar, islbu aniasmayi imzalamis ve miihiu'leiini bas-
inislardir. 

tarihinde de yapilmiftir. 

»m<( 

( S. Sapsi : 54 ) 



S. Sayisi: 53 
Turkiye Cumhunyetile Romanya Kiralligi arasmda aktedilen 

transit mukavelesinin tasdikine dair kanun layihasi ve 
Hariciye enciimeni mazbatasi (1/317) 

T. C. 
Ba§vek&let 7 - X/ - 1935 

Kararlar mudurl&gu 

Sayi: 6/3301 
Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine 

Turkiye Cumhuriyeti Hiikumeti ile Romanya Kirallik HukOmeti arasmda aktedilen transit 
mukavelesinin tasdiki hakkinda Hariciye vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
6 - II - 1935 tarihli toplantisinda Yuksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi 
mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba?vekil 
/. tndnii 

Esbabi mueibe mazbatasi 

Ulkemizde Orta Avrupa ve Oenubi Almanyaya Triyeste yolu ile yapilan ihracat navlunlan-
nm yiiksekligi uriinlerimizin satis ve suriim kabiliyetlerini daraltmakta oldugu ve bu nakliya-
tm Kostenee yolu ile yapilmasi halinde hem nakliye iicretleri azaltilmis ve hem de zamandan 
kazamlmis olacagi ve bu suretle uninlerimizin ve bilhassa Karadeniz iskeleleri ihracatinin ra-
kiblerimizden daha once miistehlik pazarlara ulastirilmasi kabil olacagi ve bunun ticaretimizin inkisa-
fma yardim edecegi anlasildigmdan Cumliuriyet Hiikumetile Romanya Kiralligi Hiikumeti sa-
lahiyettar murahhaslari arasmda 5 birinci tesrin 1935 te Ankarada imzalanmis olan transit rau-
kavelesi metni merbut kanun layihasile Yuksek Kamutaym tetkik ve tasdikma arzolunur. 

Hariciye enoiimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Hariciye encumeni ; 18 - XII -1935 

Karar No. 14 
Esas No. 1/317 

Yuksek Reislige 

Turkiye Cumhuriyetile Romanya Kiralligi bunun Yuksek Meclisce tasdikma liizum gor-
arasinda aktedilen transit mukavelesinin tas- mediginden Hiikumete iadesi igin Yuksek Re-
dikma dair Hariciye vekilligince hazirlanan islige takdimine karar vermistir. 
ve Icra Vekilleri Heyetinin 6-XI-1935 tarihli Hariciye En. Rs. M. M. Katib N. 
toplantisinda Yuksek Meclise arzi kararlasti- Trabzon Sivas Srvas 
rilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte Hasan Saka Necmettin Necmettin 
eneiimenimizde tetkik olundu: Aza Aza Aza Aza 

Bu mukaveleyi bir Hukumet anlasmasi Koeaeli Antalya Ankara Karg 
«Acte gouvernemental» addeden encumenimiz, S. Yigit Dr. C. Tunoa F. R. Atay M. Akym 



HUKftMETt N T EKLTF1 

Tilrhiya (Jiimliuriyeti Ilukumeii He lloaianya 
Kiralhiji Ilukumeii arasmda aktcditcn 'transit 
mukavelosinin tasdikma miUedair kanxm Id-

yihasi 

MADDE 1 — Tiirkiye Cumhuriyeti ile Ro-
manya Kirallik Hiikumeti arasmda 1935 senesi 
birinci tesrininin besinde Ankarada imzalanan 
transit mukavelesi kabul ve tasdik edilmistir, 

MADDE 2 — Bu kanun, nesri tarihinden 

itibaren muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanununun hiikumlerini ic-

ray a Xcra Vekil 

B§. V. 
/ , tnonii 

Da. V. 

S, Kay a 

MP. V. 

S. An lean 

S. I. M. V. 
Dr. H. Hay dam 

leri Heyet i memurdur . 

6 

Ad. V. 
$. Saracoylu 

11 a. V. 

Dr. T. 11. Aras 

Na. V. 

A. (Jetinfmya 

(}, I. V. 
Rana, Tarhan 

- X I - 1935 

M. i\l. V. 

K. (halj) 

A l a l . V . 

/<'. Agraii 

ik. v. 
(J. Jiayar 

Zv. V. 

Muh.1 is I'Jrhnicn 
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Bir yandan Tiirkiye Ciimhuriyeti, 
ve 

Diger yandan Roinanya Kiralligi, 
Kostenee liinanini Tiirkiye ihraeat emiiasmiu nierkezi ve J^arki Avrupaya sevki icin transit 

tariki olarak kabnl etmegi iktrsadi menfaailerine uygnn oldiiguna hiikmederek; 
Bu niaksad igin bir anlasma aktini kararlasUrmislar ve nmrahhas olarak: 

Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiikumeti; 
Biiyiik elei ve Hariciye vekaleti Tinnnii katibi son ekselans Menemencioglu Numan, 

Roinanya Kiralligi Hiikiimeti; 
Tiirkiyede Roinanya orta eleisi ve fevkalfide niuralihasi M. Ojen Flotti'yi tayin buyur-
muslardir. 

Miisarileyliini murahhaslar usul ve sekli kanniiisi daliilinde tanzim ediimis olan salahiyetna-
nielerini teati ettikten sonra a tideki linsusati kararlastirmislardir : 

Madde — 1 

Tiirkiye Hiikumeti; nierkezi ve Sarki Avrupaya sevkediieeek Tiirk niallarinin Romanyadan 
transit edilmesini temine calismagi kararlastirdigmdan, Roinanya Hiikumeti: 

a) Istanbul ve Izmir limaiilarindan, merkezi ve Sarki Avrupaya sevkedilmek iizere yiikle-
nen Tiirk mallarmi (Kostenee) limanma kadar deniz yolu ile ve takiben, bu limandan demir 
yolu ile makstid niahalle naklettirinegi, taahhiid eder. 

Bu nakliyet deniz yolu iizerinde Roinanya deniz servisi yapan vapurlan ile ve bu servisin 
konsimcntolarinda yazili serait da.hilinde iera edilecektir. 

Siniendifer yolu iizerinden sevkiyat, ticaref esyasmin siniendifer yolile (C. I. M.) nakline 
dair olan 24 ilk tesrin 934 tarihli beynelmilel mukaveleye ve buna iniiteallik miitemmim muka-
velelere ve dogru muhtelif Boh - Roinanya levanten, Beh - Roinanya, Oekoslovakya Kostenee 
tarifelerine ve bu direkt tarifelero la hi ohna.yan mahalli idarelerin tarifelerine tabi olaeaklardir. 

b) Mevzubahs emtiayi Constanza liiuanmda vapurdan cikarinagi ve maksud malial istasyonlari-
na sevkettirmek iizere vagonlara yiiklemegi, 

e) 1 numaralr ilisikte gosterilen miiddetler zarfinda mallarin naklini temin iq'm lazimgelen terti-
bati almagi ve Rom any a liududlannda transit formalitelerini iera etmegi taahhiid eder. 

d) C. I. M.) §imendiiferle, emtianm nakli hakkindaki beynelmilel mukavelede tesbit olunan 
teslim miiddeti geQtigi takdirde hak sahibinin, yukanda isnii yazili niukavelenin 33 ncii maddesi 
mueibince Romanj^a demiryollan idaresince zararrni tazmin ettirmege hakki olacaktir. 

Madde — 2 

Roinen deniz servisleri (S. M. R.) ve stmendifer (C. F. R.) idareleri bu nakliyati ve muhtelif hu-
dudlarda C. R. M. hiikiimlerile derpis olunan transit formalitelerini 2 numarali ilisikte tesbit edilen 
nakliyat iicretleri mukabilinde iera etmegi ve ettirmegi taahhiid ederler. Tiirk lirasi kiymeti esasi-
na gore hesab edilen - ki Tiirk lirasi ile Fransiz frangi arasmda hali hazir paritesi 0,0655 = 900 -
1000 beher Fransiz frangi iein safi altin (Tiirk lirasi = 12.06 Fransiz frangi) - Bu iicretlerde transit 
formaliteleri masraflari ve miiteferrik masraflar takribi olarak gosterilmislerdir. §urasi anlasil-
malidir ki, atideki masraflar bu fiat 1 ere dahil degildirler: 

a) Nakliyatm demiryola miiteallik k;smmda yapilnuismi taahhiid etmekten dogan temettii ile de
niz ve kara nakliyatnmi sigorta primleri. 

b) Nakle istirak eden idareler tarafiudan emtianm j^olda eyi muhafazasi icin yapilacak masraf
lar ; her demiryolu idaresinin mahalli tarifesine gore hesab edileeektir. 

Madde — 3 

\ ukarida derpis olunan nakliyatm yapilmasi igin Ronianya Seyrisefain idaresi, onceden tesis edi-

( S. Sayisi : 53 ). 
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len ve bir ihbar yapilmadan degisikliklere ta.bi olan bir soyrisefer programma tevfikan, Istanbul li-
mamndan ayda sckiz ve Tiirk ihracatinin en faal ol dugu mevsimlerde de Izmir linianindan Kostence 
limanma ayda dord set'cr yaptirmagi taahhiid eder. 

Nakil ihtiyaci hissedilirse, sefer adedi biunelice arttirilabilecektir. Rilakis Tiirk ihracatinin faal 
mevsimi haricindeki zamanlarda (1 eyliil - 1 mart) Izmire yapilan seferlerin adedi tenzil edilebilecek-
tir. Kezalik, ihracat mevsiminin faal devresinde, bir ay zarfinda tahsil edilen navlun iicretinin yc-
kunu o ay zarfinda yapilan dord seferin masrafini ortemezse, S. M. E. izmire yapilan seferlerin 
adedini tenzil etmek hakkini haiz olacaktir. 

Madde — 4 

Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiikumoti, isbu mukavelenin diger yandan imzasi tarihinden itibaren Tiirk 
tiic carl arc nm merkezi ve §arki Avrupaya sevkolunacak Tiirk mallan igin transit limani olarak 
Kiistenceyi tercih eylemeleri i^in muktazi tertibati almaga mecburdur. 

Madde — 5 

Tiirkiye •mallari.nm, Merkezi ve Sarki Avrnpaya nakline istirak eden memleketlerin demiryollari 
idareleri, 2 nuinarali ilisikte tesbit edilen tarifeleri yiikseltmek zaruretinde buluuduklari takdir-
de salahiyettar Romanya makami, Tiirkiye Ciimhuriyeti Hiikumetine 14 giinliik bir ihbarda bu-
lunmak suretile yeni tarifelerin tadilatmi (ajustement) bildirmck mecburiyetindedir. Isbu tadilat, 
Kostence yolunim faydalarmi kaybettirecek kadar miihim olursa Oiimhuriyet Hiikiimeti yeni sera-
itin mukaveleyi meriyete birakmaga miisaid olub olmadigini Romanya Hiikumetine bildirecektir. 

Madde — 6 
Turk Hiikumetiriin muhtemel mali tedbirleri dolaytsile S. M. R. tdaresi alakadar demiryol idare-

lerine odenecck tediyatrn veya kendi isletmesinden elde edilen kazanciniu naklini icra imkansiz-
hginda bulundugu iakdirde Romanya Hiikiimeti isbu tahdidatm meri mukavelenin idamesine mii
said oluh olmadigini Tiirk Hiikumetine bildirecektir. 

Madde — 7 
Romanya idareleri, alakadar Tiirk makamati ve mehafiiinin talebi iizerine yeni nakliyat esya-

srna, tekabiil eden resimlerle ve yeni miinasebetler ic.in, 2 uumarak ilisigi taahhiid ederler. 

Madde — 8 

Nakliyat mukaveleleri Romanya deniz servisi (S. M. R.) aecntalari tarafindan aktedilecektir. De-
niz yoluna ta.all.uk eden formaliteler Istanbul ve Izmir limani an acentalari (§ube tarafindan ve ni-
liai maksud raahalle kadar demiryoluna taalldk edenler de S. M. R. in Kostence acentasi tarafindan 
icra edilecektir. 

Madde — 9 

Isbu anlasma Yuksek Akid Devlctler tarafindan imzasi tarihinden 15 gun sonra meriyete girecektir. 

Madde — 10 

isbu mukavele 1 nisan 1936 da nihayet bulacaktir. Her miiddetin inkizasmdan bir ay evvel Yuk
sek Akitlerden biri ta.rafrndan nakzedilmeyecek olnrsa, ziirini olarak yildan yila uzatilabilecektir. 

Tasdikanlilmekal yukarida isimleri ge<*.en murahhaslar isbu mukaveleyi imzalamislar ve miihiir-
Jei-ini vazetmislerdir. 

