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1 — SABIK ZABIT HUT ASASI 

Biiyiik Millet Meclisi 1935 yih birinci kanun ayi 
hesabi hakkmdaki mazbata okunduktan ve 

Subaylar heyetine mahsus terfi kanununun muad-
del ikinci maddesinin degi§tirilmesine dair kanun la-
yihasmm birinci miizakeresi yapildiktan sonra pazar-

Layihalar 
1 — 1935 yih muvazenei umumiye kanununun 14 

ncii maddesine bir fikra eklenmesine dair kanun layi
hasi (1/392) (Biitee enciimenine) 

2 — Hariciye vekaleti 1935 yih biitcesinde 13 000 
liralik munakale yapilmasi hakkmda kanun layihasi 

(1/393) (Biitce enciimenine) 

Tezkere 
3 — Maa§ kanununun 10 ncu maddesinin tefsiri 

hakkmda Ba§vekalet tezkeresi (3/193) (Maliye ve Biit-
qe enciimenlerine) 

Mazbatalar 
4 — Arazinin acele tahriri hakkmda kanun layi

hasi ve Dahiliye ve Maliye enciimenlerinden miirek-
keb Muhtelit enciimenle Adiiye ve Biitce enciimenleri 
mazbatalari (1/295) (Ruznameye) 

5 — 1935 yih muvazenei umumiye kanununun 5 nci 
maddesine bagli (D) cetveline eklenecek kadro hakkm
da 1/369, Harita umum mudiirliigii 1935 yih biit^esin-
de 11 920 liralik munakale yapilmasma dair 1/377, 

1 — Izmir ve Istanbul liman isleri umum mil-
durlukleri 1935 yih biltgelerinde 4 500 liralik mu
nakale yapilmasma dair kanun layihasi ve Biltge 
enciimeni mazbatasi (1/373) [1] 

BALKAN — Enciimen bu layihayi ikiye ayrr-
mistrr, evvela, birincisini miizakere edecegiz: 

Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var 
mi? 

[1] 84 say ill basmayazi zaptm sonundadir. 

tesi giinii toplanilmak iizere inikad bitirildi. 

Baskan Vekili Katib Katib 
Nuri Conker Bahkesir Coruh 

Sabiha Gok^iil Ali Zirh 

Milli Miidafaa vekaleti 1935 yih hava biitc.esinde 
151 874 liralik miinakale yapilmasma dair 1/378, 
Surayi devlet 1935 yih biit^esinde 500 liralik miinaka
le yapilmasma dair 1/380, Ziraat vekaleti 1935 yih 
biitc/esinde 31 600 liralik munakale yapilmasma dair 
1/381, 1935 mali yih muvazenei umumiye kanununa 
bagli (L) cetvelinde serbest birakilacak ogretmen kad-
rosu hakkmda 1/385, Giimriik ve inhisarlar vekaleti 
1935 yih biitcesinde 36 170 liralik munakale yapil
masma dair 1/389 sayili kanun layihalarile tdare He-
yetinin, Biiyiik Millet Meclisi 1935 yih biitcesine 4 000 
liralik tahsisat konulmasma dair 2/22 sayili kanun 
teklifi veBiitce enciimeni mazbatasi (Ruznameye) 

6 — Nebatlari hastalik ve zararli boceklerden koru-
ma hakkmda kanun layihasi ve Ziraat, Giimriik ve in
hisarlar, Adiiye ve Biitce enciimenleri mazbatalari 
(1/125) (Ruznameye) 

7 — Pamuk islahi hakkmda kanun layihasi ve Zi
raat, Maliye ve Biitce enciimenleri mazbatalari (1/340) 
(Ruznameye) 

REFlK tNCE (Manisa) — Bir sual! 
Maliye vekili arkadasrmizdan bu kanun hak

kmda bir sual soracagrm. Heyeti umumiyesi hak
kmda soylemeden evvel. Kanun esasen bir mad-
delik oldugu igin yine heyeti umumiyesi hakkm
da demektir. 

Bu kanunun esbabi mucibesi §udur: Izmirde 
ve Istanbulda denizlere mahsus islerle mesgul 
olan liman idaresi memurlarma bir kryafet la-
zimmis, bu kryafetlerinin miisterek olarak temi-
ni igin parada yokmus ve binaenaleyh mevcud 
btitgelerde ayrica bu kryafet igin de bir tahsisat 

2 —HA VALE EDILEN EVRAK 

B I R I N C I CELSE 
Agilma saati : 15 

BALKAN — Refet Canrtez 

KATIBLER : Nasid Ulug- (Kutahya), Ali Zirh (goruh) 

BALKAN — Oelse aQilmi^trr. 

3 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER 

— 66 — 
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mevcud degilmis, bunun igin biitgelerdeki tah-
sisattan tasarruf degil de, nakliyat yaparak bu 
para temin edilecekmis,. 

Izmir liman isleri umum mudurliigii biitgesine 
baktrm, 7 nci fasilda, dedikleri gibi gegen yilm 
borglarma verilmek igin bir para konmus. Bina-
enaleyh bir biitgeye borg kondugu zaman behe-
mehal tahakkuk etmis borg olacagma ve bu su-
retle santimi santimine hesab edilmis olmasi la-
zimgeldigine gore, buradan alman ug bin lirayi 
elbiseye sarfedersek, acaba borcu bdememek 
vaziyetine mi dii^ecegiz? Bu borcu nasil temin 
edecegiz? Yoksa o borcu yaparken hesabi mi ek-
sik yaptik veyahud fazla yaptik? Bu bir. 

Ikincisi: Izmir limani ile Istanbul limani 
arasmdaki biiyuk farki, hepimiz biMyoruz. 
Bunlarm dahi gerek mesai ve gerek faaliyet 
sahasi itibarile aralarmdaki farki da biliyoruz. 
tzmirdeki memurlara elbise verilmesi liizumunu 
ihdas ettigimiz gibi Istanbuldaki memurlara da 
ibdas ediyoruz. Fakat buna mukabil tzmirdeki-
lere 3 bin lira, tstanbuldakilere de 1 500 lira 
veriyoruz. Acaba bunlarm heyeti mecmuasi 
aded itibarile her birinin maliyeti itibarile he
sab edilmis, tzmirde daha gok oldugu igin mi 
3 bin veriliyor, yoksa Istanbulun bir kismi ve-
rilecek te bir kismi da sonra mi verilecektir? 
Fakat bir kismmm elbiseli, bir kismmin elbi-
sesiz kalmasmdaki mahzur nasil izale edilecek-
tir? Bu hususta izahat vermesini Maliye vekili 
arkadasimizdan rica ederim. 

MALlYE V. FUAD A&RALI (Elaziz) — 
Butgelerde, gegen sene diiyunu namile mevcud 
olan fasillara konulan para muhasebei umumiye 
kanununda dahi musarrah oldugu veghile ta
hakkuk etmis olan bir borg karsiligi degildir. 
Zaten bu sene yapilan biitge haziran bi-
dayetinde mevkii tatbika konacagi igin 
biitiin sene zarfmda nekadar borg alma-
caktir ; bunu bilmek imkani yoktur. 
Ancak butgelerde her hangi bir suretle Dev-
let, gegen seneki butgesinden sayet bir borg ta
hakkuk ederse ona verilmis olmak iizere byle 
bir fasil agilrp oraya bir miktar tahsisat konur. 
Bundan evvelki senelere aid mevcud olan fasil-
lari vardir, 1933 senesi diiyunu, 1932 senesi dii
yunu diyerek. Onlar tahakkuk etmis evraki 
miisbitesine istinaden miktarlari muayyen olan 
borglardir. Fakat gegen sene diiyunu namile 
fasla konulan tahsisat, arzettigim gibi, sirf sa
yet boyle bir borg gikarsa bu fasil bulunsun da 
Devletin borcu tediyesiz kalmasm ihtimaline bi-
naendir. 

Senenin yedi ayi gegmis, oradaM liman 
idaresi gegen seneki koydugu paradan borg ta
hakkuk etmedigi, yahud oradaki tahsisatm ta
hakkuk etmis borcu varsa ondan fazla olacagi-
ni gormiis, sonra bu miinakaleyi teklif ediyor. 

Diger noktaya gelince; Istanbuldaki memur

larm bir kismmm var, bir kismmm elbisesi yok-
mu§. Yok olan kismmm ikmali igin istiyor-
lar M, kendi miidiiriyeti umumiyesinin teklifi 
bu dedigim tahsisati bana verirseniz tekmil me-
memurlarm yeknasak formayi giymi§ olacaklari 
merkezindedir. 

REFlK 1NOE (Manisa) — Bir defa gegen 
yil borglari fash altmda konan biitiin tahsisa
tm, biitiin fasil maddelerinin sayete istinad et-
medigini simdiye kadar biitgeler iizerinde tet-
kikat yapan, asagi yukari ugras,an bir maliye 
vukufu zihniyetile ifade ederim ki, bu s.ayete 
istinad ederek biitgeye tahsisat konmaz. §ayet 
gikarsa diye biitgeye tahsisat kondugunu ben 
gormedim. As,agi yukari, tahmini olur, fakat 
heyeti umumiyesi sayete mahsus olamaz, bu bir. 
Ikincisi; Burada Izmir rihtim idaresi, Liman ida
resi umum mudurliigii bu fasilda Hazineye 80 000 
lira vermegi taahhiid etmistir. Bu para, yedin-
ci fasil, gegen yil borglari diye Izmir rihtim ida-
resinin, simdiki Liman isleri umum mudurliigu-
niin Hazineye vermekle mukellef oldugu seksen 
bin liradir, Bu alman 3 000 lira tahsisat, liman 
idaresinin Hazineye verecegi kisnndandir, §ayete 
mustenid degil, muhakkaktir. 

Ikinci kisnn; tzmirde elbise yokmu§ta - me-
murlar igin - onun igin ug bin veriyorlarmi§. Is
tanbuldaki memurlarm bir kismmm varmista 
onlara da 1 500 lazimmis. Bunu bendeniz bu 
giinkii kanunun icabma muvafik gormiiyorum. 
Qiinku esasen Istanbul liman isleri umum mudur
liigii faslmda bu sekilde elbise bedeli karsiligi 
yoktur. izmirde de yoktur. Bu kanunla ihdas 
ediyoruz. Binaenaleyh haddi zatinde mevcud 
olmayan bir seyin miidafaasi dahi bence yerinde 
degildir. Onun igin biitiin arkadaslarm nazari 
dikkatine sunu arzedeyim. Bu gun kanunusa-
ninin yirmisidir. Senenin bitmesine 4 ay 10 gun 
vardir. §imdiye kadar olmayan isleri bu sekil
de yeni bir fasil agarak miistahdemlere elbise 
vermek mecburiyetini ihdas etmek, mecburiyet 
olmadigi halde sene nihayetinde bunu Hazine
ye yiiklemenin bir veghi mantikisi de yoktur. 
Biliyoruz ki, Liman i§lerinde tktisad vekaletile 
Hiikumet arasmda asagi yukari bir anlasma var
dir. Buna dair olan kanun da bu giinlerde Mec-
lise gelmek iizeredir ve nihayet o zamandan son
ra su sekli almasi melhuz olan bir idare hakkm-
da simdiden kanun gikarmayalim. Kabilse, bu 
kanunu formiillere riayet etmek ve kanun numa-
ralarmi gogaltmaktan baska bir ise yaramayan, 
bu kanunun bu gun gikarilmamasi igin ewela 
Hiikumetin ve miimkiinse Biitge encumenindeki 
arkadaslarimm nazari dikkatlerini celbetmegi 
muvafik ve faydali goriiriim. 

BtJTQE E. R. V. MtJKERREM UNSAL 
(Isparta) — Malumu aliniz, mali sene 1 haziran-
dan bas,lar. 1 haziranda baslayacak olan yeni 
sene butgesi tatbika konmasmi miiteakib dev-
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resi hitam bulan seneye aid her hangi bir bor-
cun tahakkuk etmesi daima vakidir. Biitgede 
tediye edilecek paralarm karsiligi olmasi lazim-
dir. Muhasebei umumiye kanunu gegen sene 
borglari diye bir f asil agilmasmi ve heniiz hitam 
bulan sene nihayetinde tahakkukuna imkan ol-
mayip ertesi seneye kalan borglari igin tahmini 
tahsisat konmasmi amirdir. Biitiin vekalet biit-
gelerinde ve miilhak biitgelerde, gegen sene dii-
yunu diye bir tahsisat konur. Bu tahsisat, big 
bir zaman tahakkuk etmis bir borg karsiligi de
gildir. Tabiri aharla, muayyen bir borg karsi
ligi degildir. Tahakkuku, ihtimal dahilinde ve 
miktari heniiz malum olmayan borglar karsiligi-
dir. Bu, muhasebei umumiye kanununun bir 
emridir. 

Ikincisi; Istanbul liman sirketi igin elbise 
bedeli olmak iizere fasil agryoruz. Istanbul li
man sirketi Devlet eline heniiz intikal etmis-
tir. Ilk butgesi de 1935 olarak tesis edilmis-
tir. 6 - 7 ay olmustur. O biitgenin Biitge en-
ciimenince tetkik ve Heyeti muhteremenizce ka-
bulii zamanmda boyle bir ihtiyag derpis edil-
memisti. Memurlarm miihim kismmm elbise 
bedelini o idare temin edermis, Biit -
genin tatbikma gegildikten sonra 1 500 
liralik ihtiyag bas gostermis,tir ve bu
nun temini igin de btitgeye yeni bir fasil 
acilmasma ve miinasib, kabili tasarruf gbriilen 
diger bir fasildan miinakaleten teminine gi-
dilmesine karar verilmis ve bu, teklif edilmistir. 
Biitge enciimeni bu talebi yerinde bulmus ve 
tasvibinize arzetmistir. 

MALlYE V. FUAD A&RALI (Elaziz) — 
Miinakalesi teklif olunan isin simdi mi, sonra 
mi yapilacagi hususunu Yiiksek Heyetiniz hal-
ledecektir. Bunun hakkmda bir sey soylemiyo-
rum. 

Yalniz biitge meselesinde, Refik Ince arka-
dasimm (§ayed), soziinii big isitmedikleri ve 
boyle bir sey gormedikleri noktasma temas 
edecegim: 

Muhasebei umumiye kanununun 92 nci mad-
desinde; (Senei maliyenin hitamma kadar tediye 
olunmadigi gibi emanet hesabma dahi alma-
mryan diiyun, seneleri butgelerindeki tertible-
rinde karsiligi bulunmak sartile, he$ sene ni-
hayetine kadar as>gidaki hiikumler dairesinde 
tesviye olunur: 

A - Biitge senesinin gayesinden itibaren bir 
sene zarfmda tahakkuk edecek diiyun yeni sene 
butgesinde mevcud « gegen sene diiyunu » fas-
lmdan tesviye olunur. Ancak bu fasla mevzu 
tahsisat kifayet etmedigi takdirde 48 nci mad-
de mucibince muamele if a olunur.) 

Bu 48 nci maddenin dedigi kisim da tahmini 
olarak konulan paradir. Eger masrafa tahsi
sat yeti^mezse Devletin borcu agikta kalmasm 
diyerek o borg, fash digerden almarak odenir. 
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« B - Miitehakkak diiyundan yukardd fikra 
hiikmiine girmiyenler her daire butgesinde mev
cud « eski sender diiyunu » faslmda bulunan 
tahsisattan tediye olunur.». 

Biri tahakkuk etmis diiyundur, obiirii ta
hakkuk edecek diiyundur. Zaten gegen seneki 
diiyunun tahakkuk ettirilmesine de imkan yok-
tur. Bunun tahakkuk etmesi demek, evraki 
tahakkukiyesi ihzar edilir, fakat ita emrine 
iktiran etmege vakit kalmadigmdan bore ola
rak kalir. Binaenaleyh, tekrar edecegim, s,a-
yet diye bu fasla bir miktar tahsisat konabilir. 

REFlK INCE (Manisa) — Maliye vekUi ar-
kadasimizm okudugu kanun noktasmda ihti-
lafimiz yoktur. Fakat okudugu kanun, Dev
let butgesinden verilmesi lazimgelen borclarm 
nasil odenecegini gosterir. Bendenizin bahset-
tigim ise, miilhak biitge ile idare edilen Izmir 
limanlan umum mudiirluguniin Hazineye ver-
mekle miikellef oldugu borctur. Bununla gegen 
seneden Hazineye vermekle miikellef oldugu 3 
bin lirayi tenzil ediyoruz, buna mukabil miis-
tahdemlere elbise yaptirryor. Bendenizce bu 
iki nokta iizerinde fark vardrr. Nitekim biitge
nin 7 nci maddesi mucibince bu umum miidur-
liigiin masraf butgesinde 80 bin lirayi Hazine
ye verilmek iizere tayyetmisler. Bu parayi Ha
zineye verilmek iizere tayyetmek is,i ba^ka, 3 
bin lirayi tenzil etmek isi ba^kadir. 

Esas itibarile Mukerrem tJnsal arkadasimi-
zin dedigi gibi bir defa eski zaman idarelerin-
de miistahdemlere ayrica elbise verilmemekte 
idi. Izmir Liman umum mudurlugii miilhak 
biitge ile idare edilmezken ve bir inhisar idaresi 
iken oradaki memurlara elbise verilmemekte 
idi. Eski idare zamanlarmda elbiseleri temin 
edildigi ve binaenaleyh noksani ikmal edilece-
gi yolundaki miitaleati, bu noktadan varid de
gildir. Bu idare, iki seneden beri Devlet biit-
gesile idare edildigi halde ne gegen sene, ne 
de bu sene boyle bir sey hatirlanmis degildir. 
Devletge bu gibi masraflar yapilmasma liizum 
yoktur. Onun igin bu miinakale keyfiyetinin, 
limanlarm alacagi sekle talik edilmesini rica 
ediyorum ve bunun igin de bir takrir veriyo-
rum. 

MALlYE V. FUAD AGRALI ( Elaziz ) — 
Hazineye verilmesi lazimgelen bu giinkii bor-
cun tahmini oldugunu kabul ettikten sonra me-
sele kalmaz. 

REFlK INCE (Manisa) — Umum miidiirlii-
ge nazaran biitge muhammen degildir, mu-
hakkaktir. 

BA§KAN — Baska soz isteyen var mi? Tak-
riri okutuyorum: 

Yiiksek Reislige 
Arzettigim sebeblere binaen bu kanunun, 

limanlar isinin son alacagi sekle talikmi rica 
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Manisa 
Refik tnce 

BALKAN — Takriri reye koyuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Anlasilamamistrr. 

BttTQE E. R. V. MtfKERREM UNSAL (IS-
parta) — Arkadasimiz, Hazineye verilecek borc-
tan bahsediyorlar. Bu, 8 nci fasla aiddir. Hal- | 
buki 8 nci fasilda bir miinakale mevzubahs de-
gildir. 

BA§KAN — Takriri kabul edenler lutfen 
ayaga kalksinlar... Kabul etmeyenler ayaga 
kalksinlar... Kabul edilmemistir. 

Maddelere gegilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

Izmir liman isleri umum mudiirlugii 1935 yili 
biitgesinde miinakale yapilmasma dair kanun 

MADDE 1 — izmir liman isleri umum mii-
durluguniin 1935 mail yili butgesinin 7 nci (Ge-
gen yd borglan) faslmdan 3 000 lira indirilc-
rek (Elbise bedeli) adi altrcda yeniden agilan 
10 ncu fasla fevkalade tahsisat olarak konmus-
tur. 

BASKAN — Madde hakkmda soz isteyen var 
mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hukmiinu icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Layihanm heyeti umumiyesini agik reye ar-
zediyorum. 

Ikinci layihanm miizakeresine gegiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkmda sbz isteyen var mi? 

Maddelere gcxdlmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Istanbul liman isleri umum miidurlugu 1935 yili 
butgesin.de miinakale yapilmasma dair kanun j 

MADDE 1 — Istanbul liman isleri umum mii-
durluguniin 1935 mali yili biitgesinin 3 ncii fas-
lmin 1 nci (Mahkeme, vekalet, noter, mukavele 
harg ve masraflarile avukat iicreti, tarife ve 
muayene komisyonlan hakki huzurlar) madde-
sinden 1 500 lira indirilerek (Elbise bedeli) adi 
altinda yeniden agilan 11 nci fasla fevkalade tah
sisat olarak konmustur. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 
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I BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et

meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukmunii icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesi agik reye arzedilmistir. 
2 — Van golil gemi isle true idaresi 1.935 yilt 

biltgesinde 750 liralik miinakale yapilmasi hak
kmda kanun Idyihasi ve Bulge encumeni mazba-
tasi (1/382) [1] 

BA§KAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? Maddelere gegilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Van gblii gemi isletme idaresi 1935 mali yili 
biitgesinde yapilacak miinakaleye dair kanun 

MADDE 1 — Van golii gemi isletme idare-
sinin 1935 mali yili biitgesinin iigiincu faslmm 
4 ncii (Duba ve gemi insa ve tamirati) madde-
sinden 750 lira tenzil olunarak ikinci faslm bi-
rinci (Harcirah) maddesine naklolunmustur. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buy uranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmis
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hukmunii icraya Ma
liye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesi agik reye arzedilmistir. 

3 — Manisa mebusu Sabri Topragm, Jiususi 
Sthhat yurdlanna ve hastanelerin himayesine dair 
kanun teklifi ve Sihhat ve igtimai muavertet, Ma
liye ve Butge encumenleri mazbatalan (2/3) [2] 

(Biit^e eneiiineni mazbatasi okundu). 
I BALKAN — Mutalea var mi? 
i HASAN FEHMl ATAQ (Gumusane) — Mu

talea Maliye encumeninin mazbatasmdadir. Esas 
Maliye encumeninin mazbatasidir. Esasen Biit-
ge encumeni mazbatasi da buna atfen yazilmis-
tir. Binaenaleyh, Maliye encumeninin mazbata-
smm okunmasi lazmidir. 

BASKAN — Maliye encumeni mazbatasi 
okunacaktrr. 

(Maliye encumeni mazbatasi okundu). 
HALtL MENTE§E (Izmir) — Bay Sabri 

arkadas esbabi mucibesinde bilhassa Ciimhuriyet 

[1] 83 say tit basmayazi zaptin sonundadir. 
[2] 81 sayih basmayazi zaptin sonundadir. 
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devrinden sonra memlekette yer yer agilan bu 
hususi sihhat miiesseselerinin, sihhati umumiye-
ye pek gok faide temin ettiginden bahsediyor. 
Enciimenler de bunlar, sirf sihhat isi olan umu-
mi menfaate hizmet etmiyorlar, ayni zamanda 
ticaret miiessesesidir, miilahazasi ile red ediyor-
lar, Evvela, enciimenlerden soruyorum. Haki-
katen bu hususi sihhat miiesseselerinin sihhati 
umumiye iizerine olan faideleri, Sabri Toprak 
arkadasmiizm esbabi mucibesinde izah ettigi 
kadar miihim midir, ve bu miitaleaya enciimen
ler is,tirak ediyor mu? 

SIHHAT En. Na. Dr. OSMAN §EVKt ULU-
DA(* (Konya) — Sabri Topragm kanun projesi, 
en evvel sihhiye encumeniniz tarafindan tetkik 
olundu. Kanun layihasmm esasi, elli yataga 
kadar olan hastanelerden belediye ve JDevlet 
rusumu olarak vergi almmamasi merkezinde 
idi, 50 den 100 yatagu kadar olanlardan yalniz 
belediye resmi, 100 den fazla olanlardan da her 
geŝ d vergi almacaktir. Biz bu miinasebetle 
bazi kanunlari karistirmagu mecbur kaldik ve 
bunlar arasinda bilhassa kazang vergisi kanu-
nunda hususi hastaneler hakkmda big bir 
kayid olmadigmi gordiik. Hususi hastanelerin 
kazang vergisinde kayidli olmayisi, bir gok an-
lasamamazliklara yol agmistir. Nihayet hususi 
hastanelerin kendi kabinesinde icrayi sanat 
eden doktorlarm kazanci gibi % 100 kazang 
vergisine tabi oldugu anlasilmistrr. Izmir ve 
Istanbul gibi bazi sehirlerdeki hastanelerden 
kazang vergisi kanununun 35 nci maddesinin 
(Q) fikrasi mucibince % 35 vergi almmistir. 
Kazang vergisi kanununun gergevesine girme-
mis. bulunan hastanelerin hususi hastaneler 
kanununun 3, 7, 9, 14 ncii maddeleri muci
bince yalniz doktorlar tarafindan degil sirket, 
hususi, hukmi s.ahislar tarafindan, bir gok ce-
maatler tarafmdan agilabilecegi merkezindedir. 
O halde sirketler tarafmdan da bir sermaye ko-
nularak agilan bir miiessesenin her halde bir 
kazanci da olmasi lazim gelir. Bu kanaat do-
layisile biz, Sihhiye encumeniniz dogrudan dog-
ruya bu miiesseseleri kazang miiesseseleri olarak 
kabul ettik. Gergi bunlarm ayni zamanda bir 
sihhat cebhesi vardir. Fakat kazang cebheleri de 
vardir. Binaenaleyh Izmir ve istanbulda, kazang 
vergisi kanununun 35 nci maddesinin (Q) fik-
rasma g*ore verdigi hiikmii dogru buld.uk, es-
kiden yiizde yiiz olan nisbeti % 35 e indirmek 
vaziyetin diizelmesi igin kafi gelecegini diisiin-
diik. Esasen Hiikumet, bu gibi miiesseseleri ko-
ruyor, mesela memlekette sanatoryomlar var, 
bu miiesseseler simdiye kadar devlete big bir 
vergi vermediler, ve vermiyorlar. Fakat hususi 
hastaneler hastane olmakla beraber ayni zaman
da kazang miiesseseleridir de. 

HALlL MENTE§E (Izmir) — Enciimen na-
mma cevab veren zat, zannediyorum ki benim 

anlamak istedigim ciheti soylemediler. Vergi 
cebhesinden, kazang cebhesinden, yiizde yiizden, 
bunu yiizde 35 e inisinden bahsettiler. 

Ben sihhati umumiye noktai nazarindan bu 
hususi miiesseselerin faydalari, su esbabi mu-
cibenin izah ettigi derecede midir? 

Benim sahsi kanaatima gore bu miiessesele
rin faydalari vardir. Ve memleketimizin bin bir 
ihtiyaci iginde bilhassa sihhi ihtiyaci da biiyiik-
tiir, miibrem ve zaruridir. Trahom, frengi, 
verem ve sitmanm miistevli surette hiikmetti-
gi bir memlekette fiziyolojik sefalet gok olan 
memlekette bu suretle vukubulan teklif, sirf 
kazanc cephesinden muhakeme edilerek redde-
dilemez. 

Buhrandan bahsediliyor. Buhran devam et-
tigine gore bu miiesseseler Hiikumetten hima-
ye gormezlerse birer birer kapanacak deniyor. 
Memleketin sihhati umumiyesi iizerinde miies-
sir faydalari varsa bu suretle bir himayeye 
mazhar etmek, devamlarmi temin etmek da-
ha faydali olur. Vergi cephesinden yapilacak 
fedakarlik, zannederim, biiyiik bir fedakarli-
gi icab ettirmez. Bu layihanm enciimene tekrar 
almarak tetkik edilmesini, nisbeti muayyene 
dahilinde himaye veya vergi muafiyetleri na-
zari dikkate almarak mukabilinde muhtac halk 
igin kendilerine bir kiilfetin tahmil edilmemesi-
ni teklif ediyorum. 

Arzettigim izahat dairesinde layihanm en
ciimene almarak yeniden tetkik edilmesini tek
lif ediyorum. (Takrir veriniz sesleri). 

MtJKERREM tJNSAL (Isparta) — Arkada-
simizm sualleri daha ziyade Hiikumeti muhatab 
tutmaktadir. Hiikumetten muhatab olacak Sih
hiye vekili arkadasimiz ise burada yoktur. 

Layihanm, huzurile miizakere edilmesi igin 
tehirini rica ediyorum. 

BASKAN — Bu layihanm miizakeresini te-
hir ediyorum. 

4 — Hayvanlar vergisi kanunu Idyihast ve 
7Araat, Maliye ve Biltce eneiimenleri mazbala-
lan (1/311) [1] 

BALKAN — Ikinci miizakeresidir. 

Hayvanlar vergisi kanunu 

Verginin mevzuu 
MADDE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyeti hududu 

iginde bulunan koyun, kilkegi, tiftik kegi, sigir, 
manda, at (idis, aygir, kisrak), katir, deve, esek 
ve domuzlar bu kanun mucibince vergiye tabi-
dirler. 

Vergi miikellefiyeti her yil kayid miiddeti-
nin g-irmesile ertesi mali yil igin baslar. 

| 1] Birinci muzakereai 26 not inikad zaphn-
I dadir. 
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Mali yil girdikten sonra ecnebi memleketler-

den Tiirkiyeye ithal edilen hayvanlardan o yil 
igin vergi almmaz. 

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

Muafiyetler 
MADDE 2 — Asagida yazili hayvanlar ver-

giden muaftrr: 
a) Bu kanun mucibince hayvanlarm kaydi-

nin yapildigi mali yil iginde dogan davarlar (Ko-
yun, kilkegi, merinos koyunu, tiftik kegi) ve do-
muzlar, 

b) Bu kanun mucibince hayvanlarm kaydi-
na baslandigi tarihte heniiz iki yasmi bitirme-
mis sign*, manda ve develerle heniiz tig yasmi 
bitirmemis at (idis, aygir, kisrak), katir ve 
esekler, 

c) Hukumetce tayin olunacak serait daire-
sinde memleket dahil ve haricinden tedarik edi-
lip damizlik olduklari resmi vesikalarla tayin 
olunan aygir, boga, teke, koc ve esek aygirlar, 

d) Nakliyatta kullanilmalan itibarile sahib-
leri kazang vergisine tabi tutulan hayvanlar, 

e) Devlete aid hayvanlarla kanunen binek 
hakki olan zabitlerin ve efradm ve kanunlari 
mucibince umumi. miilhak ve hususi biitgelerden 
hayvan yem bedeli alan memur ve mtistahdem-
lerin binek hayvanlari, 

f) Hususi kanunlari mucibince vergiden mu-
af tutulmus olan hayvanlar, 

g) Bulasik hastalik yiiziinden siiriisiinde te-
lefat bas gosteren hayvan sahibleri kayid miid-
deti iginde keyfiyeti haber verir ve Hiikumet 
baytari tarafmdan bulasici hastalik belli olarak 
o miiddet iginde kordon konulmak sartile bu 
hastaliktan oldiigii mezkiir baytar tarafmdan 
raporla belli edilen hayvanlar. 

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

Verginin miikellefi 
MADDE 3 — Hayvanlar vergisini hayvan sa

hibleri verir. Hayvan kimin elinde bulunursa 
sahibi hiikmiindedir. 

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

Kayid isleri 
MADDE 4 — Her yil martm on besinde va-

liler, kaymakamlar, nahiye miidiirleri, kby ihti-
yar meclislerine kayid zamanmm yaklastigmi 
hayvanlarm kayid ve tesbiti iqin kayid defter 
ve ilmiihaberlerini almamis iseler gelip almalari-
ni ve kayid ve tesbit muamelesini usulii daire-
sinde ve muntazam surette zamani gegmeden 
yapmalarmi ve okur yazarlan bulunmayan koy 
meclislerine okur yazar kimselerin yardrmlarmi 
temin zimnmda alacaklan tedbirleri yazi ile ve-
ya sifahen bildirmek vazifesile miikelleftirler. 

Vali ve kaymakamlar liizum goriilen koyler-
de kayid muamelesini yapmak iizere vilayet ve 
kazanm maasli veya iicretli memurlarmdan mii-
nasib gdreceklerini koy ihtiyar meclislerine yar-
dim iqin gonderebilirler. Bu memurlara kanu-
ni harcrrahlan verilir. 

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

MADDE 5 — Hayvanlar, 6 nci maddede ya
zili kayid miiddeti iginde hangi mahalle veya 
koyde bulunursa o mahalle veya koyde kayde-
diHr. Gegici hayvanlar, kayid miiddeti ipinde 
bulunduklan yere en yakm mahallerden birin-
de gegici olduklari ve nereden geldikleri isaret 
edilmek sartile keydettirilir. Bu hayvanlarm 
sahibleri alacaklan kayid ilmiihaberlerile ilk 
ugrayacaklari kaza varidat dairesine miiracaatla 
vergilerini taksite tabi olmaksizm bderler veya 
teminata baglarlar. ddeme veya teminat muka-
bilinde alacaklan nakil tezkeresile hayvanla-
rmi sevkederler. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler,.. Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince vergi 
almacak hayvanlar iqin her mali yildan ewel 
gelen nisan aymm birinci giiniinden on be-
sinci gtinii aksamma kadar sahiblerinin beyan-
lari kaydedilir. Hayvan sahibleri bu miiddetler 
icinde sehir ve kasabalarda belediyelere ve 
kbylerde ihtiyar meclislerine miiracaatla hay-
vanlarmm nevi ve adedini. erkek veya disi ol-
duklarmi bevan ederek belediyelerde veya ih
tiyar mcelisleri nezdinde agilmis olan kayid 
defterlerine kavdettirmege ve defteri imza ey-
lemege ve yazi bilmiyorsa miihiirlemege ve kay-
dettidigi hayvanlarm aded ve nevilerini gbste-
rir belediye veya muhtar ve ihtivar meclis-
lerinin resmi miihiir ve imzalarile tasdikli ka
yid ilmiihaberleri almag" mecburdur. Hayvan 
sahibi yazi bilmez ve miihiirii de olmazsa par-
mak bastrrdir ve kevfivet kayid defterine ser-
holnnur. Kayid ilmiihaberleri hayvanlarm ba-
smda bulunan kimseler tarafmdan saklanarak 
yoklama ve taksit muddetleri icinde alakadar 
memiirlara arbsterilir. 

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

MADDE 7 — tkinci maddenin (C) ve (D) 
fikralarmda yazili hayvanlarm da kayid miid
deti iginde kayid defterlerine yazdinlmasi mec-
buridir. Bu nevi hayvanlar kaydettirildigi si-
rada kazang vergisine tabi olanlar igin o sene-
nin kazang vergisi taksitlerini tediye ettigine 
dair kaydi havi vergi karneleri veya ruhsat 
tezkerelerile vergi makbuzlan ve damizliklar 
igin buna aid resmi vesaik gbsterilerek. deftere 
isaret ettirilir ve kayid ilmiihaberlerine bu ci-
hetler dercolunur. 
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BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme-

yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Hududlarda hatti fasilm bte 
tarafmda otlatmak hakkmi haiz olan kimseler-
de kayid zamanmda hudud haricinde bulunan 
hayvanlarmi ikamet ettikleri mahalde kayid 
defterine yazdirmaga mecburdurlar. Bu kimse-
ler kayid zamanmda hududun dismda bulun-
duklari takdirde hayvanlarmm nevi ve adedini 
erkek veya disi olduklarmi gbsteren bir beyan-
nameyi mensub olduklarr kaza varidat idaresi-
ne vermekle miikelleftirler. Bu beyanname-
ler verginin tahakukukuna esas olur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yerler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — §ehir ve kasabalarda belediye-
ler ve kbylerde ihtiyar meclisleri kayid miidde-
ti bittikten sonra kayid defterinin bir suretini 
alikoyarak miikelleflerce imzalanmis olan asli-
nr resmi miihiir ve imzalarile tasdikli olarak en 
g-ec, nisanm yirmi ikinci giinu aksamma kadar 
kby veya mahallenin birinci derecede bagli bu-
lundug-u en biiyiik miilkiye memuruna makbuz 
mukabilinde verirler. 

Kby muhtar ve ihtiyar meclisleri mukellef-
lerin beyanlarmm dogrulug-unu arastirmak ve 
beyanlari hakikate uymadig-i anlasilanlarm isim-
lerini ve gizledikleri hayvanlarm cins ve adedi 
hakkmdaki bilgilerini muhtevi bir mazbata ya-
parak bimu da kayid defterlerile beraber en bii
yiik miilkiye memuruna vermekle miikelleftirler. 

Belediyesi olan kbylerde bu fikralardaki 
muhtar ve ihtiyar meclislerine aid vazifeler be-
lediyelerce yapilrr. 

Miilkiye memurlari bu defter ve mazbatalan 
aldiklarmm ertesi giiniinden itibaren iki g-iin 
icinde makbuz mukabilinde en biiyiik Maliye 
memuruna tevdi ederler. 

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

Yoklama 

MADDE 10 — Kayid defterlerinin Maliye 
dairelerine tevdii icin 9 ncu maddede tayin olu-
nan miiddetin bitmesini takib eden giinden ma-
yism yirminci g-iinii aksamma kadar bilumum 
hayvanlarm yoklamasi yaprlir. 

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

MADDE 11 — Yoklamalar, mesul bir kol ba-
smm idaresi altmda en az tic kisilik kollar ma-
rifetile yapilrr. Bu kollar her yil nisanm 3 ncu 
haftasi sonuna kadar mahallin en biiyiik miil
kiye memurunun reisliginde en biiyiik Maliye 
memurile vilayetlerde varidat miidiirii ve kaza-
larda varidat memuru ve jandarma kumanda-
nmdan mutesekkil olarak toplanacak heyet ta

rafmdan maas veya iicretli memurlarla jandar
ma arasmdan secjilir. Bu heyet civar vilayet ve 
kazalarla da muhabere ederek yoklama mmta-
kalarmi ve civar vilayet ve kaza kollarile bu-
lusma mahal ve zamanlarmi tayin eder. 

Vali ve kaymakamlar, g-ecid yerlerini tuttur-
mak ve yoklamada inzibati temin etmek suretile 
yoklama kollarmm vazifesini kolaylastiracak 
her tiirlii tedbiri almakla miikellef ve mesuldiir-
ler. 

Bu isler en son nisanm yirmi ikisine kadar 
bitirilir. 

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

MADDE 12 — Yoklama kollari, mmtakalari 
dahilinde hayvanlarm bulunduklari mahalle ile 
ahir, mandrra, agil gibi yerleri, gegid ve mera-
lari yoklavarak kayid defterinrie vazili miktarla-
ra ve sahiblerinin ellerindeki kayid ilmiihaber-
leri muhtevivatma mutabik olup olmadi^mi aras-
tirirlar. Yoklama neticesi defter ve kavid ilmii-
haberi muhtevivatma mutabik cikarsa kevfivet 
yoklama memurlari tarafmdan ilmuhabere isa-
ret ve imzalar ile tasdik olunur. Muhtar ve ihti-
var meclisleri yoklama kollarma vazifelerini ko
laylastiracak vardrmi yapmakla miikelleftirler. 

ikinci maddenin (c) ve (d) fikralarmda ya-
zili hayvanlara aid vergi karnelerile makbuzla-
n n m ve damizlik vesikalarmi, yoklamada kayid 
defterleri ile mutabakati tetkik olunur. Seyyar 
nakliyecilerden yoklama esnasmda hazir bulun-
mavanlarm vergi karnelerile makbuzlari db-
niislerinde, bag-li olduklan varidat idaresi tara
fmdan g-briilur. 

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

MADDE 13 — Yoklamada kayid harici ci-
kan hayvanlar icin sahiblerinin admi, soy adi-
ni ve ikamet mahallerini ve hayvanlarm, cins, 
nevi ve adedlerini ve kayid harici bulunduklan-
nm ne suretle anlasildigmi gbstermek iizere yok
lama kollari tarafmdan mahallinde zabit vara
kasi tanzim edilerek sahiblerine, bunlar hazir de-
gilse cobanlarma veya adamlarma imza ettirilir. 

Bunlarm imzadan imtinalan halinde mesru-
hatli zabit varakasi yapilmak iizere hayvanlar 
kby icinde ise kbyiin muhtar veya ihtiyar mec-
lisi azasmdan ve sehir ve kasabalar da ise bele-
diye zabrta memurlarmdan biri celbolunarak ma
hallinde vaziyet yeniden ve birlikte tesbit olunur 
ve iktiza eden mesruhatli zabit varakasi tanzim 
ve imza olunur. Kby dismda veya yaylalarda 
yapilacak zabit varakalarmi hayvan sahibi ve
ya yanmda bulunan imza etmek istemedi^i ve 
yoklama mahallinde ihtiyar heyeti de bulun-
madigr takdirde hazir bulunanlardan hiiviye-
t i belli iki kisiye imza ettirilir. Bunlar da bu-
lunmadigi takdirde keyfiyet mazbataya ierg 
ile yoklama memurlarmca imza olunur. 
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BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et- I 

meyenler... Kabul edilinistir. 

MADDE 14 — Yoklama kollari, memur ol-
duklari mmtakanm yoklamasmi muayyen miid-
det iginde bitirmege ve bu miiddetin bitmesin-
den itibaren en gee tic. gun icinde yoklama ne- i 
ticelerini gosterir kayid defterlerini ve diger | 
vesikalari taraflarmdan tasdikli olarak vari-
dat idarelerine tevdi etmege mecburdurlar. 

BALKAN — Bu madde hakkmda bir takrir 
vardir, okunacak: 

Yiiksek Reislige 
Ilk miizakeresi bitmis olup, ikinci miisake-

resi yapilacak olan hayvan sayim vergisi ka-
nununda, sayimm sonu igin sarahaten bir mli-
ruru zaman miiddeti derpis olunmamistir. Hal- j 
buki kayid ve yoklama yapildiktan sonra ka- | 
nunda bir miiruru zaman miiddeti tesbit edik | 
memis olmasmi bazi eshasrn yekdigeri aleyhine | 
bir vasitai sikayet ve tezvir olarak kullarmak- I 
ta olduklan ve bu yonden bir cok hayvan sabbv \ 
lerinin haksiz yere perisan edilmekta old.id - a n 
her zaman icin goriilen haksndiklar^fmdxr. 

BinaenrJayh 14 n r l raaddenln sonuni (K?-y-
din icra edildigi mali sene eyl^Ki, <v"rd;M -
sonra hf^ ne suretle olirsa olsun vi^-iib-da^b \ 
ihbarlar iiasara alxnms.?) fikrasmm ib^ve^bb ; 
dahili nizamnamenin 117 ve 123 n~U maddekri- | 
nin sarahatine binacn teklif ederira, j 

Yozgad 
S i m Icoz 

SIRRI lCO£ (Yozgad) — Miisaadenizle tak-
ririm hakkmda isahat vereyim. | 

Yeni ^ ' P + T ^ ^ T ? ; bu sayim kanununa gore, ni- [ 
sanm birinci gimii biitiin hayvan saMrderi hirer 
birer muhtara hayvanlarmm adedmi, cinsini j 
yazdrraeak ve defteri de imza edecak. Bundan 
sonra muhtar bu kayid haricinde hayvan kalip 
kalmadigrni tahkik edecek, eger bulunursa ve 
kticak varsa defterini yanip ilk deftere raptede-
cektir. Bu miiddet bittikten sonra Hiikumet 
yoklama memurlan cikacak, son yoklamayi ya-
pacaklardir. Nihavet mavism 20 nci giinu bu 
isler bitmis olacaktir ve habziran basmda da tah-
silat baslayacaktir. Bundan evvelki kanunda su 
kayid vardi; (Birinci maddenin ikinci fikrasi 
sbyledir: « Bu kanun mucibince miikellefiyet 
her sene kayid miiddetinin hululile terettub eder 
ve taksid miiddetlerinin hitammdan sonra hie 
bir hayvan hakkmda mektum muameleesi tatbik 
olunamaz. Ihbar olsun olmasm. Qunkii sayil-
di, muhtar tetkik etti, yoklama memuru ugra-
di. Mesele kalmadi. Yeni kanunda bu fikra 
cikmis oluyor. Bendeniz dusiindiim. Bu mem-
lekette hayvan adeta miitedavil nakittir. Sayi
mm bittigi giin toplu almir, elden ele gecer ve 
bu suretle hayvan iizerinde bir gok alis veils 
yapilrr. Eski kanunun soyledigim hiikmii kalkl I 

tigi takdirde, halka eskiden bahsetmis oldugu-
mus bu fikranm kalkmasi halki iniiskiilata ducar 
edecektir. Binaenaleyh bu fikranm ilavesini 
menfaati millet namma teklif ediyorum. 

MALlYE V E K i l i FUM) AGRALI (Ela-
ziz) — Her kanunda, vergi kanunlarimizda ge-
rek tahakkuk ve gerek tahsil icin bir miiruru 
zaman miiddeti tayin edilmintir. Elimizde bulu-
nan ve bu giin tatbik edilmekte olan hayvanlar 
vergisi kanununda da bu, mevcuttur. Binaen
aleyh kanunun Mr hukmunu teyid olur. Bu 
miiruru zaman miiddeti hakkmda eski ya-
samakta olan hiikmii ipka ediyoruz. §u 
kadar var ki. miibollef lehine bir de ta-
dil yapryoruz, Bu g 4^ vieri olan kanunun bi
rinci maddesinde, Hukumetin bir salahiyeti 
vardir. 0 salahiyet te? yoklamadan sonra 
tab-sit miiddetlorivbi bitamma kadar, Hiikumet 
her hangi bir sure Lie. dur febavmi, yok-
lama yaptim ara^a. ben c,o:ideii r.'iphelendim, 
gibi tekrar bir yokln.ma iernsmi ve bunun neti-
cenhide fazla hayvan b;da??,k oluraa bunun hak-
kinda mektum mra^nejs':! yapaicb r.alahiyetini 
hai.Mdi. Bu miikellefi tnr•-••"«: ctti"i icin kaldi-
riyoruz. Diyoruz ki, rrT-j.r>iao ^r '^ama yap-
tiktan sonra artik bir -b•-• •-, i-^-d^b iride^ Mr 
yo'-vlama salahiyetini m' ; do"ib.br, amma ihbar 
vrvd. olursa, bu ihbar iirovi^c b*r Bi^rrru zaman 
inbddeti kabul ediyor"-7 - '^" 'VI" di^erlerin-
de yaptigimiz gibi ta*>K i ,"" i maddede ko-
nau miiddetin ay nin 1 ak - \ F^ ' i kanunun 
25 nci maddesi soyle der ; 

« 25 nci madde — Mali senenin hululiinden 
itibaren iic sene icinde tnbakkuk ettirilmeyen 
ve tahakkuk ettirilipte t^hakkrk muamelesini 
takib eden bes sene narfmdo tahsil olunmayan 
vergi ler miiruru zamana u^rar ». 

( 0 baska, senesi icinde sesleri), 
Bu giin istedigimis bundan ba^ka bir sey 

de^ildir. Bu kanunla istenilen budur. Eg-er ki. 
Heyeti celile miiruru zaman mttddetini cok go-
riivor da taklilini arzu ediyorsa ben de buna 
itiraz etmem. 

HASAN FEHMt AT AC (Giimiisane^ — Ma
li seneve maksur kilarsaniz bu da yoklama za-
mani gelene kadar olursa bu mahzur da ortadan 

MALlYE VEKlLl (Devamla) — Fakat bu 
miiddet ne olursa olsun, bir sene olsun, iki se
ne olsun, iic sene olsun, behemehal bir miiruru 
zaman miiddeti kabul etmek zarureti vardir. 
Birisi ihbarda bulundugu zaman, Devletin hakki 
sudur, hie bir takibat ve tahkikat yapilamaz mi, 
diyelim? Arzettioim gibi miikellef lehinde bir 
de tadil vardir. Miiruru zaman hakkmdaki hiik
mii de Heyeti celile gok gbriiyorsa deoistiririz 
(Bir sene sesleri). Bir sene olsun ona da muha-
lif degilim. Arzetmek istedigim bundan ibaret-
tir. i 

SIRRI IgdZ (Yozgad) — Deminki okudu-
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gum bundan ewelki kanunun sarih bir fikra-
sidir. Taksit miiddetinden sonra mektum mua-
melesi yapilmaz. demek, agiktan agiga miida-
hale edilemez demektir. Sarih olan bu madde-
yi niye kaldiriyoruz? Bendeniz teklifimde tak
sit mudeti eylul aymda geliyor. Vergi tahak
kuk etmezse iic, sene, vergi tahakkuk ederse bes 
senede mururu zamana ugrar kaydi vardir. 
Binaenaleyh bu istirhamim, yani ikinci taksi-
tin basma kadar biitiin sikayetler dinlensin, 
ihbar kabul edilsin, ondan sonra bu kapiyi ka-
payalim artik. Davarcilik basli basma bir sey-
dir. 

MALlYE V. FUAD AGRALI ( Elaziz ) — 
Arzettigim gibi takdir Heyeti Celilenindir 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Bendeniz de 
31 nci madde hakkmda bir takrir vermistim. 
31 nci maddede soyle deniliyor : (Verginin ta-
alluk ettigi mali yilm hululunden itibaren iic 
mali yil icinde tahakkuk ettirilmeyen ve ta
hakkuk ettirilipte tahakkuk ettirildigi mali 
yih takib eden bes mali yil iginde tahsil olun-
mayan vergileri mururu zamana ugrar) . Ya
ni bu iig seneyi bilmiyorum, bir seneye indir-
mekle mesele hallolunur gibi geliyor. Bendeniz 
bunun icin bir takrir takdim ediyorum. 31 nci 
maddeye taalluk eden seyi arzetmistim. tJg 
senelik mururu zamani bir senei maliye icin ko-
yalrm diyorum. 

SIRRI1Q0Z (Yozgad) — Eski kanunun ikin
ci fikrasi bu maddenin sonuna ilave edilirse 
zannederim ki Emin Sazak arkadasimizrn da 
maksadlari hasil olur. Fikra sudur : (Taksit 
miiddetlerinin hitammdan sonra hie, bir hayvan 
hakkmda mektum muamelesi tatbik olunmaz). 
14 ncii maddenin sonuna bu fikra ilave edilir
se kafi gelir zannederim. 

BtJTQE E. Rs. V. MtJKERREM ttNSAL (Is-
parta) — Bu giin cari olan bir hiikumdiir. 
Encumen namma bendeniz de bu frkranm ila-
vesini teklif ederim. 

BASKAN — Maddeyi yeni ilavelerle bera-
ber tekrar okutuyorum: 

MADDE 14 — Yoklama kollari, memur ol-
duklari mmtakanm yoklamasmi muayyen miid-
det icinde bitirmege ve bu miiddetin bitmesinden 
itibaren en gee, uc giin ieinde yoklama neticeleri-
ni gosterir kayid defterlerini ve diger vesikalari 
taraflarmdan tasdikli olarak varidat idarelerine 
tevdi etmege mecburdurlrr. Taksit miiddetleri
nin hitammdan sonra hie bir hayvan hakkm
da mektum muamelesi tatbik olunmaz. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Yalniz bir sey 
var. Hie bir vakit mektum muamelesi tatbik 
olunamaz demek kafi degildir. Mektum mua
melesi tekrar tie, sene kaliyorsa (Ona daha gel-
medik sesleri). 

RlPAT VARDAR (Zonguldak) — 0, 31 nci 
maddededir. 

EMlN SAZAK — Pekala. 
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorura. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — Kayid muddeti iginde ver-
giye tabi hayvanlarmi bir daha donmemek iize-
re bulunduklari koyden diger bir koye gotiir-
mek isteyenler, hayvanlarmi bulunduklari ko-
yiin kayid defterine yazdmb kayid ilmiihaberi 
almaga ve bu ilmiihabere hayvanlarmi nakle-
deceklerini isaret ettirmeg ve gotiirdiikleri ko-
yiin ihtiyar meclisine miiracaatle kayid ilmii-
haberini vize ettirmege mecburdurlar, Hayvan-
larmm bir kismmi goturmek isteyenler de kayid 
ilmiihaberlerine nakledilecek hayvanlarm tins, 
nevi ve adedini yazdirmakla beraber bu malu-
mati havi olarak alacaklan vesikayi gotiir-
dukleri koyiin ihtiyar meclisine vize ettirmege 
mecburdurlar. 

Kayid muddetinin hitammdan yoklamanm 
basladigi tarihe kadar gececek miiddet icinde 
hayvanlarmi bir koyden diger koye nakletmek 
isteyenler, hakkmda da yukareki fikralarm 

hiikiimleri tatbik olunur ve keyfiyet ihtiyar 
heyetlerinde kalacak olan defterdeki keydine 
de serh ve isaret edilir. 

Yoklama muddeti girdikten sonra hayvan
larmi kismen veya tamamen bulundugu koy
den diger koye goturmek isteyenler, voklama 
koluna miiracaatla hayvanlarmm yoklamasmi 
yaptirmaga ve kayfiyeti kayid ilmiihaberine 
isaret ettirmege mecburdurlar. 

Ancak yoklama muddeti icinde celep hay
vanlarmi veva vaylava sevkedilecek hayvanla
rmi bulunduklari verden diger bir yere nak
letmek istevenler havvanlarm bulundugu ka-
zanm en biiyiik miilkiye memuruna miiraca
atla masrafi kendisine aid olmak iizere yok
lama rn.emu.ru gonderilmesini isteyebilir. Bu 
rKleVlerin derhal yerine getirilmesi raecburi-
dir. Yoklama muddeti icinde damizlik hayvan
larmi bu suretle nakledenler damizlik vesikala-
rmi yanlarmda bulundururlar. 

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

MADDE 16 — Kayid ve yoklama miiddetle-
ri icinde hayvanlarm bulunduklari kaza haricine 
tezkeresiz nakledilmeleri yasaktrr. 

Koylerdeki hayvanlarm hudud geQidindeki 
miisterek meralarma gidip gelmeleri bu kayde 
tabi degildir. 

Kayid muddeti icinde hayvanlarmm hepsini 
veya bir kismmi bulunduklari kaza har: ine QI-
karmak isteyenler bizzat veya ihtiyar meclisi 
azasmdan biri vasitasile kayid ilmiihaberlerini 
mensub olduklan kaza varidat idaresine gfister-
mege ve nakledecekleri hayvanlar igin nakil ve
ya ifraz tezkeresi almaga mecburdurlar. Nakil 
tezkeresi verilen hayvanlarm kayid ilmiihaber-
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leri geri almif. 

Ifraz tezkeresi verilen hayvanlarm cms, nevi 
ve adedi hayvanlarm nereye nakledildigi ve if
raz tezkeresinin numarasi ve tarihi kayid ilmii-
haberine isaret olunur. 

Yoklama miiddeti iginde hayvanlarmm hep-
sini veya bir kismmi bulunduklari kaza harici-
ne gikarmak isteyenler yoklama koluna miiraca-
atle hayvanlarmm yoklamasmi yaptirmaga ve 
keyfiyeti kayid ilmiihaberine isaret ettirmege ve 
evvelki fikra hiikmiine gore varidat dairesinden 
nakil veya ifraz tezkeresi almaga mecburdur-
lar. 

Celeb hayvanlari veya yaylaya sevkedilecek 
hayvanlar hakkmda 15 nci maddedeki istisnai 
fikra hiikmii tatbik olunur. 

Kayid, yoklama ve taksit miiddetleri iginde 
hayvanlarmi kayidli bulundugu kaza haricine 
gikarmak isteyenler vergilerini tamamen bdeme-
ge veya banka mektubu vermege yahud bulun
duklan koyiin ihtiyar meclisi tarafmdan, bu 
meclislerin mali mesuliyetleri altmda kefaleti 
tasdik edilmis bir zati kefil gostermege mecbur-
durlar. 

JSinek hayvani sahibleri de hayvanlarmm 
yoklama muamelesini havi kayid ilmiihaberle-
rini beraberlerinde bulundurmakla mukelleftir-
ler. 

Kazang vergisine tabi hayvanlarm kaza ha
ricine nakillerinde, yoklama muamelesini havi 
kayid ilmiihaberleri beraber bulunmak sartile 
kazang vergisi igin aldiklari vergi karneleri ve
ya ruhsat tezkereleri nakil tezkeresi yerine ge-
ger. 

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

Agik reye reylerini vermeyenler varsa rey-
lerini versinler... Rey toplama muamelesi bit-
mistir. 

MADDE 17 — Mali yil girdikten sonra tak
sit miiddetleri iginde ecnebi memleketlerden 
Turkiyeye ithal edilen hayvanlarm nakli igin sa
hibleri, bu hayvanlarm ithal edildikleri giimriik 
idaresinin bulundugu kaza varidat idaresine mii-
racaatla giimruk resminin verildigini bildiren 
makbuzu gosterir ve hayvanlarmi nakledecek-
leri yerleri bildirerek buna mahsus nakil veya 
ifraz tezkeresi alniar. 

Kayid zamanmda memleket hudud hatlari-
nm ote tarafmda bulunup ta sahiblerinin be-
yanlarma gore kayidlan yapilmis olan hayvan
larm yoklama zamanmda Tiirkiyeye avdetle-
rinde sahibleri giimriik memuruna miiracaatla 
Hayvanlarmi saydirmaga ve hayvanlarm cins, 
nevi ve adedini gostermek iizere bu memurlar 
dan alacagi vesikayi bagli bulunduklari kaza 
varidat idaresine gostermege mecburdurlar. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmis,tir. 

Verginin mikdari 
MADDE 18 — Vergi hayvan basma asagida 

hizalarmda yazili mikdarlarda almn*. 

Nevi Kurus 

Koyun, kilkegi 40 
Merinos koyunu 20 
Tiftik kegi 30 
Sigir, at (Kisrak, igdis, aygir), katir 60 
E?ek ' 25 
Manda \ 75 
Deve, domuz 100 

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

Verginin tahakkuk ve tebligi 
MADDE 19 — Hayvanlarm vergileri, kayidli 

bulunduklari kaza varidat idaresince tahakkuk 
ettirilir. Vergi kayid defterinde yazili hayvanla
rm nevi ve adedine ve yoklama neticelerine go
re 18 nci maddedeki miktarlar dairesinde hesab 
ve kanunen terettiib eden ceza zamlari da ila-
ve edilmek suretile tahakkuk ettirilir ve koy 
ve mahallelerde asilacak tekalif cetvellerile ilan 
olunur. 

Yoklamada veya miiruru zaman miiddeti igin
de kayid harici hayvanlari gikan miikellefler bu 
hayvanlarm nevi ve adedi ile vergilerini ve ceza 
zamlarmi gostermek iizere ayrica ihbarname de 
teblig olunur. Bu kanuna riayetsizlikten dolayi 
tarhedilecek biitiin cezalarm ihbarname ile ayri
ca tebligi lazimdir. 

Varidat tahakkuk memurlan, tahakkuk mu-
amelelerini ve kayid harici hayvani gikan ve 
kanunen ceza tereddiib eden miikelleflere ihbar-
namelerin tebligatini mali yildan evvel gelen 
mayis ayi sonuna kadar bitirmege mecbur ve 
teahhiirden mesuldiirler. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 20 — Nakil veya ifraz tezkeresi 
almaksizm veya vergisini odemeksizin bulun
duklari kaza haricine gikanlan hayvanlarm 
ceza zamlarile birlikte vergileri bu suretle 
nakledildikleri tebeyyiin eden kaza varidat ida
resince tahakkuk ettirilerek ihbarname ile mii-
kellefe teblig ve defaten tahsil olunur. Bu gi-
bi hayvanlarm kayidli bulundugu kazada ta
hakkuk ettirilmis vergiler varsa terkin ve tah
sil olunanlari da iade edilir. 

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

Itiraz 
MADDE 21 — Hayvan sahibleri kendi be-

yanlarma gore tahakkuk ettirilmis olan ver-
gilere itiraz edemezler. Ancak yoklamada ve 
taksit miiddetleri iginde kayid harici bulunan 



1 : 29 20-1-1936 C : 1 
veya yirminci madde niucibiuce nakil ve ifraz 
tezkeresi almaksmn nakledilmesi dolayisile 
cezak olarak fa-liakkuk ettirilen vergilere ve 
ceza zamlarma ihbarnainenin tebligini takib 
eden giinden itibaren 30 gun icinde 2395 numa-
rali ve 22 - III -1934 tarihli kazanc vergisi ka-
nummun 63 ncii maddesinde yazili itiraz komis-
yonlari nezdinde Itiraz edebilirler. Bu komis-
yonlar kendilerine tevdi olunan itiraznameleri 
azami tig ay iginde tetkik ve bir karara bagla-
maga mecbnraurlar. 

Itiraz kombyonlarmm kararlari ihbarname 
ile mukelleflera teblig olunur. 

itiraz koiiiisyi 
lig taribinden ve 
kendilerine tevd:i 
bir ay inrads \r;-.-
yonu nezdiiulo ; 

niisyo^larm J--.TIT 
Itiraz ve te^ry 

ve cexa zamlar.o 
tilecen kararHr i 
eden vergi ve m 
etam; borcn vain 

Ek§KAN-~-! 
yenler ... Kmn- e 

MAi 'IK 
u y 

nn,"-

>:i" 

a is re 
keyfi 

do:b 
ha I-;"; 
v i ' j ; 
maL 
mes: 
diiri 
tilmenmi tii, 
ticor :ni cle y 
haialar tui'^i 
layetierde va 
diiriiiiiin tasv 

BASKAH 
yenler ... Kab 

a kararlarmi miikcllefler teb-
m d a t raiidiir veya memtirlari 
i takib eden giinden itibaren 
uMebi kazany ternyiz komis-
inz adol)ilIi'ler. Temyi^ ko-
ari kmicHr. 
tak-bl iaksifci gelen vergilerin 
t-«ijnJ{Tie mani degildir. Ka-

:•' !o fada alindigi tabakkuk 
<y.v-clan iade veya tabakkuk 

inrJhsub olunur. 
h -kyi kabul edenler ... Etme-
i;;--?ilr. 

, 'k-r kondi boy: ": • 
. ".'tMnler \o - -

i^rek 18 n 
• ' ' . i , "•'.'• i-1 a n ' -

VJ ka^ 
•• i • • cli". • ' 

< . : u - a i - -'• 

b - ' - b . 23; -;-ibi 
'a • ,-b iiHirsn, v'--

i • _,• .5 la n ia lmi ! -

. . . cJv_ Scr' ... l l t m e 
ill c 

Tahsil 
ici maddelcrde ya-
iore bu kanun mu
cosa zamlari asagi-
i miisavi taksitte 

merinos, develer ve 

MADDE m -••- m vc 
zili haller mii& ;̂:3;-y, OL ^ 
cibince almaeak vergller 
da yazik miidaetierde v 
tahsil olunur: 

Birinci takidt miiddeti 
Koyun, krlkeei ui'cik, 

domuzlar icin Laziraii, 
Sigir, man da, esek, katrr, at (Aygir, kisrak, 

igdis) igin eyliil, 
aylarmm ilk hai'tasrOir, ikinci taksit miiddeti 
mezkur aylari takib eden aylarm birinci haf-
tasidir. 

Ancak memleketm iklim sartlarina gore ge-
reken bolgelerde koyun, kegi ve tiftik igin tak

sit zamanlarmi temmuz ve agustos aylarmm 
ilk haftalan olarak tesbitine Maliye vekilligi sa-
lahiyetlidir. 