!ki niisha ve Fransizca olarak Ankarada yapilmi§tir. 
5 birinci tesrin 1935 

http://ta.all.uk


S. Sayisi: 55 
Vabancilarm f urk vatarida?l(gi mevzubahs olmayan tabiiyet 
tetkikleri uzerine verilen kararlar aleyhine §urayi devlete 
muracaat ecKlib edilemeyecegine dair Ba§vekalet tezkeresi 

ve Dahiliye ve Adliye encumenlerinden murekkeb 
Muhtelit encumen maibatasi (3/99) 

T. C. 
Baqvekalet Q-Vf-1934 

Kararlar Mudurlugu 
Sayi : 6118b 4 

B. M. M. Yuksek Reisligine 

Vabancilarm Turk vatandasjigi mevzubahs olmayan tabiiyet tetkikleri uzerine verilen 
kararlar aleyhine §urayi. devlete muracaat edilip edilemiyeceginin tayini hakkinda Dahiliye 
vekilliginden yazilan 17-H-934, 2-VI-Q34 tarih ve 2565/930, 9885/3304 sayili tezkereler ile 
$urayi devletin mutaleasim havi Tanzimat dairesi ve Heyeti Umumiye mazbatalan suretleri 
yuksek huzurlanna sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
Ismet 

Yuksek Ba§vekalete 

Yabancilann Turk vatandasjigi mevzubahs olmayan tabiiyet tetkikleri uzerine verilen 
kararlar aleyhine §urayi devlete muracaat edilememesi hakkinda Buyuk Millet Meclisinden bir 
tefsir istihsali icjn Yuksek makamlanna takdim edilen ve miitaleasi alinmak (izere Yuksek 
makamlannca §urayi devlete gonderilmi§ olan 17-11-934 tarih ve 2565/930 sayili ariza uze
rine §urayi mu§ariinileyha Tanzimat dairesile Umumi heyetinden verilen isti§ari mahiyetteki 
kararlar okundu. 

§urayi devlet, bu mfitaleasinda §urayi devlet kanununun bu gibi kararlar aleyhine ikame 
edilecek idari davalann §urada riiyetine mtisaid bulundugunu bildirmektedir. Esasen evvelce 
bu yolda ikame edilmi§ bir dava uzerine §urayi devlet i§in tetkiki salAhiyeti dahilinde bulun-
duguna karar vermis, ve mevzubahs tefsirin istihsaline de bu yiizden liizum goruimu§ oldugu 
gibi vekaletimizin rokt?i rszan §£irayj devlet kanununun bu gibi davalann §urada tetkik edil-
mesine miisaid bulunmadigini mtidafaa etmekten ziyade kanuna bu musaadeyi nehyeden bir 
tefsir fikrasi il&vesini istihdaf etmekde bulunmu§ oldugundan ve bu husustaki noktai nazan-
mjzin sebepleri ve mustenidati ornegi bagli olarak takdim edilmi§ olan tekiifimizde uzuh 
uzadiya arzedilmj§ bulundugundan i§in Buyiik Millet Meclisince tefsiren karara baglarimasina 
miisaade buyurulmasi Yuksek tensiblerine arzolunur efendim. 
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Basvekillet Yiiksek makamma 

Ecnebilerin Turkiyede seyahat ve ikametleri hakkmdaki 28 rebiulabir 333 ve 2 mart 331 tarilili 
kamnran 2 nci maddesi, Tiirkiyeye gelen voya Turkiyede oturupta ecnobilik iddiasmda bu'lunaii kitn-
seleri, zabitaya muraeaatla kayitlarrni yaptirmak mecburiyetine bagli tutmustur. 

. Bu kanuna tevfikan zabitaya miiracaatla ecnebi srfaiile kaydrni yaptirmak isteyenlerin ellerinde 
eenebiliklerini isbata yetecek vesikalari olnianiasi ve yabut ellerindeki vesikalar miindericatilc bakla-
rinda mevcud malumat veya resmi kayitlanmiz arasinda bir tearuz bulunmasi sebebile zabitaca 1a-
biiyetlerinin tesbitinde siipbeye diisulen veya emlak muamelati ve yabud bir dava miinasebetile 
ellerindeki ecnebilere mahsus ikamet tezkeresi miinderieatim nakzedecek bir kayit ve vesika elde 
edilen velbasil ber bangi bir suretle tabiiyetlerinin tetkikinc liizum goriilen sabislarin muamele-
leri vekaletimiz niifus isleri umum miidurlugu ikinci subesinde tetkik edilmekte ve tabkikatin arze-
decegi neticeye gore de tabiiyetleri tayin edilegelmektcdir. Vatandaslik sifatlan arastirilan bu gibi 
Sabislarin; vaziyetlerinin tayini icin alakadar olan sahis tarafmdan iddiasmi isbat yolunda gosteri-
len vesikalar iddiasmin aksini teskil eden malumat veya kayrtlar ile karsilastirilmaktadir; Bu su
retle tabiiyet vaziyetleri arastirilan sabislarin bukuki veziyetlerinin tayini t am am en takdir ve ka-
naata bagli olup ortada istinat edileeek ve bukm i i labut olaeak bir maddei kannniye yoktur. 
Ayni zamanda bn yolda ittibaz edileeek karar l ar zamanla da mnkayyettir. Ciinkii ileride res-
mi kayitlarimizi keenlemyekiin tutacak ve verilen kararlan dcgistirmeyi ieap ettireeek ka-
naat husuliine ka.fi ve ibticaca salib vesika tedarik edip gosterdlkleri , takdirde ye-
ni bastan vaziyetleri tetkik edilmekte ve basil' olaeak netieeye gore tekrar liak-
lannda karar verilmektedir. Esasen tabiiyet te mahiyeti itibarile daimi bir vasrf olmayib zryai 
ve yeniden iktisabi miimkun keyfiyetlerdendir. 

Maruz vaziyet ve sekilde vekaletimiz tarafm^aT1 ecnebi tabiiyetleri bakkmda verilen karar-
larm alakadarlar tarafmdan vukubulan miiracaat iizerine Devlet surasi tarafmdan tetkikma ma-
bal goriilememektedir. Ounkii; yukanda arzedilfligi veehile tabiiyetleri bakkmda verilen kararlar: 

1 : Zamanla mnkayyettir, 
2 : Takdir ve kanaate baglrdir, 
3 : Bn yolda verilen kararlar bnknki manasile tarn bir karar olmayib tabiiyet tasdik muame-

lesidir. 
Surayi devlet, kanununun 19 ncu maddesinin (T)) bendi ve 22 nci maddesinin birinci bendi 

mucibince ^urayi devlet idari makam ve beyet]erCe ittibaz edilen kararlarm esasi, maksnd, 
sekil, salahiyet itibarile karnin ve nizama muba]efetinden dolayi ikame edilen idari davabu-a 
bakmakla miikellef olnb bir yabancinm gosterfligi evraka gore tabiiyetinin tanmib tanmmama-
si bususunda takdir salabiyetinin istiraali §uray i Devletee tetkik olimacak bir kannn veya ni-
zamimiza mutabakat veya mnbalefet mevznu teskil etmemektedir. Yabancinm iddia eyledigi 
tabiiyetin mensub bulundugu memleket mevznatrna gore tetkik ve tayini ise milli kannn ve 
nizamlarimizin ve binaenaleyb ^viraca bakilabileeek mevzularm bariciude kalir. 

4 : Gosterdigi vesikalar, iddia ettigi tabiiyetin tanmrnasina ka.fi goriilmeyen veya diger ma
lumat ve resmi kayidler aksini isbat etmek itibarile iddiasi bilafma karar verilen bir yaban
cinm mensub oldugu Hukumete muracaat etmesi ve b Hukumet bn sabsi kendi tebaasmdan sav-
makta musir ise Hukumetimiz nezdinde siyasi kanaldan tesebbiislerde bulunmasi ieab edib bn 
noktadan da is ^urayi devletQe tetkik olunacak bir mevzu gorulmemektedir. Nitekim mesela 
§urayi devletee Fransiz tebaasmdan olarak tanmmasma karar verilen bir sabsm bizzat Fransa-
ca Fransiz tebaasi tanmmamasi takdirinde §ura kararmm bic bir luymet ve tatbik kabiliyeli 
kalmaz. 

Bu sebeblerle ^urayi devletin yabanci Devlet vatandaslan mî vzular-T iizerinde biikum verme-
si muvafik goriilmemekte ve bu gibi islerin itiraz ve israr balinde diplomasi yolu ile ballolun-
masi daba uygun gonilmektedir. 

( S. Sayisi : 55 ) 
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Biiyiik Millet Meclisinden bu lmsus hakkmda bir karar alinmasma yiiksek musaadelerini dile-

rim efendim. 
Dahiliye vekili 

Tanzimat dairesi niazbatasi suretidir 

Ecnefbilerin Tiirkiyede seyahat ve ikametleri hakkindaki kanuna gore zabitaya kayidlerini yaptir-
mak iizere miiracaat eden yabancilarm tabiyet vaziyetleri hakkmda Dahiliye vekaletinee verilen karar
larm, alakadarlarm miiracaati iizerine, §iirayi devletQe tetkikine mahal olmadigindan bu hususun 
tefsiren halline dair Dahiliye vekilliginden yazilan tezkere suretinin gonderildigi Ibeyanile 'bu husus-
taki miitaleanm bildirilmesi hakkmda Yiiksek Basvekaletten yazilan 20 - I I -1934 tarihli ve 6/558 nu-
marali tezkere dairemize havale buyuruldugundan melfufile birljkte okundu. 

Dahiliye vekilliginin tezkeresinde eenebilerin Tiirkiyede seyahat ve ikametleri hakkindaki 
2 mart 331 tarihli kanunun ikinci maddesi Tiirkiyeye gelen veya Tiirkiyede oturub da ecnebilik 
iddiasinda bulunan kimseleri zabitaya miiracaatle kayidlerini yaptirmak meeburiyetine bagli tut-
mus olub bu kanuna tevfikan zabitaya miiracaatle eenebi sifatile kaydini yaptirmak isteyenlerin 
ellerinde ecnebiliklerini isbata yetecek vesikalari olmamasi veyahud ellerindeki vesikalar miin-
derecatile haklarinda mevcud malumat veya resmi kayidler arasinda bir tearuz bulunmasi sebe-
bile zabitaea tabiiyetlerinin tesbitinde siipheye diisiilen veya emlak muamelati veyahud bir 
dava miinasebetile ellerindeki ecnebilere mahsus zabita ikamet tezkeresi miindericatini nakzede-
cek bir kayid ve vesika elde edilen velhasil her hangi bir suretie tabiiyetlerinin tetkikine liizum 
goriilen sahislarin muameleleri Niifus isleri umum mudiirlugii ikinci subesinde tetkik edilmekte ve 
tahkikatm gosterdigi neticeye gore tabiiyetleri tayin edilegelmekte oldugundan ve vatandaslik 
srfatlari arastirilan bu gibi sahislarin vaziyetlerinin tayini igin alakadar olan sahis tarafmdan id-
diasmi ispat yolunda gosterilen vesikalar iddiasinm aksini teskil eden malumat veya kayidler ile 
karsilastinlmakta ve bu suretie tabiiyet vaziyetleri arastirilan sahislarin hukuki vaziyetlerinin tayi
ni tamamen takdir ve kanaate bagli bulunmakta olub ortada istinad edilecek ve huknni labut ola-
cak bir maddei kanuniye buhmmadigindan ve ayni zamanda ileride resmi kayidlerimizi hiikumsiiz 
tutacak ve verilen kararlari degistirmeyi icab ettirecek kanaat husulune kafi ve ihtiyaea salih ve
sika tedarik edib gosterdikleri takdirde yeni bastan vaziyetleri tetkik edilmekte ve hasil olacak 
neticeye gore tekrar haklarinda karar verilmekte ve esasen tabiiyet de mahiyeti itibarile daimi 
bir vasif olmayib ziyai ve yeniden iktisabi mumkiiii keyfiyetlerden oldugu cihetle bu yolda ittihaz 
edilecek kararlarm zamanla da mukayyed bulundugundan ve su suretie zamanla mukayyed olmasi 
ve takdir ve kanaate bagli bulunmasi ve bu yolda verilen kararlar hukuki manasile tarn bir karar 
olmayib tabiiyet tasdiki muamelesi olmasi hasebile vekaletc,e eenebi tabiiyetleri hakkmda verilen 
kararlarm alakadarlar tarafmdan vukubulan miiracaat iizerine §iirayi devletqe tetkikma ma
hal goriilmediginden ve §iirayi devlet kanununun 19 ncu maddesinin (D) bendi ve 22 nei 
maddesinin birinci bendi mucibince §urayi devlet idari makam ve heyetlerce ittihaz edilen ka
rarlarm esas . maksad, sekil, salahiyet itibarile kanun ve nizama muhalefetinden dolayi ikame 
edilen idari davalara bakmakla miikellef olub, bir yabancinm gosterdigi evraka gore tabiiye-
tinin taninib taninmamasi hususunda takdir salahiyetinin istimali §iirayi devletcje tetkik olu-
nacak bir kanun veya nizama mutabakat veya muhalefet mevzuu teskil etmemekte ve yaban
cinm iddia eyledigi tabiiyetin mensub bulundugu memleket mevzuatina gore tetkik ve tayini ise 
milli kanun ve nizamnamelerin mevzulari haricinde kalmakta bulundugundan ve gosterdigi 
vesikalar, iddia ettigi tal)iiyetin tanmmasma kafi goriilmeyen veya diger malumat ve resmi ka
yidler aksini isbat etmek itibarile iddiasi hilaftna karar verilen bir yabancinm mensub oldugu 
Hiikiimete miiracaat etmesi ve o Hiikumet bu sahsi kendi tebaasmdan saymakta musir ise, 
Hiikumetimiz nezdinde siyasi kanaldan tes,ebbiislerde bulunmasi icab edib, bu noktadan da % 
Surayi devletc.e tetkik olunacak bir mevzu goriilmemekte oldugundan ve mesela §iirayi devletge 
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Fransiz tebaasindan olarak tanmmasma karar verileu bir sahsin, Fransa Hukumetince Fransiz 
tebaasi taimimaiuasi takdirinde §ura kararmm hie, bir kiymet ve tatbik kabiliyeti kalmaya-
cagmdan bahisle ve $urayi devletin yabanei Devlet vatandaslari mevzulan iizerinde hiikiim ver-
mesi muvafik gbrulmemekte ve bu gibi islerin itiraz ve israr halinde diplomasi yolu ile hal-
lolunmasi daha uygun goriilmekte bulundugu beyanile, Biiyiik Millet Meelisindeii bu husus 
hakkinda bir karar almmasi istenilniistir. §urayi devlet kanuuu icabmca §urayi devletin iki 
tiirlii vazifesi mevzubahs olub, biri istisari, digeri kazaidir. Bunlardaii istisari ve idari islerin 
Yiiksek Basvekalet makammdan havalesi muktazi olub, tabiiyet meselelerini alakadar eden ev-
rak havale buyuruldugu takdirde §urayi devletge tetkikile beyani miitalea olunmasi tabiidir. 
Kazai meselelere gelinee; §urayi devlet kanununun 19 neu maddesiniii (A) frkrasrnda riiyeti 
mehakimi adliyenin vazifesi haricinde bulunan mesail hakkmdaki idari muamelat ve mukarrerat-
tan dolayi hukuku muhtel olanlar tarafindan ikame olunan davalar ve (D) frkrasmda da idari 
mukarrerat ve muamelat hakkinda salahiyet ve sekil ve esas ve maksad cihetlerinden birile 
kanuna ve nizama muhalefetinden dolayi iptali iyin alakadarlar canibinden ikame edilen idari 
davalardan vekillerin, valilerin mukarrerat ve muamelati aleyhinde olanlar denilmektedir. 