Miiddetleri iginde vergi taksitlerini odeme-
yenler hakkmda tahsili emval kanunu hukiim-
leri tatbik olunur. 

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

Cezalar ve ikramiyeler 

MADDE 24 — Bu kanunun tayin ettigi 
usul hilafma naklolunan hayvanlarla kayid 
harici brrakilan hayvanlarm sahiblerinden ode 
mekle miikellef bulunduklari vergilerden ma-
ada : 

A) Kayid miiddeti iginde bulunduklari ko-
ye kaydettirilmeden veya kayid ilmiihaberi alm-
madan diger koye nakil ve orada kaydedilen 
hayvrmlarm vcrgilerinden yiizde on; 

B) Taksit miiddetleri icinde vergisi oden-
meksiain veya teminata baglanmaksizm bulun
duklari kaiia hududu haricine nrkanlan hayvan
larm ver.-j.krinden yiizde on be"; 

0) Yoklaina miiddeti icifi;je yoklama mua-
melesi yaptinlmadan bultn-'iuklari koyden di
ger kbyo •n,;v?nodileu hayva^Urm verffileilnden 

a r 
rl? 

viiz: 

br>_kciduklari ko-
^r.'.vrld va yokla-

ru, rdr.'z t.ezkeresi 
.:t cikar7l,:,n kay-
olli; 
kfwdcttirilmeyip 
hayvanlarm ver-

xai bittigi tarihten 
luiddefcinin sonuna 
Ihbar ve tahkikat 

inlar mektum sa-

L: ;, v^bV-iKlyri. Icinde n. 
vl ::iM--:i-aa ka'-i1, hiidudu 
v -J b-'ki');?1. vT.'i-ir-ilo'ii.Tiden. 

R) Eayid miiddeti i-k -'. 
y^klamada meydana gikarrb 
gbcbQdon iki ka t ; 

G) Her mahallin yoklai. 
xab.:?..kkuk miirurii zamani 
kaua,i- kayid harici oldukbr 
il) meydana gikarilan hay\ 
yslar-k vergilerinden dort kat ; 

F) Ifakledilen hayvanlarm nevi ve adedile 
nakil ve ifraz tezkereleri muhteviyati arasmda 
fark cikarsa fazla kisim mektum sayilarak keza 
dbrt kat ; 

Zam cezasi almrr. 
Ancak vergi farki olmaksrsm erkeklik ve di-

silik bakmimdan fark ziihur eder ve bunun ka-
gakeilikla bir ilgisi olmazsa bunlardan ceza 
almmaz. 

Kanunen muayyen yoklama miiddetinden ev-
vel hayvanlarm kayid defterine yanlis kayde-
dildigi veya hig kaydedilmedigi sahibi veya ba-
kicisi tarafmdan yazi ile haber verilirse ceza 
almmaz. 

MALIYE V. FUAD AGEALI ( Elaziz ) — 
Yukaridaki maddede ilave ettik. Hig bir su-
retle mektum sayilmaz, dedik. 0 itibarla (G) 
fikrasmi tashih lazmigelir. (G) fikrasi diyor 
ki : (Her mahallin yoklamasi bittigi tarihten 
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tahakkuk miiruru zamani miiddetinin sonuna 
kadar kayid harici olduklari ihbar ve tahki-
kat ile meydana gikarrian hayvanlar mektum 
saydarak vergilerinden dord kat). 

14 ncii maddenin tadil edilmis olmasma ve tak-
sit miiddetinden sonra Hiikumet, hig bir mek
tum muamelesi yapmayacaktir, dedigimize go
re maddenin (G) fikrasi soyle olmak icab eder: 
(Her mahallin yoklamasi bittigi tarihten, tak-
sit muddetlerinin sonuna kadar kayid harici ol
duklari ihbar ve tahkikat ile meydana gikari-
lan hayvanlar, mektum sayilarak vergilerinden 
dord kat). 

BALKAN — Maddeyi Biitge enciimenine ve-
riyoruz. Fikrayi diizeltmek suretile bize madde
yi vereceklerdir. 

MADDE 25 — tkinci maddenin D fikrasmda 
yazili hayvanlardan, kayid miiddeti iginde ka
yid defterine gegirilmemis olanlardan nevilerine 
gore bu kanun mucibince tayin edilecek vergi 
miktarmin yiizde yirmisi cezaen tahsil olunur. 

Kaydedilmeyen veya tezkeresi olmaksizm bu-
lundugu kaza haricine nakledilen ikinci madde
nin (0) fikrasmda yazili damizld* hayvanlardan 
nevilerine gore bu kanun mucibince tayin olu-
nan vergi miktarmm yarisi cezaen tahsil olunur 

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

MADDE 26 — Koy muhtar ve ihtiyar mec-
lisleri azasma ve belediyece kayid muamelesi-
ni yapmakla tavzif edilenlere kby veya ma-
hallelerin kayid defterlerine kayidli hayvan-
lara gore tahakkuk eden vergi miktarmin yiiz
de ikisi nisbetinde ve yoklama islerinde gahs-
tirilan memurlara (Jandarma zabit ve kiigiik 
zabitleri dahil) da iicretlerinin veya emsali hasili 
ile birlikte maaslarmm birer ve jandarma ef-
radma da tiger ayligi nisbetinde ikramiye ve-
rilir. Yoklamada fevkalade gayretleri goriildti-
gii valilerce tasdik olunanlarm ikramiyeleri-
ne, meydana gikardiklan kayid harici hayvan-
larm tahakkuk eden vergilerinin yiizde onuna 
kadar zam yapilabilir. Ancak bu zamlar birin-
ci fikraya gore alacaklan miktarin bir katini 
gegemez. 

9 ncu madde mucibince kayid defterine da
hil edilmemis hayvanlar hakkmdaki maluma-
tmi bildirmeyen muhtar ve ihtiyar meclisleri-
nin koylerinde yapdan yoklama iizerine ka-
cak hayvan bulundugu takdirde kendilerine 
ikramiye verilemez. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

24 ncii maddeye aid G fikrasi encumenden 
gelmistir. Okuyoruz: 

(G : Her mahallin yoklamasi bittigi tarihten 
taksit muddetlerinin sonuna kadar kayid harici 
olduklari ihbar ve tahkikat ile meydana gikari-

lan hayvanlar mektum sayiiarak vergilerinden 
dord kat;) 

BALKAN — 24 ncii maddenin heyeti umu-
miyesini reye arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmis,tir. 

MADDE 27 — Yukanda yazili maddelerde 
tayin olunan vazifeleri zamanmda ifa etmeyen 
veya sair suretle vazifelerinde ihmal ve terahi 
gbsteren memurlar ile muhtar ve ihtiyar mec-
lisleri hakkmda ihmal sugundan kanuni taki-
bat yapdrr. 

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

MADDE 28 — Hayvanlan kaydettirmeksi-
zin sahiblerine kayid ilmuhaberi veren belediye 
memur ve muhtar ve ihtiyar meclisi azasi ile 
yoklama esnasmda bilerek ketme meydan ve
ren veya her hangi bir suretle vazifesini suiis-
timal eden memurlar ve jandarmalar hakkm
da da tiirk ceza kanununun hukiimlerine gore 
takibat icra olunur. 

Bu suglari isleyen muhtar ve ihtiyar meclis-
leri azalarile jandarma efrad ve zabitanmm ve 
memurlarm ikramiye istihkaklari dahi sakit 
olur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmi§tir. 

Ba?ka htikumler 
MADDE 29 — Yoklamada veya yazi ile vaki 

ihbar iizerine yapdan arastrrmada bulunan ve 
sahibi gdanayan hayvanlar zabit varakasile 
tesbit edilerek, 48 saat iginde sahibi zuhur et-
medigi takdirde tahsila emval kanunu htiktim-
leri dairesinde satilir. Vergi ve cezasile birlikte 
bakim masarifinin tutari irad kaydolunur. 
Fazlasi sahibi zuhurunda verilmek iizere ema-
nete almir. 

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

MADDE 30 — ikinci maddenin 0 ve D fric-
ralarmda yazdi hayvanlar igin tahakkuk etti-
rilen vergiler mali yd girdikten sonra usulii da
iresinde terkin olunur. 

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

MADDE 31 — Verginin taalluk ettigi mali 
yilm hululiinden itibaren tig mali yd iginde ta
hakkuk ettirilmeyen ve tahakkuk ettirilipte 
tahakkuk ettirildigi mali yili takib eden bes. 
maH yd iginde tahsil olunmayan vergileri mii
ruru zamana ugrar. 

BALKAN — Bu madde hakkmda bir takrir 
vardir okunacaktrr. # 

Yiiksek Baskanliga 
31 nci maddede tahakkuk miiruru zamani 
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olarak gosterilen tig yilm bir yil olarak degis- I 
tirilmesini teklif ediyorum. 

Eskisehir 
Emin Sazak 

BALKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Maddeyi takrire gore reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmis
tir. 

MADDE 32 — Bu kanunda yazili tebliglerde 
ve muddetlerin hesabmda hukuk muhakemeleri 
usulti kanununda kabul edilen hukumler cere-
yan eder. 

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

MADDE 33 — Transit esyasi naklinde kulla-
nilan Iran develeri miitekabiliyet sartile kayde 
ithal edilmez ve vergi almmaz. Ancak bu ka-
bil develer dahili nakliyatta kullanildigi takdir-
de bu hukumden istifade edemez. 

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

MADDE 34 — Hayvanlar vergisi tahakku-
kuna aid bilumum defter ve evrak ile hayvan-
larm kayid ilmiihaberleri ve nakil ve ifraz tez-
kereleri damga ve tayyare resimlerinden muaf-
tir. 

Ancak mukelleflerin itiraz ve temyiz taleb-
nameleri bu muafiyete girmez. 

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

MADDE 35 — 1839 numarali ve 6-VIII-1931 
tarihli kanunla ekleri ve tadilleri mulgadir. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — 1936 senesi ver-
gilerinin kayid, yoklama ve tahakkuk gibi sek-
le aid muameleleri bu kanun hiikmiine gore 
yapilir ve 1 haziran 1936 tarihinden evvel 1936 
mali senesi vergisine mahsuben almacak te-
minat ve paralar bu kanunda yazili nisbetler 
uzerinden hesab olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — 1935 ve daha 
evvelki senelere aid muameleler 1839 numara
li kanun htiktimlerine gore intag olunur. 

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

MADDE 36 — Bu kanun 1 haziran 1936 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 37 — Bu kanunun htikumlerini ic-
raya Maliye, Dahiliye ve Adliye vekilleri me- | 
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murdur. 
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmistir. 
Kanunun heyeti umumiyesini agik reye ar-

zolunur. 
Ruznamenin 3 numarasrndaki mazbatanm 

muzakeresine tekrar baslryoruz. Sihhat ve ig-
timai muavenet vekili gelmistir. 

S. I. M. ENCUMENi NAMINA Dr. OSMAN 
ULUDAG (Konya) — Halil Mentesenin bir suali 
var, evvela ona cevab verecegim. Bu suale de-
minden vazih cevab vermistim zannediyorum. Fa-
kat kendileri vazih bulmadiklarmi sbylediler. 
Onun igin biraz daha izah edecegim. 

Bizde, hususi sermaye diye, muhtelif sermaye-
ler tarafmdan viicude getirilen hasta bakim te-
sekkiillerine denir. Her hangi bir doktor, her 
hangi bir sermayedar sahis, her hangi bir htik-
mi sahsiyet veya her hangi bir sirket Hukumete 
muracaat ederse hususi hastane agabilir. Yalniz 
burada sart, bir doktor ve bir miiduru mesul gos-
termekten ibarettir. Bu miiduru mesulti goster-
mek sartile her kes bir hasta bakim evi agabilir. 
Bunun gayesi yalniz hasta bakmaktan ibaret kal-
maz, hasta bakmak bir gaye, bir maksad olmak-
la beraber bunun en buyiik neticesi yine para 
kazanmaktrr. 

Hukumet son 10 sene zarimda kendi mtiesse-
selerindeki yatak adedini eskisine nisbetle 10 
misli fazlalastirmistir ve fazlalastirmaktadir. 
Halbuki bizim memleketimizde evveldenberi 
mevcud olan bazi hastaneler vardir ki, bunlar yi
ne harici hukmi sahsiyetler tarafmdan idare olu-
nuyor. Acaba Halil Mentesenin teklifinde bu gi
bi ecnebi muesseseler dahil midir? Ve biz bunla-
ra mi vergi muafiyetini temin edecegiz? En-
cumenin vardigi neticeyi demin arzetmistim. 
ve kendi tarafimdan arzetmistim ki; hususi ga-
yelere hizmet etmekle beraber ayni zamanda 
para kazanmak gayesi de ortadan kalkmamis-
tir. Binaenaleyh Devletin aldigi vergiyi vermek 
mecburiyetindedirler. 

HALIL MENTE§H (Izmir) — Benim mem-
lektte sihhat igin istinad ederek kurulmus olan 
muesseselerin mahiyeti hakkinda bir etudtim 
yoktur. Arkadasimizin esbabi mucibesinde bu 
hususta az gok bu muesseselerin memleketin 
sihhati umumiyesi iizerine pek biiyiik faideler 
getirdigi zikir edilmis oldugundan, ona istinad 
ederek vuku bulmus bir tekliftir. Halbuki en-
ctimenlerin esbabi mucibeleri, teklifi yapan ar
kadasimizin esbabi mucibesi ile hig ugrasmrya-
rak sirf kazang vergisi uzerinde islemis, onun 
igindir ki isi tebariiz ettirmek igin evvela bir 
sual sordum. Arkadasim da cevab verdi. Hal
buki enciimenlerden gikan - Hukumetten deme-
dim - layiha bir mebustan geliyor Sihhiye ve
kili de burada olmasi hasebile bunda da tenev-
vtir etmek istedim. Yalniz benim anlamis ol-
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dugum bir sey varsa, memleketin sihhi vaziyeti 
itibarile Devletin resmi teskilati memleketin bu 
giinku sihhi idaresini biitiin biitiine tekeffiil al-
tma alacak kadar genislememis oldugu ve bu 
mesele memleket cebhesinden 50k miihim bu-
lundugu igin eger hakikaten bu hususi miiesse-
seler Hiikumetin tarn tekeffulii altma alama-
digi ve almak iizere galisdigi bu sihhi isi bir 
yardimci kuwet olarak isliyebiliyorlarsa esbabi 
mucibede qiinkii kiriz miinasebetile bir himaye-
ye mazhar olmasi bunlarm bir bir kapanaca-
gmdan bahsediliyor. Eger Hiikumetin resmi tes
kilati yanmda bu hususi is, memleketin sihhi 
teskilatmda yardimci kuwet olarak yer alryor-
sa bu yardimdan istigna edilerek, alelfevr 
reddedilmesin. Tetkik, tamik edilsin. Yoksa 
haricten gelmis, hastane tesis etmis, onlarla hie 
bir alaka ve miinasebetim yoktur. Bendeniz 
simdi memleket cebhesinden meselenin ehem-
miyeti tamamile tavazzuh etsin diye evvela su-
alle soze basladim. Binaenaleyh soziim bundan 
ibarettir. 

BALKAN — Baska soz isteyen var mi? 
MAZHAR MttFtD KAWSU (Penizli) — 

Bu hususi muesseselerin insaniyete hizmet etti-
gini hemen her enciimen soyluvor. Biz de soy-
liiyoruz, diyoruz ki, hakikaten Devlete aid olan 
miiessesat srerci sene besene hastalari istiab 
edecek mikdarda artmakta ise de yine ihtiyaca 
kaii gelmiyor. Binaenaleyh bu hususi miiessese-
lerin faaliyeti faideden hali degildir ve encii-
menlerin dedigi gibi insanidir. Fakat bazi mii-
esseseler vardir ki bir anonim sirket tarafin-
dan tesis edilmistir. Miiessisler doktor degil-
dir, su veya bu kimseler 50 - 60 bin lira serma-
ye koyarak boyle bir hastane ac,mislardrr. 
Oraya devam eden doktorlar da maasli bulun-
mustur. Isin icine sermaye girince ticari bir 
vaziyet hasil oluyor, avni zamanda bunu isle-
tenler de anonim sirketlerdir. Bunlar insanidir, 
insanidir amma kazanc temin ediyor. 15 lira 
alan bir hastabakicidan vergi alalim da neden 
para kazanan bir miiesseseden almayalim? 
Bunlar arasmda bir nisbet yoktur. Madamki 
esas insani vazifeyi ifa eden doktorlardan ver
gi alryoruz, neden sirf ticaret ioin calisan adam-
lardan almayalim? Bunlarm insani hizmetleri-
ne mukabil - cok iyi yapmislar - vergilerini 
% 10 den % 35 e indirmisler. 

Yalniz bazi muesseseler vardir ki, onlar has-
talarmdan iicret almadiklan igin onlardan da 
vergi almamali. (Zaten almmiyor sesleri). Mese-
la; Manisada oldugu gibi, memleketin diger 
taraflarmda da meccanen hasta tedavi eden 
muesseseler varsa tabiidir ki onlardan vergi ala-
mayiz. Fakat bbyle kazanc maksadile tesis 
edilen bir sirketten vergi almamak big dogru 
degildir, almak lazimdrr. Yalniz burada dik-
kat edilecek sey, insani hizmetleridir. Buna 

mukabil de vergileri % 35 e indirilmistir. Da-
ha ne istiyorlar? Kanun 50k dogru ve yerinde-
dir. 

SIHHlYE V. Dr. REFlK SAYDAM (Istan
bul) — Memlekette mevcud hususi hastanele-
rin kismi azami Istanbulda, Izmirde olmak iize
re elliye yakmdir. Bunlarm yataklan 10 dan 
50 yataga kadar olmak iizere muhtelif miktar-
dadir. Bunlar ya eshasi hiikmiyeye aiddir ve-
yahud da sirkete aiddir. Bunlarm esas sikayet-
leri, bu vergilerin % 10 olmasmdan idi, zaten 
Sabri Toprak arkadasmiizm teklifi de 0 zama-
na aiddir. Bilhassa Maliye vekaleti ile yapilan 
antant iizerine kanunun 34 ncii fikrasi ile % 
35 kazanc vergisi almmasi derpis edildi. Bu-
nun iizerine sikayet ortadan kalkmistir. 

Bunlar hakikaten kazanc miiessesesidir. Hig 
vergi almamak imkani yoktur. Fakat sahsiye-
ti hukmiyeyi haiz olan her hangi bir tesekkii-
le aid olan bir miiessese, varidatmi sirf o ha-
yir miiessesesinin icabati liizumuna sarfettigi 
takdirde ondan vergi almamak mevzubahs ise 
bu, ayri bir kanun mevzuudur. Boyle oldugu 
takdirde de kendilerinden hie bir vergi alm-
madigi igin Hiikumet onlara adeta bir (supvan-
siyon) veriyor demektir ki 0 vakit Devletin 
murakabesi altma girer. Binaenaleyh enciime-
nin karari bendenizce de muvafiktrr. 

BASKAN — Ewelce okunan Maliye encii-
meninin mazbatasmi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

5 — Arthrma, eksiltme ve ihale kanununun 
41 net maddesine bir fikra eklenmesine dair 
kanun layihast ve Ziraat encilmeni riyaseti tez-
keresile Maliye ve Biitce enciimenleri mazbatala-
n (1/307) [1] 

BALKAN — Ikinci miizakeresidir. 

2490 sayili arttirma, eksiltme ve ihale kanunu
nun 41 nci maddesine bir fikra eklenmesine 

dair kanun 
MADDE 1 — 2490 sayili arttirma, eksiltme 

ve ihale kanununun 41 nci maddesine asagidaki 
fikra eklenmistir: 

E - Mahalli tarife bedelile krymeti bes bin 
lirayi gegmeyen dikili, devrik, kesik, terkedil-
mis, imal edilmis agaglarla her gesit orman 
mahsulati ve her hangi bir sekilde idarece 
zaptedilmis mallar. 

BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

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

[1] Birinci miizakeresi 26 nci inikad zaptm-
dadir. 
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MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini yap-

maga tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 
Hayvanlar vergisi kanununa rey vermeyen-

ler lutfen versinler. Rey toplama muamelesi bit-
mi§tir. 

6 — Ordu saylavi Ilamdi Yalmanin, askeri 
tibbiye mektebinden gikan askeri kimyagerlerle 
dis Jiekimlerine verilecek techizat bedeli hakktnda 
kanun teklifile zabitlerle askeri memurlara mek-
tebden nesetlerinde bir defaya mahsus olmak ilze-
re techizat bedeli verilmesi hakktnda kanun layi-
hasi ve Milli Mildafaa ve Biltge encilmenleri maz-
batalan (2/18, 1/352) [1] 

BALKAN — Bunun da ikinci miizakeresidir. 

Subaylara ve askeri memurlara verilecek elbise 
ve teghizat bedeli hakkmda kanun 

MADDE 1 — Kara, deniz ve hava kuvvetle-
rile jandarmaya mensub biitiin subaylara smrf-
larma mahsus mekteplerden ilk giktiklarmda ve 
askeri memurlara smiflarma mahsus mektepler
den ilk giktiktan sonra memuriyete tayinlerinde 
ve hazarda muvazzaf smifa nakledilen ihtiyat 
subaylarma elbise ve techizatlarmi ikmale yar-
drm igin bir defaya mahsus olmak iizere taalluk 
ettigi biitcelerin techizat tertiplerinlen 150 ser 
lira verilir. 

BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — 346, 589, 996 numarali kanun-
lar mttlgadir. 

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

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun huk-
mtt 1934 ve 1935 yillarrnda mekteplerini bitirmis 
olan askeri kimyagerlerle dis. hekimlerine de sa-
mildir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

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

MADDE 4 — B» kanun hukmuniin icrasma 
Milli Miidafaa, Dahiliye, Maliye ve Giimriik ve 
inhisarlar vekilleri memurdur. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

[1] Birinci milzakeresi 26 ve 27 nci inikad za-
bitlanndadir. 

7 — Arttirma, eksiltme ve ihale kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun layihasi ve Zi-
raat, Maliye ve Biitce encilmenleri mazbatalan 
(1/354) [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda sbz 
isteyen var mi? 

REFIK 1NCE (Manisa) — Arttirma ve ek
siltme kanunu mevzuu bahsolurken o kanunu ha-
sirlryan enciimenler, senelerin verdigi tecriibeler-
den istifade edilerek bu kanunun muhtelif da-
irelerde mnhtelif kanun, nizam ve talimatname-
lerden miitevellid vaziyet dolayisile husnle ge-
t.iTAceo'i karisikliklan kaldiracagmi ve binaena-
levh biitiin devair ve miiessesatta muttariden 
tatbiki kabil ve ameli bir sekil viicuda getirdi-
gini arkadaslar soylemislerdi. Hakikaten iize-
rinde en ince noktalara varmciya kadar islen-
digini gostermek suretile ortaya guzel bir kanun 
koymnslardi. 

Fakat bir dakika icin hafisalan yoklivacak 
olursak kanunun crktiq-i zamandan baslamak 
suretile, arttirma ve eksiltme kanunu iiserinde 
sanki. bic i^le'nmemis. sanki kanunu muiakere 
edenlerin hie biri vaziveti umumlveden ders al-
mamis gibi, miitemadiven bir fikra veva bir 
•maddeyi tadil su veva bu sekil ̂ «? t-n,di.l£.t vuku-
bmlmus. ve veVrmri benim bildi#im dort besi 
bulmustur. Ketekim ki deminden. kabul et-Hin-
m\7, kanunla da vine esas kan.ima bir fikra ilave 
ettik. Bundan evvel de ordu mensubinidir dive 
Giimriik: muhafaza kumandanligma aid bir 
tadilde bulunduk. Ondan daha ewel jandarma-
nm askere merbutiyeti sebebile basi tadil^t 
yaptik ve inhisarJara aid olan I-TWITT,™ f^+tT-
ma, eksiltme kannnunda mevcud p-iimriik mu-
hfifaza memnrlarma aid kiRTmda tadilat yaptik. 
Halbuki bunlar hakkmda di#er kauunlar vardi. 

Ziraat vekili buradamt dir? (Yok sesleri). 
Burada vo^'sa nafile yorulmayalim. 

BASKAN — Eiraat bakani gelinceye kadar 
kanunu tehir ediyoruz. 

8 — Bina vergisi kanununun bam maddele-
rinin degistirilmasine dair kanun layihasi ve T)a-

hiliue ve Maliye enci'mienlerinden milrekkeb 
Muhtelit enciimenle Biitce encilmeni mazbatalan 
(1/298) [2] " ' ! T 

BASKAN — Heyeti umumiyesini miizakere 
ediyoruz. 

MALIYE V. FUAD A&RALI (Elaziz) — 
Bina vergisi kanununun bazi maddelerinin de-
gistirilmesine dair takdim ettigimiz layiha, es-
babi mucibesinde arzolundugu vechile, arazi ve 
bina vergilerinin idarei hususiyelere devri do
layisile, bina vergisi kanununun ve dort senelik 
tatbikindan miilhem olarak, bu vergilerin tarhi 

[1,2] 82 ve 80 sayih basmayazilar zapttn so-
nundadir. 
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ve itirazlarm tesbiti noktalarmdan miikellef le-
hine daha ziyade bir tekamulii icab ettirecek 
noktalari, komisyonlarm tarzi tesekktiliindeki 
degisikliklere aid ahkami muhtevidir. Binaen
aleyh, bir anewel gikipta mevkii tatbika gire-
cek olursa hem miikellefler igin, hem Hazine igin 
faydali olacaktir. Binaenaleyh, miistacelen mii-
zakeresine miisaadenizi rica ederim. 

BALKAN — Maliye vekili bu layihanm miis
tacelen miizakeresini teklif ediyor. Bu teklifi 
reye arzediyorum. Bu layihanm miistacelen mii
zakeresini kabul edenler ... Etmeyenler .. Kabul 
edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda baska sbz iste-
yen var mi? 

Maddelere gegilmesini kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Bina vergisi hakkmdaki 1837 sayili kanunun 
bazi hukumlerinin degistirilmesine dair 

kanun 
MADDE 1 — 1837 numarali bina vergisi 

kanununun 3 ncii maddesinin 9 ncu fikrasile 
8, 15, 18, 21, 22, 23 ve 27 nci maddeleri ve 28 
nci maddenin 2 nci fikrasile 33, 37 ve 41 nci 
maddeleri asagidaki sekilde degistirilmis ve 
19 ve 20 nci maddeleri hukumleri kaldrrilmistir: 

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

Madde 3 — Fikra 9 : 
Yangm, feyezan, zelzele, hastahklar, igtima-

lar, umumi sergiler ve sair gibi sebebler ve ih-
tiyaglar dolayisile insa edilen muvakkat mahi-
yetteM binalar (Ihtiyacm devami miiddetince). 
(Ihtiyacm devami Dahiliye ve diger alakadar 
vekaletlerce miistereken tayin olunur). 

BASKAN — Soz isteyen var mi? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 

Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 
Madde 8 : 
Yikilan, yanan veya ikamet ve istimal edile-

mez bir hale gelen ve ikamet ve istimali ka-
nunlara tevfikan menedilen binalarm vergileri 
miikellefler tarafindan keyfiyeti ihbar igin vi
layet hususi idareleri varidat dairesine verile-
cek beyannamenin tesadiif ettigi taksiti takib 
eden taksitten itibaren almmaz. 

BALKAN — Soz isteyen var mi? 
Maddeyi reye arzediyorum, kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Madde 15 : 
Belediye hududu icinde bulunan binalarm 

tahriri ve iradlarmm tahmini tiger kisilik ko-
misyonlar tarafmdan yapiln*. Bu komisyonlar 
valiler tarafmdan tayin olunacak bir reisin ri-
yasetinde biri tahriri yapilan mahallin bagk 
bulundugu vilayet umumi meclisince vilayet 
halkmdan olmak iizere kendi azasi haricinden, 
digeri belediye meclisince kendi azasi arasm-
dan veya o belde ahalisinden olmak iizere ha-

rigten segilecek iki zattan terekkiip eder. Koy-
lerde yapdacak tahrirler igin bu komisyonlara 
belediye azasi yerine koyiin muhtari aza olarak 
girer. 

Istanbulda bu komisyonlara Istanbul umumi 
meclisi tarafmdan biri umumi meclis, digeri be
lediye namma olmak iizere iki aza tayin olunur. 

Gerek sehir ve kasabalarda, gerek koylerde 
Qalisacak komisyonlarm azasma, nizamname ile 
tayin edilecek merasim dairesinde yemin etti-
rilir. 

REFlK 1NCE ( Manisa ) — Bu maddenin, 
zannederim, bir kac, noktasi eksiktir. Onun 
ileride muamelata sekte vermemesi igin muhte-
rem heyete ufak bir teklifte bulunacagim. Insa-
allah Butqe enciimeni de kabul eder de beni tak-
rir yazmaktan kurtarir. 

ti"g kisilik tahmin komisyonlarmm azasmm 
bir tanesi vali tarafindan, bir tanesi meclisi 
umumi kendisinin haricinden, kazalar ve sehirler 
gibi olan yerler, bir tane de belediyenin kendi 
icinden veya o kaza halkmdan tayin edilecek. 
Giizel!... Bu, azalardan bir tanesi vefat ederse 
veya istifa ederse meclisi umumilerin ve beledi-
yelerin igtima gunleri dahi kanuni zamanlara 
miinhasir olduguna gore, muamelat taahhiire 
ugrayacaktir. Binaenaleyh, yedek azalar inti-
hab edilmiyorsa bunlara ihtiyaten yedek olarak 
ta birer kisinin ilavesi faydali olacagmi zanne
derim. Binaenaleyh, prensipte beraberim, yal-
niz ihtiyat kisimda ufak bir sey rica ederim. 

Ikincisi, Istanbul umumi meclisi ayni zaman-
da belediye vazifesini de gbrdiigiinden dolayi 
bu iki heyet ayri ayri gosteriliyor. Memleket-
te umumi meclis ve belediye azasi olmak iizere 
iki aza tayin olunur. Tensib ederseniz, tstan-
buldan da bu sefer iki aza tayin olunsun. Yu-
karida arzettigim veghile iki de yedekle bera-
ber. 

Bir iiguncii nokta da; koylerde yapilacak tah
rirler igin bu komisyonlara belediye azasi yerine 
kby muhtari aza olarak girer deniliyor. 0 tak-
dirde, kby heyetini teskil eden azayi igerisine 
su sekilde alryor demektir. Valinin reis tayin 
ettigi aza bakacak, bir de meclisi umumi tara
fmdan intihab edilen aza bakacak. Pakat kby-
de mahalli belediyeye taalluk eden kismi kby 
muhtari yapacak gibi bir vaziyet hasil oluyor. 
Ben kby muhtarmm her hangi bir sebeble isten 
gektirilmis olmasi, yahud herhangi bir muame-
leden dolayi vazifesini gbremiyecek vaziyete 
gelmesi takdirinde, bunun yerine dahi bir garei 
hal bulmak, komisyonun kalmasmi temin nok-
tasmdan faydali olur kanaatindeyim. Bu pren-
sipleri esas itibarile kabul ettikten sonra ona 
sekil bulmak elbette kolay bir sey olur. 