Dahiliye vekilliginin tezkeresinde dermeyan edildigi ve^hile §urayi devletin, ikame edilen 
davalari riiyet igin medari istinadi bu gibi mesailde (D) fikrasi olmayib (A) fikrasi mucibince 
ikame edilen davalar arasinda kendi hakkinda tatbik edilen idari muamele ve karardan do
layi hukukunun muhtel oldugunu iddia eden bir sahsm bu yoldaki taleb ve davasmin nazari 
dikkate almmasi zaruri ve kanuni bir nassi sarih olmadikea, kaza takyid kabul etmeyecegi ei-
hetle bu yoldaki davalarm kabulii tabiidir. 

$u kadar ki, ecnebilerin tabiiyetleri keyfiyeti esas itibarile bu yolda bir davaya zemin tes-
kil etmeyib ancak su veya bu Devletin tabiiyetmde olmasr hakkinda tatbik edilecek idari bir 
muamele ve karara miiessir bulunmasindan dolayi o muamele dolayisile hukukunun muhtel ol-
dugundan bahisle dava ikame edilen bir sahsin hukukuna miiessir olan tabiiyet vaziyetinin 
tetkikina girisilerek irae edecegi evraki miisbiteye nazaran hakkmdaki muameleye dair veri-
leeek hiikmiin, dolayisile tabiiyet vaziyetini alakadar etmesi sebebile, davanin tetkikindan §u-
rayi devlet^e istinkaf edilmesi bittabi varid olamaz. §u hale nazaran mesele dogrudan dogru-
ya bir ecnebinin, eenebilik tabiiyetinin tasdiki demek olmayib her hangi idari bir makamin 
yaptigi bir idari muamele ve karann - Bu karar iizerine miiessir olan tabiiyet vaziyetini tetkik 
ettikten sonra - bu muamele ve karar hakkinda bir hiikiim itasi §urayi devletin kanuni vazi
fesi oldugu cihetle bu bapda Biiyiik Millet Meelisindeii baskaea karar istihsaline de mahal go-
riilemez. Keyfiyetin bir kere de Heyeti umumiyece miizakeresi zimninda Riyaseti Celileye tak-
dimi 12 - III -1934 tarihinde ittifakla kararlastinlmistir. 

§urayi devlet Heyeti umumiyesinin mazbatasi sureti 

Ecnebilerin Tiirkiyede seyahat ve ikametleri hakkmdaki kanuna gore kayidlerini yaptir-
mak iizere miiraeaat edenlerin tabiiyet vaziyetleri hakkinda Dahiliye vekaletince verilen ka-
rarlann, alakalilarin miiracaatleri iizerine, §urayi devletge tetkikina mahal olmadigi hususunun 
tefsir yolu ile halline dair Dahiliye vekaletinden vaki teklif hakkinda miitaleayi havi Tanziniat 
dairesinin 12 - III -1934 tarih ve 12/13 numarali mazbatasi Heyeti uraumiyede okundu. 

Serdedilen miitalealar kanuna ve esbabi mueibeye miistenid gorulmekle mundericati 
19 - III -1934 tarihinde ittifakla tasvib olundu. 
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Dahiliye enciimeni mazbatasi 

T, B. M. M. 
Dahiliye enciimeni 2$ - V - 1935 

Karar No. 11 
Esas No. 3/99 

Yuksek Baskanliga 

Bnciimenlerde muzakeresi bitmeden devrenin 
de^ifrnesi yiiziinden kadiik olup bu devrede 
muzakeresine devam edilmesi Hiikumet tarafm-
dan talep oilman, ve yabancilarm Tur7v vatan-
da^tjigi mevzubahs olmayan tabiiyet vaziyetle-
ri hakkmda verilen kararlar aleyhine Sjfurayi 
deviate miiracaat edilip edilemeyeceginin tayi-
ni talebini havi bulunan Basvekaletin 9 hazi-
ran 1934 tarib ve 6/1854 sayili tezkeresi bu hu-
susa dair dosya ile birlikte encumenimize veril-
mi§ olmakla Ig bakanhgrndan tabiiyet miidiiru 
IVJuzaffer Akalm, §urayi devletten tanzimat da-
iresi reisi Ismail Hakki Ozer, Dis bakanligm-
dan hukuk miisaviri Ziya Kiziltan'm bulunduk-
lari 2 - V. - 1935 teki toplantimizda okundu ve 
is gorufiildii. 

1(5 bakanligmm esbabi mucibesi su esaslara 
dayanmaktadir: 

1 — Ecnebilerin Tiirkiyede seyahat ve ika-
metleri hakkmdaki 2 mart 1331 tarihli kanu-
nun ikinci maddesi; Tiirkiyeye gelen veya Tiir
kiyede oturup ecnebilik iddiasmda bulunan kim-
seleri zabrtaya miiracaatla kayrtlarmi yaptir-
makla miikellef kilmasma binaen bu meoburiyet 
sebebile ecnebi sifatile kaydolunmak iizere mii
racaat edenlerden, ellerinde yabanciliklarmi is-
bata yetecek vesika bulunmamasi veya goster-
dikleri vesikalar miindericatile mevcud malumat 
veya resmi kayitlar arasmda aykirilik gbriil-
mesi yiiziinden zabitaca tabiiyetlerinin tesbi-
tinde siipheye diisiilen veya emlak muamelati 
yahud bir dava miinasebetile ellerindeki ikamet 
tezkeresi mundericatmi guriitecek bir vesika ve 
kayit elde edilen velbasil her hanSi bir suretle 
tabiiyetlerinin tetkiMne liizum goriilen, sahis-
larm tabiiyet vaziyetleri niifus isleri umum mii-
diirliig-u ikinci subesinde tetkik edilerek tah-
kikat ve tetkikatm verdigi neticeye gore tabi-
iyetleri tayin olunmaktadir. 

2 - Tabiiyetleri ara^tirilan bu gibi §ahislarm 
tabiiyet veziyetlerinin tesbitinde istinad edilecek 
kanun hiikiimleri bulunmadigmdan hukuki vazi-

yetlerinin tayini tamamen, takdir ve kanaate 
baglidrr, 

3 - Tabiiyet daimi bir vasif degildir. Resmi 
kayidleri hige indirecek ve verilen kararlan de-
gistirtecek kanaat verici yeni vesikalar gosteril-
digi takdirde yeniden tahkikat yapilarak baska 
bir karar verilmesi miimkundiir. §>u halde tabi
iyet meselesi, daimi bir vasif olmayib kaybedil-
mesi ve tekrar elde edilmesi caiz ve miimkun 
olan islerdendir. 

4 - Zamanla mukayyed takcjir ve kanaate 
bagli bulunan bu islerin §urayi devlet kanunu-
nun 19 ncu maddesinde yazili idari mukarrerat 
ciimlesinden sayilarak §uraca kazai kararajt>ag> 
lanmasi muvafik goriilemez. Qunkii kazai bir 
hukumle kendisine her hangi bir tabiiyet izaf e 
edilen bir kimseyi alakadar Devlet tabiiyetinde 
tanimazsa verilen kararm fili hiikmu buluna-
maz. 

5 - Bu du^iincelere binaen yabancilarm Turk 
vatandashgi mevzubahs olmayan tabiiyet tetkik> 
leri uzerine verilen kararlardan dolayi §>urayi 
devlete miiracaat edilib edilemeyecegine dair 
Biiyiik Millet Meclisinden bir karar istenmi^tir, 

§urayi devletin umumi heyetince tasyib olun-
mus bulunan Tanzimat dairesinin kararmda a§a-
gida yazili fikirler ileri siirulmektedir. §urayi 
devletin biri istiiari) digeri kazai olmak iizere iki 
tiirlii vazifesi vardir. 

Tabiiyet meseleleri hakkmda miitalea tajebi-
le kendisine havale olunan evrak hakkmda istir 

sari mahiyette karar vermesi tabiidir. 
Kazai meselelere gelince : §urayi devlet ka-

nununun 19 ncu maddesinin (A) fikrasmda 
« Riiyeti mehakimi adliyenin vazifesi harieinde 
bulunan mesail hakkmd.aki Mari muamelat ve 
mukarrerattan dolayi hukuku muhtel olanlar ta-
rafmdan ikame olunan davalar ve (D) fikrasm
da da idari mukarrerat ve muamelat hakkmda 
salahiyet ve §ekil ve esas ve maksad cihetlerin-
den birile kanuna ve nizama muhalefetinden do
layi iptali igin alakadar canibinden ikame edilen 
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idari davalardan vekillerin, valilerin, mukarre-
rat ve muamelati aleyhinde olanlar » denilmek-
tedir. 

Ig bakanligmm tezkeresinde dermeyan edildi
gi vegbile bu gibi meselelerde §urayi Devletin 
medari istinadi (D) fikrasi degil (A) fikrasidir. 
Hakkmda tatbik edilen idari muamele ve karar-
dan dolayi hukukunun muhtel oldugu iddiasile 
19 ncu maddenin (A) fikrasma dayanarak dava 
ikame eden bir sfahsm bu yoldaki taleb ve da-
vasmm nazari dikkate almmasi zaruri ve kanu-
ni bir nassi sarin olmadikga kaza takyid kabul 
etmeyecegi cihetle bu yoldaki davalarm kabulii 
tabiidir. 

§u kadar ki, yabancilarm tabiiyetleri keyfi-
yeti esas itibarile bu yolda bir davaya zemin tes-
kil etmeyib ancak su veya bu Devletin tabiiye-
tinde olmasi - hakkmda tatbik edilectk idari bir 
muamele ve karara muessir bulunmasmdan dola
yi - o muamele sebebile hukukunun muhtel oldu-
gundan bahisle dava ikame eden bir sahsin huku-
kuna muessir olan tabiiyet vaziyetinin tetkikine 
girisilerek irae edecegi evraki musbiteye naza-
ran hakkmdaki muameleye dair verilecek hiik-
miin, dolayisile tabiiyet vaziyetini alakadar et-
mesi sebebile, davanm tetkikinden §urayi Dev-
letge istinkaf edilmesi bittabi varid olmaz. §u 
hale nazaran mesele dogrudan dogruya bir ya-
bancmm tabiiyetinin tetkiki demek olmayib her 
hangi idari bir makamm yaptigi bir idari mua
mele veya aldigr karardan baska bir mahiyette 
bulunmamasma binaen - Bu karar iizerine muessir 
olan tabiiyet vaziyetini tetkik ettikten sonra -
bu muamele ve karar hakkmda bir hiikiim itasi 
§urayi devletin kanuni vazifesi oldugu cihetle 
bu babda Biiyiik Millet Meclisinden baskaca ka
rar istihsaline de mahal goriilemez. » 

Ig bakanhgi miimessili esbabi mucibe tezke
resinde mesele biitiin acikhgi ile izah edildigin-
den ilave edecegi bir sey bulunmadigmi soyledi. 