§ttKRU GULEZ (Bolu) — Bina vergisinin 
1837 numarali eski kanununda, tahriri icra ve 
iradlan tahmin edecek komisyonlar sbyle ya-
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pilmistir: « Belediye hududu dahilinde binala-
rm tahriri ve iradlarmm tahmini beser kisilik 
komisyonlar tarafmdan yapilrr. Bu komisyon-
lardan her birinin bir reisile bir azasi Maliye 
vekili tarafmdan ve bir azasi belediye meclisi 
tarafmdan, diger iki azasi dahi tahririn icra 
edildigi sehir veya kasabadan ve komisyonun 
tahrir mmtakasmi teskil eden mahaller ihtivar 
heyetlerinin heyeti umumiyesi tarafmdan inti-
hab olunur.» Vaziyet bu sekilde idi. §imdi bina 
vergileri idarei hususiyeye intikal ettikten ve 
butiin varidat ve menabiini de idarei hususiye 
ve belediyeye devrettikten sonra, vali komis-
yon reisini tayin ediyor. Sonra meclisi umumi 
de, harigten olmak iizere bir aza intihap ediyor. 
Sonra belediye kendi iginden: olmazsa harig
ten birini intihap ediyor. ^•a. halde menabiinin 
heyeti umumiyesi vilayete aid olan bu iradm 
tahmininde harigten kimse bulunmuyor. 

§imdi bina vergileri iradmm bir degisikli-
gi yoktur. Vilayete intikalinden dolayi kiyme-
tini tahmin etmek seklini degistirmek te ma-
nasizdir. Eski tarzi ipka etmek tarafeyn igin 
daha adilane olur kanaatindeyim. 

RAtF KARADENtZ (Trabzon) — Bina ver
gisi tamamile idarei hususiyelere devredilmis 
olunca, artik yeniden yapilacak binalarm tah-
ririnde ve krymetlerin takdirinde vaziyeti ve-
ni bastan bir daha diisiinmek iktiza etmektedir. 
Biz, vergi kanunlarmda boyle tahrir ve tahmi-
ne taalluk eden islerde, maziden aldiffimiz bir 
tecriibe neticesi olarak, ekseriyeti, daima halk 
miimessillerine verdik. Bunun neticesi olmak 
uzere, bina vergisi kanununda bes kisilik bir 
tahrir komisyonu vardi ve o komisyonun ekse-
riyet azasi halk mumessillerinden terekkiib et-
mekte idi. Bu layiha ile deniliyor ki: bes kisi
lik kalabalik bir heyetle bu isler goriilmiiyor, 
onun ipin biz bu isi iig kisilik bir komisyonla 
yapacagiz. Fakat bununla beraber bu komis-
yonlarda halki temsil edenler daima ekseri-
yette bulunacak. Fakat hakikaten komisvon-
da, artik bu vergi idarei hususiyeye birakildik-
tan sonra ekseriyet hie. bir zaman halk mumes-
silleri eline gecmis bulunmuyor. Bakmiz bu 
nasil oluyor: Bina versrisinin hasilati idarei 
hususiyelere aiddir. Halbuki bu komisyonlara 
segilecek olan iki azadan birisi meclisi umumi-
ler tarafmdan olacaktn*. Meclisi umumiler ise 
vilayet islerini, ihtiyaplarmi temin etmek ve 
butgesinin acigmi kapamak iqm miitemadiyen 
onu arttirmak isteyeceklerdir. Bunun igin de 
her halde kendilerine yar olan adamlan bu-
lup segeceklerdir. Belediyeler musakkafat ver-
gisinden hisse almaktadirlar. Bir binanm ta-
mir ve yeniden insasi icin verilen ruhsatiye 
tezkereleri daima vergiye esas ittihaz oluna-
caktir. Istimlakte, tenvirat ve tanzifat resim-
lerinde bu kiymet esas olarak almacaktir. 
Onun igin belediyeler de kendilerine yar olan-

lari segeceklerdir. Komisyon reisini de vali 
segecek. Qiinkii hem idarei hususiyenin, hem 
Devletin miimessilidir. Mazbatada enciimenin 
izah ettigi gibi, halki temsil edecek nig kim
se kalmamistir. Bina vergisi memleketimizi gok 
alakadar eden bir vergidir. Uzerinde tadilat 
yapilmistir. Bir gok s,ikayet mahsulii olarak 
degisiklik ve nihayet tenzilat yaptik. §imdiye 
kada'r yapildigi gibi binalarm tahririnde ve 
kiymetlerinin takdirinde bitaraf kimselerin bu-
lunmasi, iradi gayrisafiler iizerindeki sikayet-
leri azaltacaktir. Hatirima sbyle bir sey ge-
liyor : Soyledikleri esbabi mucibe dogrudur. 
Kalabalikla is gbriilmiiyor. Bu isi bitaraf kim-
seler yapm. Komisyonun reisini yine vali 
segsin. Azalardan birisini mahalli sulh hakimi 
evsafi lazimeyi haiz kimselerden, bitaraf ola
rak ayirsm. 

Ugiincii azayi da kasaba ve sehirlerde ticaret 
odalari segsin. Kbylere gelince; bu azalari ihti-
yar heyetleri segerler. Fakat benim bu buldu-
gum sekil su veya bu sebebden dolayi sayani ka-
bul degilse degistirilebilir. Ancak bir nokta var-
dir ki, halkm miimessilleri o komisyonda bulun-
malidir. Benim fikrim miinasib goriilmezse bu 
komisyonda halkm mumessillerini bulunduracak 
baska bir gare diisiinulsiin. Bilmiyorum, encii
menin noktai nazari nedir? 

BtiTQE ENCUMENI RElSl MUSTAFA §E-
REF OZKAN (Burdur) — Arkadaslarimm bii
tiin mutaleati bir Devlet, bir vilayet, bir beledi
ye var, fakat onlar, o devleti teskil eden halktan 
ayri; adeta eski devirlerin monarsik idareler za-
manmdaki sultanlar gibi; biitiin kuvveti ailesin-
den, biitiin kuvveti semadan alirlar. Onun kar-
sismda zebun, hakkmi miidafaaya miihtag bir 
halk var. 

Belediye miimessili halkm miimessili degil de 
kimdendir? Umumi meclisler azasi halkm mii
messili degil de kimin miimessilidir? 

Sonra Devlet deyince burada halk miimessili 
yoktur, deniyor. Baylar, nihayet Devletin, biitiin 
milletin miimessili olmak iizere viicude getirdigi 
B. M. Meclisi vardir. Biiyiik Millet Meclisi 
halkm her tiirlii menfaatini g'6z oniine alarak 
diisiinmesi lazimgeldigi gibi, vilayetlerde de vi
layet umumi meclisleri halkm menfaatini gbz 
oniine alarak bu islere bakmak vaziyetindedir. 
Sonra vilayet umum meclisine intihab edilenler 
bina sahipleri degil midir? Bunlar her tiirlii bi
na ve irattan mahrum kimselerden mi segilmis-
tir? Bunlarm iginde elbet bina sahibi kimseler 
de vardir. Bunlar vergi koyarlarken bittabi bir 
taraftan vilayetin umumi vaziyetini goz bniinde 
bulundurduklan gibi diger taraftan da halkm 
tahammuliinii de nazari itibare alacaklardrr. Is-
te bu cihetleri derpis eden encumeniniz tecriibe 
neticesinde gok heyetlerin faaliyete gegebilmele-
rinin giig oldugunu diisiinerek bu heyetlerin 
azaltilmasmi muvafik gormiis ve burada bele-
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diye ve vilayet umumi meclislerine intihab olu-
nan azalari miimessil olarak kabul ederek, bu 
layihayi huzurunuza arzetmistir. Diger taraftan 
Refik Incenin talepleri vardrr. Bu mesele encii-
mende gbriisiiliirken, vilayetlerin umumi mec-
lisleri miinakid olmadigi zaman bu isleri daimi 
enciimeni gorsiin, belediye meclisi miinakid ol
madigi zaman belediye daimi enciimeni gorsiin 
diye diisundiik. Boyle bir fikrayi buraya ilave 
edecek olursak zannederim ki, kendilerinin arzu-
larmi yerine getirmis oluruz. Bu miitaleaya go
re takdir Yiiksek Heyetinizindir. 

REFlK INCE (Manisa) — Bay Mustafa §e-
ref, meclisi umuminin miinakid olmadigi za-
manlar, onlar namma daimi enciimenler bu is
leri goriir, dediler. Fakat kby muhtari nasil va-
zife gorecektir? 

BttTQE E. R. MUSTAFA §EREF OZKAN 
(Burdur) — Koy muhtarmm ihtiyar hqyeti diye 
daimi bir heyeti vardir. 

REFlK INOE (Manisa) — Miisaade ederse-
niz koy kanunu mucibince muhtar dogrudan 
dogruya miistakil bir uzviyettir. Bunun igin 
onun yerine herhangi bir kimse vekalet ede-
mez. 

BtTTQE E. R. MUSTAFA §EREF OZKAN 
(Devamla) — Onun iginde bir gare buluruz. 
Mesela muhtarm bulunmadigi zamanlarda ihti
yar heyetinden birisi ona vekalet eder, vazifesini 
iizerine alir deriz. 

REFl KlNCE (Manisa) — Giizel. 
RAlF KARADENtZ (Trabzon) — Arkadas-

larim, ben huzurunuzda kendi diisundiiklerimi 
arzederken, Devlet miivacehesinde yalniz bir 
millet kiitlesinin muhtariyetini istemedim. Be-
lediyeler, Meclisi umumiler halkm miimessilidir, 
ayrica halkm bunlardan bas,ka miimessili olamaz. 
Hiikumete de gitse, Devlete de gitse bu isleri 
bitarafane yapar buyurdular. 0 halde neden be
lediye ve meclisi umumileri ve koy heyeti ihti-
yariyelerini kaymakam tayin etmiyor da halk 
intihab ediyor? Halktan sordugumuzun sebebi 
nedir? Bu su demektir ki, idare ve isler dola-
yisile halkm daha ziyade yakmdan alakalarmi 
temin etmektir. Bendeniz burda bahsederken, 
belediye ve meclisleri, hususi idare yani meclisi 
umumiler halki diisiinmiiyor demedim. Fakat 
onu teskil eden insanlar halk tarafmdan intihab 
edilmistir, vazifedar insanlardrr. Onlarm ken
di iizerlerindeki vazifelerini selametle basara-
bilmek icin ilk evvel zihinlerine bu gelir, ilk ev-
vel vilayetin, belediyenin, bir yigm ihtiyaci var
dir, parasizlik ve sikmti igindedirler, Fazla 
varidat membalan yoktur. Binaenaleyh, biitiin 
halktan bina vergisini cok alaymi diye daima 
kendilerine yar olan adamlan segeceklerdir. 
bundan miitezarrir olacak ta biitiin vatandas-
lardir. 

Ben demek istiyorum ki, bitaraf adamlar ko-

yalim, hig bir menfaatle ve kasidle, ida-
rei hususiyenin biitgesi kabarsm, belediyenin 
kasasi dolsun zihniyetile degil, yalniz namuslu 
bir vatandas sifatile bu isi ele alsm. Bu fikir, 
demek degildir ki, Hiikumet bir tarafta, millet 
bir tarafta, ondan ayri, sultanlik ve derebeylik 
zamanlarmi hatirlatan bir miitalea degildir. An-
cak islerin selametle yiiriiyebilmesi igin diisii-
niilmiis ve teklif edilmis ve Yiiksek huzurunu
za Qikilarak izah edilmistir. Takdir Yiiksek 
heyetinizindir. Hiikumet bir emir ile bunu ya-
pabilir. Komisyon da yapabilir ve birine yalniz, 
sen gidip yapacaksm denebilir. Fakat o zaman 
bundan miitezarrir olacak biitiin vatandaslar-
dir. Binaenaleyh, islerin selametle cereyan etme-
si igin bu teklifi yapmistim. 

§imdi bir takrir veriyorum. 
BUTgE E. R. MUSTAFA §EREF OZKAN 

(Burdur) — Izahatmida sesim belki bir az yiik
sek gikmis, oldugu igin arkadasima dokunmus 
gibi goriindii. Yani maksadmida katiyen kendi
lerinin yaptiklari teklifleri, her hangi bir su-
retle, kiymetten diisiirmek veyahud yaptiklari 
teklifin uygun olmadigmi, her hangi bir sekil-
de, beyan etmek tarzmda degildi. Arzetmek 
istedigim sudur: 

Vilayet umumi meclisleri, belediye meclisle
ri azalari memuriyet yaparlar, bunlarm yaptik
lari islerde sahsi menfaatleri yoktu. §ahsi men-
faat olmadigi igin yapacaklari memuriyeti hal
km menfaatine en uygun suretle yapmakla mii-
kelleftirler. Halkm menfaatine uygun bir suret-
te yapmayacak olurlarsa vazifelerini yapmamis 
olurlar. Burada, vazifelerini yapmayanlara va
zifelerini yaptiracak diger bir heyeti, bir sahsi 
karsilarma gikarayim demenin, bu vaziyette ye-
rinde olmadigmi beyandan ibarettir. Soyledi-
gim sozlerde, isi amme namma karsilastirma key-
fiyeti vardir. Isleri §ahislara izafe ettirdikleri 
takdirde bu varid olabilir. Onlar bu gordiikleri 
isleri kendilerinin miilkleri imis gibi sahislari-
na izafe ettirmek suretile yapmis olurlarsa, hu-
kukan boyle bir vaziyetleri olursa o vakit bunlar 
kendi menfaatlerini diisiinecek ve halkm men-
faatini diisiinmeyecektir. 

Fakat bunlar esasi tesekkulleri itibarile 
halktan, halkm menfaatlarmi gormek igin inti
hab edilmi§ olduklan; kendi menfaatlan asla 
mevzuubahs olmadigi cihetle bunlar halkm 
menfeatlari ne ise ona gore karar alirlar. Mak-
sadim onlarm karsismda halkm menfeatmi 
dogrudan dogruya diisiinecek bir heyet yarata-
lim demenin burada yerinde olmadigmi, Biitge 
enciimeninin diisunmiis oldugunu soylemekden 
ibarettir. Hakikati halde teklif ettikleri sulh 
hakimleri bitaraftir. Sulh hakimleri bitarafdir 
ama isi gormeye de katiyen salahiyetli degil-
dirler. Sonra sulh ha-kimlerinin segecekleri kim-
seler ne igin halki daha iyi dusimmus. olacak-
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lar da, halkm dogrudan dogruya kendi menfaa-
tmi temsil etmek iizere segtikleri adamlar on-
dan daha az diisuneceklerdir? Nazariye suna 
miincer oluyor: Sulh hakimi intihab ederse, 
sulh hakiminin segdigi iki kimse halkm men-
faatmi, halkm bizzat intihab ettigi meclisi umu-
mi, belediye meclisi azalarmdan daha iyi dusti-
niir demek olur. Boyle diyecegimize, halkm 
bizzat kendisinin intihab etmis oldugu meclisi 
umumi azasi, belediye azasi, elbette halkm men-
faatmi daha iyi dusiiniir demek, bana oyle ge-
lirki, ise daha uygundur. iste bu miilahazalara 
binaen Biitge encumeniniz, belediye meclisinden 
umumi meclisten aza almakla o, tahrir heyetin-
de halk temsil edilmis oluyor. Bu temsil kafi-
dir. Halkm menf aatini diisunmek noktai nazarin-
dan, simdiye kadar yapilan tecriibelerin verdi-
gi neticelere gore, gokluk iyi islememis oldugu 
igin, Hukumet gokluk mmtakalarmi indirmege 
muvafik buldu, maamafih takdir heyeti muhte-
remenizindir. 

KAMA1 tJNAL (Isparta) — Umumi meclis-
lerle belediyelerin halki temsil ettigini kabul 
etmek siiphesiz esastir. Fakat bu madde tanzim 
edilirken herhangi bir iltibasa mahal kalma-
mak igin maddede ufak bir sey yapdmistrr. Bu-
rada deniliyor ki: vilayet umumi meclisinde 
ve halktan olmak uzere iki aza harigten... » Bi-
enaleyh bunun herhangi bir iltibasa ugrama-
masi igin hukum konulmustur. 

Digeri; belediye meclisince iki aza arasmdan 
veya o belde ahalisinden olmak iizere harigten 
segilecek iki azadan terekkiib eder. 

Iki aza belediyeden segilir bunlar, belediye 
azasmdan da, harigten de olabilir. Belediye aza-
smdan olmasi su zaruretledir. Tahrir ciiziitam-
lari nahiyelere kadar girer. Bununla beraber 
bu kadar galisacak, bunlarm kararlarma isti-
rak edecek aza, bunlarla mesgul olabilecek 
adam az bulunur. Onun igindir ki belediyeler 
igin bu kayid konmustur. Binaenaleyh belediye 
iginden de olsa, meclisden de olsa evleviyetle 
Raif arkadasimizm diisundiigu gibi halk aley-
hine herhangi bir hal beklemek yerinde olmasa 
gerektir. (Dogru sesleri). 

BASKAN — Baska soz isteyen var mi? 

Yiiksek Baskanliga 
Tahrir komisyonlarma segilecek iki azadan 

birinin sehir ve kasabalarda ticaret odalari, ol-
miyan yerlerde belediyelerce, digerlerinin de 
mahalli sulh hakimince segilmesi, koylerde 
bunlarm biri ihtiyar heyeti iginden digeri de 
kby halkmdan olmak iizere ihtiyar heyetlerince 
segilmesi ^eklinde 15 nci maddenin degistirilme-
sini teklif ederim. 

Trabzon 
R. Karadeniz 

RAlP KARADENIZ (Trabzon) — Sulh ha-
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kimi tarafmdan segilmesi esasmi birakryorum. 
IMsinin de ticaret odasi tarafmdan segilmesini 
teklif ediyorum. 

BALKAN — Takriri nazari dikkate alan-
lar... Almayanlar... Nazari dikkate almmamistir. 

Encumen maddede bazi tadilat yapmistir. 
Yeniden okuyoruz. 

Madde 15 : 
Belediye hududu iginde bulunan binalarm 

tahriri ve iradlarmin tahmini tiger kisilik ko-
misyonlar tarafmdan yapilrr. Bu komisyonlar 
valiler tarafmdan tayin olunacak bir reisin ri-
yasetinde biri tahriri yapilan mahallin bagh bu-
lundugu vilayet umumi meclisince ve muvakkat 
degilse, vilayet encumenince vilayet hal
kmdan olmak iiezere kendi azasi ha-
ricinden, digeri belediye meclisince miin
akid degilse, belediye encumenince ken
di azasi arasmdan veya o belde ahalisinden ol
mak iizere harigten segilecek iki zatten terekkiip 
eder. Koylerde yapilacak tahrirler igin bu ko-
misyonlara belediye azasi yerine koyiin muhta-
ri veya koy ihtiyar heyetince segilecek zat aza 
olarak girer. 

Istanbulda bu komisyonlara Istanbul umumi 
meclisi ve miinakid degilse encumen tarafmdan 
iki aza tayin olunur. 

Gerek sehir ve kasabalarda, gerek koylerde 
galisacak komisyonlarm azasma nizamname ile 
tayin edilecek merasim dairesinde yemin ettiri-
lir. 

REFlK 1NCE (Manisa) — §imdi mazbata 
muharririnden bir sual : istanbulun dahi inti
hab edecegi iki zat encumen haricinden mi ola-
caktir ̂  

BtiTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Evet oyledir. 

BASKAN — Miisaade ederseniz (Enciimen) 
yerine (Daimi encumen) koyalim. Daimi encii
men olacaktir. Tashih olunan sekille maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme-
yenler ... Kabul edilmistir. 

Madde 18 : 
Alakadarlar ihbarnamenin almdigi giinii ta-

kib eden giinden itibaren bir ay iginde itiraz ede-
bilirler. Itiraz istidalan mahallin hususi muha-
sebe miidiiriine veya vilayetlerde valilere ve ka-
zalarda kaymakamlara verilir. Bu itiraznameler 
en geg on bes giin iginde istinaf komisyonuna 
gonderilir. 

Hususi idareler tahakkuk memurlan da tah
rir ve tahmin cetvellerinin kendilerine verildigi 
tarihi takib eden giinden itibaren bir ay iginde 
mahallin en biiyiik idare reisine bir itirazname 
verebilirler. Bu itirazlar idare reisi tarafmdan 
istinaf komisyonuna gonderilir. istinaf komis-
yonunca kisa mucib sebeblerile birlikte itirazna
me miikellefe teblig olunur. Miikellef bu iti-
raza karsi bir diyecegi varsa tebligi takib eden 
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gunden itibaren bir ay iginde yazi ile istinaf ko-
misyonuna bildirilir. 

Miiddeti iginde itiraz edilmedigi takdirde 
tahmin olunan iradlar katilesir. 

REFlK INCE ( Manisa ) — Bu kanu-
nun diger kanuna nazaran muhtag olunan 
siirati temin ettigini gbriiyoruz. Bir de-
fa besi uge indirmekle bu kanunla, 
eski kanunda dahi zaid gbrdiigum bir seyi kal-
dirmis oluyoruz. Tahmin komisyonunun takdir 
ettigi krymetler, alakali tarafindan eski kanun 
mucibince, bu komisyona verilir, yani bidayet-
te tahmin komisyonu vazifesini ifa eden heyet, 
kendi fiiline karsi vuku bulan itirazi tetkik hu-
susunda derhal adi (itiraz komisyonu) olur. Bu 
itiraz komisyonu bir karar verir, mukellefe teb
lig olunur. Mukellef bunda da itiraz edecek 
noktalar buldugu takdirde mesele bu sefer isti
naf komisyonuna gider. Yani eskiden tahmin 
komisyonu ve bilahare itiraz komisyonu olmus 
bulunan komisyona gider. Miisaade buyurursa-
niz mesele haddi zatinde bir itiraz olduguna gore 
bu komisyonun adina da (itiraz komisyonu) den-
mesi hem kanuni maksada muvafik olur, hem de 
maliyenin diger teskilatma muvazi is olmasi iti-
barile, dogru bir sey yapilmis olur. itiraz de-
mekle ne Maliye ne de halk bir sey kaybetmis 
olmaz; ancak miiesseseye hakiki yeni admi ver
mis oluruz. Eger Biitge enciimenindeki arka-
daslanmiz da buna istirak ederlerse, Hiikumet 
te istirak ederse, zannederim ki, muameleyi 
hem tashih etmis oluruz hem de kolaylastirmis 
oluruz.. 

BTJTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Malumu aliniz bu kanun, bina kanununun biitiin 
maddelerini degistirmis degildir, bir kisim mad-
delerini degistirmistir. Binaenaleyh sayet biz 
Refik Incenin teklif ettikleri gibi istinaf tabi-
rini itiraza kalbedersek bunun bir mahzuru yok-
tur. Yalniz kanunun degismeyen maddelerinin 
tabirlerile bir tezad hasil olur. Bu itibarla en-
ciimen bunun degistirilmesini imkan dahilinde 
goremez. 

REFIK INOE (Manisa) — Hangi maddeler? 
SIRRI DAY (Devamla) — 1837 numarah bi

na kanunuunun degistirilmeyen hiikumleri var-
drr. Orada (istinaf komisyonlan) diye gegiyor. 
Burada (itiraz) dersek orada (istinaf) diye kala-
caktir. Binaenaleyh biitun maddeler degismis 
olsaydi buyurduklan tashihi yapmak kabil olur-
du. Bu itibarla yalniz sekle aid olan bu vaziye-
tin kalmasi dogru olacaktn*. 

§t?KRU YA§IN (Qanakkale ) — Bina vergi-
sinde tahmin yapan komisyona bidayeten bir 
itiraz yapilryordu; bunun manasi yoktu'f. Tah-
mini yapan heyet kendi sozii aleyhine bir ka
rar vermemek icab ederken bazan kararmi de-
gistiriyor, bazan tahmininde israr ediyordu 
ve bu komisyona yapdan itirazlar da (Tetkiki 

itiraz) komisyonu denilen ayri bir komisyona 
gidiyordu. §imdi buna istinaf komisyonu deni-
yor. istinaf tabiri hos gbriilmedigi icin (itiraz 
komisyonu) demek isteniyor. Fakat kelime de-
gismesinden baska bir faydasi yoktur. ileride 
temyiz igin mukelleflere bir hak verilmistir. 
Bundan dolayi istinaf tabiri daha dogru ve ye-
rinde olacaktir. 

REFiK INCE (Manisa) — Ben, zannediyor-
dum ki istinaf tabiri biisbutun kalkmistir. Son-
radan anlasildi ki kanunlardaki tenazuru mu-
hafaza igin kullanilmistir. Bunun igin tekli-
fimden vazgeciyorum. 

BASKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Madde 21 : 
istinaf komisyonu, mahallin en biiyiik idare 

reisinin veya tevkil edecegi zatm reisligi al-
tmda mahallin en biiyiik malmemuru veya tev
kil edecegi zat ile biri belediye meclisince ken
di azasi arasmdan, ikisi mahalli ticaret odasi 
tarafmdan secilecek zatlardan terekkiib eder. 

Ticaret odasi bulunmayan yerlerde son iki 
azavi da belediye meclisi seger. Bu iki aza ti
caret odasi azasi arasmdan veyahud o belde 
ahalisinden olmak iizere harigten de segilebi-
lir. Bu komisyonun muvazzaf memurlarmdan 
gayri azasina nizamname ile tayin edilecek me-
rasim dairesinde yemin ettirilir. 

Her kaza ve vilayet merkezinde bir istinaf 
komisyonu bulunur. Biiyiik mmtakalarda Da-
hiliye vekaletinin miisaadesile miiteaddid isti
naf komisyonlan teskil olunabilir. istanbulda 
en biiyiik malmemuru yerine Varidat tahakkuk 
miidiirleri veya tevkil edecekleri memurlar is
tinaf komisyonunda bulunurlar. 

BALKAN — Sbz var mi? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir . 

Madde 22 : 
istinaf komisyonlan, kendilerine tevdi olu

nan itiraznameleri, tevdileri tarihinden itibaren 
en geg iig ay iginde tetkik ederek bir karara 
bag-lar ve varidat dairesine iade ederler. 

Komisyonlar, itiraznamelerin tetkiki srra-
smda, muterizler tarafmdan istenir, veya ko-
misyonca liizum goriiliirse kendilerini veya ko-
misyon huzurunda sifahen veya ihtiyar heyetleri 
mazbatalarile gryaben vekil gbsterecekleri kim-
seleri dinlemek ve icabi halinde binayi muaye-
ne ve vaziyetini tetkik etmek suretile kara-
rrni vermekle miikelleftir. 

Tayin ve teblig olunan giinde komisyonda 
hazir bulunmayan miikelleflerin dinlenmek hak-
ki diiser. 

istinaf komisyonlan, hususi idare tahak
kuk memurlan tarafmdan vaki itirazlarm ki-
sa mucib sebeblerile birlikte miikelefe teblig 
edilmis olup olmadigmi da tetkika mecburdur. 
Bu nokta anlasilmadikga karar veremezler. 
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Istinaf komisyonlarx, tarn salahiyeti haiz-

dir, itiraz edilmeyen cihetleri dahi tetkik ile 
karara baglarlar. 

Istinaf komisyonlarmin kararlan, hususi 
idare varidat memurlan tarafindan kararlarm 
kendilerine tevdii tarihinden itibaren en geg 
bir ay iginde alakadarlara teblig olunur. Ka-
nuni miiddeti iginde temyiz edilmeyen kararlar 
katilesr. 

BALKAN — Soz isteyen var mi? Maddeyi re-
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmi§tir. 

tekrar nakzederse istinaf komisyonu ittibaa 
mecburdur. 

Temyiz komisyonu, tebliglerini dogrudan 
dogruya vilayetler vasitasile yapar. Temyiz ko
misyonu tetkiklerini evrakin gelmesinden itiba
ren en geg tig ay iginde bitirmekle miikelleftir. 

Komisyon kararlan hususi idareler varidat 
idaresi tarafmdan kararlarmin almdigi tarih-
ten itibaren on giin iginde alakadarlara teblig 
olunur. 

RAlF KARADENIZ (Trabzon) — Bir sual 
soracagim. 

Burada bir fikra var : (Temyiz komisyonu 
Maliye vekaletinin murakabesi altmdadir) de-
niliyor. Bu komisyon bir mahkemedir. Maliye 
vekaletinin murakabesi altmdadir, demekle, 
encumen neyi kastetmistir? 

Ikincisi : Bu kanunun aslinda, yani 23 ncii 
maddede temyiz komisyonlan bir reis, iki aza-
dan teskil olunur. Fakat orada hakim sinifin-
dan olarak ayrilan zat mutlaka komisyonun 
reisi olur. Burada ise bu cihet agik brrakilmis-
tir. Bu komisyonda aza olan hakim, reis ola-
bilecegi gibi ticaret ali mektebinden gikmis 
olan bir zat ta reis olabilir. Bu takdirde bir 
mahkeme isidir. Temyiz hakimi derecesindeki 
bir hakimlik mevkiine, ticaret mektebinden me-
zun bir zatin reis olarak gelmesi bir aykirilik 
olabilir. Reis daima Adliye vekaleti tarafindan 
segilmelidir. Netekim, bu giin mevcud olan 
komisyonlarda boyle oldugu gibi, kazanc ver-
gisini tetkik eden komisyonlarda da boyledir. 

Bunu encumen tetkik ederken kasten mi 
boyle yapmistir, yoksa ziihul mii vardir? 

BtiTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Bu komisyonu teskil eden tig zatm her bi-
risi bir vekaletin namzedi oluyor. 0 vekaletin 
memurlan arasrndan segiliyor. Nihayet bu bi-
na ve arazi vergilerinin idarei hususiyelere dev-
ri hasebile de bu komisyonda Maliye vekaletinin 
kanunlarma, nizamlarma gore teskil edilecek-
tir Hatta encumende bu meseleyi konusurken, 
bu memurlar maaslanni nereden alacaklar diye 
de dusundtik. Nihayet Maliye teskilatmdan 
karsilanmak tizere, Maliye vekaleti butgesin-
den maas almalari kararlastinldi ve nihayet 
komisyonun muamelatmdan dolayi icabmda 
meclise hesab vermek gibi vazifeleri itibarile 
bunlarm idari murakabesinin Maliye vekaleti-
ne birakilmasi tebartiz ettirilmek mecburiyeti 
karsisinda kalmdi. Iste, murakabeden kastet-
tigimiz mana munhasiran bu vaziyettir. Aza-
lara gelince; her vekalet kanunun tavsif etti-
gi evsafta ug namzed ayirryor. Hepsi de ali 
mekteb mezunu ve nihayet hepsi de ytiksek de-
receli memurlardir. Bunlarm arasmda reisli-
gin behemehal hakime verilmesini icab ettire-
cek bir vaziyet dtisiinmedik. Mtimkiindur ki 
Heyeti Vekile, reisligi daima hakime versin. 
Fakat icabmda heyetten birini reis yapmak 

Madde 23: 
istinaf komisyonu kararlan, alakadar mii-

kellefler veya hususi idare varidat memurlan 
tarafmdan 18 nci maddedeki usul dairesinde 
temyiz olunabilir. Temyiz miiddeti mukellefler 
igin istinaf komisyonu kararlarmin kendile
rine teblig olundugu ve hususi idare memurlan 
igin kararlarm varidat dairesine geldigi gunti 
takib eden gunden itibaren otuz gundur. 

Temyiz istidalari verildigi tarihten itibaren 
bunlara muteallik evrak ile beraber en geg bes 
giin iginde merkezde mtitesekkiJ. komisyona gon-
derilir. 

Temyiz komisyonu her iigii de maasli olmak 
tizere bir reis ve iki azadan terekktib eder. Reis 
ve azalarm Hukuk fakultesinden yahud Siya-
sal bilgiler okulundan veya Ticaret okulunun 
ytiksek kismmdan mezun olmasi §arttir. Tem
yiz komisyonunun reis ve azasi Adliye vekale-
tince en a§agi ikinci smif hakim vasfmi haiz 
olarak gosterilecek tig namzed ile Maliye, Da-
hiliye vekaletlerince en az tig sene mtiddetle 
6 nci veya daha yukari derecede Maliye ve Da-
hiliye memuriyetlerinde bulunmus olanlardan 
gosterilecek tiger namzed arasrndan icra Vekil-
leri Heyetince segilir. 

Temyiz komisyonu reis ve azalan muallim-
lik te dahil olmak tizere baska bir vazife ala-
mazlar. 

Temyiz komisyonu tahrir ve tadil muamele-
lerinde tatbikatm kanun ve nizamname htiktim-
lerine uygun olub olmadigmi tetkik eder. Tan-
mine itiraz edilmis ise gerek mevcud vesika-
lardan gerek mahallinden sormak suretile elde 
edecegi malumattan hasil olacak kanaatlara 
gore tahmdn edilen iradm hakikate uygun bu-
lunup bulunmadigmi da arastirmaga salahiyet-
lidir. 

Temyiz komisyonu bozdugu kararlan, bo-
zulma sebeblerini zikrederek istinaf komisyonuna 
geri gonderir. istinaf komisyonlan, bozma kara-
rma uyarak bozma muamelelerini temyiz karan 
dairesinde tamamlar ve evraki tasdik edilmek 
tizere temyiz komisyonuna gonderir. 

Ancak tahmine mtiteallik nakizlarda istinaf 
komisyonu israr edebilir. Temyiz komisyonu 
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hakkmdan Heyeti Vekileyi mahrum birakmayi 
liizumlu gormedik. Onun icin biz Muhtelit en-
ciimenin gonderdigi sekli aynen muhafaza et-
tik. 

RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Degisti-
rilmekte bulunan 23 ncii madde soyle diyor : 
(Temyiz komisyonu, hakimler kanunu muci-
bince ikinci smif hakim evsafmi haiz olan ze-
vat arasmdan Adliye vekaletince intihab edi-
lecek bir reis ile biri Maliye vekaleti ve di-
geri Iktisad vekaleti tarafmdan mali mevzu-
ata vakif ve tecrubeli zatlardan tayin olimacak 
iki azadan tesekkiil eder). 

Burada ise mutlaka hakimin reis olacagr 
tasrih edilmemistir. Miimkiindiir ki, verebil-
sin deniyor. Halbuki hakimin o komisyonda 
reis olmasi maslahatm icabidrr ve zaruridir. 
Bu is tamamile bir mahkeme isidir, tetkikat 
isidir. Bu isin ehli ve sanatkari hakimlerdir, 
hakim smrfmda bulunanlardir. 

SIRRI t(?0Z (Yozgad) — Mali meselede 
adli kanun tatbik edilmez. 

RAlF KARADENlZ (Devamla) — Ben bu-
nu arzederken, ne hakimlere taraftarlik yapmak 
istiyorum. ne de onlar hukukgulardrr diye, mes-
lektaslik fikri ffttdiiyorum. 

Kalabalik bir dosyayi bir hakim eline aldigi 
zaman bir saatte muhteviyatmi ihata eder ve 
anlatabilir. 

Fakat bu islerle ugrasmavan baska bir zat 
bu dosyayi giinlerce okur hulasa edemez. Mas
lahatm icabi bu oldugu ic,in, esM kanunda boy-
le denmistir. Kazanc, temyiz komisyonlan bu 
sekilde tesekkiil etmistir. Onun icin enciime-
nin. differ kanunlar serisinden ayrilarak burada 
baska bir tarzi hareket takib etmesi dogru de
gildir, miilahazasmdayim. Maahaza kabul etmi-
yorlarsa israr edecek degilim. 

Differ bir noktaya da arkadasim temas etti-
ler. Murakabe tabiri... 

Murakabe tabiri adaletin tabi oldugu yer-
lerde kullanilamaz. Bizde murakabe tabirini, 
mahkeme gibi heyetler iizerinde, hig bir kanu-
numuz almamistir. Mahkeme murakabe edile-
mez. 

Murakabenin hukuki manasi; murakabe edi-
lenin verdigi karari, murakabe edenin indelicab 
bozabilmesi demektir. Bunu enciimen reisi bu
lunan Mustafa §>eref arkadasrmiz siiphesiz daha 
iyi bilirler. Onun ipin burada mukabe tabiri ye-
rine (Muamelatta Maliye vekaletine baglidir) 
dense maksad daha iyi anlasilir. Kabul ederler-
se bu sekilde olsun. 

BtJTQE E. R. V. MUKERREM ttNSAL 
(Isparta) — Murakabeden maksadimiz, mesaile-
rini ve devamlarmi murakabedir. Buyurdukla-
n gibi kazai hakki murakabe degildir. Arzu 
ederlerse murakabe kelimesi basma idari, devam 
ve mesai diyelim. Fakat zapta gegtigine gore bu
na da hacet yoktur. 

— 87 

RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Muraka
beden maksad ne oldugu anlasildi, maksad ha-
sil olmus.tur. 

REFlK 1NCE (Manisa) — Maliye vekaleti 
bunlarm maaslarmi, defterlerini verince kendi-
sinde, biitge noktai nazarmdan, onlari mura
kabe etmek ve hesab sormak salahiyeti vardrr. 
Bu fikraya gore, temyiz komisyonu Maliye ve-
kaletinin murakabesi altmdadrr deyince, mura
kabe kelimesi altinda insanlar iizerinde mesuli-
yet hissi kaldigma gore tesirden kurtulamaz-
lar. Biitge noktasmdan muamelatmi murakabe 
etmek ise, evlabittarik her miiessesenin mensub 
oldugu amirin tahti murakabesinde oldugunda 
ittifak olunduguna gore bu fikraya liizum yok
tur. Bu fikrayi kaldrralrm. 

BtTTQE. E. RElS VEKlLl MtJKERREM UN-
SAL (Isparta) — Miinakasayi mucib fikra su-
dur; Temyiz komisyonu Maliye vekaletinin mu
rakabesi altmdadir. Bunu halletmek igin su 
fikrayi ilave edelim: (ancak komisyonun kazai 
ictihatlarma miidahale edilemez). 

SIRRI 1COZ (Yozgad) — Maliye vekaletinin 
murakabesi bu heyetin karari iizerinde miiessir 
olacagr manasmi vermez. Maaslarmi verecek, 
devam edip etmediklerine dikkat edecektir. Bu 
murakabe ve heyetler merkezde de vardrr. Mer-
kezde komisyon bu giinkii isi yarma brrakmaz. 
Vilayetlere gelince; evrak yigiln* kalrr. Bina-
enaleyh mevzubahs murakabe, muamele ve idare 
noktasmdandrr. Karar noktasmdan degildir. 

MUHTELtT ENCttMEN MAZBATA MU-
HARRIRl ItTKRU YA§IN (Qanakkale) — Mu
rakabe kelimesinin am ve samil olmasi miinaka-
saya sebeb oluyor. Fakat kelime bir noktai na-
zardan da dogrudur. Qunku bu kanunun 37 nci 
maddesinde: (Tevdi edilen evrak uzerindeki tet-
kikati mazeretsiz 22, 23 ncii ve 34 ncii maddeler-
de yazili miiddetler iginde bitirmeyen komis-
yonlar reis ve azalarmm vazifelerine nihayet 
verilmekle beraber haklarmda ihmal sugundan 
takibat yapilrr) denilmektedir. 

23 ncii madde simdi mevzubahs olan madde-
dir. 

Baylar; temyiz komisyonlan bir mali mah-
kemedir. Fakat bir mahkeme kendi kararma 
miidahale olmamakla beraber, murakabeden ta
mamile azade midir? Tabii degildir. Kendisine 
tevdi olunan evraki, kanuni miiddeti zarfmda 
bitirmezse kendisine mesuliyet terettup edecek
tir. Bu sebeble murakabe, bu manada olmak sar-
tile, yerindedir. Zaten bina ve arazi vergileri-
nin idarei hususiyelere tevdii sirasmda da Ma
liye vekaletine bu vergilerin idaresi noktasmdan 
bir murakabe salahiyeti verilmistir. Burada 
bu komisyonun da soyledigim noktadan mura
kabesi Maliye vekaletinindir. Bu sebeble yerin
dedir. 

SIRRI IgoZ (Yozgad) — Zabrt kafi derece-
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de doldu. Miizakere kafidir. 

BALKAN — Enciimen bu maddeye bir fikra 
Have etmistir. Okuyoruz: 

(Temyiz komisyonu Maliye vekaletinin mura-
kabesi altmdadir. Ancak komisyonun kazai ig-
tidatlarma miidahale edilemez.) 

Bu madde hakkmda bir takrir vardir: 

Yiiksek Reislige 
Miizakere edilen 23 ncii maddeye, komisyon 

reisligini hakim smifmdan gelen aza yapar, fik-
rasmin ilavesini teklif ederiz. 

Trabzon Kocaeli Erzurum 
Raif Karadeniz Salah Yargi Fuad Sirmen 

BALKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden-
ler el kaldirsmlar. Kabul etmeyenler ... 

Anlasilmadi. Takriri kabul buyuranlar liit-
fen ayaga kalksmlar. 

§ttKRtt YA§fIN (Qanakkale) — Takrir aley-
hinde soz sbyleyecegim. 

MUHTELlT En. M. M. §UKRtJ YA§IN 
(Qanakkale) — Daha evvel arzettigim gibi bu, 
bir mahkemei adliye degildir. Nihayet telakki 
olunsa bir mali mahkeme demektir. Bunun re-
isi eger ihtisas noktasmdan diisunecek olursak 
maliyeden, idari noktadan diisiinecek olursak 
idareden, adli noktadan diisiinecek olursak ad-
liyeden gelen zatm olmasi lazimdrr. Bu zatm bu-
rada nihayet bitaraf bir vazifesi vardir. Reislik 
icn herhangi bir meslege veyahud smrfa bir im-
tiyaz vermek mevzubahs olamaz. Bu iste en eh-
liyetli olan kimseyi tcra Vekilleri Heyeti ta-
yin etsin, reis olarak gbstersin. Binaenaleyh 
adliyeden yahud maliyeden gelecek zat reis o-
lacaktir, demek icin bir sebeb yoktur. Mesela 
haddi zatmda adli bir is degildir. 

GALiB PEKEL (Takad) — Hukumetin bu 
maddede gelen teklifinde gbriildiigu iizere 
bu komisyona riyaset etmek vazifesi adliyeden 
gelecek zata birakilmistir. Bunu, esas itibarile, 
idarei hususiye sistemine aykiri goriiyorum. 
merkezde bir temyiz teskilinin tarafdan degi -
lim. Fakat enciimende arkadaslar arasmda ek-
seriyet hasil olmadigi igin fikrimden vaz geqtim. 
Burada onu miidafaa edecek degilim. Yalniz 
Muhtelit enciimende arkadaslar arasmda mer
kezde yeni bir temviz komisyonu tesisi hakkm
da ekseriyet hasil odluktan sonra bu komisyo
nun hakimlerden baska birisinin riyasetinde ol-
masmm dogru olacagmi arzetmistim. Burada 
bunu arzedecegim. Hakimlerin bitaraf oldukla-
rmda siiphe etmis bir adam degilim. Fakat 
memlekette yalniz bitaraf olanlar hakimler mi-
dir? Diger Devlet memurlarma tarafgirlik mi 
isnad edecegiz. Hakimler hukuk ve ceza islerile 
mesgul olmus, sayani hiirmet insanlardir. Ha-
yatmda vergi isi nedir bilmez. Vergi isini elle-
rine almis degillerdir. 
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I SALAHADDtN YAR&I (Kocaeli) — §ura 

yi devlet vardir. 
GALIB PEKEL (Tokad) (Devamla) — Mii-

sade buyurun; eger boyle telakki edersek Devlet 
surasi hakimlerden tesekkiil etmelidir. Halbuki 
boyle degildir. Cunkii orada goriilecek isler yal
niz hakim ihtisasi isteyen isler degildir. 
Baska sekil isler de vardir. tplerinde de miite-
hassis insanlar vardir. 0 islerde miitehassis in-
sanlar ister. iste vergi isini bir mahkeme isin-
den, bir Adliye isinden daha ziyade bir idare 
isi gordugumuzden dolayidir ki, buraya gelecek 
zatler mutlaka Adliyeden gelmis zatin reis ol-
masmi dogru gbrmedik. Amma Adliyeden gel-
mis zatin reis olmasmi da menedecek degiliz. 
Bu isleri tetkik edecek olanlar arasmda uzun 
zaman Maliyede bulunmus, uzun zaman memle
kette idari isleri basarmis, yiiksek mesuliyetler 
altmdan gelmis valiler bulunacaktir. Keza ha
kimler de bulunacaktir. Bu gelen yiiksek zat-
ler icinde hangisi daha ehil ise, Heyeti Vekile 
o zati reis intihab etsin. 

SAL AH YARGI (Kocaeli) — §imdiye ka-
dar hie bir mesele hakkmda boyle aykiri sbzle 
bir telakki ileri siiren hie bir arkadas olmadi-
gma kailim ve biz de bu noktai nazari Umumi 
heyetin tasvibine arzederken tarafgirane bir 
maksad da aklimiza hie gelmemistir. Memleket 
ve Devlet idaresinde vazife bblumu noktasmdan 
is gbren temyiz komisyonunda hakimlikten ge
len neden reislik etsin deniyor? Temyiz komis-
vonlari teskil edildiginden beri bu reislikler Ad
liyeden gelenler tarafindan, hakimler tarafm-
dan idare ediliyordu. Temyiz edenler geliyor, 
izahat alryorlar. is bu sekilde bir nevi murafaa 
tarzmda muamelat ile oluyor. Buna hakim 
olanm vukufu dolayisile bu isin de hakimler 
tarafindan goriilmesinde faide noktasmdan isa-
bet vardir, fikri ile ve simdiye kadar temyiz 
komisyonlarmm tesekkiiliinden bu giine kadar 
cereyan eden muamelelerde de hie. bir zarar ve 
malmiru olmadiei icin bu usuliin devami tekrar 
na?a,ri dikkati alinize arzedilmistir. 

Bu is maliye isidir, idare isidir. Hakimler 
anlamaz diyorlar. Bu ne demektir? Bir hakim 
biitiin kanunlari bilir, vergi isini de bilir, bil-
miyorsa onun icin noksandir. Eger ihtisasi iti
barile kendisi her hangi bir subede bulunmus 
ise tabii o subede miitehassistir. Orada bildik-
leri vardir. Deruhde ettigi vazifeler itibarile 
Maliye kammlarmi bilmesi icabediyorsa, pek 
giizel o kanunlari bilir ve tatbik te eder. De-
min oturdugum yerden usulsuz olarak Galib ar-
kadasima arzetmek mecburiyetinde bulundum. 
0 da Bur ay i devlet deavi dairesi meselesi <?ok 
yeni bir meseledir. Bu giinkii Devletle ferd 
arasmdaki vergi meselesine aid isler Adliye mah-
kemelerinde halledilmekte idi. 

Bir mesele de, ayrilik gayrilik meselesidir. 
I Adliyenin ustiinliigii, Maliye bir derece 
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onun madununda bulunsun, miilkiyeci soyle ol
sun, bbyle olsun gibi 50k rica ederiz, ziimre far-
ki, hizmette aynlik, oyle bir seyin goriisulme-
sine bile hepimiz tahammiil edemeyiz. Biz cere-
yan eden bir muamelenin liizumsuz yere, bir se-
bebi hakiki gostermeksizin tebdil edilmemesini 
istiyoruz. En gtizel bir sebebi hakiki de mevcud. 
Buraya almacak adli hakimler ikinci smiftan ol
sun deniyor. Barem cetvelinde ikinci smif ha-
kimin kag lira aylikli oldugu meydandadrr. Di-
ger idareden, maliyeden almacak azalarm smif-
lari bunlardan daha asagi gosterilmis. Bu, ga-
yet tabii bir meseledir. 

SIRRIIQOZ (Yozgad) — Para ile olgmiiyo-
ruz. 

SALAH YARGI (Devamla) — Para meselesi 
senin atifetin degildir, muhterem arkadas. Bu 
para, emekle, hizmetle, kidemle ihraz edilecek bir 
haktir ve binaenaleyh bunlar igin su smiftan ha-
kimlik olsun denmesi; daha ziyade galismislar, 
omiirlerini sarfetmis,ler, tecriibe gormusler ve ni-
hayet mahkemeye gelen mesaili halledecek, fert-
le Devletin hukukunu arayrp isabetli bir netice-
ye vasil olarak en son hiikmtt verecek bir heyet-
tir. Bunda zannederim kazai vaziyet daha cok-
tur ve simdiye kadarki tatbikatta degistiril-
mesi igin hig bir sebeb gbsterilemez. Binaenaleyh 
takririn kabul edilmesini isterim (Alkislar). 

SIRRI iQdZ (Yozgad) — Adliyeden gelecek 
zatin miicerret reis olmasmda, israr etmenin ma-
nasmi bendeniz anlamiyorum. Bu bir mahkeme 
olmakla beraber adli bir mahkeme degil, idari, 
mali bir mercidir. Sonra; maliyeden gelecek 
zat en a^agi altmci dereceden baslar, diyor. De-
mekki en son dereceye kadar olabilecek. Bu za
tin muhakkak reis olmasi icab etmez. Kendisin-
de bu liyakat varsa oradakiler takdir ederler ve 
reis yaparlar. Bendenizce maddenin oldugu gi
bi kalmasi yerindedir (Dogru sesleri). 

BALKAN — Takriri tekrar okuyoruz: 
(Takrir tekrar okundu) (Dogru sesleri). 
BASKAN — Takriri reye arzediyorum. Na-

zari dikkate alanlar liitfen ellerini kaldirsmlar. 
Almayanlar ... Takrir kabul edilmemistir (Alkis
lar). 

Maddeyi enciimenin tadili veghile reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

Madde 27 : 
Bir sehir, kasaba veya koyiin tamammda ve-

ya bir mahallesinde veya meydanmda veyahud 
sokagmda bulunan binalarm iradlari herhangi 
bir sebeble yiizde 15 nisbetinde artar ve eksi-
lirse on *enede bir yapilacak umumi tahrirden 
maada miikelleflerden bir veya bir kagmm veya 
hususi idareler varidat memurlarmm talepleri 
iizerine tadilat yapilir. 

Bu tadilat; belediye smiri iginde olan mey-
dan ve sokaklardaH binalar igin belediye encii-

menlerinin ve koydekiler i§inde de koy ihtiyar 
meclislerinin tanzim edecekleri mazbatalar iize
rine vilayet idare heyetleri kararile ve bunlar 
haricindeki mahaller i§in de belediye enciimen-
lerinin veya koy ihtiyar meclislerinin mazbatasi 
iizerine vilayet idare heyetlerinin karan ve Da-
hiliye vekaletinin iznile yapilir. 

Bununla beraber her hangi bir miikellefin 
kendi binalan hakkmda vaki olacak talepleri 
nazan itibare almir. Vaki talebin muhik olma-
digi temyiz komisyonu kararile tahakkuk ettigi 
takdirde tadilat komisyonunun bu is dolayisile 
yapilmis masraflan, miiracaat sahibine tazmin 
ettirilir. 

Bu kanunun nesrinden sonra umumi tahrir 
neticelerinin meriyete girdigi yerlerde meriyet 
tarihinden itibaren u§ sene ge<?medikc.e miinfe-
rid tadilat istenemez. Kayid hatalan her za-
man diizeltilebilir. 

BALKAN — Madde hakkmda soz isteyen 
var mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Madde 28 — Pikra 2 : 
Bu komisyonlar, belediye hududu icinde bu

lunan binalar igin, mahallin en buyiik idare re-
isinin; Maliye veya tahakkuk memurlugu vazi-
fesini yapmayan hususi idare, memurlan ara-
smdan sececegi bir memurun reisliginde bele-
dive meclisince bir kendi azasi arasmdan digeri 
ta^iio*. vamlar.nk sebir ve kasaba halkmdan ve 
belerfivede vazifesi ol-ma,va,-nlar arasmdan segile-
cek birftr zatten terekkiib eder. 

Kbvlerrle b"lunan binalar icin tadilat komis
yonu, koyiin tabi bulundugu merkezin en buyiik 
hususi muhasebe memuru tarafmdan yukari fik-
radaki sartlar dairesinde secilecek varidat me-
murunun reisligi altmda koy muhtan ile ihtiyar 
meclisi tarafmdan koy halkmdan secilecek bir 
zatten tesekkiil eder. Icab eden yerlerde mii-
teaddid komisyonlar teskil olunur. 

BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Madde 33 : 
Tadilat komisyonlan kararlarma vaki itiraz-

lar 21 nci maddede yazili istinaf komisyonlan 
tarafmdan 22 nci maddede yazili sekilde tetkik 
edilerek karar altma almir. Bu kararlar da 
hususi idare varidat memuruna tevdi ve onun 
tarafmdan ihbarname ile alakalilara teblig olu
nur. 

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

Madde 37 : 
Tevdi edilen evrak iizerindeki tetkikati ma-

zeretsiz 22, 23 ve 34 nctt maddelerde yazili miid-
detler iginde bitirmeyen komisyonlar reis ve aza-
larmm vazifelerine nihayet verilmekle beraber 
haklarmda ihmal sugundan taMbat yapilir. 
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BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 

Madde 41 : 
Bu kanun mucibince umumi tahrir, sehir, ka-

saba ve kby ciiziitamlarma gore meriyete ko-
nur. 

Niifusu 40 000 den fazla olan sehirlerde ve 
Istanbul belediye hududlan dahilindeki kazalar-
da valiler, mevkiin vaziyet ve icaplarmi gbz 
online alarak bu yerleri nihayet iic. ciiziitama 
ayirmaga salahiyetlidir. Bu takdirde muaddel 
24 ncii madde mucibince itiraz tetkikati biten 
her ciiziitamda yeni tahrir neticeleri meriyete 
girer. 

Kanunun umumi tahrire miiteallik hukiim-
leri kararm mahallinde ilanindan itibaren tat-
bik olunur. 

REFlK 1NCE (Manisa) — Kby cuziitamlarr-
na gbre denivor. Bu ciizii tarn nedir? 

M. E. M.M. gttKRtt YA§IN (Qanakkale) — 
Her kov bir tahrir ciizii tamidrr. 

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

MUVAKKAT MADDE — Temyiz komisyo-
nu reis ve azalari hakkmdaki 23 ncii maddede 
yazili kayidler isbu kanunun meriyete girdiei ta-
rihten sonra yenjden tayin edileceklere samildir. 
Halen mevcud reis ve azalara, bu vazifelerinde 
kaldiklari miiddetge maas yerine ucret de veri-
lebilir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1936 ta-
rihinden muteberdir. 

BASK AN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukmiinu yerine 
getirmege Dahiliye ve Maliye vekilleri memur-
dur. 

BASK AN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye ar-
zediyonim. 

9 — Ogretici ve teknik filimler hakkinda ka
nun layihasi ve Gilmruk ve inhisarlar, Iktisad, 
Sihhat ve ictimai muavenet, Adliye, Maarif, Da
hiliye, Maliye ve Butce encumenleri mazbatalari 
(1/141) [1] 

ISMAIL SABUNCU (Giresun) — Ruzname-
nin nihayetinde bulunan bu layihanm Iktisad en-
ciimenine verilmesini rica ederim. 

BASKAN — Bu layihayi Iktisad enciimeni-
ne veriyoruz. 

Ziraat vekili gelmistir. Arttrrma, eksiltme 

[1] 85 sayth basmayazi zaptin sonundadtr. 

kanununun miizakeresine devam ediyoruz. 
REPtK tNCE (Manisa) — Bu artirma ve ek

siltme kanunu muhtelif vesilelerle tadil edil-
mis oldugundan miitevellid noktai nazarimi de-
min soylemistim. Bu kanunun esbabi mucibesi 
dahi iizerinde tevakkuf edilmege deger bir ma-
hiyet gostermektedir. Arkadaslar biz kendi-
mizi damizlik hayvan tedariki hususunda dahi 
heniiz yeni ise baslamis vaziyette gormiiyoruz, 
Bu gun oldugu gibi, 1 5 - 2 5 - 3 0 senedenberi 
bu memlekette damizlik hayvan tedariki ile bu 
millet mesgul olmustur. Buna aid kanunlar 
yapilmis, tedbirler ittihaz edilmistir. Biitiin bu 
tedbirlerin icerisinde bunlara aid isleri gormek 
yolunda elbette laznngelen ahkami kanuniye ko-
nulmustur. Sanki bunlar yokmus gibi bu ka
nunun esbabi mucibesinde yazilan bir gok noktayi 
okumak suretile nazari dikkatinizi celbetmek 
istiyorum. Hakikaten vakayii iyi ifade etmek 
noktasmdan krymetli olan esbabi mucibede de-
niliyor ki: « damizlddarm miibayaasi esnasmda 
en miihim rol mubavaaya memur komisyonlara 
diismektedir. Damizliklar umumiyetle muhtelif 
sahislar elinde ve birbirinden gayet uzak me-
safelrer^e olduklarmdan isbu damizliklarm kby 
kby dolasarak ve birer birer satm alrnmasi la-
zim geldioinden heyetin isbu maksadla seyahat 
etmesi lasmigelmektedir. Bazan bu damizik-
lar gezici vetistiriciler elinde olduWarmdan 
isbu damizliklarm bulundugu mahalde vekit 
geqirmeden satm alrnmasi zaruri bulunmakta-
dir. Bahusus memleket atciligmda muslih ola-
rak kullandigrmiz ve binlerce damizlik temi-
nine mecbur kaldiormiz arap atlarmm Arabis-
tandan tedariki zaruri bulunmakta ve bu hay-
vanlar ise Misirdan. Bagdad ve Basraya kadar 
imtidad eden binlerce kilometrelik erenis bir 
saha dahilinde yayilmis bulunmaktadrr. Bura-
lardan damizlik tedariki isbu memleketleri ya-
kmdan taniyan miitehassis satm alma heyetle-
rinin izamile kabil bulunmakta ve gene hay-
vanlari binlerce kilometre dolastrrarak birer bi
rer satm almak icabetmektedir. » 

Simdi arkadaslar; bu kanunun bu esbabi 
mucibesinde denilivor ki miitehassis komisyon-
lar teskil edelim. Bunlar binlerce kilometre do-
la««acaklar. s"brecekler ve nihayet damizlik hay-
vanlari tedarik edecekler. Ben kendi hesabmia 
bbyle uzun mesafeleri katederek tedarik edile-
cek hayvanlann bu gezici komisyonlar yiiziin-
den kaca mal olacaffmi diisiinerek bbvle bir ka-
nuna liizum olmadi^ma kanaat getirdim. Da
mizlik hayvanlari kby, kbv, panayrr, panayir 
dolasarak almak kevfiyeti yerine. vukitbulacak 
ilanlarla avaga getirtmek kabildir. Bu komis-
yonu teskil eden kimseler elbette miitehassis 
iirimselerden ibaret olacagmdan alacaklan para-
da 50k fazla olacaktir. Bunlarm uzun mesafeler 
katetmeleri yiiziinden de alacaklan fazla parayi 
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dii^iinerek bu kanundan faide yerine mazarrat 
hasil olacagma kaniim. Bu kanunun, mucerred 
damizlik yuzunden zarar verecegini diisiinerek 
eski kanunun degismesine asla taraftar degi-
lim. Muhlis arkada^miiz o kanunun simdi tat
bik etsin. Arabistandan, Misrrdan, Suriyeden 
Bagdattan getirecegi damizlik bir at veya 
Kibnstan getirecegi damizlik bir esek yiiziin-
den boyle komisyonlar teskili igin mutlak bir 
salahiyet alarak bizi zorluga sevketmesin. 

BALKAN — Bina vergisi kanununa rey ver-
miyen var mi? 

ZIRAAT V. MUHLtS ERKMEN (Kiitahya) 
— Arkadaslar; bu esbabi mucibede damizligm 
ehemmiyetini tebaruz ettirmek istedik. Orada 
yazdigrmiz sey de, Suriye ve Macaristana gbn-
derdigimiz heyetlerin ugradigr muskilati bittec-
riibe gdrdugiimiiz ve bunun zararmi tesbit etti-
gimiz igin hikaye ettim. Hakikaten damizlik 
almak igin, arkadasimm mutaleasmm hilafma 
olarak bazan kbylere kadar ve yetistiricinin 
aya^ma kadar gitmek ve damizligi bilhassa ye-
rinde gormek, takdir etmek ve satm almak la-
zrmdir. Hig bir zaman ilan vermekle hig bir 
merkeze bir koylii, bir yetistirici, bizim istedi-
gimiz evsafta, hayvan getirmemektedir. Bunu 
simdiye kadar yapmis oldugumuz tecriibeler gos-
termistir. 

Gegen sene Arabistanda bir heyet miibaya-
atta bulunurken oraya diger Devletler tarafm-
dan gonderilmis olan heyetlerle karsilasmistik. 
Hakikaten bir §ok krymetli hayvanlar orada 
gadrra kadar, koye kadar gidilerek almmistrr. 
almmis olan bu hayvanlar, ewelce verilmis kry-
metlerle mukayese edilecek olursa hakika
ten ucuz oldugunu ve simdiye kadar da
mizlik hayvanlarm evsafmi ilanla tesbit 
etmeg-e onlari her hangi bir esyada oldugu gibi 
btitiin teferriiatile tesbit etmege imkan olmadi-
gi derhal anlasilir. Bunlar evsafi miistereke 
ibraz etmisler. Hayvanm damizlik evsafi an-
cak miitehassislar tarafmdan mahallinde ve ye-
rinde goriilerek anlasilabilir ve takdir edile-
bilir. 

Gecen sene Macaristana, kanununa uyarak 
burada tesekkiil etmis olan bir komisyonu, bir 
heyeti gonderdik. Bana telefon ettiler, (Option) 
aldik, 11 e kadar emri yetistirin dediler, emir 
yetistirinceye kadar o giizel hayvanlari Alman 
Hiikiimeti sergiden satm almis. 

Sonra yine bu hayvanatm islahile mesgul olan 
arkadaslar bilirler. Bir cok yerlerde yetistirici-
lerin yerine gitmek, onlarm yetistirme tarzlan-
ni dogrudan dogruya gormek ve bilhassa hay
vanm anasmi, babasmi gbrerek, tetkik ederek 
ona gore bir karar almak lazim gelecektir. 
Sonra bunun kabiliyeti tatbikiyesi itibarile ar-
zediyorum, mesela on on bes tane hayvan ali-
nacak, bunlarm her birinin krymeti de 200 - 300 
lira. Koylere ilan ettigimiz vakit, her hangi bir 

koylii satm alma meselesini bilmeyecek olursa 
bir gok masraf yaparak §ehre kadar hayvanmi 
getirmez. §ehre kadar getirmis olmasi, bunla-
n ahrrlarda beslemis olmasi gibi tahmin ettigi
miz bir gok masraflar vardir. Sonra bir kisinin 
elinde Devletin alacagi kadar damizlik bulun-
maz, bir iki tane bulunabilir. Bazi yerlerde 
icab ederse dogrudan dogruya bu mutehassis he
yet mahalline kadar gitsin, orada segsin, den-
mis olmasmda iki faide vardir. 

Birincisi; aramis oldugumuz evsaftaki hay-
vani daha iyi bir surette bulabilmek meselesi, 

tkincisi; damizlik hayvan yetistirmeyi tesvik 
noktasmdandir. Tatbikatta gormiis oldugu
muz miiskulat igindir ki, boyle bir maddei ka-
nuniye iie huzurunuza geldik, Kabuliinii rica 
edecegim. 