§urayi devleti temsilen hazir bulunan Ismail 
Hakki §urayi devletin yabancilarm tabiiyet va-
ziyetleri hakkmda Hukumetge ittihaz olunacak 
kararlarm tetkikine salahiyeti olmadigmi esas 
itibarile teslim etmekle beraber bir idari karar 
yuziinden hukuku muhtel oldugu iddiasile da
va agan bir kimsenin davasmi kabul ile isbu ida
ri karara muessir olan husus, tabiiyet vaziyeti 
ise bu halde davacmm elindeki evraki musbi
teye gore tabiiyet vaziyetinin tetkikine §urayi 

( S. Sayi 

devletin salahiyetli bulundugunu ifade etmekle 
beraber §urayi devlet kanununun 19 ncu mad-
desinin (A) fikrasi hukmiiniin mutlak oldugun-
dan bahsile bu gibi muamele ve kararlarm tet-
Mki §urayi devletin kazai salahiyeti haricinde 
brrakilmak ciheti tercih olundugu takdirde isin 
tefsir tarikile yapilamayacagi, meselenin kanun 
mevzuu oldugu mutaleasmda bulundu. 

Di§ bakanhgi miimessili bu gibi tabiiyet isle-
rinin kazai hiikiimle tesbitinin bir takim siyasi 
miiskiiller dogurabildigi emsalile sabit oldugun-
dan bahsile tesrih olunan vaziyetteki tabiiyet 
tetkiklerinin §urayi devletin kazai salahiyeti di-
dismda birakilmasi muvafik olacagmi, ancak ken-
disinin de meselenin daha ziyade kanun mevzuu 
oldugu mutaleasma istirak ettigini soyledi. 

§urayi devletin, esas itibarile yabancilarm 
tabiiyetlerine ait isleri tetkike salahiyeti olma-
digi ve bu islerin §urayi devlet kanununun 19 
ncu maddesinde yazili idari mukarrerattan sa-
yilamayacagi suranm yukarida hulasa edilen ya-
zilarda ifade edildigi gibi onu temsilen encii-
mende hazir bulunan Tanzimat dairesi reisi 
Ismail Hakki tarafmdan da teyit edilmis ve 
yalniz tabiiyeti dolayisile hakkmda tatbik edi
len muamele yuziinden zarar gdrdiigiinii iddia 
eden bir yabancmm bu sebeble vaki miiracaati-
m kabul ve bu vesile ile de tabiiyetini tetkik 
§urayi devletin salahiyeti dairesinde bulundugu 
ilave olunmustur. 

Bu goriisiin kabulii halinde esasi hakkmda 
tetkike salahiyeti gbrulemeyn bir isin dogur-
dugu netice ve teferruat dolayisile tetkiki caiz 
oldugu neticesine varilir ki bu da yukarida 
miittefikan kabul edildigi beyan olunan kana-
ate aykiri diiseceginden bu gibi islerin §urayi 
devlet kanununun 19 ncu maddesi gergevesi di-
smda bulundugunun ve meselede tefsire muh-
tag bir nokta goriilmediginin Ulu Kurultaya ar-
zma karar verildi. 

Da. En. Reisi R. V. M. M. 
Tekirdag Tekirdag Canakkal(i 

Faik Oztrah 8. Yasin 
Ka. Aza Aza 

Siird A. Karahisar ITrfa 
M. Mayakon 1. Z. Aykurt 72, Gi'maif 

Aza Aza Aza 
Malatya Erzurum ITrfa 

Vasif N. Elgiin M. Din^soy 
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Aza 

Qorum 
Kemal Alpsar 

Aza 
Tokad 

G. Pekel 

Aza 
Siird 

V. R. Sevig 

Aza 
Samsun 

Z. Durukan 

Aza 
Zonguldak 
R. Vardar 

Aza 
Qanakkale 

//. Ergeneli 

Adliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Adliye encumeni 

Karar No. 18 
Esas No. 3/99 

Yabancilarm, Turk vatandasligi mevzubahs 
ohnayan tabiiyet vaziyetleri hakkmda rdari ma-
kamlarca verilen kararlarm, alakalilarm miiraca 
ti iizerine, Devlet surasmca tetkikine cevaz olub 
olmadigmm tefsiren halli talebini havi bulunan 
9 haziran 1934 tarih ve 6/1854 sayili Basvekalet 
tezkeresi, bu hususa dair olan dosya ve Dahili-
ye enciimeninin 23 - V -1935 tarih ve 11 karar, 
3/99 esas numarali mazbatasi ile birlikte Encii-
menimize verilmis olmakla, keyfiyet Tabiiyet 
muduru Fuad Yurddas hazir oldugu halde 11 bi-
rinci kanun 1935 tarihli toplantimizda gorii-
siildii: 

Dahiliye vekaletinin bu husustaki noktai na-
zari, gerek Basvekalete yazilan tezkereler miin-
dericatma, gerek tabiiyet muduru tarafmdan 
Dahiliye encumeni ile Encumenimizde verilen 
izahata gore, su suretle hulasa olunabilir: 

1 - Ecnebilerin Tiirkiyede seyahat ve ika-
metleri hakkmdaM kanun » un yiiklettigi mec-
buriyete binaen kayidlerini yaptirmak igin zabi-
taya miiracaat eden veya bir emlak muamelesi 
veya dava dolayisile veya diger her hangi bir 
sebeble tabiiyetlerinin tayin ve tesbitine liizum 
hasil olan yabancilarm ellerinde yabanciliklarmi 
isbata yetecek vesaik bulunmamasi veya goster-
dikleri vesikalarla mevcud kayidler ve resmi 
malumat arasmda aykirilik bulunmasi halinde, 
bu gibi yabancilarm tabiiyet vaziyetleri Niif us 
umum mudurlugu ikinci subesinde tetkik edile-
rek bu tetkikm verdigi neticeye gore tabiiyet-. 
leri tayin olunmaktadir. 

2 - Bu gibi tabiiyet tetkikleri neticesinde ya
bancilarm tabiiyetleri hakkmda verilen kararlar 
aleyhinde Devlet surasma miiracaat olunamaz. 
Qiinkii: 

18 - XII -1935 

Yiiksek Bas.kanliga 

A - Tabiiyet daimi bir vasif degildir; her za-
man degisebilir. Resmi kayidlerin ve maluma-
tm aksini isbat eden kanaat verici vesikalar gbs-
terildigi takdirde, evelce verilmis olan karar de
gisebilir. 

B - Zamanla mukayyed ve takdir ve kana-
ate bagli bulunan bu kabil kararlari §urayi 
devlet kanununun 19 ncu maddesinde yazili 
idari mukarrerat ciimlesinden sayarak bunlar 
aleyhine vaki muracaatlerin §uraca kazai bir 
karara baglanmasi muvafik degildir. Zira, 
bu suretle kendisine muayyen bir tabiiyet iza-
fe edilen sahsi, alakadar Devlet kendi tabiiye-
tinde tanimadigi takdirde, verilen kararm fill 
bir krymeti olmaz. 

Bu hususa dair Devlet surasi Tanzimat da-
iresince istisari mahiyette olarak tanzim ve 
Umumi heyetce tasvib olunan mazbatada ser-
dedilen miitalealara ve Tanzimat dairesi reisi 
Ismail Hakkmm Dahiliye encumeni huzurunda 
verdigi izahat gore: 

Yabancilarm tabiiyet vaziyetleri hakkmda 
Hukumetce ittihaz olunacak kararlarm dogru-
dan dogruya tetkikma Devlet surasi salahi-
yetli degildir. Ancak, burada mevzubahs olan 
mesele, dogrudan dogruya bir yabancmm tabi
iyet vaziyetinin tetkiki demek olmayib, her 
hangi bir idari makamin yaptigi bir muamele 
veya aldigi bir karardan dolayi hukukunun 
muhtel oldugu iddiasile §urayi devlet kanu-
nununun 19 ncu maddesinin (A) fikrasma da-
yanarak dava agan bir sahsm iddialarmm ve 
binnetice yapilan muamele veya verilen kara
rm dogru olub olmadigmm tetkikmdan baska 
bir mahiyet arzetmez. Bu gibi muamele ve ka
rarlari, kanunun 19 ncu maddesinde mutlak 
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surette zikredilmis, olanlardan ayri telakki 
etmek igin big bir sebeb yoktur. Tabiiyet va
ziyetinin tetkiki, verilen karar iizerine mues-
sir olmasi itibarile ve dolayisiledir. 

Kanunun 19 ncu maddesinde, bu gibi mu-
amele ve kararlar aleyhine §uraya miiracaati 
meneden hig bir kayid olmamasma ve sarih 
ve kati bir nas olmadikca kaza takyid kabul 
etmeyecegine gore §uranm bu kabil miiraca-
atleri kabul ve tetkika salahiyeti derkardir. 

Dahiliye enciimeninde hazir bulunan Hariciye 
vekaleti hukuk miisaviri tabiiyet islerinin bir 
taknn miiskiiller dogurabileceginden bahisle 
tabiiyet vaziyetinin kazai bir kararla tesbiti 
dogtu olmayacagmi, ancak meselenin tefsir de
gil, bir kanun mevzuu oldugu mutaleasmda ol-
dugunu soylemistir. 

Meseleyi uzun uzadrya goriistiikten sonra §u-
rayi Devlet kanununun 19 ncu maddesinin tefsi-
re muhtag olmayacak derecede sarih oldugunda 
ittifak eden enciimenimizce : 

1 — §urayi devlet kanununun 19 ncu mad-
desi, Dahiliye enciimeni ve Dahiliye vekaleti ta
rafmdan serdedilen miitalealari hakli ve varid 
gb*stermege musaid olmayacak derecede 
siimullii ve mutlaktrr. Mezkur maddenin 
( A ) fikrasi « Ruyeti mehakimi adliye -
nin haricinde bulunan » bilumum idari 
muamele ve kararlar aleyhine hukuku muhtel 
olanlar tarafmdan §uraya miiracaat edilebile-
cegini gosterir. Fikra metninde ne davacilarm 
sifat ve tabiiyeti ne de davaya mevzu olan mu-
amele ve kararlarm mahiyeti noktasmdan hig bir 
tahdid ve istisna yapilmamistir. Her hangi bir 
muftttiele dolayisile yabancilarm tabiiyet vazi-
yetleri idari makamlarca verilen karar
larm, Diger idari kararlardan hig bir 
farki olmamasma ve bahse mevzu olan kanun 
hiikmiinun ^iimul ve ltlakma gore §urayi Devlet 
kanununun 19 ncu maddesini, bu gibi idari ka-
rarlari §iiranm tetkikinden harig biraktigi ma-

nasfflida anlamak hig bir veghile mumkiin ola-
inaz. f 

2 — Bu gibi vaziyetlerde §uranm yaptigi sey, 
yabancilarm tabiiyet vaziyetinin dogrudan dog-
rtrya tetkiki, yani bir yabancrya her hangi ya-
banci bir Devlet tabiiyetinin izafesi degil, Hti-
kumetge bir yabanci hakkmda tabiiyet sifatma 
istinaden yapilan her hangi bir muamelenin 

dogru olub olmadigma karar vermekten ibaret-
tir. 

3 — §uranm, dava agmis, olan yabancmm ta
biiyet vaziyetini tetkik etmesi, Hiikumetge ya-
pilmis olan muamelenin hakki ihlal edici mahi-
yette olub olmadigmi anlamak ve bu yolda bir 
karar vermek igindir. Maksad o muamelenin ip-
tali veya tasvibidir. §uraca; ancak bu neticeye 
vanlmak igindir ki, tabiiyet hakkmdaki delil ve 
vesikalar tetkik edilir. Bu tetkik neticesinde 
verilen karar, bir yabancrya her hangi bir yaban
ci tabiiyet izafesine degil, sadece muamelenin 
igriligine ve dogruluguna mutedairdir. 

4 — Esasen, §>uraca bu yolda verilen kararla
rm huktim ve kuweti, yalniz taalluk ettikleri 
meseleye has ve munhasir olmasma gore de, bu 
kararlarm tabiiyet tayin ve izafesini tazam-
mun eder bir mahiyeti yoktur. 

5 — Bir is,in esasmi tetkika salahiyeti olma-
yan bir merciin dogurdugu netice ve tefer-
ruat itibarile ve dolayisile tetkika salahiyetli Ol
masma hig bir mani yoktur. 

Maruz sebeblerden dolayi, Hiikumetge bir 
ecnebinin tabiiyeti sifatma istinaden yapilan bir 
muameleden veya verilen bir karardan dolayi, 
o ecnebi tarafmdan ffxirayi devlet kanununun 
19 ncu maddesine gore §uraya miiracaat ve §ft-
raca da bu muraeaatin kabul ve tetkik oiunabile-
cegine ekseriyetle karar verilmi^tir. Umumi He-
yetin tasvibine arzolunmak iizere Yiiksek Re-
islige sunulur. 