MALlYE E, M. M. KAMAL tJNAL (Isparta) 
— Maliye enciimeninin arttirma ve eksiltme ka-
nununun umumi hukiimlerinin mahfuz kalmasi-
ni diisiinmustu ve diisiinmektedir. Burada da dik-
kat buyurulursa gelen teklife Maliye enciimeni 
bir sey koydu. Liizum goriildugii takdirde. 
Yani liizum goriilmeyen hallerde yine arttirma, 

eksiltme kanunu tatbik edilecektir. Mesela, da
mizligm tecemmii ettigi yerlerde memleket igin-
de buna liizum gbrulmezse orada kaza kayma-
kammm emrile yahud arttirma, eksiltme kanu-
nunun ana hatlari iginde bu miibayaa yapila-
caktrr. Yani kanun liizuma miinhasirdir. 

BALKAN — Maddelere gegilmesini reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

Arttirma ve eksiltme ve ihale hakkmdaki 2490 
sayili kanunun 28 nci maddesine bir fikra ek-

lenmesine dair kanun 

MADDE 1 — 2 haziran 1934 tarih ve 2490 sa
yili arttirma ve eksiltme ve ihale kanununun 
28 nci maddesine asagidaki fikra eklenmistir 

(Damizlik hayvanlar, liizum gbriildiigii tak
dirde Ziraat vekaleti tarafmdan mutehassis 
kimseler arasmdan segilecek en gok ug kisiden 
murekkeb gezici bir komisyon vasrtasile ve pa-
zarlik suretile almabilir. Damizliklarm yabanci 
memleketlerden almmasi lazmigeldigi takdirde 
bu komisyon Icra Vekilleri Heyetince teskil olu-
nur.) 

BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul eidlmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hiikumlerini icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 
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Layihanm birinci miizakeresi bitmistir. 
Agik reylerin neticesini arzediyorum: 
Izmir liman isleri umum miidurliigu 1935 yili 

biitgesinde miinakale yapilmasma dair olan ka-
nuna (250) zat rey vermis (1) miistenkif, (2) 
red vardir. Kanuun (247) reyle kabul edilmistir. 

Istanbul liman isleri umum mudiirliigu 1935 
yili biitgesinde miinakale yapilmasi hakkmdaki 
kanuna (255) zat rey vermis, (2) miistenkif var
dir. Kanun (253) reyle kabul edilmistir. 

Van golii gemi is,letme idaresi 1935 mali yili 
biitgesinde miinakale yapilmasma dir olan kanu
na (241) zat, layihayi kabul etmek suretile rey 

vermis, binaenaleyh kanun (241) reyle kabul 
edilmistir. 

Hayvanlar vergisi kanunu layihasma, layiha
yi kabul etmek suretile (231) zat rey vermis, bi
naenaleyh kanun (231) reyle kabul edilmistir. 

Bina vergisi kanununun bazi maddelerinin 
degistirilmesine dair kanun layihasma, layihayi 
kabul etmek suretile (221) zat rey vermis, bina
enaleyh kanun (221) reyle kabul edilmistir. 

Baska isimiz yoktur. Qar^amba giinii saat 15 
te toplanmak iizere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

I z m i r l i m a n i s l e r i u m u m m u d u r l u i j u l ! ) ; t 5 yi l i l r i i t c e s i n d e m i i n a k a l e yap i l 
m a s m a d a i r k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n i i e t i c e s i 

( Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 399 
Reye i§tirak edenler : 250 

Kabul edenler : 247 
Reddedenler : 2 

Miistenkif ler : l 

Reye i§tirak etmeyenler : 146 
Munhaller : 3 

Afyon Karahisar 
Cemal Akgm 
Haydar Qergel 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Giineng 

Amosya 
Esad Uras 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Ahmed Ulus 
E§ref Demirel 
Mumtaz Okmen 
Mii§fik Aya§li 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Numan Aksoy 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 
Tiirkan Ba§tug 

Aydm 
Dr. Hulusi Alatas, 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Ismail Hakki Uzungar-
§ili 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gokgiil 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
lhsan Tav 

BUecik 
Dr. Gl. Besim Omer Ak-
alm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 

/ Kabul edenler ] 

Ismail Hakki Uzmay 
Mi tat Kuzay 
§iikru Giilez 

Burdur 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Atif Akgtig 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Inscl 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Qankiri 

Hatice Ozmen 

Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Miinir Qagil 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Txirsan 
Mazhar Miifid Kansu 

Diyarbekir 
General Kazim Seviik-
tekin 
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Huriye Oniz 
Ziilfu Tigrel 

Edirne 
Dr. Patma Memik 
Faik Kaltakkrran 
§eref Aykut 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazil Ahmed Aykac, 
Fuad Agrali 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdulhak Firat 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Sami Dilemre 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sinnen 
General Zeki Soydemir 
Gl. Pertev Demirkan 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 

Qazi Anteb 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed §ahin 
Nuri Conker 

Giresun 
General Ihsan Sokmen 
Ismail Sabuncu 
Muzaffer Kilic, 
Miinir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Qumu$ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

Igel 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Fakihe Oymen 
General Siikrii Gokberk 
Hamdi Giirsoy 

1 : 29 20-1 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Riza Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Arman 
Hasan Ali Yiicel 
Hiisnii Qakir 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Memed Sadettin Epik-
men 

Isparta 
Husnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Mukerrem Onsal 

Kars 
Baha Ongoren 
General Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kamil Kiintay 

Kastamonu 
Dr. §iikru ^enozan 
Nuri Tamac, 
Sami Erkman 
§erif tlden 
Tahsin Coskun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalac, 
Ferruh Giipgup 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Suleyman Demirezen 

Ktrklareli 
Dr. Fuad Umay 
§evket Odiil 
Ziihtu Akin 

Ktrsehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 
Lutf i Miif id Ozdes 

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

-1936 C : 1 
Salah Yargi 

Konya 
Ahmed liamdi Dikmen 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
General Ali I uad Ce-
besoy 
Kazim Gurel 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Oner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
Tevfik Fikret Silay 

Kutdhya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Memed Somer 
Nasid Ulug 
Omer Ding 
Receb Peker 

Malatya 
Abdulmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortac. 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 
Yasar Ozey 

Maras 
Memed Erten 
Nuri Ural 

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

Mugla 
Dr. Hiiseyii. Avni Ercan 
Hiisnii Kitabci 
§ukrii Kaya 

Mus 
Hakki Kilicoglu 
Naki Yiicekok 
§evki Qiloglu 
^iikrii Ataman 

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

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulas 
Ruseni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biyer 
Teyfik Tarman 

Siird 
tsmail Miistak Mayakon 
§evki Susoy 

Sinob 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Sivax 
tsmail Memed Ugur 
Mitat §iikru Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
Semsettin Gunaltay 
Vasfi Rasid Sevig 
Ziya Basara 

Tekirdag" 
Rahmi Apak 
§akir Kescbir 

Tokad 
Galib Pekel 
Hiirrem Ergiin 
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Husnu Kanay 
Resai Er^kci' 
Siiroyya Tevfik Oenca 

Trabzon 
Danis Eyuiboglu 
Raif Karadeniz 
Seniha llizal 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Berc Tiirker 

Amasya 
Ismail Hakki Mumcu 
(Izinli) 

Ankara 
Aka Giincjuz 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Hati Qirpan 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
§akir Kmaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 

Aydxn 
Adnan l&rtekin 
Nuri Gokfepe 

Bahkesir 
Enver Adakan 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 

Hacim Kezer 
Ilayrettin Karan 
Memed Demir 
Orge Evren 

Bayazid 
Ubeydullah 

Bilecik 
Ibrahim. Qolak 
Salih Bozok 
(Izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
(Izinli) 
Mitat Denli 

1 : 29 20d 
Sirri Day 
Siileyman S i m Gedik 

Urfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 

Burdur 
) Halid Onaran 

Ibrahim Necmi Dilmen 
Bursa 

Asaf Doras 
(Izinli) 
Dr. Sadi Konuk 

Qandkkale 
Ahmed Cevad Emre 
§ukrii Yasin 

Qoruh 
\ Asim Us 

Atif Tiiziin 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Ilyas Sami Mus 

Qorum 
Ali Riza Ozen§ 
Nabi Riza Yildinm 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
(Izinli) 
Haydar Riistii Oktem 
Necib Ali KiiQiika 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Riistii Bekit 
Tevfik Bilge 
(Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Elaziz 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Isik 
Saffet Ankan 
(Bakan) 

Refet tfrgen 
Van 

Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 
§ukrii Ko§ak 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
Istemat Ozdamar 
Osman Isin 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali Kilic. 
Bekir Kaleli 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Gumii§ane 
Ali §evket Ondersev 
Hasan Fehmi Atac, 

Igel 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tarhan 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Relet Bele 
(Izinli) 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riislii Aras 
(Bakan) 
General Kazim tnanc, 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 
§ukrii Saracoglu 
(Bakan) 

Omer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Qakmakkaya 
Raif Ding 
Rifat Vardar 

Isparta 
Kamal tlnal 

Ears 
Esad Ozoguz 
Memed Fuad Koprulu 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Garantay 
Sitki §erif Eken 

Kayseri 
Resid Ozsoy 
Veli Ya§m 

Ktrsehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Siireyya Yigit 
(Izinli) 
Ivemalettin Olpak 

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
Rescam §evket Dag 

Kutahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Ibrahim DalkiliQ 
Muhlis Erkmen (Bakan) 

Malatya 
General lsmet Inonii 
(Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Osman Taner 
Vasif Qinay 

Manisa 
Kani .\keken 
Kazim Nami Duru 
Sabri Toprak (Izinli) 

Mara§ 
Hasan Resid Tankud 

[Reye i$tirak etmeyenler] 

94 — 

file:///keken


Kemal Kusun 
Mitad Alam 

Mardin 
trfan Ferid Alpaya 
(LA.) 
Osr an Dinger 

Mugla. 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Ordu 
Ali Canib Yontem 
Ismail Qamas 
Muhittin Baha Pars 
Selim S i m Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yiiruker 

Giresun 
Hakki Tank Us 

1 : 29 2frl 
Memed Giinesdogdu 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
(Izinli) 
Damar Ankoglu 
Esma Nayman 
tlilmi Uran 

Siird 

Hulki Ay dm 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 
Dr. Galib t)stiin 
Vusuf Kemal Tengirsenk 

1936 C : 1 
Siva* 

Necmettin Sadik 
Tekirdag 

Cemil Uybadin 
Paik Oztrak 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
General Sitki Uke 
Nazim Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkiimen 
(Izinli) 
Hasan Saka 
Mitat Aydai 

[Reddedenler] 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 
Sirri IQOZ 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Halil Turkmen 
Hasan Karabacak 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Ziihtti Soyak 

(Izinil) 

Manisa 
Refik tnce 

Konya 
Ali Riza Tiirel 

(MustenkiflerJ 

I s t a n b u l l i inan igl'eri u n n i m lmidi i r luyi i 1 0 3 5 yili bulQesinde m i i n a k a l e 
yapi l inas i h a k k m d a k i k a n u n a veri lei t r e y l e r i n net ices i 

(Kanun fcabul edilmislir) 

Afyon Karahisar 

Cemal Akgrn 
Haydar Qergel 
tzzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Guneug 

Aza adedi 
Reye istirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Mustenkifler 

309 
255 
253 

0 
2 

Reye istirak etmeyenler : 141 
Miinhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Esref Demirel 

Miimtaz Okmen 
Musfilc Ayagli 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 

Antalya 
Cnlal Meni pliborii 

Numan Aksoy 
Tayfur Sokraen 
Tevfik Arican 
Tiirkan Ba^tug 

Ay dm 
Dr. Hulusi Alatas 
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Dr. Mazhar Gertnen 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San 

Baltkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Sora-
yiirek 
Enver Adakan 
Ismail Hakki Uzunqar-
sih 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha Gok^iil 

Bayazid 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

BUecik 
Dr. Gl. Besim Omer Ak-
aln 

Bolu 
Dr. Emin Comal Siuda 
tsmail Hakkr Uzmay 
Mitat Denli 
§tikru Oiilez 

Bursa 
Atif Akgiic, 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Guvendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe tnsel 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
$ukrii Yasm 
Ziya Gevher Etili 

Qankxrx 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdulhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat t)niir 
Ziya Esen 

Qorvh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 

t : 29 20-1 
Qomm 

Dr. Mustafa Cairtekin 
Eyub Sabri Akgol 
tsmail Kemal Alpsar 
tsmet Ekcr 
Miinir Qagil 

Denizli 
Em in Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 
Mazbar Mufid Kansu 

Diyarbekir 
Buriye Oniz 
Zttlfu Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazil Ahmed Aykac. 
Fuad Agrali 
Fuad Ziya Qryiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Sami Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soyd"tnir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgtin 

Eskisehir 
Emin Sazak 

Qazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayerdern 
Memed §ahin 
Nuri Conker 

Oiresun 
General ihsan Sokmen 
tsmail Sabunuu 
Muzaffer KIITQ 

Miinir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Oumusane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 
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tqel 

Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 
Hakki Saydam 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Nesct Omer Irdeip 
Fakihe Oymen 
Ceneral §iikrii Cokberfc 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Yasar Yazici 
Ziya KaramursaJ 

Izmir 
Benal Arman 
nasan Ali Yucel 
Husnii Qakir 
K&mil Dursun 
Rahmi Ivokeri 
Sauettin Epikmen 

Isparta 
Hiisnu Ozdamar 
tbrahim Demiralay 
Kamal Turan tJnal 
Miikerrem t)nsal 

Kars 
Bah a Ongoren 
Fuad Kopriilu 
General Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kamil Giintay 

Kastamonn 
Dr. ^iikn'i §onozan 
Nuri Tama<j 
Sami Erkmen 
$erif flden 
Tahsin Coskun 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi KalaQ 
Ferruh Gupgup 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Suleyman Demirezen 

KirklareH 
Dr. Fuad Umay 

?evket Odul 
Ziihtu Akm 

KtrseMr 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 
Lutfi Miifid Ozdes 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Bediz 
Cemal Tekin 
br . Osman §evki Ulu-
dag 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kftzim Gurel 
K&zim Okay 
Mustafa Halid t)ner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
Tevfik Fikret Silay 

Kutahya 
Dr. Sakir Ahmed Ediz 
Besim A talay 
Memed Somer 
Nasid Hliif-
Omer Ding , 
Receb Peker 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortac, 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kazrm Nami Duru 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Refik Inoe 
Tahir Hitit 
Turgud Turkoglu 
Yasar Ozey 
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Mara? 

Memed Erten 
Nuri Ural 

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

Mugla 
Dr. Huseyin Avni Ercan 
Husnii Kitabci 
§ukrii Kaya 

Mu$ 
Hakki Kilicoglu 
Naki Yucekok 
§evki gilogln 
§ukru Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik UhiQay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Perid Talay 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Bt;rc Tiirker 

Amasya 
Ismail Hakki Mnmcn 
(tzinli) 

Ankara 
Aka Gimdiiz (tzinli) 
Dr. Taptaa 
Fulih Rifkr Atay 
Hati Qirpan 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
§akir Kmaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 

Aydin 
Adnan Ertekin 
Nuri Goktepe 

Bahkesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 

Paik Soylu 
Halid Mengi 
Kamil Irdelp 

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

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Eteir- Tuncel 
Meliha Ula§ 
Ruseni Barkm 
Ziihtii Durukan 

Seylian 
General Naei Eldeniz 
tbrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ismail Mustak Maya-
kon 
§evki Siisoy 

Sinob 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Sivas 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §ukrii Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Qincr 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Vasfi Rasid Sevig 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekcl 
niirrem Ergiin 
Hiisnii Konay 
Resai Erislren 
Siireyya Tevfik Genca 

Trdbzon 
Danis Eyiibogln 

[Reye i§tirak etmeyenler] 

Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
Orge Evren 

Bayaztd 
Obeydullah 

Bxlecik 
ll)rahim Qolak 
Salih Bozok 
(Izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Giiner 
Hisan Cemil Qambel 
(Tzinli) 
Mitat Denli 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §erei Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
(Izinli) 
Dr. Sadi Konuk 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Qorvh 
Asim Us 
Atrf Tuziin 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Ilyas Sami ^Mus 

Qorum 
Ali Riza Ozenc. 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
(Izinli) 
Haydar Rustii Oktem 
Necib Ali KiiQuka 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
General Kazim Sevuk-
tekin 
Riistii Beldt 

Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 
Suleyman Sirn Gedik 

Vrfa 
Behcet Giinay 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
Sirn IQOZ 

Sungnr 
Zonguldak 

Esad Qakmakkaya 
Raif Dine, 
Rif at Vardar 

Tevfik Bilge 
(Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Elaziz 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Isik 
Saffet Ankan 
(Bakan) 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirkan 
Nafi Atuf Kansu 
§ukrii Ko§ak 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Istemat Ozdamar 
Osman Ism 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali Kilic. 
Bekir Kaleli 

— 97 — 



1 : 29 20-1-1936 C : 1 
Omor Asim Aksoy 
Remzi Cures 

Giresun 
Hakki Tank Us 

Giimu$ane 

Ali §evket Ondersev 
lqel 

Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 

tstanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydara 
(Bakan) 
General Refet Bele 
(Izinli) 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar 
(Bakan) 
Dr. Tevfik Rustii Aras 
(Bakan) 
General Kazim Inane, 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 
§ukr(i Saracoglu 
(Bakan) 

Kan 
tisad Ozoguz 
Hiisrev Kizildogan 

Knatnmonu 
Dr. Tevfik Asian 
fbrahim Karantay 
Sitki §erif Eken 

Kayseri 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm 

Ktr§ehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
(Izinli) 
Siireyya Yigit 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Ali Muzaffer Gbker 
Ressam ^e^ket Dag 

Kutahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Ibrahim Dalkihg 
Muhlis Erkmen (Bakan • 

Malatya 
Ismet tnonii 
(Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

Manisa 
Kani Akeken 
Sabri Toprak 
(Izinli) 

Mara§ 
Hasan Resid Tankud 
Kemal Kusun 
Mitat Alam 

Mardin 
Irfan Ferid Alpaya 
(I. X.) 
Osman DinQer 

Mugla 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Ordu 
Ismail Qamas 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirri Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yoriiker 
Memed Gilnesdogdu 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
(Izinli) 
Damar Ankoglu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydm 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim lnecv^ayi 
Dr. Galib Ostiin 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Necmettin Sadik 

Tekirdag 
Comil Uybadm 
Faik Oztrak 
Valiya Kemal Beyatli 

Tokad 
«1. Sitki Uke 
Nazim Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Olkumen (Izinli) 
Hasan Saka 
Mitat Aydni 

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

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Halil Turkmen 
Hasan Karabaeak 
Ragib Ozdemiroglu 
Reeeb Ziihtu Soyak 
(Izinli) 

Gumii§ane 
Hasan Fehmi Atag 

Konya 
Ali Riza Surel 

[Mustenkifler] 
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V a n gol i i g e m i i s l c t m e idaros i 1 9 3 5 m a i l y i l i b u t c c s i n d e m i i n a k a l c 

y a p i l m a s i n a da ir k a n u n a ver i l e i i r c y l e r i i i n e t i c e s i 
( Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 399 
Reye i§tirak edenler : 241 

Kabul edenler : 241 
Reddedenler : 0 
Miistenkifler : 0 

Reye i§tirak etmeyenler : 155 
Munhaller : 3 

Afyon Karahisar 
Cemal Ak<jm 
Haydar Qerc,el 
tzzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Giineng 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktra 

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

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 
Tiirkan Bastug 

Aydm 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San 
Dr. Hulusi Alatas; 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Ismail Hakki Uzungar-
sili 

Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selc.uk 

/ Kabul 
Sabiha G6kc,ul 

Bayazid 
Halid Bayrak 
lhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer Ak-
alm „ 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Kuzay 
§iikru Guiez 

Burdur 
Mustafa i^eref Ozkan 

Bursa 
Atif Akgiig 

I Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
§ukrii Yasin 
Ziya Gevher Etili 

(Jankin 
Mustafa Abdiilhalik 

I Renda 
I Rifat TJnur 

Ziya Esen 
Hatice Ozgener 

Qoruh 
Akif Akyiiz 

edenler ] 
I Ali Zirh 

Atif Tuziin 

(Jorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgbi 
Ismail Kemai Alpsar 
lsmet Eker 
Miinir ^agil 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
General §efik TUrsan 
Mazhar Miifid Kansu 

Diyarbekir 
General Kazim Sevuk-
tekin 
Huriye Oniz 
Ziilf ii Tigrel 

Edirnt 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazil Ahmed Aykag 
Fuad Ziya ^iyilt*jpe 

Erzincan 
Abdul hak Firat 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Szrmen 
General Zeki Soy demir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
Gl. Pertev Demirkan 

Gazi Anteb 
Memed $ahin 
Nuri Conker 

Giresun 
General Ihsan Sokmen 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
Muzaffer Kike, 
Miinir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Gilinusane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atag 
§evket Erdogan 

lqel 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ungun 

Istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Fakihe Oymen 
General §iikru Gokberk 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §i-
nasi Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Kararaursal 

Izmir 
Benal Arman 
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Hasan Ali Yiicel 
Husnti QJakir 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Memed Sadettin Epik-
men 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Miikerrem Onsal 

Kars 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
General Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 
Omer Ktintay 

Kastamonu 
Dr. §ukrii §enozan 
Nuri Tamag 
Sami Erkmen 
§erif Ilden 
Tahsin Qoskun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Ferruh Gupgiip 
Hasan Ferid Parker 
Salih Turgay 
Stileyman Demirezen 

Ktrklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kir§ehir 
Ali Riza Esen 
Hazim B5rekgi 
Lutfi Miifid Ozdes 

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

I : 29 204 
Konya 

Ali Riza Tiirel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Lieneral Ali Fuad Ce-
besoy 
Kazim Gurel 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Uner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
Tevfik Fikret Silay 

Kiitahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Nasid Ulug 
Omer Ding /! 
Receb Peker 

Malatya 
Abdulmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortag 
EmruUah Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kazrm Nami Duru 
Kenan Orer 
Osman Erc.ni 
Tahir Hi tit 
Turgud Tiirkoglu 
Yasar Ozey 

Mara§ 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 

1936 C : 1 
Edib Ergin 
Hilmi Coruk 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
Hiisnii Kitabei 
§ukrii Kaya 

Mu§ 
Hakki Kilicoglu 
Naki Yiicekok 
§evki Cil°glu 

•jjiukrii Ataman 

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

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulas 
Ruseni Barkm 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
§evki Siisoy 

Sinob 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirsenk 
Sivas 

Mitat §iikru Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Giirkey 
§emsettin Giinaltay 
Vasfi Rasid Sevig 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hiirrem Ergiin 
Hiisnii Konay 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Siileyman Sirn Gedik 

TJrfa 
Behcet Giinay 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Ref et Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 

Miinib Boya 
Yozgad 

Emin Draman 
Omer Evc : 

Sirn Igoz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Qakmakkaya 
Tvagib Ozdemiroglu 
Rif at Vardar 
Raif Ding 

[Reye i§tirak etmeyenler] 

Afyon Kamhisar 

Ali Qetin kaya (Bakan) 

Berc Turker 

Amasya 

Ismail Hakki Mumcu 

(Izinli) 

Ankara 
Aka Giindiiz 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Hati Qirpan 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
§akir Kinaci 

Yahya Galib Kargi 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Aydtn 

Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Goktepe 

Bahkesir 
Gene.al Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
Orge Evren 
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Bayazid 
Ubeydullah 

BUecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 
(Izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Giiner 
Hasan Cemil Cambel 
(Izinli) 
Mitat Denli 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
(Izinli) 
Dr. Sadi Konuk 

Qarakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Qankirx 
Mustafa 6nsay 

Qoruh 
Asim Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Ilyas Sami Mus 

Qorum 
Ali Riza Ozenc, 
Nabi Riza Yildinm 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
(Izinli) 
Haydar Rustii Oktem 
Necib Ali Kue-iika 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Rustii Bekit 
Tevfik Bilge 
(Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Meedi Boysan 

Eldziz 
Fuad Agraii 
(Bakan) 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Isik 

I : 29 20-1 
Saffet Arikan 
(Bakan) 

Erzurum 
Dr. Sami Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 
§ukrii Ko§ak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
Istemat Ozdamar 
Osman Isin 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali KIIIQ 

Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Gumiisane 
Ali §evket Ondersev 

Iqel 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Abdulhak Hamid Tar-
han 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 

General Refet Bele 
(Izinli) 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar 
(Bakan) 
Dr. Tevfik Riistu Aras 
(Bakan) 
General K&zim Imv.q 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 
§ukru Saracoglu 
(Bakan) 

Isparta 
Kama! t)nal 

Kars 
Fuad Koprulii 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 

1936 C : 1 
Ibrahim Garantay 
JSitkr^erif Eken 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm 

Kirklareli 
§evket Odul 
Zuhtii Akin 

Ktr$ehir 
Memed iSeyl'eli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hsan Hayri Tan 
(Izinli) 
Siireyya Yigit 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Ressam î evket Dag 

Kutahya 
Dr. Luti'i Kirdar 
Ibrahim Dalkilic. 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
(Bakan) 

Malatya 
General lsmet Inonii 
(Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Osman Taner 
Vasif £may 

Manisa 
Hikmet Bayur 
K&ni Akeken 
llefik lnce 
Sabri Toprak (Izinli) 

Maras 
I^asan Resid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitat Alam 

Mar din 
trfan Ferid Alpaya 
(I. A.) 
Osman Dinger 

Mugla 
Nuri Tuna 
Yunus Madi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Ismail Camas 
Muhittm Bana Pars 
Selim Sirri Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yoriiker 
Memed Giinesdogdu 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
(Izinli) 
Damar Ankoglu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 

Sinob 
Hulki Aydm 
Ismail Miistak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim lncedayi 
Dr. Galib ttstiin 

Sivas 
Ismail Memed Ugur 
Necmettin Sadik 

Tekirdag 
Cemil Uybadin 
Faik Oztrak 
§akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Gl. Sitki t)ke 
Nazim Poroy 

Trabzon 
Danis Eyiiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkiimen 
(Izinli) 
Hasan Saka 
Mitat Aydin 
Sirn Day 

Urfa 
Ali Saib Ursava§ 
Fuad Gokbudak 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 
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Tozgad 
Avni Dogan 

1 : 29 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 

20-1 1926 C : 1 
Halil Turkmen 
Hasan Karabacak 

Rcceb Ziihtu. Soyak 
(Izinli) 

I l a y v a n l a r v e r g i s i k a n u n i i n a v c r i l e n r e y l e r J n n e t i c c s i 
( Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 39Q 
Reye i§tirak edenler : 231 

Kabul edenler : 231 
Reddedenler : 0 
Mustenkifler : 0 

Reye i§tirak etmeyenler : 165 
Munhaller : 3 

Afyon Karahisar 
Cemal Akcjn 
Izzet Akosman 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gonenc, 

Amasya 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Esref Demirel 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Numan Aksoy 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 
Tiirkan Bastug 

Aydm 
Tahsin San 
Dr. Hulusi Alata§ 

Bahhesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Ismail Hakki Uzun^ar-
sili 
Memed Demir 
Oaman Niyazi Bureu 
Rahmi Selguk 

Sabiha GokQiil 
Bayazid 

Halid Bayrak 
Ihsan Tav 

bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer Ak-
alin 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
tsmail Hakki Uzmay 
Mitat Kuzay 
§iikru Giilez 

Burdur 
Mustafa §eref Ozkan 

isursa 
Atif Akgiic, 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fohmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Siikru Yasm 
Ziya Gevher Etili 

/ Kabul edenler ] 
Qankiri 

Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Rifat tlniir 
Ziya Esen 
Hatice Ozgener 

(joruh 
Akif Akyliz 
Ali Zirh 
Atif Tiiziin 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Munir Qagil 

Denizli 
General §efik Tiirsan 
Mazhar Miifid Kansu 
Necib Ali KiiQuka 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Zulfu Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Seref Aykut 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazil Ahmed Aykac, 

Fuad Agrali 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirkan 
General Zeki ISoydemii 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 

Gazi Anteb 
Memed §ahin 
Nuri Conkei 

Giresun 
Ismail Sabuncu 
Muzaffer Kilig 
Munir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gumiisane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atag 
Sevket Erdogan 

Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
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Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Fakihe Oymen 
General §ukru Gokberk 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §inasi 
Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Arman 
Kami! Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Hiisnu Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal tlnal 
Miikerrem tJnsal 

Kn*s 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
General Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Nuri Tamacj 
Tahsin Cosjran 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Ferruh Gupgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Siileyman Demirezen 

KtrMareli 
Dr. Fuad Umay 
Sevket Odul 
Ziihtu Akin 

Ktr$ehir 
Ali Riza Esen 

1 : 29 20-1-
Ilazim Borekcj 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Ge. Ziya Nuri Birgi 
^edim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konp& 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Tiirel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Kazim Okay 
Mustafa Halid t)ner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
Tevfik Fikret Silay 

Kutahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Nasid Ulug 
Omer Dine, 

Malatya 
Abdulmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortac. 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kenan Orer 
Osman Ercjn 
Refik Ince 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 
Yasar Ozey 

Mara? 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 

1936 C : 1 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Huseyin Avni Ercan 
Hiisnu Kitabci 
§ukrti Kaya 

Mu$ 
Naki Yiicekok 
#evki Qiloglu 
§ukrii Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Uluc,ay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tnnali 
Dr. Asim Sirel 
Meliha Ulas 
Ruseni Barkm 
Zuhtii Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Bi<jer 
Tevfik Tarman 

Siird 
§evki Susoy 

Sinob 
Dr. Galib tJstun 
nulusi Orucoglu 
Husamettiii Okan 

Stvas 
Ismail Memed Ugur 

Mitat §iikni Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Vasfi Rasid Sevig 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Faik Oztrak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Hurrem Ergun 
Husnii Konay 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genoa 

Trabzon 
Danis Eyiiboglu 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 

Urfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhiddin DinQSoy 
Refet tllgen 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
Sirn 1<JOZ 

Sungur 
Zonguldak 

Esad Qakmakkaya 
Ragib Ozdemiroglu 
Rifat Vardar 
Raif Dine 

Afyon Kaiahisar 
A]5 Qetinkaya (Bakan) 
Berc Turker 

[Reye i^tirdk etmeyenler] 

Haydar Qerqel 
Amasya 

Esad Uras 

Ismail Hakki Mumcu 
(Izinli) 

Ankara 
Aka Giinduz 
Dr. Taptas 
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Falih Rifki Atay 
Hati Qirpan 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
§akir Kmaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 

Aydvn 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 

Bahkesir 
General Kazrm Ozalp 
(Bakan) 
Hachn Kezer 
Hayrettin Karan 
Orge Evren 

Bayaztd 
Dbeydullah 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
Mitat Denli 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Neemi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Qankm 
Mustafa Onsay 

Qoruh 
Asim Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Ilyas Sami Mus 

Qorum, 
Ali Riza OzenQ 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 

I : 29 20-1 
Dr. Kazrm Samanlj 
Emin Asian Tokad 
Haydar Riistii Oktem 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Riistii Bekit 
Tevfik Bilge 
(Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Elaziz 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih liter 
Hikmet Isik 
Saffet Arikan 
(Bakan) 

Erturum 
Aziz Akyiirek 
Nafi Atuf Kansu 
§iikrii Kogak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
Istemat Ozdamar 
Osman Tsin 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali KIIIQ 

Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Giresun 
General Ihsan Sokmen 
Hakki Tank Us 
Taiat Onay 

Giimu$ane 
Ali §evket Ondersev 

tod 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Denizmei 
(Izinli) 

1936 C : 1 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
(tzinli) 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
General Kaznn Inane, 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiicel 
Hiisnii Qakir 
Mahmud Esad Bozkurd 
§iikru Saracoglu (Bakan 

Ears 
Fuad Koprulii 
Hiisrev Kizildogan 

Kastantonu 
Dr. §ukrii §enozan 
Dr. Tevfih Asian 
Ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Sitki §erif Eken 
§erif Uden 

Kayseri 
Resid Ozsoy 
Veli Yasra 

Kxrsehir 
Lutfi Miifid Ozdes 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Siireyya Yigit 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kazrm Gftrel 
Ressam ^evket Dag 

Kutahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Ibrahim DalkiliQ 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Receb Peker 

MaJatya 
General Ismet Inonii 
(Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kazrm Nami Duru 
Sabri Toprak 
(Izinli) 

Maras 
Hasan Resid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Mitad Alam 

Mardin 
Irfan Ferid Alpaya 
(I. A.) 
Osman DinQer 

Mugla 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Mus 
Hakb Kilicoglu 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
Ismail Camas 
Muhittin Baha Pars 
Selim Srrn Tarcan 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Ali Yiiriiker 
Memed Giinesdogdu 

Seyhan 
Ali Munif Yegena 
(Izinli) 
Damar Arikoglu 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydm 
Ismail Miistak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 

Yusuf Kemal Tengirsenk 
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Swaa 

Necmettin Sadik 
Tekirdag 

Cemil Uybadin 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Gl. Sitfa t)ke 

Nazim Poroy 
"7 rjbzon 

T.^iii Nihad Boztepe 
Hamdi "Ulkumen 
(Izinli) 
Hasan Saka 
Mitat Ay din 

S. Sim Gedik 
TJrfa 

Ali Saib Ursava§ 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 

Yozgad 
Avni Dogan 

Ekrem Pekel 
Zonguldak 

Dr. Mitat Altiok 
Halil Turkmen 
Hasan Karabacak 
Receb Zuhtii Soyak 
(tzinli) 

Bina vergis i k a n u n u n u n b a z i m a d d e l e r i n i n deg is t i r i lmes ine da i r k a n u n 
l a y i h a s i n a ve r i l en r e y l e r 

( Kanun kabul edilmi^tir ) 

Afyon Kardhisar 
Cemal Ak§m 
Izzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gonen§ 

Amasya 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Esref Demirel 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Nazmi Topcoglu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 

Aydtn 
Dr. Hulusi Alatag 
Nuri Goktepe 
Tahsin San 

Bahkesir 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 

Aza adedi 
Reye i§tirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Mustenkifler 

Reye i§tirak etmeyenler 
Munhaller 

399 
: 221 

221 
0 
0 

175 
3 

/ Kabul edenler ] 

Ismail Hakki Uzungar-
Slll 

Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selc.uk 
Sabiha Gokcjul 

Bayazxd 
Ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Kuzay 

Burdur 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Atif Akgiig 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Guran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehimi Ger§eker 
Refet Canitez 

Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

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

Qankirx 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Rifat tJnur 
Ziya Esen 

Qoruh 
Ali Zirh 
Atif Tuziin 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Munir Qagil 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 

Mazhar Mufid Kansu 
Necib Ali KuQiika 

Diyarbekir 
General Kazrm Seviik-
tekin 
Huriye Oniz 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

EUziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Agrali 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
Gl. Pertev Demirhan 
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Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed $ahin 

Giresun 
General Ihsan Sokmen 
Ismail Sabumcu 
Muzaf f er Kilic. 
Sadri Maksudi Arsal 

Gumusane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

Igel 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydaim 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neset Omer trdelp 
Fakihe Oymen 
Hamdi Giirsoy 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §i-
nasi Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamuisal 

Izmir 
Benal Arman 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yucel 
Hiisnii Qatar 
Kamil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
men 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal ttnal 
Mukerrem TJnsal 

Kars 
Bah a Ongoren 
Esad Ozoguz 

Kastamonu 
Nuri Tamac. 
Sitkr $erif Eken 
Tahsin Coskun 

I : 29 
Kayseri 

20-1-

Ahmed Hilmi Kalac, 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Siileymaii Demirezen 

Kirklareli 
§evket Odiil 
Ziihtii Akm 

Kirsehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Tiirel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Kazrm Okay 
Mustafa Halid tTner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 

Kutahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Atalay 
Nasid Ulug 
Omer Din<; 

Malatya 
Abdulmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortac, 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 
Mihri Pektas 

Manisa 
Kenan Orer 
Ref ik Ince 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 

1936 C : 1 
Yasar Ozey 

Maras 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Coruk 
Irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Erean 
§iikrii Kaya 
Yunus Nadi 

Mus 
Naki Yiicekok 
§evki Qiloglu 
Sukrii Ataman 

Nigde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Hal id Mengi 
Kamil trdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tungel 
Meliha Ulas 
Ruseni Barkm 
Zuhtii Durukan 

Seyhan 
Da mar Arikoglu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ismail Mtistak Mayakon 
§evki Siisoy 

Sinob 
Dr. Galib Ustiin 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

8%vas 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §ukrii Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Vasfi Rasid Sevig 
Ziya Basara 

Tehirdag" 
§akir Kesebir 

Tohad 
Galib Pekel 
Hiisnii Konay 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Danis Eyiboglu 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 

Urfo 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dincsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan ' 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
Sirn IQOZ 

Sungur 

Zonguldak 
Esad Qakmakkaya 
Ragib Ozdemiroglu 
Rifat Vardar 
Raif Dine 
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[Reye i§tirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya 
(Bakanj 
Berc Tiirker 
Haydar Qergel 

Amasya 
Esad Uras 
Ismail Hakki Mumeu 
(Izinli) 

Ankara 
Aka Gunduz 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Hati Qirpan 
Kamal Ataturk (R. C.) 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
§akir Kmaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Arican 
Tttrkan Bastug 

Aydm 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Goktepe 

Baltkesir 
Cemal Esener 
General Kazim 0-zalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
Orge Evren 

Bayoztd 
Halid Bayrak 
(I. A.) 

tlbeydullah 
Btiecik 

Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
Mitat Denli 
§ukrii Gulez 

Burdur 
Halid Onaran 

Ibrahim Necmi Dilmen 
Bursa 

Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Qarikm 
Mustafa Onsay 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Asim Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Ilyas Sami Mus 

Qorum 
Ali Riza Ozen§ 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
Haydar Riistii Oktem 
Fusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Riistii Bekit 
Tevfik Bilge 
(Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Eldziz 
Fazil Ahmed Aykag 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Isik 
Saffet Ankan 
(Bakan) 

Erzurum 
A.ziz Akyurek 
Dr. Sami Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 
§iikru Kocak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
Istamat Ozdamar 
Osman Ism 
Yusnf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali Kike. 
Bekir Kaleli 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Omer Asnn Aksoy 
Remzi Giires 

Oiresun 
Hakki Tank Us 
Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Oiimusane 
Ali §evket Ondersev 
Hasan Fehmi Atac, 

tgel 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Abdulhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(Izinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
(Izinli) 
General ^iikru Gokberk 
Halil Etem Eldem 
Hayrullah Ergin 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
General Kazim Inane, 
Halil Mentese 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Koken 
§ukrii Saracoglu . 
(Bakan) 

Ears 
M. Fuad Kopriilu 
General Muhittin Akyiiz 
Hiisrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. §ukrii §enozan 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
§erif llden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kirsehir 
Lutf i Miifid Ozdes 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Giirel 
Ressam §evket D a | 
Tevfik Fikret Silay 
(Oruntak) 

Eutahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Ibrahim DalkiliQ 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
(Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
General Ismet tnonii 
(Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Osman Taner 
Vasif Qinay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
(t. 1.) 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kazim Nami Duru 
Osman Ergin 

— 107 — 



I : 29 20-1-1936 C : 1 
Sabri Toprak 
(Izinli) 

Mara§ 
Hasan Resid Taokud 
Kemal Kusun 
Mitat Alam 

Mugla 
Hiisnii Kitabei 
Nuri Tuna 

Mu$ 
Hakki Kihcoglu 

Nigde 
Ahmed Vefik Uluc,ay 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 

Ali Canib Yontem 
Ismail Qamas 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yoriiker 
Memed Giinesdogdu 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Hilmi Uran 
Omer Biger 

Siird 
Hulki Aydin 
Mahmud Soydan 

Sinol) 
Cevdet Kerim Incedayi 

Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Necmettin Sadik 

Tekirdag 
Oemil Uybadm 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
General Sitki t)ke 
Hiirrem Brgun 
Nazim Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi TJlkiimen 
(Izinli) 

Hasan Saka 
Siileyman Sirn Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Halil Turkmen 
Hasan Karabacak 
Receb Ziihtu Soyak 
(Izinli) 

»•-<« 
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S. Sayisi:84 
Izmir ve Istanbul liman i§leri umum mudurlukleri 1935 yili 
butgelerinde 4 500 liralik munakale yapilmasina dair kanun 

layihasi ve Butge encumeni mazbatasi (1/373) 

T. C. 

Baqvekdlet 26-XI/-1935 
Kararlar Miidurliigii 

Sayi : 6/3873 
T. B. M. M. Yuksek Reisligine 

izmir ve istanbul Liman i§Ieri umum mudurlukleri 1Q35 yili biitgelerinde 4500 liralik 
munakale yapilmasi hakkinda Maliye vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
24-XII- Q35 tarihinde Yuksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile 
birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/. Indnii 

Esbabi mucibe 

Donizcilere mahsus kryafet talimatnamesi mucibinoe Izmir ve Istanbul liman isleri umum mudur-
liiklerine ibagli vesaittc coalman anuerretobat lie yiikletme ve bosalitmanm mesul amiri olmalari liasebile 
ifayi vazifcde kaptan mevkiinde bulunan puvantorlerle ve c,alistiklan islerin umuru zabitaya taalluku 
liasebile kapici ve bckgilerle yckuasakligi teminen diger odacilara simdiyc kadar tatbik edilmekte 
olan taamiile tevfikan idarelerce bir formada elbise yaptirilmasi liizumlu ve faydali goriilmektedir. 

Arncak Izmir liman idaresiiiin 1935 finans yili biitcjesindo bu masrafi karsilayacaik bir tahsisat 
mevcud olmadigrndan idarcce ifasi zaruri ve faydali goriilen bu masraf iein butgenin 7 nci gegen 
yil borglari faslindan sene nihayetine kadar sari' edilmcyeoegi anlasilan 3 000 liraiun idarc biitcesi
nin sonunda (Elbise bedeli) adile yenidoii aeilacak 10 ncu fasla ve Istanbul liman isleri idaresi 
biitcesinin 3 ncii faslmin birinci imahkeme, vekaiet, noter, mukavele, hare, ve masraflarile avukat 
iiereti, tarife muayene komisyonlan hakki huzurlan maddesinden sene sonuna kadar tasarruf cdebi-
lecegi anlasilan 1 500 liranin da mezkur idare biitgesinin sonunda (Elbise bedeli) adile aeilacak 11 
nci fasla fevkalado tahsisat olarak eklenmosi niuvafik goriilmus oldugundan bu maksadi teminen 
ilisik kanun layihasi tanzim kilininistir. 
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Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 

Mazbata No. 68 
Esas No. 1/373 

16 - I - 1936 

Yuksek Reislige 

Izmir ve Istanbul liman isleri umum mudiir-
liikleri 1935 yili but^elerinde 4 500 liralik niii-
nakale yapilmasi hakkinda olub Basvekaletin 
26 - XI I - 1935 tarih ve 6/3873 numarali tez-
keresile Yuksek Meclise sunulan kanun layihasi 
enctimenimize havale edilmis olmakla Maliye ve-
kalcti muhasebat umum miidiir vekili Cemal 
Yesil hazir oldugu halde okundu ve konusuldu: 

Kanun layihasina ilisik mucib sebeblere gore 
istenilen miinakalenin yapilmasi enciimenimizce 
de tensib edilmistir. Ancak Izmir ve Istanbul 
liman isleri ayri ayri mulhak biitcjelerle idare 
olunduklarindan teklif olunan kanun layihasi 
ikiye ayrilmak suretile yazilmistir. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 

Yuksek Reislige sunuldu. 
Reis V. 
Isparta 

Mukerrem Unsal 
Aza 
Edirne 

F. Kaltakktran 
Aza 

Mardin 
R. Erten 

Aza 
Sivas 

Remzi (Jiner 
Aza 

Qorum 
E. Sabri Akgbl 

M. M. 
Trabzon 
Sim Day 
Aza 

Gazi Anteb 
A. H. Ayerdem 

Aza 
Mus 

S. Ataman 
Aza 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Katib 
Istanbul 
F. Oymen 
Aza 

Giimusane 
D. Sakarya 
Aza 
Mus 

S. (Jiloglu 
Aza 

Yozgad 
S. Igoz 

HttKtTMETtN TEKLlFl 

Izmir ve Istanbul Liman isleri umum mudiir-
liikleri 1935 yili butcelerinde 4 500 liralik milna-

kale yapilmasi hakkinda kanun layihasi 

MADDE 1 — Izmir Liman isleri umum mii-
durlugu 1935 mali yili biitgesinin 7 nci gegen 
sene borglari faslmdan 3 000 lira tenzil edi-
lerek (Elbise bedeli) adile yeniden agilan 10 
ncu fasla fevkalade tahsisat olarak konulmustur. 

MADDE 2 — Istanbul Liman isleri umum 
mudurlugii 1935 mali yili biitcesinin 3 ncii 
faslmm birinci mahkeme, vekalet, noter, mu-
kavele, hare ve masraflarile avukat iicreti, tari-
fe, muayene komisyonlari hakki huzurlan mad-
desinden 1 500 lira tenzil edilerek (Elbise be
deli) adile yeniden agilan 11 nci fasla fevkala-
de tahsisat olarak konulmustur. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu~ 
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hukmiinu icraya 
Maliye vekili memurdur. 

24 - XII -1935 
B9. V. 

/. Inonu 
Da. V. 

S. Kaya 
M l V. 

iSf. Ankan 
S. 1. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
$. Saracoglu 

Ha. V. V. 
$. Kaya 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. I. V. 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Mai. V. 

F. Agrali 
Ik. V. 
G. Bayar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

( S. Sayisi : 84 ) 
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BttTQE ENCtlMENlNlN TEKLlFl 

Izmir liman isleri umum mudurlugu 1935 y\l% 
butgesinde miinakale yaptlmasina dair kanun 

layihasi 

MADDE 1 — Izmir liman isleri umum mii-
durlugimun 1935 mali yili biitgesinin 7 nci (Ge-
gen yil borglan) faslmdan 3 000 lira indirile-
rek (Elbise bedeli) adi altmda yeniden agilan 
10 ncu fasla fevkalade tahsisat olarak konmus,-

tur. 
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-

teberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hiikmunu icraya 

Maliye vekili memurdur. 

BtlTQE ENCtlMENtNlN TEKLlFl 

Istanbul liman isleri umum mudurlugu 1935 yili 
butgesinde miinakale yapilmasma dair kanun 

layihasi 

MADDE 1 — Istanbul liman isleri umum mii-
durlugiinun 1935 mali yili biitgesinin 3 ncii fas-
lmm 1 nci (Mahkeme, vekalet, noter, mukavele, 
harg ve masraflarile avukat ticreti, tarife ve 
muayene komisyonlari hakki huzurlari) madde-
sinden 1 500 lira indirilerek (Elbise bedeli) adi 
altmda yeniden agilan 11 nci fasla fevkalade tah

sisat olarak konmu§tur. 

MADDE 2 — Bu kanun ne^ri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukmiinu icraya 
Maliye vekili memurdur. 

i v a ^ i 
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S. Sayisi: 83 
Van golu gemi i?letme idaresi 1935 yili butgesine 750 lira-
lik munakale yapilmasi hakkmda kanun layihasi ve Butge 

encumeni mazbatasi (1/382) 

T. C. 
Ba§vekdlet 7-1-1936 

Kararlar mudurliigii 

Sayi: 6/25 
B. M. M. Yiiksek Reisligine 

Van golu i§letme idaresi 1935 mail yili biitcesinde munakale yapilmasi hakkinda Maliye 
vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 30-XII-1935 tarihinde Yiiksek Meclise arzi 
kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmugtur. 

Ba§vekil 
/ . Jndnli 

Esbabi mucibe 

Van golu isjetme idaresinin seyriisefer tarifesinin degi§mesi yiizunden seferler sikla§tinl-
mi§ ve bu arada bir cok memurlar da degi§tirilmi§ oldugundan butcedeki harcirah tahsisati 
kafi gelmemis.tir. Hasbezzarur yapilan bu isjerden dolayi vaki olacak masrafi kar§ilamak uzere 
biitcenin 3 ncii faslinin 4 ncii maddesinde yapilan tasarruftan 750 liranin harcirah maddesine 
nakli zaruri g6rulmii§tiir. 

Eiitge enciimeni mazbatasi 

T.B.M.M. 
Butge encumeni 15 -1 -1936 
Mazbata No. 69 
Esas No. 1/382 

Yiiksek Reislige 

Van golu gemi isletme idaresinin 1935 mali yili duguna kanaat eden Eneumenimiz kanun layiha-
biitgesinde 750 liralik miinakale yapilmasi ihak- sini oldugu gibi kabul etmistir. 
kinda olup Basvekaletin 7 -1 -1936 tarih ve 6/25 Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere 
numarali tezkeresile Yiiksek Meelise sunulan ka- Yiiksek Reislige sunuldu. 
nun layihasi Enciimenimize verilmis olmakla Ma
liye vekaleti muhasebat umum miidiir vekili hazir Reis V. M. M. Katib 
oldugu haldeokundu vekonusuldu: Isparta Trabzon Istanbul 

Jstenilen munakalenin bir ihtiyac, neticesi ol- Miikerrem tfnsal Sim Day F. Oymen 
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Corum JMirne Gl-azi Antob 

Eyub Sabri Akgol F. Kaltakkiran A. II. Ayerdem 
Giimii^ane Izmir Mardin 

D. Sakarya K. Inang R. Erten 

Mus 
$. Qiloglu 

Sivas 
Remzi (Jiner 

Musi 
$. Ataman 

Yozsgad 
8. Iqoz 

Seyhan 
Nad Eldeniz 

HtlKtMETlN TEKLlFt 

Van golu gemi isletme idaresi 1935 mall y%l% 
biitgesinde yapilacak milnakaleye dair 

kanun laythasi 

MADDE 1 — Van golii gemi isletme idare-
sinin 1935 mali yili butgesinin ugiincii faslmm 
4 ncti (Duba ve gemi insa ve tamirati) madde-
sinden 750 lira tenzil olunarak ikinci faslin bi-
rinci (Harcirah) maddesine naklolunmustur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun hukmiinu icraya Ma-

liye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

Tls. V. 
1. Inonii 
Da. V. 

$. Kaya 
Mf. V. 

8. Arikan 

S. I. M. V. 
Dr. R. Saydam 

30 
Ad. V. 

$ Saragoglu 
Ha. V. V. 
$. Kaya 
Na. V. 

A. (Jetinkaya 

G. I. V. 
Rana Tarhan 

• XII-1935 
M. M. V. 
K. Ozalp 
Mai. V. 

F. Agrah 
Ik. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmsn 

\>~€Ki 
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Manisa mebusu Sabri Topragm, husus? sihhat yurdlanna 
ve hastanelerin himayesine dair kanun teklifi ve Sihhat ve 

igtima? muavenet, Maliye ve But?e encumenleri 
masbatalan (2/3) 

Hususi Sihhat Yurdlan ve Hastanelerin himayesi hakkinda layihai kanuniye 
esbabi mucibe mazbatasi 

Cumhuriyet idarenin §iikrani mucib feyizlerinden biri de, vatandasjar tarafmdan hususi 
sihhat yurdlan ve hastanelerin acilmasidir. Memleketimiz, bu miiessesata cidden cok muhtac 
idi. Hiikumet tarafmdan acilmis. olan biiyiik hastaneler. biitiin memleketlerde oldugu gibi 
memleketimizde de biitiin sihhi ihtiyacata tamamen tekabiil edemeyip, ancak fakirlerin im-
dadina yeti§ebilmektedir. Orta halli halk icin hususi sihhi muesseseler viicudiine §iddetle 
ihtiyac. bulunmakta idi. Acilmakta bulunan yurdlar, hastaneler cidden cok hizmet ifa etmekte 
hastalara huzur, evlere sukun vermekte, ahali arasinda cok memnuniyeti mucib olmaktadir. 
Bu miiesseseler tababetin de memleketimizde tealisine de hadini bulunmaktadir. Ancak, bu 
miiesseselerin bakayi hayatlan muhakkak Hiikumetin himayesine muhtagtir. Eger bu himaye 
yapilmayacak olursa bu miiesseseler birer birer kapanacaktir. Hali hazir buhrani sebebile bu 
miiesseselere nakdi muavenet §imdilik mumkiin degilse de bunlann bir kismindan vergi ve 
resimlerin alinmamasi iyi bir himaye ve muavenet temin etmi§ olur. Ahalinin gordiigu raliata 
gore bu muavenet esirgenecek bir §ey degildir. 

i§te bu sebeblere mebni atideki layihai kanuniye Heyet Umumiyeye arz ve takdim kilin-
iniftir, 

Manisa mebusu 
M. Sabri Toprak 

SABRl TOPRA^IN TBKLlFl 

Hususi sihhat yurdlannin ve hastanelerin hi
mayesine dair layihai kanuniye 

MADDE 1 — Efrad ve cemiyetler tarafmdan 
acilan Sihhat yurdlan ve hastanelerin (50) 
yatakli olanlarmdan Devletge ve belediyece hi§ 
bir vergi ve resim almmaz. (50) yataktan 
(100) yatagu kadar hasta kabul edenlerden 
yalniz belediye resimleri almir. Yiiz yataktan 
yukari yurd ve hastanelerden her turlii resim ve 

vergi tahsil kilinrr. 

MADDE 2 — Isbu kanun tarihi nesrinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Isbu kanunun icrasma Maliye, 
Sihhat ve muaveneti ictmaiye vekaletleri me-
murdur. 
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Sihhat ve ictimai muavenet enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
SihJmt ve 1. M. enciimeni 

Karar No. 9 
Esas No. 2/3 

12-V-1935 

Ytiksek Ba^kanliga 

Manisa saylavi Sabri Topragm hususi sih
hat yurdlari ve hastanelerin himayesi hakkin-
daki kanun teklifi enciimenimizde kendisi ve 
Saglik, soysal yardim bakani da bulundugu 
halde konusuldu ve diisunuldii: 

Teklif, elli yataga kadar olan hususi sihhat 
yurdlari ve hastanelerden vergi almmamasi, 
elliden yiiz yataga kadar olanlardan yalniz be-
lediye resimlerinin alrnmasi hakkindadrr. Bu 
gibi miiesseseler, doktorlar, bazi cemaat veya 
sirketler, yahud doktor olmayan sermayedar 
sahislar tarafmdan dahi kurulabilecegi cihet-
le insani gayelere hizmet eden bu yerlerin ay-
ni zamanda kazanc mahalli de oldugu diisii-
niilerek bunlara vergi muafiyeti kazandirma-
nin uygun olamiyacagi inancma varildi. 

Bununla beraber kazanc vergisi kanununun 
34 ncii maddesinde hususi hastane tabirinin 
bulunmamasmdan dolayi bazi yerlerde mez
kur maddenin (1) nci fikrasmdaki (darehane 
ve yazihanelerinde veya evlerinde sanat ve 
mesleklerini yapan doktorlar) kayidden istifa-
de edilerek hususi hastane sahiblerinin yiizde 
yiiz nisbetinde vergiye tabi tutulan miikellef-
ler sirasma sokuldugu muhtelif sikayetlerden 
anlasilmistir. Halbuki bu gibi hastanelerle sa-
natmi yapan doktorlarm hukuki vaziyetleri 
ayri ayn birer kanunla (Tababet ve suabati sa-
natlarrnm tarzi icrasma dair kanun 1219 ve 
hususi hastaneler kanunu 2219) tesbit edilmis 
ve hususi hastaneler hakkrndaki kanuna naza-
ran mezkur hastane sahiblerinin doktor olma-
Ian sart kilmmamis oldugu igin hususi hasta
nelerin zikrolunan (1) nci fikrasmdaki (Idare-
hane ve yazihanelerinde veya evlerinde sanat 
ve mesleklerini yapan doktorlar) kaydin sti
muli* dairesine spkulmasma hig bir veghile im^ 

kan goriilmemistir. Kazanc vergisi kanununun 
34 ncii maddesinde yazili olmayan hususi has
taneler hakkmda mezkur kanunun 35 nci 
maddesine (Gayrisafi irad iizerinden vergiye 
tabi olupta, nevi ve nisbeti yukandaki maddede 
gbsterilmeyenler mahalli ticaret odalarinm, 
yok ise belediyelerin miitaleasi almarak mii-
masili ticaret ve sanat ve meslek ve hirfete 
gore vergiye tabi tutulurlar) gore muamele 
yapilmasi iktiza edecegi ve Istanbul, Izmir, gi
bi sehirlerdeki hususi hastaneler igin bu mad-
de hiikmiine tevfikan mahalli ticaret odalari-
nm ayri ayri verdikleri kararlarda dahi husu
si hastanelerin 34 ncii maddenin (C) fikrasma 
gore vergiye tabi tutulmalari lazrmgeldigi mii
taleasi serdolunmus ve bu muamele de kanu
nun hiikmiine tamamile uygun gorulmustiir. 
Binaenaleyh hususi hastane ve sihhat yurdlan-
nin kazanc vergisi kanununun 34 ncii madde-
sinin (C) fikrasma tevfikan % 35 nisbetinde 
vergi vermeleri lazimgeldigine ve bu tarzda 
hareketin hem kanunun hiikmunii ifa, hem de 
teklif olunan himayeyi temin edecegine encii-
menimiz oybirligi ile karar vermistir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 

S. ve T. M. E. Rs. Bu M. M. Katib 
Erzurum Konya TCdirne 

Dr. A. F. Tuzcr Dr. 0. 8. Vludag Dr. F. Memik 

Kayseri Kocaoli Kiitahya 
Salih Tiirgau Zii/a Nnri Birtji Dr. Rakir Fdiz 

Kiitahya Manisa Mar-din 
Dr. Lutfi Krrdar Dr. S. Uzvl Dr. 11. Levenl 

Ordu Sinob 
Dr. Z. N. Yalhnm II. Okan 

Balikesir 
Dr. 11. Vasif Soriiyiirek 

( S, Sayisi : 81) 
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Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 
Karar No. 20 
Esas No. 2/3 

18 - XII - 1935 

Yiiksek Reislige 

Hususi Sihhat yurdlarile hastanelerin kazanc 
vergisinden istisnasma dair Manisa saylavi Sab-
ri Topragm teklifi ve Sihhat ve igtimai muave
net bakani ve Maliye Bakanligi miistesan bu-
lundugu halde enciimenimizce tetkik ve muzake-
re olundu: 

Sihhat ve i§timai muavenet enciimeni; bura-
larm munhasrran insani gayelerle kurulmus ol-
mayip ayni zamanda kazanc, mahalli oldugunu 
miitalea ederek bu muafiyete muhta$ bir du-
rumda olmadiklarmi tasrih etmistir. Enciime
nimiz de bu miitaleaya istirak etmistir. Sihhiye 
enciimeni mazbatasmda hususi sihhat yurdlari
le hastaneler i§in kazanc, kanununun 35 nci 
maddesinin tatbik edilecegi iizerinde bazi te-
mennilerde bulunmustur. Ancak Sabri Topra
gm teklifi bu olmadigi gibi meselenin daha ev-

velden her iki vekalet arasmda halledilerek ka-
zang kanununun temenniye uygun bir ^ekilde 
tatbik edildigi enciimende hazir bulunan Sihhat 
ve igtimai muavenet vekili tarafmdan sbylen-
diginden enciimenimiz bu hususta ayrica bir 
miieyyede aramayi liizumsuz bulmustur. 

Yiiksek Reislige sunulur. 

Maliye E. Reisi 
Bayazid 

thsan Tav 

Aza 
Istanbul 
Y. Yazici 

Aza 
Izmir 

M. M. 
Isparta 

Kamdl Vnal 

Aza 
Bursa 

Dr. G. Kahraman 

Aza 
Kars 

Katib 
Qankiri 

M. Onmy 

Aza 
Diyarbekir 

Huriye Oniz 

Aza 
Yozgad 

It. Dursun 0. Kilntay Emin Dram an 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitce enciimeni 

Mazbata No. 65 
Esas No. 2/3 

Yiiksek Reislige 

Manisa saylavi Sabri Topragm, Hususi sih
hat yurdlan ile hastanelerin himayesi hakkmda-
ki kanun teklifi Sihhat ve igtimai muavenet ve 
Maliye enciimenlerinin mazbatalarile birlikte 
enciimenimize verilmis olmakla okundu ve ko-
nusuldu. 