Adliye B. Reisi Bu M. M. Katib 
Qorum Konya Trabzon 

Milnur Qagil R. Turql R. Karadeniz 
Antalya Antalya Bursa 
Numan T. N. Ancan Ahf Ahgug 

Erzurum 
Fuad Sirmen 

Yabancilarm tabiiyetlerinin tayini, Niifus 
umum mudiirliigii Tabiiyet daireslnin sala
hiyetli oldugu bir is oldugunda ve bir yabaii-
cmm hangi Devlet tebaasmdan sayilacagi, 
gosterilen evrak ve vesaika gore tetkik ve 
takdir olunarak tayin edildigmde ve tabiiyet 
kanunlarmm her vakit ihtilaf mevzuu olabi-
lecek esaslan ihtiva etmesinden, salahiyetli 
dairece bir yabancmm her hangi bir Devlet 
tabiiyetinde oldugu hakkmdaki karan katiyet 
ifade edemediginde Devlet surasmm Tanzhnat 

( S. Sayisi : 55 ) 



dairesinin ve ITmumi heyetinin istisari olarak 
verdikleri kararla Dahiliye vekilliginin ve Da-
hiliye, Adliye enciimenlerinin mazbatalarmda 
yazilz miitalealarda ittifak edilmekte oldugu 
halde encumenimizce her hangi bir kararla 
hukukunun muhtel oldugunu iddia eden bir 
yabancmm actigi dava iizerine, davasmdaki 
hadiselere muessir olan bir tabiiyet meselesini 
Devlet §urasi idari kaza suretile tetkika sa-
lahiyeti bulunduguna dair oycoklugu ile maz-
bataya yazilmasma karar verilen mucib sebeb-
lere muhalifiz. 

Sebebi: 
§urayi devlet kanununun 19 ncu maddesi, 

tefsire liizum olmayan sarih hukumleri ihtiva 
etmekte ise de bu kararm mucib sebebleri ara-
smda yabanci tabiiyette olan bir $ahsm acti-

• i m 

gi idari davada, kendisinin ba§ka bir yabandi 
Devlet tebaasmdan oldugunu dermeyan etme-
si iizerine bu baknndan ve yalniz o davaya 
munhasn* bile olsa kazai bir i-fekilde bir yaban
cmm tabiiyetinin tetMkile karara baglanmasi 
tabiiyet meselelerinin mazbatalarda izah olu-
nan mahiyetine gore caiz olmadigi ve adli ve 
idari kaza salahiyeti bulunan yerlerde bir ya
bancmm tabiiyetinin tetkikma liizum hasil olur-
sa bunun bir meselei miistehire sayilarak ta
biiyet idaresinden sorulub almacak cevaba 
gore davanm goriilmesi icab edecegi reyindeyiz. 

Kocaeli Bursa 
Sal&h Yargi Sadettin Ferid Talay 

l<jel Kocaeli Kocaeli 
H. Ungan H. Hayri Tan Ragib Akga 

mi i n 
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S. Sayisi:56 
Arazi ve bina vergUerinin vilayet hususi idarelerine terki 
hakkinda kanun layihasi ve Dahiliye ve Maliye encumen-
lerinden murekkeb muhtelit enciirnenle Butge enctimeni 

mazbatasi (1/296) 

T. C. 
Ba§vekdlet 31 X-193 5 

Kararlar mudiirliigii 

Sayi 6/3207 
B. M. M. Yiiksek Reisligine 

Arazi ve bina vergilerinin vilayet hususi idarelerine terki hakkinda Maliye vekilligince 
hazirlanan ve k r a Vekilleri Heyetince 26-X-935 de Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun 
layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/ . tnonii 

Esbabi mucibe 

Vilayet hususi idareleri tarafindan alinan vergiler, 1454 numarali ve 18 mayis 1929 tarihli ka-
nunun meriyetinden ewel arazi, bina ve sayim vergilerinden hisse tefriki veya bu vergilere mun
zam kesir ilavesi suretile temin olunniakta idi. 1454 numarali kanun, hisse tefriki ve munzam 
kesir usulunii tevhid ederek vilayet hususi idareleri hisselerini tamamen bu vcrgilerin tahsila-
tindan hisse tefriki usuliine gidilirken istihdaf olunan gaye, vilayet hususi idarelerine hazir va
ridat temini, Devlet vergilerile birlikte tahsil olunan hisseler ic,in bu idarelerin tarh ve tahsil 
masarifine istirak ettirilmesi, Devlet vergileri derecesinde bu hisselerin tahsilinin temin olunmasi 
ve mikdannin da kolayca tayini mumkiin varidat temini idi. Bu gayeler, itahakkuk etmekle beraber 
baska bir cihetten Devlet vergileri tahsilatmdan hisse tefriki usuliinun vilayet hususi idareleri 
lehine olmadigi kadar Devlet lehine de bir netice vermedigi tahakkuk eyledi. Ezciimle, miikellefler 
icjn, qok defa tediye edilen mebaligin ne kadarinm Devi etc ve ne kadarmrn vilayetlere aid oldu-
gunun tefrik ve tayini kabil olmamasi yiizunden bundan Devlet vergilerinin, hiisnu tevzi ve talcsim 
edilemedigi gibi bir zehab hasil oldu. Hisselerle yiiklii Devlet vergileri elastikiyeti kaybedereik 
bunlar iizerine yapilan t a dibit ve islahat hareketlerinden mahalli idareler butc,eleri de sarsildi. Bu 
usuliin tatbikati bir taraftan vilayet hususi idarelerinin small serbestisinin ortadan kalkmasma, se-
beb oldugu gibi, Devlet vergileri iizerinde son senelerde yapilan tahfifler de, tabiatile bu hisseleri 
nisbetinde bu idarelerin varidatmi ehemmiyetli mikdarda miiteessir etti. 

Vilayet hususi idarelerinin hikmeti mecudiyetlerinin anlasilabilmesi, bunlarrn mali noktadan 
kuvvetli bulunmalarile ve bunun ieab ve istilzam ettigi tedbirlerin alinmasi ile kabil olacagi ve halbuki 
Devlet vergileri tahsilatindan hisse tefriki usuliinde israr etmenin bu idareleri son derece muskiil mev-
kie koymakta bulundugu nazarc dikkate alinarak hem mahalli idarelerin vergilerine sahib olmalarmi 
temin etmek ve hem Devlet vergilerinin elastikiyetini iade eylemek iizere, hisse tefriki usulii yerine 
miistakil vergi usuliiniin ikamesi muvafik olacagi neticesine varildi. Hususi idarelere, verilecek 
vergjlerj $efrik ederken bunlarrn, iizerinde en 50k hisse tasiyan ve mahiyetleri icabi Hiikumeti ma-
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halliyece daha eyi idare edilmeleri miimkun ve tabii goriilen vergilerden bulunmasi mulahazasile, ara
zi ve bina vergileri iizerinde tevakkuf edildi ve layihasi o suretle hazirlandi. 

Layihaya gore, arazi ve bina vergilerinin Devlete aid olan asillari tamamen vilayet hususi idare
lerine verilmektedir. §ukadar ki, 1454 numarali kanun mucibince arazi vergisi tahsilatindan Ziraat ban-
kasina % 6 nisbetinde ayrilacak iane hissesi ve yine ayni kanuna gore belediye hududu ic,indeki bina-
lara aid vergilerin tahsilatindan % 15 nisbetinde ayrilacak belediye hissesi, vilayet liususi idarelerin-
ce tefrik olunarak Ziraat bankasina ve mahalli belediyelere verilecektir. 

Hayvanlar vergisile kazanc vergilerinden yapilacak tahsilat tamamen Devlete aid olacak ve kazanc 
vergisi tahsilatindan 1454 numarali kanun mucibince % 3 nisbetinde ayrilan belediye hissesi, Maliye 
teskilati tarafindan bersabik mahalli belediyelere tevdi olunacaktir. 

Vilayet hususi idarelerinin kazanc ve hayvanlar vergilerinden almakta olduklari hisselerin bu idare
lere devredilecek bina ve arazi vergilerinden fazla oldugu anlasildigindan aradaki fark, 934 senesi 
hesabi kati neticesine gore tayin edilerek hususi idarelere verilecektir. Devredilen vergilerin tahsil 
masrafinin hususi idareler tarafindan deruhte edilmesi, bu idareleri muskul vaziyette birakabilecegi 
igin bina ve arazi vergilerinin tahrir, tadil, tarh, tahakkuk ve tahsil muamelelerile ugrasan 
memurlara verilen maa§ ve iicretlere aid tahsisatm 1934 biitcesindeki miktarlara nazaran tefri-
ki ile hususi idarelere ayrica verilmesi de muvafik bulunmustur. Gerek hisse farkina, gerekse 
tahsil masrafina aid paralann Fonds Commun ittihaz edilerek vilayetlere muayyen esaslar daire-
sinde dagitilmasi ve bu suretle kazanc ve sayim vergilerinden olan hisseleri, kendilerine devre
dilen bina ve arazi vergilerinden fazla olan diger vilayetlere nazaran maruz kaldiklan zarann 
telafisi dusiinulmustur. 

Hisse farklarile tahsil masrafi i^in verileeek mebaligden hususi idarelere devredilecek olan bi
na buhran zamminin tenzilinden sonra kalan miktar (Fonds commun) ic,in kafi bir miktar teskil 
edemeyecegi i^in 1934 tahsiati (1 800 000) liraya balig olan bina buhran zamminin da bu serma-
yeye ilavesi miinasib goriilmustur. ^u suretle; 1) hisse farki, 2) tahsil masrafi, 3) bina buhran 
zammindan terekkiib edecek olan fonds commun 1936 biitQesinde vilayet liususi idarelerine yardim 
unvanile acjacak bir fasilda gosterilecek meblagin tayin edilecek esaslara nazaran vilayetler ara-
sinda tevzii de, 1561 numarali kanunun muaddel birinci maddesi mucibince Dahiliye, Maarif, 
Sihhiye, Nafia ve Ziraat vekaletleri miimessill^rinden miitesekkil komisyon tarafindan ifa ve Ic-
ra Vekilleri kararile tayin olunacaktir. 

Arazi ve bina vergilerine aid kuyudatin ve bakaya hesablarinm ve arazi ve bina vergileri ka-
nunlarile bunlarin eklerinde yazili bazi hak vesalahiyetlerin sureti devri ve idareleri nizamna
me ile tayin kihnacaktir. Arazi ve bina vergilerinin tarh ve tahsil muamelelerinde vilayet hususi 
idarelerinin her hangi bir miiskulata maruz kalmamalarini teminen tahrir mtifettislerile vilayetler 
ve kazalar teskilatinda arazi ve bina vergilerinin tarh, tahakuk, tahsil muamelelerile istigal eyle-
yen memurar, maas ve ucretlerile vilayet hususi idarelerine nakolunacaklardir. 

( S. Sayisi : 56 ) 
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Dahiliye ve Maliye encumenlerinden m 

T. B. M. M. 
Dahiliye ve Ma. Muhtelit encumeni 

Karar No, 1 
Esas No. 1/296 

Yiiksek 

Arazi ve bina vergilerini vilayet lmsusi ida-
relerine terki hakkmda Maliye vekilligince ha-
zirlanan Icra Vekilleri Heyetinee Yiiksek Mec-
lise arzi kararlastirilan kanun layihasmin esbabi 
mucibesile birlikte gonderildigini bildiren Bas-
vekaletin 31 - X - 935 tarih ve 6/3207 sayili 
tezkeresine bagli kanun layihasi ve esbabi muei-
besi Umumi Heyetin kararile tesekkiil eden Da

hiliye ve Maliye encumenlerinden mlirekkep, Muh
telit enciimende Dahiliye ve Maliye Vekilleri de 
bulunduklari halde, okundu ve is konusuldu. 

Maliye vekilliginin esbabi mucibe tezkere-
sinde: 

§imdiye kadar vilayet hususi idarelerine; 
Devlet vergileri iizerinden munzam kesir almak 

veya munzam kesirle beraber bazi vergilerde 
hisse ayirmak ve en nihayet 1454 sayili kanun 
hiikmiine gore yalniz hisse vermek suretile va-
ridat temin edildigi, bu usuliin bir cihettcn 
mezkur idarelere kolayca varidat temin etmek 
gayesini tahakkuk ettirmis olmasma mukabil di-
ger eihettcn verdikleri vergilerin tevzii seklinden 
haberdar olmamalari yiiziinden miikelleflerin 
zihinlerinde alinan vergilerin beklenen semereyi 
vermegi dusiineesini viicude getirdigi ve Devlet 
vergileri iizerinde yapilan tadilat ve islahatm 
munzam kesirlere yahud ayrilan paya tesir yap-
masi tabii ve bundan hususi idarelerin mali va-
ziyetlerinin sarsmtiya ugramasi zaruri bulun-
masi sebebile Devlet vergilerinin elestikiye-
tini tahdid eyledigi beyan olunarak mali 
vaziyetlerini miistakil vergilere ve binnetice 
miistakil varidat menbalarma istinad ettirmek 
ve bu vergileri yakindan takibederek islahlan 
hususlan tetkik ve fazla varidat getirmelerini 
temin etmek, hususi idarelerin hikmeti tesekkii-
liine daha uygun bulunacagi dermeyan edilmekte 
ve bu maksadla arazi ve bina vergilerinin hususi 
idarelere devri hakkmdaki isbu layihanm tan-
zim edildigi bildirilmektedir. 

Layihanm heyeti umumiyesinin konusuldugu 
sirada azadan bir Qogu; tahakkuk ve tahsili pek 

( S. Sa 

Muhtelit enciimen mazbatasi 

15 - XII - 1935 

Baskanliga 

e,ok muskiillerle dolu olan bu vergilerden vilayet 
hususi idarelerinin mevcud teskilatmdaki nok-
san sebebile bihakkin istifade edebilmeleri miim-
kiin olmadigmi ve layihada derpis edildigi iizere 
simdiye kadar bu vergilerin tahakkuk ve tahsil 
islerile ugrasan memurlarin hususi idarelere 
devri bile, idare eden baslarin tamamen devrine 
imkan bulunmamasma mebni maksadm teminine 
kifayet edemeyecegini ve varidatlarmm bu yiiz-
den melhuz bulunan eksilmesi, hususi idarelerin 
halen iginde bulunduklari mali muskulati bir 
kat daha artiracagmi ileri siirmiislerdir. 

Maliye vekili verdigi eevapta : 
Bu vergilerin devri dolayisile, hususi idare

lerin mali durumlarmm, aleyhlerine olarak de-
gismesi katiyen varid olmadigmi, Qiinkii esasen 
valilerin nezareti altmda Qalismakta bulunan 
maliye memurlannin bu isleri gormekte olan 
kismmin maas, iicret ve masraflari Hazineye 
aid olmak iizere tamamen hususi idarelere veri-
lecegini beyan etmis ve bu devir miinasebetile 
hususi idarelerin mali durumlarmda, tasavvur 
hilafina olarak vukua gelebilecek her hangi bir 
sarsintmm Maliye vekaletince son derece ehem-
miyetle nazari dikakte almmasi tabii bulundu-

gunu ilave eylemistir. Ayni zamanda vilayetler-
ce hakiki miikellefin yakindan arastinlib bulun-
masi ve kendilerine aid bulunan isbu vergilerin 
randmaninm arttinlmasi gok kolay oldugu ci-
hetle i$bu vergilerin yakin bir atide cok mesud 
bir inkisafa mazhar olacaklarma imam bulundu-
gunu dermeyan etmistir. 

Dahiliye vekili: Devletin mali ve iktisadi va-
ziyeti iizerinde baslica amil olan vergilerin tan-
zim ve islahma aid kanun ve nizamnamelerin bir 
elden ve ibilhassa miitehassis bir makam tarafm-
dan hazirlanmasi ve bu vergilerin tahakkuk ve 
tahsil usullerinin mezkur makamca murakabe 
edilmesi liizumu iizerinde bilhassa tevakkuf et
mistir. 

Bu sebeble isbu murakabenin ya Maliye veka-
leti tarafindan icra edilmesi yahud Dahiliye ve-

i : 56). 
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kaletinde oldukga genis kadrolu miitehassisi bir 
daire teskil olunmasi icab edecegini ilaveten be-
yan eylemistir. 

Uzun boylu yapilan konusma sonunda layi-
hanin esas itibarile kabule deger oldugu anlasil-
mis maddelerde asagida yazili surette degisiklikler 
yapilmistir. 

Devrolunan vergiler arasinda binalardan ali-
nan iktisadi buhran vergisi de bulundugundan 
layiha unvani ona gore yazilmistir. 

Bahsolunan vergiler hususi idarelerin kazane 
ve sayim vergilerinden almakta olduklari hisse-
lere mukabil verilmelerine binaen birinci madde-
deki « terkolunmustur » kelimesi iizerine « devro-
lunmustur » kelimesi konmustur. 

Hususi idarelere devrolunan isbu vergile-
rin ihtisasa taalluk eden eihetlerini tetkik ve 
murakabe etmek vazii'e ve salahiyetinin Mali-
ye vekaletine birakilmasi muvafik goriildu-
giinden ii^uneii rnadde de bu maksadla tanzim 
kilmmistir. 

2459 numarali kanun hiikniiine gore ai-azi 
ve bina vergilerinden ayrilniakta olan tayyare 
resminin bundan sonra hususi idarelerce ay-
rilmasi hususunun tasrih edilmesi faydali sa-
yilmis ve dorduneii maddeye bu yolda bir fik-
ra eklenmistir. 

Hususi idarelere aid vergi ve resimlerin 
tahsilinde tahsilat komisyonu vazifelerini ifa 
edeeek heyete vali ve kaymakamlarm riyaset 
etmesi, bunlann her hangi bir haksizliga kar-
si miiracaat mereii olan makami isgal etmeleri 
hasebile, muvafik gorulmemis ve bu komis-
yonlarin altinci madden in ikinei fikrasina go
re tesekkul etmeleri tensib olunmustur. 

Ayri ayri iki mevzuu ihtiva eden layihanin 
altinci maddesi iki maddeye boliinmiis, arazi-
nin ve binalarin tahrir ve tadil masraflari ile 
devrolunan vergilerin tahakkuk ve tahsil mas-
raflarmm hususi idarelere verilmesi hakkmda-
ki hiikiim 7 maddede birakilarak miitebaki ki-
sim 8 maddeye devrolunmustur. 

Vilayet hususi idarelerinin sayim ve kazane 
vergilerinden aldiklan hisselere mukabil arazi 
ve bina vergilerinin tamammin kendilerine dev-
rolunmasi yiiziinden bu idareler varidatmda 
husule gelecek tahavviilii karsilamak ve hie, 
bir vilayetin eskisinden daha noksan varidatla 
kalmamasmi temin \qm 9 neu maddeye icab 

eden hiikumler konmustur. 
Maarif hissesi olarak kazane, sayim, bina ve 

arazi vergilerinden hali hazirda ayrilmakta olan 
para miktari bu hisse ile vilayet hissesi yekunu-
nun yiizde yctmis besine pek yakin bir nisbette ol-
masina ve arazi ve bina vergilerindeki Hazine his-
selerile kazane ve sayim vergilerindeki vilayet 
ve maarif hisseleri arasinda ehemmiyetsiz bir 
fark bulunmasina binaen devrolunan bina ve 
arazi vergileri igin de, ibu ni^betin muhafazasi 
muhik ve luzumlu goriilmiis ve bu maksadla 10 
ne umadde yazilmistir. 

'Belediyelerin kazane ve bina vergilerinden al
makta olduklari hisseleri karsilik gostererek yap-
mis olduklari veya yapacaklari istikrazlara aid 
taahhiidlerin arazi vergisindeki paylarma isabet 
eden kisminin, bu verginin kendilerine devri mii-
nasebetile hususi idarelerce yerine getirilmesi lii-
zumu takdir olunarak 12 nci madde tanzim kilin-
mi§tir. 

Hususi idarelerce tahsil olunan vergilerden 
pay almakta bulnnan daire ve muesseselerin ve
ya bu paylar karsiliginda belodiyelere ikrazatta 
bulunmus olan bankalarm haklarini temin igin 
13 ncii madde yazilmistir. 

Hususi idarelerin simdiye kadar hi^ galisma-
diklari bir sahada muvaffakiyetle Qalisabilmele-
ri diisuncesile 15 nci ve 16 nci maddelerle mu-
vakkat maddelere bazi kayidler konmustur. 

Yuksek Baskanliga sunulur. 

Mai. ve Da. E. M. Mu. E. Beisi M. M. Katib 
Tekirdag Qanakkale 

C. Uybadm $. Yasm 

Aza Aza Aza 
Zonguldak Erzurum Urfa 
Ihsan Tav ZeM Soydemir Behget tfnay 

Aza Aza Aza 
Kars Samsun Mardin 

0. Kiintay Etem Tuned Edib Ergin 

Aza Aza Aza 
Diyarbekir Zonguldak Qanakkale 

Huriye Oniz R. Vardar II. Ergeneli 

Aza Aza 
Erzurum Mahalli idarelerin bagli bulun-
N. Elgiin dugu Dahiliye vekaletine mura

kabe isinin de verilmesi lazimdir 
reyindeyim. 

Antalya 
Rasih Kaplan 
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Aza 

Qankiri 
M. Onsay 

Aza 
Yozgad 

E. Draman 

Aza 
Qoruh. 

Atif Tiiziin 

Aza Aza Aza 
Bursa Sivas - Samsun 

Fatin Giivendiren Vasfi R. Sevig Z. Durukan 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge encumeni 

MazbataNo. 34 
Esas No. 1/296 

14 - XII - 1935 

Yiiksek Reislige 

Bina vc arazi vergilerinin vilayet hususi ida-
relerine devri ne dair olub Basvekaletin 31-X-1935 
tarih ve 6/3207 numarali tezkeresile Yiiksek 
meelise sunulan kanun layihasi Dahiliye ve Ma-
liye eneiimenlerinden miirekkeb Muhtelit eneii-
menin mazbatasile birlikte enciimenimize veril-
mis olmakla Dahiliye vekili Siikrii Kaya, Mali-
ye vekili Fuad Agrali ve Maarif vekili Saff'et 
Arikan hazir olduklari halde okundu ve komi-
suldu. 

Vilayet hususi idareleri tarafindan ifa edil-
mekte olan amme hizmetlerini karsilamak iizere 
bu idarelere simdiye kadar Devlet vergilerinden 
hisse ayirmak suretile yapilan yardim yerine 
arazi ve bina vergilerinin taraamen bu idarelere 
devri ile ihtiyacjarcnin bu membalardan tahsil 
edilecek varidatla karsilanmasi amaeini giiden 
bu layiha iizerinde miizakereler yapildi. Bu sek-
lin teknik bakimdan hisse tefriki usuliine faik 
olduguna dair esbabi mueibede ve Maliye vekili 
tarafindan encumende vaki olan beyanatinda ile-
ri siiriilen miitalea enciimenimizce de varid go-
riilmekle beraber daha ziyade tatbikatin dogu-
raeagi netice ve husule getirebilecegi muskiiller 
iizerinde durulmus ve alakadar vekillerin bu 
noktalar hakkindaki izahati dinlenmistir. 

Verilen izahattan ve layihanin tetkikindcn ali-
nan netiee sudur: 

1 — Hiikumet bu teklif ile bina ve arazi 
vergilerinin hususi idarelere devri ve bu vergi-
lerin tamamen mahalli vergiler arasina konma-
sile muamelelerinin kolaylastirilmis olacagina ve 
tahsilatinin inkisaf edeeegine kani bulunmakta-
dir ki, bu suretle ileride hasil olacak varidat 
fazlasi tamamen mahallerine kalmis bnlunaeak-
tir. 

2 — Hususi idarelerin bu kaynaklardan ha
sil olan bu giinkii gelirleri, muamelati hita-
raa eren 1934 mali yili hesablarmin tetkik olu-
nacak netieelerine gore mahfuz bulundurul-
maktadir. 

Layihada tesbit edilen esaslar sunlardir: 
A) Bina ve arazi vergilerinden vilayet hu

susi idarelerine tefrik olunan hisselere ilave-
ten bu vergilerin Hazine hissesi de bakayasile 
birlikte bu idarelere birakilmakta ve buna 
mukabil kazanc ve hayvan vergilerine aid bu 
idarelerin hisseleri yine bakayasi ile birlikte 
Hazineee alikonmakta oldiigundan devrolunan 
vergi ile geri alinan hisseler arasinda gerek 
toptan ve gerek her vilayet icin leh ve aleyhte 
hasil olacak farklan miitekabilen tediye etmek 
esasi dusiiniilmus ve bunun her sene yapilma-
sina imkan olamayacagindan neticeleri alinan 
1934 mali yili hesabi katisindeki rakamlar 
bir defaya mahsus olmak iizere her sene icin 
bu muameleye esas tutulmustur. 

B) Bundan baska, simdiye kadar l>u vari
dat; her tiirlii masraflan Maliye biitQesinden 
tediye edilmek suretile cibayet edilmekte ol
duguna binaen hizmetin hususi idarelere dev
ri miinasebetile yine 1934 senesindeki vaziye-
te gore Maliye vekaleti butgesinden bunlarm 
maas ve masraf karsiliklarmin hususi idarele
re odenmesi ve miitehassis memurlann sahsan 
ve miikteseb haklan mahfuz kalmak suretile 
bu idarelere devri kabul edilmistir. 

Bu hususta heniiz elde kati rakamlar yok-
sa da 1934 senesi hesabma dair verilen tak-
ribi rakamlara gore bu layiha ile cibayeti hu
susi idarelere devrolunan vergi tahsilatinin 

I 20 milyon liraya vardigi ve bundan belediye, 
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tayyare ve Ziraat bankasi hisseleri gikarildik-
tan sonra buhran vergisile beraber 18 milyon 
liranin hususi idarelere kalaeagi tahmin edil-
mektedir. Yukarida arzedilen masraf karsili-
gi da dahil olmak iizere Hazinenin hususi ida
relere bu mubadele netieesinde borelu kalaeagi 
tahmin edildiginden Maliye vekaleti biitQesin-
de hususi idarelerin miitebaki alacagmi karsi-
lamak iizere bir fasil acjlmasi ve bu fasla 
her sene yukarida arzedilen esasa gore tesbit 
edilecek tahsisatin konmasi muvafik goriil-
mustiir. 

Hususi idarelerin; Hazine gibi muamelati 
nakdiyesini kolaylastiracak salahiyct ve imkan-
lari bulunmamasi yiiziinden bazi mevsimlerde 
hasil olabilecek para iktiyaQlarinm ne suretle 
karsilanaeagmin miizakere sirasmda sozii ge^mis 
ve bu gibi kisa vadeli para ihtiyaelarmm temini 
iein Hazinenin miizaherette bulunaeagmi beyan 
etmek suretile boyle bir endiseye mahal olma-
yacagi hakkinda Maliye vekili tarafmdan kana-
atbahs olabilecek izahat verilmistir. Bu esasla-
ra gore Hukumet<je hazirlanan ve Muhtelit en-
ciimen tarafmdan tetkik ve tadil edilen layi-
hanm muaddel metni iizerinde cereyan eden mii-
zakereler netieesinde muaddel metnin biitiin 
esaslari kabul edilmis ve eneumenimizce yapi-. 
Ian degisikliklerin bir Qogu sekil ve ibareye aid 
bulunmustur. 

Eneumenimizce esasa muteallik yapilan ta-
diller sunlardan ibarettir: 

Muaddel layihanm 12 nci maddesinde bele-
diyelerin belediyeler bankasina olan bor^lan hak
kinda konan hukum; belediyelerden ve hususi 

idarelerden bazilannin yine Hazine kefaletile 
ve bu vergiler karsilik gosterilerek yapilmis olan 
istikrazlardan dolayi diger miiessesata da bore
lu olduklari derpis edilerek bu madde yerine 
12 ve 13 ncii maddeler yeniden yazilmis oldugu 
gibi devredilecek teskilatin kadrolan hakkinda 
bir kanun teklifi hukmiinu mutazammm olan 
muvakkat maddenin son fikrasina da liizum go-
riilmiyerek layihadan gikarilmistir. 

Binalardan almmakta olan iktisadi buhran 
vergisinin bu giinkii vaziyetinde bir tebeddul 
yapildigi takdirde bu degisikligin hususi idare
lerin gelirlerinde husule getirecegi tesirlerin bu 
tadil sirasmda nazari dikkate alnmasi tabii bu-
lundugundan bunun icin ayrica bir hukiim kon-
masina mahal goriilmemis ve 9 ncu maddenin 
sonuna bu maksadla konan fikra kezalik layi
hadan Qikarilmistir. 

Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

Eeis V. M. M. Katip 
Isparta Trabzon Istanbul 

Milkerrem tlnsal Sim Day F. Oymen 

Balikesir Qorum Diyarbekir 
E. Adakan M. Cantekin Rustii Bekit 

G. Anteb (xumusane Izmir 
A. H'. Ayardem D. Sakarya II. (Jakir 

Izmir Mardin Mus 
K. Inang R. Erten S. Qiloglu 

Mus Ordu Seyhan 
S. Ataman II. Yalman Naci Eldeniz 

Sivas 
Remzi Qiner 
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Arazi ve bina vergilerinin vilayet hususi idare-
lerine terki liakJanda kanun projesi 

MADDE 1 — 1833 numarali arazi ve 1837 
numarali bina vergisi kanunlarile 1890 numarali 
ve 30 - X -1931 tarihli iktisadi buhran vergisi ka-
nununa muzeyyel 1996 numarali ve 29 - V -1932 
tarihli kanun ve ekleri mucibince tarh ve tahsil 
edilmekte bulunan vergiler, bakayasile birlikte, 
vilayet hususi idarelerine terkolunmustur. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazili vergile-
rin tarh ve tahakkuk muameleleri bu vergilere 
aid kanunlarla eklerinin hukumleri dairesinde 
vilayet hususi idareleri tarafmdan yapilrr. 

MADDE 3 — 1454 numarali ve 24-V-1929 ta
rihli kanun mucibince arazi vergisi tahsilatmdan 
Ziraat bankasma ayrilacak iane hissesi ve bina 
vergisi tahsilatmdan ayrilacak belediye hissesi 
mezkur kanundaM nisbetler dairesinde vilayet 
hususi idarelerince tefrik olunarak Ziraat ban
kasma ve mahalli belediyelere verilir. 

MADDE 4 — Bu kanunun meriyetinden iti-
baren kazanc ve hayvanlar vergilerile bakayasi 
tahsilatmdan vilayet ve maarif igin hisse tefrik 
olunmaz. Kazanc vergisi tahsilatmdan 1454 nu
marali ve 24 - V -1929 tarihli kanun mucibince 
ayrilacak belediye hissesi, Maliye vekletince 
mahalli belediyelere verilir. 

MADDE 5 — Birinci maddede yazln kanun-
lar mucibince tahakkuk edecek vergilerle bunla-
rm bakayasi, tahsili emval kanunu ve ekleri 
mucibince hususi idareler memurlan vasitasile 

DAHtLlYE VE MALtYE ENCtJMENLERlN-
DEN MttREKKEB MUHTELtT ENCttMENtN 

DE&l§TlRl§I 

Arazi ve bina vergilerile binalardan aim an 
iktisadi buliirm vergisinin vilayet hususi ida

relerine devri liakktnda kanun layihasi 

MADDE 1 — 1833 numarali arazi vergisi ve 
1837 numarali bina vergisi kanunlari ile 1890 
numarali iktisadi buhran vergisi kanununa mii
zeyyel 1996 numarali kanun ve ekleri mucibince 
almmakta olan vergiler, bakayasile birlikte, vi
layet hususi idarelerine devrolunmustur. 

MADDE 2 — Arazi ile binalarm tahrir ve ta-
dili ile birinci maddede yazili vergilerin tarh, 
tahakkuk ve tahsil muameleleri, bu vergilere aid 
kanunlarla eklerinin hukumleri dairesinde vi
layet hususi idareleri tarafmdan yapilir. 

MADDE 3 — Binalarla arazinin tahrir ve 
tadiline ve birinci maddede yazili vergilerin ta
hakkuk ve tahsiline aid kanun ve nizamnamele-
ri ve bunlara miiteallik tadilleri ihzar etmek ve 
tatbikattaki ihtilaf ve tereddiidler iizerine vaki 
olacak suallere cevab vermek ve bu isleri teftis 
ve murakabe eylemek vazife ve salahiyeti Mali
ye vekaletine aiddir. 

MADDE 4 — 1454 numarali kanun mucibin
ce arazi vergisi tahsilatmdan ayrilacak Ziraat 
bankasi iane hissesi ile bina vergisi tahsilatmdan 
ayrilacak belediye hissesi, vilayet hususi idare
lerince mezkur kanunda yazili nisbetler dairesin
de tefrik edilerek Ziraat bankasma ve mahalli 
belediyelere verilir. 

2459 numarali kanunun 6 nci maddesine gore 
arazi ve bina verigilerinden ayrilmasi lazrmgelen 
paralar hususi idareler tarafmdan Maliye ve-
kaleti hesabma Ziraat bankalarma teslim edilir. 

MADDE 5 — 1454 numarali kanun muci
bince kazanc ve hayvanlar vergilerile baka
yasi tahsilatmdan vilayet ve Maarif icm ay-
rilmakta bulunan hisseler bu kanunun meriyeti 
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/ira.d rr; fii?i(( vevg ile rile binalardan alinan ifo
il sadi huh ran vergirinin vilayet hususi idarc-

Icrine devri hafofomda foam in layihasi 

MADDE 1 — Muhtelit enciimenin 1 nci mad-
clesi aynen, 

MADDE 2 — Arazi ile binalarm tahriri ve j 
bunlarm kiymet ve iradlarmm tadili ile bi- | 
rinci maddede yazili vergilerin tarh, tahak- j 
kuk ve tahsil muameleleri bu vergilere aid j 
kanunlarla eklerinin hiikiimleri dairesinde vi
layet hususi idareleri tarafmdan yapilir. 

MADDE 3 — Binalarla arazi vergilerine 
aid tahrir ve tadil islerine ve birinci maddede I 
yazili vergilerin tahakkuk ve tahsiline aid ka- ! 
nun ve nizamnameleri ve bimlara muteallik j 
tadilleri ihzar etmek ve tatbi'iattaki ihtilaf vo ! 
tereddiidler iizerine vaki olacak suallere cevab ' 
vermek ve bu isleri teftis ve murakabe eyle- | 
mek vazife ve salahiyeti Maliye vekaletinc ! 
aiddir. 

MADDE 4 — 1454 numarali kanun mucibin- j 
ce arazi vergisi tahsilatmdan ayrilacak Ziraat 
bankasi iane hissesi ile bina vergisi tahsila
tmdan ayrilacak belediye ve 2459 numarali 
kanunun altmci maddesine gore bina ve ara
zi vergilerinden ayrilmasi icab eden tayyare 
hisseleri vilayet hususi idarelerince mezkur 
kanunlarda yazili nisbetler dairesinde tefrik 
edilerek aid oldugu idarelere verilir. Bu his
seleri, tahsillerini takib eden her aym onuna 
kadar aid oldugu idarelere yatirmayan husu
si idarelerin miidiir veya memurlan hakkinda j 
takibat yapilmakla beraber gecen giinler igin 
kendilerinden alakadar daire hesabma % 9 
faiz alimr. 

MADDE 5 — Muhtelit enciimenin 5 nci 
maddesi aynen, 
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tahsil olunur. 
Vilayet hususi idarelerine aid vergi ve resim-

lerle bu kanun mucibince mezkur idarelere dev 
rolunan vergilerin tahsilinde Tahsilat komisyonu 
vazif esi vilayet merkezinde Vilyet enciimeni aza-
smdan birinin ve kazalarda kaymakamm riyaseti 
altmda Belediyeden miinasib bir aza ve hususi 
muhasebe miidiir veya memurundan niute-jekkil 
komisyon tarafmdan yapilir. 

MADDE 6 — Birinci raadde mucibince dev 
rolunan vergilerin tahrir, tadil, tahakkuk ve tah
sil masraflari 1934 butcesindeki tahsisata gore 
hesablanarak hususi idarelere verilir. Bunclan 
baska mezkur vergilerin Hazineye aid miktarla 
rile kazang ve hayvanlar vergileri tahsilatmdan 
ayrilan vilayet ve Maarif hisseleri 1934 mali yili 
tahsilatina gore tesbit olunarak aradald fark 
Hazine lehine olursa ayrica ita ve idarei husu 
siyeler lehine ise birinci fikra mucibince verile-
cek paradan mahsub olunur. 

MADDE 7 — Altmci madde mucibince vila
yet hususi idarelerine verilecek paralar her sene 
Maliye biitgesinde (vilayet hususi idarelerine yar 
dim ) unvanile acilacak bir fasilda gosterilir. 
Bu tahsisat 1561 numarali kanunun muaddel bi
rinci maddesi mucibince Dahiliye, Maarif, Sihhi-
ye, Nafia ve Eiraat vekaletleri miimessillerinden 
miitesekkil komisyonca tayin ve tesbit edilecek 
esaslar dairesinde Icra Vekilleri Heyeti kararile 
Vilayet hususi idarelerine dagrtilrr. Vilayet 
hususi idareleri tarafmdan tahakkuk ettirilecek 
bina buhran zammi tahsilati Ziraat bankalarm-
da agtmlacak hususi bir hesaba yatmlir ve yu-
karida yazili heyet tarafmdan idarei hususiye-
lere tevzi olunur. 

MADDE 8 — 1454 numarali ve 24 - V - 1929 
tarihli kanunun meriyetinden 1833 numarali ka
nunun meriyeti tarihine kadar 1454 numarali ka 
nunun altmci maddesi hiikmiine gore avlu ve 
bahce fazlalarile iradsiz arsalara binde altmis 
bes nisbetinde tahakkuk ettirilmis olan vergi-
lerden henliz tahsil edilmemis olanlarm binde 
ondan fazlasi terkin olunmustur. Bu kanun me-

Mulitolit K. 

taribindca aonra tefrik e:1ilm.ez. Ancak mezkur 
kanunda yazrli nisbet dairesinde ayrilacak be-
lediye bisect;!, eskiden oldugu gibi, Hazinece 
mahalH belediyeleve verilir. 

MA:fJDE 6 —- Birinci maddedc yazili kanun-
lar mucibince tahakkuk cttirilec.}k vergiler 
ve vilayet hususi idarelerine aid diger vergi 
ve resimler ile bunlarm bakayasmm tahsilinde 
hususi idarelerce tahsili emval kanunu ve ek-
leri tatbik edilir. 

Vilayet hususi idarelerine aid vergilerin 
tahsilinde tahsilat komisyonu vasifesi, vilayet-
lerde hususi muhasebe raudiiriiniin ve kazalar-
da hususi muhasebe memurunun reisligi altm
da belediye azasmdan bir zat ile hususi muha
sebe tahsil memuru veya mtifettisinden miite
sekkil tie kisilik bir komisyon tarafmdan ya
pilir. 

MADDE 7 — Tahrir ve tadil masraflari ve 
devredilen vergilerin tahakkuk ve tahsiline 
aid maas ve masrafiar 1934 biitcesindeki tah-
sisata gore hesablanarak Hasinece hususi ida
relere verilir. 

MADDE 8 — Devredilen vergilerin 1934 
mali senesi tahsilatina gore Hazineye aid mik-
tarlari ile kazanc ve hayvanlar vergilerinin 

! mezkur sene tahsilatmdan vilayet ve maarif 
; hisseleri miktari tesbit olunur. Tesbit olunan 
: bu miktarlar arasmdaki fark, Hazine lehine 
I olursa her sene Hazine tarafmdan ayrica te-
| diye edilir, hususi idareler lehine olursa her 
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MADDE 6 — Birinci maddede yazili kanun- ! 
lar mueibinee tahakkuk ettirilecek vergiler [ 
ve vilayet hususi idarelerinee almmakta olan di- J 
ger vergi ve resimler ile bunlarm bakayasin.-n | 
tahsilinde hususi idarelerce, tahsili emval kanu- I 
nu ve ekleri tatbik edilir. 

Bu vergi ve resimlerin tahsilinde, tahsilat l 
komisyonu vazifesi, vilayetlerde hususi muhase- j 
be miidiirunun ve kazalarda hususi muhasebe 
memurunun reisligi altinda belediye azasmdan j 
bir zat ile hususi muhasebe tahsil memuru veya ! 
miifettisinden miitesekkil uc kisilik bir komisyon | 
tarafrndan yapilir. 

I 

MADDE 7 — Tahrir ve tadil masraf Ian vc j 
devredilen vergilerin tahakkuk ve tahsiline aid ; 
raaas ve masraflar 1934 biitgesindeki tahsisata I 
gore ve bir defaya mahsus olmak iizere hesabla-
narak Hazinece her sene hususi idarelere vorilir. ! 

Bu tahsisat vilayetlerin ihtiyacma gore Dalii- ! 
liye vekaletince tevzi olunur. 

MADDE 8 — Devredilen vergilerin 1934 mali 
yili tahsisatindan 4 ncii maddede yazili hisselerin 
tefrikinden sonra kalan kismmm iktisadi buh-
ran vergisile beraber Hazineye aid miktarile ka-
zanc ve hayvanlar vergisinin mezkur sene tah-
silatrndan vilayet ve Maarif hisseleri miktari tes-
bit olunarak aradaki fark, Hazine lehine ise her 
sene Hazine tarafrndan ayrica hususi idarelere 
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riyetine kadar tahsil edilenler geri verilmes. | sene hususi idarelerce Maliye vekaletine verilir. 

MADDE 9 — Bu kanunun birinci maddesi 
mucibince devrolunan vergilere aid kayidlerin 
ve bakaya hesablarmm ve bina ve arazi vergileri 
kanunlarile Maliye vekaletine verilen vazife ve 
salahiyetlerin vilayet hususi idarelerine devri 
sjekli ve Maliye vekaletinin bu islerde kalacak 
olan alakasmm tanzimi bir nizamname ile tayin 
olunur. 

MADDE 10 — 1454, 1833, 1837, ve 1996 nu
marali kanunlarla eklerinin bu kanuna aykm 
hiikiimleri kaldrrilmi^tir. 

MADDE 9 — Maliye vekaleti butcesinde 
(Bina ve arazi vergilerile binalardan alman 
iktisadi buhran vergisinin hususi idarelere dev
ri hakkmdaki kanun mucibince verilmesi 
lazimgelen tahsisat) unvanile agilacak fash 
mahsusa 7 ve 8 nci maddelere gore tesbit edile-
rek her sene vilayet hususi idarelerine verile-
cek para miktarmda bir tahsisat konulur. 

8 nci maddede yazili sekilde vilayet! erin 1934 
hesabi katisine gore kazanc, ve hayvanlar vergi-
lerinden hisselerine diisen miktar ile bu kanun 
mucibince vilayet hususi idarelerine devrolunan 
bina ve arazi ve binalardan alman iktisadi buh
ran vergilerinden mezkur hesabi katiye gore 
hisselerine diisen miktar arasinda bir defaya 
mahsus olmak iizere tesbit edilecek noksan bu 
tahsisattan her sene muntazaman vilayet hususi 
idarelerine tesviye olunur. 

7 nci madde mucibince avrilacak bina tab 
rir ve tadil masrafi ile tahakkuk ve tahsil man/; 
ve masraflan vilayetlerin ihtiyac kadrolarma 
gore Dahiliye vekaletince tevzi edilir. 

Arazi ve bina vergileri ile binalardan alman 
iktisadi buhran vergisi tutari, kazanc, ve hay
vanlar vergileri hissesinden fazla olan vilayet
lerin alacaklan bu fazlalar, 7 nci madde muci
bince verilecek maas ve masraf kisimlarmdan 
tenzil edilir. 

Binalardan alman Iktisadi buhran vergisinin 
1934 senesi tahsilat miktarmi azaltacak bir te-
beddiil yapildigi takdirde eksilen miktari Mali
ye vekaleti tarafmdan ayrica hususi idarelerine 
verilir. 

MADDE 10 — Bina ve arazi vergileri tahsi-
latmdan 1454 numarali kanun hukiimlerine gore 
idarei hususiye ve Ziraat bankasma aid iane ve 
belediye hisseleri ayrildiktan sonra kalan kis-
mm yiizde yirmi besi vilayet ve yiizde yetmis 
besi maarif hissesi sayilrr. 

MADDE 11 — 1454 numarali kanunun meri-
yetinden 1833 numarali kanunun meriyeti tanni
ne kadar 1454 numarali kanunun 6 nci maddesi 
hiikmiine gore avlu, ve bah(?e fazlalarile irad-
siz arsalara binde altmis bes nisbetinde tahakkuk 
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ve hususi idareler lehine ise kezalik hususi ida-
relerce Maliye vekaletine verilir. 

MADDE 9 — Maliye vekaleti butgesinde 7 
ve 8 nci maddeler mucibince hususi idarelere ve-
rilecek tahsisat icin hususi bir fasil agilarak bu 
fasla her sene mezkur 7 ve 8 nci maddelere gore 
tesbit edilecek para miktarmda tahsisat konu-
lur. 

Her vilayetin 8 nci madde mucibince tes
bit edilecek alacagi ve 7 nci maddeye g-bre he-
sab edilecsk maas ve masraf karsiligi bu tah-
sisattan tediye olunur. §u kadar ki 8 nci mad
de hukmiince borclu Qikan vilayetlerin bcrc-
lari 7 nci madde mucibince hesab edilecs!: ?.Lv 
caklarmdan mahsub edilir. 

MADDE 10 — Bina ve arazi verg-ileri tah-
silatmdan 4 ncii madde mucibince lazimgelen 
tenzilat yapildiktan sonra kalan kismm % 25 i 
vilayet ve % 75 i maarif hissesi sayilir. 

MADDE 11 — Muhtelit enciimenin 11 nci 
maddesi aynen. 

S. S a v i s i : f>(> ! 
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Muhtelit K 

MUVAKKAT MADDE — Tahrir miifettisle- \ 
rile vilayetler ve kazalar teskilatmda arazi ve \ 
bina vergilerinin tarh, tahakkuk ve tahsil mu- | 
ameleierile istigal eyleyen ve tahsisatlari altmci j 
madde mucibince aynlacak olan memurlar, ma- | 

ettirilmis olan vergilerden heniiz tahsil edilme-
mis olanlarm binde ondan fazlasi terkin olunur. 
Bu kanunun nesri tarihine kadar tahsil edilen 
ler geri verilmez. 

MADDE 12 — Belediyelerin, kazanc ve bina 
vergilerinden almakta bulunduklari hisselerini 
karsilik gostererek belediyeler bankasmdan 
yaptiklan ve yapacaklan istikrazlara clair ta-
ahhutlerin kazanc vergisi hissesine diisen kis-
mi Maliye vekaletince ve bina vergisi hissesine 
diisen kismi aid oldugu hususi idarelerce temin 
edilir. 

MADDE 13 — Dorduncii maddede yazili his-
selerle 12 nci maddede yazili taahhiid karsili-
gini, tahsilleri giiniinden itibaren on behind 
giin sonuna kadar alakadar veznelere yatir-
mayan hususi muhasebe miidiir ve hususi muha-
sebe memurlari hakkmda takibat yapilmakla 
beraber gecen giinler iejn kendilerinden % 9 
nisbetile faiz alinir. 

MADDE 14 — Bu kanun hukmiine tevfikan 
vilayet kadrolarma nakledilecek Maliye memur-
larmin halen miikteseb bulunduklari ve atiyen 
iktisab edecekleri tekaiid haklari mahfuz ohrp 
bunlarm sahislarma aid tekaiid ve yetim maa~;i 
tahsisi muameleleri Maliye vekaletince yapihr 
ve tekaiid tahsisatlari Hazinece tediye edilir 

MADDE 15 — Birinci madde mucibince dev-
rolunan vergilere aid kayidlerin ve bakaya he-
sablarmin vilayet hususi idarelerine devri su-
reti ve devir neticesi olarak hususi idareler igin 
tahakkuk edecek matbu evrak ve mefrusat ih-
tiyacmi temin ciheti ve Hazinenin bu hesab 
kayidlerinden diger vergi matrahlari bakimm-
dan istifadesi sekli bir nizamname ile tayin 
olunur. 

MADDE 16 — 1454, 1833, 1837 ve 1996 nu-
marali kanunlar ile tadillerinin ve eklerinin bu 
kanuna muhalif olan hukiimleri kaldmlmistir. 

MUVAKKAT MADDE — Vilayet ve kaza
lar teskilatmda arazi ve binalarm tahrir ve ta-
dil ve bu vergilerin tahakkuk ve tahsili isleri 
ile istigal eden ve tahsisatlari 7 nci madde mu
cibince tefrik edilecek olan memurlar, maas ve 

( S. Sayisi : 56 ) 
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MADDE 12 — Belediyelerin, bina vergisin-
deki hisselerini karsilik g-ostermek suretile Ha-
zineden veya Hazinenin kefalet veya taahhii-
dii ile diger miiesseselerden yaptiklan istikraz-
larin tamamen itfasma kadar alakadar hususi 
i iareler; bu hisseleri belediye hesabi carisine 
kaydedilmek iizere 4 ncii madde hiikiimleri da-
iresinde rnahalli malsandiklanna yatinrlar. 

MADDE 13 — Hususi idareler, bina, arazi, 
hayvan ve kazanc vergilerindeki hisselerini 
karsilik gostermek suretile Hazineden veya 
Hazinenin kefalet veya tahhiidu ile diger mii
esseselerden yaptiklan istikrazlarm hulul eden 
taksitlerini bu kanunla devrolunan vergi tahsi-
latile vadelerinde karsilamaga mecbnrdurlar. 
Heh hangi bir taksitin vaktinde odenmemesi 
halinde 4 nccii madde hiikmii tatbik olunur. 

MADDE 14 — Muhtelit enciimenin 14 ncii 
maddesi aynen. 

MADDE 15 — Hiikumetin 9 ncu madclesi 
aynen. 

MADDE 16 — Muhtelit enciimenin 16 nci 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE — Vilayet ve kaza-
lar teskilatmda arazi ve bina vergilerine aid 
tahrir, tadil ve bu vergilerin tahakkuk ve tah-
sil isleri ile istigal eden ve tahsisatlari 7 nci 
madde mucibince temin edilecek olan memur 
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as ve iicretlerile vilayet hususi idareleri teskila-
tma naklolunur. 

MADDE 11 ~ Bu kanun 1 haziran 1936 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hukiimlerini ic-
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

26 - X - 1935 

Bs. V. 
/. tnonil 

Da. V. 
*S'. Kay a 

'MI v. 
H. Ankan 

S. t. M. V. 
Dr. I\. Sa\)dam 

Ad. V. 
ASY. S<iracogin 

I la, V. V. 
AS. Kaya 

Na. V. 
A. (Jctinlaijid 

(!. i. V. 

M. M. V. 
7i. Oza/y; 

Mai. V. 
F. Agrali 

Ik. V. 
(\ Jiujfar 

Zr. V. 
MuliUs J'Jrliwai 

Muhtelit K 

iicret ve masraflan ile vilayet hususi idareleri 
teskilatina naklolunur. 

Bu tefrik is,i gerek Maliye ve gerek hususi 
idare muamelelerinin muntazam tedvirini sek-
teye ugratmayacak sekilde olmak iizere vaii, 
defterdar ve hususi idare mudurlerinden mii-
rekkeb bir komisyon tarafindan yapilir. 

Bu komisyonun mesaisi neticesine istinaden 
Maliye vekaletince tanzim edilecek clan kad-
rolar ayri bir kanun ile tasdik ettirilir. 

MADDE 17 — Bu kanunun II nci maddesi 
nesri tarihinden ve diger maddeleri 1 haziran 
1936 tarihinden muteberdir. 

MADDE 18 — Bu kanunun hukiimlerini ic-
raya, tcra Vekilleri Heyeti memurdur, 
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ve miistahdemler, maas ve iicretlerile vilayet 
ve kazalann hususi idareleri teskilatma nak-
lolunurlar. 

Bu memurlarm tefrik ve devri ii-fleri Mali-
ye ve hususi idare muamelelerinin intizammi 
bozmayacak sekilde olmak iizere vali, defter-
dar ve hususi idare miidiirlerinden murekkeb 
bir komisyon tarafmdan yapilir. 

MADDE 17 — Muhtelit enciimenin 17 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 18 — Aynen. 

»+<* .«•. 
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