Bu bapta Maliye enciimeni mazbatasmda ya-
zili diisiinceye enciimenimizce istirak edilmistir. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis V. M. M. Katib 
Isparta Trabzon Istanbul 

Mukerrem tfnsal Sim Day F. Oymen 

Aza 
Qarum 

E. Sabri Akgbl 

Aza 
Izmir 

H. Qakir 

Aza 
Mus 

8. Ataman 

Aza 
Srvas 

Remzi Qiner 

15 - I - 1936 

Aza 
Edirne 

F. Kaltakkiran 

Aza 
Izmir 

K. Inane 

Aza 
Ordu 

H. Yalman 

Aza 

Aza 
Gumiisane 

D. Sakarya 

Aza 
Mardin 
R. Erten 

Aza 
Sivas 

R. Ba$ara 

Aza 
Yozgad 

S. tcdz 
Gazi Anteb 

A, H. Ayerdem 
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S. Sayisi: 8 2 
Arttirma, eksiltme ve ihale kanununa bir madde eklenme-

sine dair kanun layihasi ve Ziraat, Maliye ve Butge 
encumenleri mazbatalarr (1/354) 

r. c. 
Baqvekalet 12 - Xf - / p 3 5 

Kararlar miidurliigu 

Sayi: 6/3 677 
T. B. M. M. Ytiksek Reisligine 

Men§elerinden segilerek satin almmasi lazim gelen damizlik hayvanlann miibayaasi icjn 
te§kil olunacak ozel komisyon hakkinda 2490 sayili arttirma eksiltme ve ihale kanununa il&ve 
edilecek maddeye dair Ziraat vekilligince hazirlanan ve icra vekilleri Heyetince 29 -XI- 935 
tarihinde Maliye vekilliginin mutaleasi dairesinde tadilen Yukstk Meclise arzi kararla§tinlan 
kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/ . inonit 

Esbabi mucibe k 

Bu defa meriyet mevkiine konnlan 2490 numarali arttirma, eksiltme ve ihale kanununda damiz
liklarin miibayaalarini temin edecek ahkam ihtiyaca kifayet etmediginden kanunun tatbiki esnasmda 
miiskiilata ugramistir. Memleket hayvanlari asirlarca devam eden bir ihmalin neticesi evsaf^a bo-
zulmus olduklarmdan bu hayvanlarm gerek ordu ve gerekse ziraatin ihtiyacina kifayet edecek sekil-
de islahlarmi temin maksadile tertibat almmasi icalb etmektedir. Ciimhuriyetin ilanindan bu giine 
kadar gegen miiddet zarfinda memleket hayvanlarimn islahi icjn esasli tedbirler alinmis ise de islah isj-
nin muvaffakryete ermesini temin maksadile ewel emirde muslih damizliklarin satin almmasi icab 
etmektedir. Damizliklarin bir kismmin memleket dahilinden ve birkisminm da yabanci memleketler-
den satin almmasi icab etmektedir. Damizliklarin mubayaasi esnasnda en miihim rol mubayaaya me-
mur komisyonlara diismektedir. Damizliklar iimiimiyetle mnhtelif sahislar elinde ve bir birinden gayet 
uzak mesafelerde olduklarmdan isbu damizliklarin koy, koy dolasarak ve hirer hirer satin almma
si lazimgeldiginden heyetin isbu maksatla seyahat etmesi lazimgelmektedir. Bazan bu damizliklar 
geziei yetisrtiriciler elinde olduklarmdan isbu damizliklarin bulundugu mahalde vakit gegirmeden sa
tin almmasi zaruri bulunmaktadir. Bahusus memleket atcriiginda muslih olarak kullandigimiz ve bin-
lerce damizlik teminine meobiir kaldigimiz Arap atlarinm Aralbistandan tedariki zaruri bulunmakta 
ve bu hayvanlar ise Misirdan Bagdad ve Basraya kadar imtidad eden binleree kilometrelik genis bir 
saha dahilinde yayilmis bulunmaktadir. Buralardan damizirk tedariki isbu memleketleri yakmdan ta-
nryan mutehassis satin alma heyetlerinin izamile kahil bulunmakta ve yine hayvanlari binleree kilo
metre dolastirarak hirer hirer satin almak icab etmektedir. §imdiye kadar yaptigimiz tecrubeler ne
ticesi bazan bu seyahatlerle 10 binleree lira kiymetindeki damizliklarin lasey denecek bir fiat muka-
hilinde satin almmasi tahti temine alinmis, memleket her hiri hirer hazine degerinde olan damizliklar 
kazanmistir. Binaenaleyh menselerinden seejlmek suretile gerek memleket dahilinden ve gerekse mem
leket haricinden satin alinacak damizliklarin 2490 sayili arttirma ve eksiltme ve ihale kanununun ko-
misyonlar faslinin 28 ve 29 ncu maddeleri ahkamma tevfikan teskil olunacak komisyonlar vasitasile sa-
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tin alinmasi imkani olmadigi gibi Hazine menfaatine de tevafuk etmediginden gerek dahil ve gerekse 
yabanci memleketlerden satin almacak damizliklar i<jin Ziraat vekaletinin intihab edecegi liususi bir 
komisyonun teskili ve kanuna bagli olarak teklif edilen rnaddenin ilavesi zaruri gorulrrmstur. 

Ziraat enciimeninin degistirisi 

T. B. M. M. 
Ziraat enciimeni 

Karat No. 8 
Esas No. 1/354 

Yiiksek Reislige 

2490 sayili arttirma, eksiltme ve iliale kanunu-
na bir madde eklenmesi hakkinda olup I era Vekil-
leri Heyetinin 25 - XI -1935 tarihli toplantisinda 
Yiiksek Meclise sunulmasi kararlastinlan ve en-
ciimenimize gonderilen kanun layihasi okunup 
goriisiildu.: 

Memleket ekonomi ve miidafaasinda c,ok ehem-
miyetli yeri ve eiftgiligimizin temeli sayilan hay-
vanlarimizm islahinda disaridan getirilecek da-
mizliklarm iyice incelenerek segilmesinde fayda 
malumdur. Hiikumetin esbabi mucibesinde de 
gosterildigi iizere damizliklan yer yer dolasarak 
segecek komisyon ic,in 2490 sayili arttirma ve ek
siltme ve ihale kanununa ayrica bir madde eklen-
mesini Enciimenimiz de yerinde gorerek layihayi 
ufak degisikle kahul etmistir. 

Maliye enciimenine gonderilmek iizere Yiiksek 

Reislige sunulur. 

Ziraat E. Reisi 
Izmir 

R. Koken 

Aza 
Manisa 

K. Akeken 

Aza 
Maras 
N. Ural 

Aza 
Nigde 
C. Oral 

Aza 
Kirklareli 
Dikmen 

24 - XII -1935 

M. M. 
Manisa 

Tasar Ozey 

Aza 
Seyhan 

T. Tarman 

Aza 
Yozgad 
0. Evci 

Aza 
Bursa 

fjSekibe Insel 

Katib 
Bohi 

Aza 
Kirsehir 

Esen 

Aza 
Konya 

C. Tekin 

Aza 
Balikesir 
R. Selc.uk 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 

Karar No. 30 
Esas No. 1/354 

Yiiksek Reislige 

9 - 1 -1936 

2490 sayili arttirma, eksiltme ve iliale kanunu
na bir madde eklenmesi hakkinda Ziraat vekilli-
gince hazirlanib Basvekaletin 12-XII-1935 tarih 
ve 6/3671 sayili tezkeresile Biiyuk Meclise sunu-
lan ve Ziraat encumenince goruldiikten sonra En-
ciimenimize havale olunan kanun layihasi Ziraat 
vekili hazir oldugu halde tetkik olundu: 

Layihamn esibabi muci'besi 2490 sayili arttir
ma, eksiltme ve ihale kanununun 28 nci maddesin-

de; bu islere memur komisyonlarin Ziraat veka-
leti namina satm almacak damizlik hayvanlarm 
mubayaalarmi temin edecek ahkam ihtiyaca kifa-
yet etmediginden maddeyi tavzihan bir frkra ila-
vesidir. 

Vekalet namma satin alinmasi icap eden da-
mizliklann, hayvanlanmiz cinsinin islahi yolun-
da ne derece ehemmiyeti haiz oldugu verilen iza-
hattan anlasilmis ve memleket dahil ve haricinde 
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yer yer dolasmak suretile ve vazifeyi if a edecek 
olan ozel komisyonun teskili liususundaki zarure-
ti Enciimenimiz de takdir ederek layihayi bazi ta-
diller ile kabul eylemistir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. 
Bayazid Isparta 
Ihsan Tav Kama! tfnal 

KUtib 
Qankiri 

M. Onsay 

Aza 
Istanbul 
Y. Yazici 

Aza 
Yozgad 

E. Draman 
Aza 

Diyarbekir 
Huriye Oniz 

Aza 
Izmir 

K. Dursun 

Aza 
Giimiisane 

§. Ondersev 

Aza 
Aydin 
Adnan 

Aza 
Kars 

0. Kuntay 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 
Mazbata No. 66 
Esas No. 1/354 

Yiiksek Reislige 

15-1-1936 

Menselerinden se§ilerek satin almmasi lazimge-
len damizlik hayvanlarin mubayaasi iĉ in tesikil 
olunacak ozel komisyon hakkinda 2490 sayili art-
tirma, eksiltme ve iliale kanununa ilave edilecek 
maddeye dair olup Basvekaletin 12 kanunuevvel 
1935 tarih ve 6/3677 sayili tezkeresile Yiiksek 
Meclise sunulan kanun layihasi Ziraat ve Maliye 
eneumenlerinin mazbatalarile birlikte Enciimeni-
mize verilmis olmakla Muhasebat umum miidiir 
vekili Cemal Yesil bulundugu halde okundu ve 
konusuldu: 

Bu bapta dermeyan olunan esbabi muclbe En
ciimenimizce de yerinde goriilerek layiha esas iti-
barile muvafik gorulmiis ve Maliye enciimeni ta-
rafmdan hazirlanan sekil maksada daha uygun 
bulunonu^tur. Ancak bu yiizden fazla masraf ih-

tiyarma mahal birakmamak iizere komisyonun en 
§ok iig kisiden miirekkeb olmasi Enciimenimizce 
kafi goruldiigiinden birinci madde buna gore de-
gistirilerek Umumi Heyetin tasvibine konulmak 
iizere Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis V. M. M. Katib 
Isparta Trabzon Istanbul 

Miilrerrem tinsal Sim Day F. Oymen 
Coruni Edirne * Izmir 

Eyub Sabri Akgol F. Kaltakkiran K. Inang 
Gazi Anteb Manisa Mardin 

A. llikmet Ayerdem T. Turkoglu R. Erten 
Mus Mus Ordu 

S. Qiloglu 8. Ataman II. Yalman 
Seyhan Sivas Yozgad 

Naci Eldeniz Remzi Qiner 8. Iqdz 

{ S. Sayisi ; S2 ) 
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HTOMETfN TEKLlFt 

Menselerinden secilerek satin almmasi lazimge-
len damizlik hayvanlarm mubayaasi icin teskil 
olunacak ozel komisyon hakkmda 2490 numa-
rali arthrma ve eksiltme ve ihale kanununa 

Have edilecek maddeye dair kanun 
layihasi 

MADDE 1 — Gerek memleket iginden ve 
gerekse yabanci memleketlerden (menselerinden 
arastirma suretile ve segilerek) almmasi gerek-
li goriilen damizlik hayvanlarm alrnii igin Ziraat 
vekaleti tarafmdan liizum gortilecek bir komis
yon teskil olnnur. Ancak yabanci memleketlere 
gonderilecek komisyonlar tcra Vekilleri Heyeti 
kararile kurulur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu krnunun hiikumlerini icra-
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

29 - XI - 1935 
Bs. V. 

/ . tnonii 
Da. V. 

£J. Kaya 
Mf. V. 

Si. Ankan 

S. I. M. V. 
Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
$. Saraqoglu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Aras 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. I. V. 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
K, Ozalp 
Mai. V. 

F. Afjrah 
Ik. V. 
C. Bai/ar 

Zr.V. 
Muhlis Erkmen 

ZIRAAT ENCtlMENlNlN DE&t§TlRl$t 

Damizlik hayvanlar icin kurulacak ozel ko
misyonlar hakkmda 2490 sayili arthrma, eksilt

me ve ihale kanununa. eklenecek madde icin 
kanun layihasi 

MADDE 1 — Gerek memleket iginden ve 
gerekse yabanci memleketlerden (menselerin
den arastirma suretile ve secilerek) almmasi 
gerekli goriilen damizlik hayvanlarm alrmi igin 
Ziraat vekilligince sayisi belli edilecek ve se-
gilecek ozel bir komisyon teskil olunur. Ancak 
yabanci memleketlere gonderilecek komisyon
lar Icra Vekilleri Heyeti kararile kurulur. 

MADDE 2 
teberdir. 

-Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun hiikumlerini icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

( S. Sayisi : 82 ) 
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MALlYE ENCttMENlNlN DEGI§TlRl§I 

2 haziran 1934 tarihli ve 2490 sayili arttirma, 
eksiltme ve ihale kanununun 28 nci maddesine 

bir fikra eklenmesine dair kanun layihast 

MADDE 1 — 2 haziran 1934 tarihli ve 2490 
sayili arttirma, eksiltme ve ihale kanununun 28 
nci maddesine asagida yazili fikra eklenmistir: 

« Damizlik hayvanlar, liizum gortildiigu tak
dirde Ziraat vekaleti tarafmdan miitehassis 
kimseler arasmdan secilmek sartile en az iic ki
siden miirekkeb gezici bir komisyon vasitasile 
ve pazarlik suretile almabilir. 

Damizliklarm yabanci memleketlerden alm-
masi lazimgeldigi takdirde bu komisyon Icra 
Vekilleri Heyeti kararile teskil olunur». 

BttTQE ENCtlMENlNlN DE&l§TlRl§I 

Arttirma ve eksiltme ve ihale hakkmdaki 2490 
sayili kanunun 28 nci maddesine bir fikra ek

lenmesine dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 2 haziran 1934 tarih ve 2490 sa
yili arttirma ve eksiltme ve ihale kanununun 
28 nci maddesine asagrdaki fikra eklenmistir: 

(Damizlik hayvanlar, liizum goruldiigii tak
dirde Ziraat vekaleti tarafmdan miitehassis 
kimseler arasmdan secilecek en gok tig kisiden 
miirekkeb gezici bir komisyon vasitasile ve pa
zarlik suretile almabilir. Damizliklarm yabanci 
memleketlerden almmasi lazimgeldigi takdirde 
bu komisyon Icra Vekilleri Heyetince teskil olu-
nur). 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

— i i » « « a * i a w — 
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S. Sayisi: 8 0 
Bina vergisi kanununun bazi maddelerinin degi§tirilmesine 
dair kanun layihasi ve Dahiliye ve Maliye encumenlerinden 

murekkeb muhtelit enctimenle Btitge enctimeni 
mazbatalan (1/298) 

T. C. 
Ba§vekdlet 2-XI-1935 

Kararlar nuidurliigu 

Say i : 6/32/3 
B. M. M. Yiiksek Reisligine 

1837 sayili Bina vergisi kanununun bazi liiikiimlerini degi§tirmek iizere Maliye vekilli-
gince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyerince 31-X-1935 te Yiiksek Meclise arzi kararla§-
tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/. incnii 

Mucib sebebler 

Bina vergisinin vilayet hususi idarelerine devri hasebile bina vergisi kanununda Maliye 
vekaletine ve mal memurlanna verilmi§ olan vazife ve salahiyetlerin Dahiliye vekaleti ile 
VilSyet hususi idarelerine intikalini ifade igin bina vergisi kanununda bazi kayid ve tabirlerin 
degi§tirilmesine luzum hasil oldugu cihetle bu tadilin icrasi sirasinda dord senelik tatbikatin 
verdigi neticelere gore bazi hukumlerin de degi§tiriimesi cihetine gidilmi§ ve Kamutaya sunu-
lan layiha bu maksadla tanzim edilmi§tir. 

Bina vergisine matrah olan gayrisafi iradlann tahriri, miilga 326 tarihli musakkafaj 
kanununun meriyeti devresinde tic, memurdan murekkeb bir komisyon marifetile ve tahmin 
mameleleri de tahrir komisyonuna dahil memurlardan birinin reisligi altinda olmak iizere 
mukellefleri temsil edenlerin iltihakile te§ekkul eden komisyonlar tarafindan yapilmakta ve 
gerek miikellefler, gerekse tahakkuk memurlan, tahmin komisyonlari kararlanna itiraz hakkini 
haiz bulunmakta idi. Tahrir ve tahminin ayri komisyonlar tarafindan yapilmasinda aineli bir faide 
goriilemedigi igin yeni bina vergisi kanununda tahiir ve tahmin komisyonlari birle§tirilerek 
bu iki i§, §ehirlerde beser, koylerde dorder ki§iden murekkeb ve halk mumessillerinin ek.c 

riyet te§kil ettigi komisyonlara tevdi olunmu§ ve tahmin edilen iradlara yine ayni komisyr ,e-
nezdinde itiraz edilmesi usulii ibka edilmi§tir. Filiyat, bu gibi azasi kalabalik tes.ekkiilk ytilar 
muvaffakiyetle yiirumedigini gostermisjir. *rin de 

Bu sebebden, tekiif olunan layihada tahrir ve tahmin komisyonlarinm te§ekkiil s1' 
tirilmekte ve yine halk mumessillerinin ekseriyetini ihtiva etmek iizere aza aded* •tfefi degj§-
dadir. Bu komisyonlar, tekiif edilen §ekle gore Valiler tarafindan tayin oV A azaltilmak-
ile bir meclisi utnumi azasmdan ve §ehirlede belediyece segilecek bir a -diacak bir reis 
muhtarlardan terekkub edecekdir. -^adan ve koylerde 

Tahmin hususundaki ilk itirazin, tahmini yap<m komisyon nezdinde 
rasimi gogaltarak iradlann katile§mesini ve meriyete gegmesini geci!' . C.I?.SI'. jtiraza aid me-
suzluklara da $ebebiyet yerdigi anla§ildigi igin tahmin komisyonu * A}^\ ^ l bazi uygun-

ftezdjnde itiraz usulQ kaid-
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nlarak ilk itirazin istinaf komisyonu nezdinde yapilmasi muvafik g6rulmu§tur. 

Yine tahrir neticelerinin gecikmeden meriyete ge^ebilmesini temin igin teblig ve itiraz 
miiddetleri kisaltilmi§ ve komisyonlann kendilerine verilen i§leri vaktii zamanile yapmalarmi 
teminen mueyyedeler konulmu§ oldugu gibi buyuk §ehirlerin cuzutamlara aynlmasi husu-
sunda valilere salahiyet verilmesi zaruri gorulerek 41 nci madde ona gore tadil edilmi§tir. 

Dahiliye ve Maliye encumenlerinden miiiekkeb Muhtelit enciimen mazbatasi 

T. B. M. M. 
Dahiliye ve Maliye encumenlerinden 

miirekkeb Muhtelit enciimen 
Karar No. 2 
Esas No. 1/298 

18 - XII - 1935 

Yiiksek Baskanliga 

1837 sayili bina vergisi kanununun bazi ihii-
kiimlerini degi^tirmek iizere Maliye vekilligiriee 
hazirlanip Icra Vekilleri Heyetinin 31 - X - 1935 
deki toplantisinda Yiiksek Meclise arzi kararlas-
tinlan kanun layihasinin esbabi mucibesile bir-
likte gonderildigini bildiren Basvekaletin 2 ikinei 
tesrin 1935 tarih ve 6/3213 sayili tezkeresi, Umu-
mi Heyetin karari ile tesekkiil eden Dahiliye ve 
Maliye encumenlerinden murekkep Muhtelit en-
ciimene verilmis olmakla Maliye vekiligi miiste-
$arinm ve Dahiliye vekilligi mahali idareler umum 
imidiirunun de bulunduklari toplantimizda okun-
du ve layiha hakkinda konusuldu : 

Bina vergisinin ayn bir kanunla vilayet hu
susi idarelerine devrolunmasma mebni bina ver
gisi kanununda Maliye vekilligine verilmis olan 
salahiyetlerin Dahiliye vekilligine intikal etmesi 
tabii ve isbu verginin bundan iboyle hususi ida-
relerce tarh ve cibayet olunacagina gore Maliye 
vekilligi teskilatina uygun olarak vazolunmus 
bulunan hukumlerin degistirirrnesi zaruri bulun-
dugundan layihanm esas itibarile kabulii muva
fik gorulmiistur. 

Bazi maddeler iizerinde encumence yapilan 
degisikliklerm sebebleri soyleee arzolunur: 

Verginin hususi idarelere aid olmasi sebebile 
ibu verginin gelirile alakali olan umumi meclisin 
15 nci maddeye gore teskil edilecek tahrir komis-
yonlarma kendi azasi arasindan birini secrnesi 
muvafik gorulmediginden vilayat ahalisinden ol-
mak sartile haricten adam secmeleri tensib edil-
mis, belediyelerin azalan haricindeii se^ecekleri 

kimsenin de o belde halkindan olmasi liizumlu 
sayilmistir. 

Istanbul Umumi meclisi, Belediye meclisi 
vazife ve salahiyetini de haiz bulunmakla, fs-
tanbulda kurulacak tahrir komisyonlann a seyi-
leeek azanin ikisinin de umumi meclise secllme-
si zarureti teslim olunmustur. 

Hususi idareler hukukunu siyanet maksadi 
le istinaf komisyonlann a en biiyiik hususi ida-
re memurunun veya vekilinin de istirak etme-
si faydali gorulmustur. tstanbuldaki maliye 
ve belediye teskilatina gore 21 nci maddeye 
hususi hiikiimler konmustur. 

Temyiz komisyonunun liizumlu olup olma-
digi meselesi iizerinde uzun boylu muzakere ve 
miinakasa yapilmis ve neticede l>u komisyouun 
viicudu faydali gorulmiis ve ancak reis ve aza-
sinin seyilmesi hususunun tcra Vekillerine bira-
kilmasi liizumlu sayilmistir. 

Mevcud Temyiz komisyonu azasinin miikte-
seb haklarmin mahfuz tutulmasi muvafiki nis-
fet addolundugundan niuvakkat bir madde 
tanzimile bu hususun temini cihetine gidilmi^tir. 

Layihada yapilan diger kiiQiik degisiklikler 
hakkinda esbabi mucibe beyani zait goriildii-
giinden arzolunan esaslar dairesinde Muhtelit 
enciimence tanziin kilman Ulyihanin Ulu heyete 
sunulmak iizere Yiiksek Baskanliga takdim 
olunmasina 14 - XII -1935 te karar verilmi^tir. 

Muhtelit En. Es. M. M. Aza 
Tekirdag Canakkale Tekirdag 

C. Uybadm S. Ya§in Faik Oztrak 

( S. Sayisi : 80 ) 
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Aza 

Mardin 
Edib Ergin 

Aza 
Erzurum 

N. Elgiin 
Aza, 

Istanbul 
Y. Yazici 

Aza 
Qoruh 

Atif Tilziln 

Aza 
Zonguldak 
R. Vardar 

Aza 
Bursa 

F. Guvendiren 
Aza 

Diyarbekir 
Huriye Oniz 

Aza 
Oankiri 

M. Onsay 
Aza 

Qorum 
/. Kemal Alpsar 

Aza 
Sivas 

Vasfi R. Sevig 

Aza 
Urfa 

M. Dingsoy 
Aza 

Samsun 
Z. Durukan 

Aza 
Urfa 

Behcet Gunay 
Aza 

Yozgad 
Emin Draman 

Aza 
Kars 

0. Kuntay 

1837 numarali bina vergisi kanununun bazi 
hiikumlerini degistirmek iizere Maliye vekaletinee 
hazirlanip Basvekaletin 2 - X I - 1935 tarih ve 
6/3213 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise arzolu-
nan kanun layihasi Dahiliye ve Maliye encu-
menlerinden miitesekkil Muhtelit enciimende tot-
kik olunduktan sonra enciimenimize tevdi edil-
mekle Maliye vekili de hazir oldugu halde okun-
du ve icabi diisiiniildii: 

Kanun layihasi kismen sekle aid tashihlerden 
kismen de esasa miiteallik tadillerden ibarettir. 

§ekle aid tadillerin sebebi sudur: Bina ver
gisi Maliyeden vilayet hususi idarelerine devro-
lunmakla simdiye kadar Maliye vekaletine ve 
malmemurlanna aid bulunan bazi vazife ve sala-
hiyetlerin de Dahiliye vekaletine ve vilayet hu
susi idarelerine intikali lazimgeliyordu. Teklif 
olunan tadiller bu intikali ifade ve temin ede-
cek surette kanun metninde bazi kayid ve ibare 
tashihleri yapmaktan ibaret ve bu itibarla ka-
bulii tabiidir. 

Esasa miiteallik tadillere gelinee: Hiikume-
tin esbabi mueibe layihasmda da yazili oldugu 
iizere bunlar dort senelik bir tecriibe devresinin 

Aza Aza 
Erzurum Qanakkale 

Z. Soydemir H. Ergeneli 

Aza 
Tokad 

Temyiz komisyonunun merkezde kurulmasm-
dan maadaki hususlarda enciimenle beraberim. 

17 - XI I - 935 
A. Galib Pekel 

Aza 
Antalya 

Temyiz komisyonunun Dahiliye vekaletinde 
bulunmasi reyindeyim. 

Rasih Kaplan 

gosterdigi liizum ve ihtiyagtan dogmus olub fil-
hakika kanunlarm islah ve ikmali hususunda 
en ameli ve salim yol bu olduguna gore eneii-
menimizce bu nokta goz oniinde tutulmus ve bina 
vergisinin metni ile teklif olunan tadil sekilleri 
karsilastirilmak ve diger taraftan Hukumetin 
izahati ile Muhtelit eneiimenin mazbatasi tetkik 
edilmek suretile teklifler incelenib asagida ar-
zolunan neticelere vanlmistir. 

Esasa miiteallik tadilerden biri tahrir ve tah-
min komisyonu aza adedinin besten uqe tenzili 
ve bunlarm intihabi usuliiniin tebdilidir. Huku
metin esbabi mueibe layihasmda da gosterildigi 
iizere kalabalik tesekkiiller tatbikatta Qok defa 
faydadan ziyade miistkiilati mucib olageldiginden 
ve diger taraftan sehir ve kasabalarda tahrir ko-
misyonlarimn iki azasmi intihalb edecek olan ma-
halle ihtiyar heyetleri bina vergisi kanununun 
nesri tarihinden sonra ilga edilmekle bu hiik-
miin tatbik yeri de kalmadigmdan bu iki sebeb 
ve miilahazaya istinaden yapilan yeni teklif encii-
menimizce de muvaftk goriilerek Muhtelit eneii
menin 18 nei maddesi aynen kabul edilmistir. 

Bina vergisi kanununun 18 nei maddesi itiraz 

Biitce enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge enciimeni 14 - I - 1936 

Mazbata No. 60 
Esas No. 1/298 

Yiiksek Reislige 

( S. Sayisi : 80 ) 
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muddetini on be? gun olarak tesbit ettigi ve iti-
razi mutazammin beyannamelerin yine tahmin 
kokmisyonlan tarafmdan tetkik olunacagmi 
gosterdigi halde yeni kanun layihasi itiraz miid-
detini bir aya gikarmakta ve itiraz bcyannamele-
rini tetkik etmek hak ve salahiyetini istinaf ko-
misyonlarma vermektedir. Itiraz miiddetinin c,o-
gaitilmasi miikellef lehine ve pek yerinde bir ta-
dil oldugundan Enciimenimizee aynen kabul edil
mistir. Bir binayi tahrir ve onun vergisini tah
min eden her hangi bir heyete ayni tahrir ve 
tahmin aleyhine vuku bulacak itirazlari tetkik 
etmek salahiyeti de verilmesi maslahatin selame-
ti namina tecvize sayan gorulemedigindcn Encii-
menimiz bu salahiyetin tahmin komisyonlarindai] 
aimarak istinaf komisyonlarcna verilmesini muva-
fik bulmus ve artrk tahmin komisyonlarinm bu 
eihetten alakalan kesilince bu komisyonlarm iti
raz beyannamelerini ne suretle tetkik edecekleri-
ni gosteren 19 ve 20 nci maddelere liizum kalma-
yacagmdan bu iki maddenin ilgasi zaruri goriil-
miistur. Bu suretle ewelce mevcud ve itiraz ve 
istinaf tetkik dereeelerinden birincisi ipka edilmis-
tir. 

Hiikumetin teklifinde, istinaf komisyonlari
nin en biiyuk idare reisinin riyasoti altinda mahal-
lin en biiyuk malmemuru ile belediye meclisi ve 
ticaret odasmdan intihab olunacak hirer zat.tan 
tesekkiil edecegi beyan olundugu halde muhtelit 
eneiimen bu dord kisiilik heyete bir besinci ilave 
ve bunun da en biiyiik hususi muhasebe memuru 
olmasini teklif ediyor. Aneak bina vergisi hususi 
idarelere devrolunduguna gore bu vergi aleyhine 
vuku bulacak itirazlari istinafen tetkik edecek 
komisyonda alakadar taraflardan birini teskil 
eden hususi idarelerin aza srfatile bir .mumessil 
bulundurmalari ve komisyonun miizakere ve ka-
rarlarina istirak etmeleri bitaraflik icabatina 
mugayir goriildugiinden umum mukellefler gibi 
hususi idarelerin de komisyona karsi ya itiraz 
yahud miidafaa mevkiinde kalmalarini temin 
igin bu fikra kaldirilmis ve ancak dord azadan 
ibaret kalacak olan bu komisyonlarda ekseriyet 
hesabini kolaylasttirmak igin komisyonlara birer 
aza daha ilavesi ve bu azanin ticaret odalari tara
fmdan ve ticaret odasi bulunmayan yerlerde be
lediye meclisi tarafmdan ve o sehir ve kasabanin 
ahalisinden intihabi muvafik goriilerek 21 nci 
madde o suretle tashih edilmistir. 

Bina vergisi kanununa gore istinaf komisyon-

(3. Sa 

Ian yalniz itiraz edilen noktalan tetkik ile miikel
lef oldugu halde yeni kanun layihasi bu hakki 
tevsi ve komisyonun tetkik salahiyetini itiraz edil-
meyen noktalara tesmil etmektedir. Hem miikel
lef in hukukunu, hem de icabinda hususi idarele
rin menafiini siyanete hizmet edecek olan bu tek
lif yerinde goriildiigiinden Muhtelit enciimenin 
22 nci maddesi Enciimenimizee de aynen kabul 
edilmistir. 

Bina vergisi kanununda teklif edilen esasli ta-
dillerden biri de temyiz komisyonunun tesekkiil 
ve intihab tarzini, bu komisyon azasinin maasla-
rile bizzat komisyonun irtibat ve murakabe mer-
ciine taalluk eden noktalar iizerinde yapilmistir. 
Filhakika bina vergisi kanununda temyiz komis
yonu azaligi igin tayin edilen evsaf ve serait bu 
komisyondan beklenilen hizmet ve takib edilen ga-
ye itibarile kifayet derecesinde goriilemedigin-
den yeni teklif ile bir taraftan bu evsaf ve se
rait takviye edilmis, diger taraftan komisyon aza
sinin tic. vekalet tarafmdan gosterilecek iiqer 
namzed arasmdan tefriki vazifesi tcra Vekilleri 
Heyetine birakilmak suretile komisyona layik ve 
lazim oldugu kadar niifuz ve ehemmiyet verilmis 
oluyor. 

Eneumenimiz temyiz komisyonu azasinin iic-
retle istihdamlarina taraftar olamamistir. Filha
kika temyiz komisyonu azasinin kendi ihtisas sube-
leri icjnde muvaffakiyetle Qalisan ve layihada 
go^terilen vasiflari haiz olan memurlar ara
smdan intihabi hususunun iicretle temini mois-
kiil olacagindan bunlarm maasli olmalari tensib 
ve 23 ncii madde ona gore tadil edilmistir. 

Diger taraftan ne bina vergisi kanununmi 
metninde ne de yeni tadil layihasmda temyiz ko-
misyonunun vazife ve mesuliyet noktasmdan ci-
heti irtibatmi ve hangi merciin murakabesine ta-
bi bulundugunu gosteren bir kayid mevcud ol-
madigindan vergi gibi esasli bir mevzu iizerinde 
kati ve nihai kararlar vermek salahiyetini haiz 
olan bu tesekkiiliin vazife ve mesuliyet itibarile 
bir merciin murakabesi altina konulmasi muva
fik olacagi diisunulmus ve bu verginin hususi 
idarelere devrine dair olan kanun ise bu vergiye 
aid murakabe vazifesini Maliye vekaletine vermis 
oldugundan bu salahiyetin de Maliye vekaletine 
aid olacagi dusuniilerek ayni maddeye buna dair 
bir fikra eklenmistir. 

Temyiz komisyonunun butiin memlekete ca
rnal bir vergi nuercii olmab itibarile me^guliyet 
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sahasi pek genis ve mesaisi ruznamesi her zaman 
iqm pek dolgun olacagindan komisyon azasrni da-
ima is basmda bulundurmak maksadile yine bu 
maddede esasen mevcud olan miieyyide bit- kat 
daha takviye edilerek temyiz komisyonu azasi-
nm, miimasil tesekkuller azasindan farkli olarak, 
hatta muallimlik gibi vazifeleri de kabul etmelcri 
menedilmistir. 

Encumenimiz temyiz komisyonuna miiraeaat 
miiddetinin bir aydan on bcs giine indirilmesini 
netice itibarile mukellefe verilen bir hale ve mii-
saadeyi kasredecek mahiyette gormiistiir. Filha-
kika istinaf komisyonlarinm kararmdan sonra 
verginin cibayctine baslanaeagina nazaran tem
yiz miiraeaat miiddetinin uzun veya krsa, olma-
sinda hususi idareler icin bir mahzur olmadigr 
ve buna mukabil miikelefi nihai bir karara isal 
edecek olan temyiz muamelesine miiraeaat miid
detinin genis tutulmasi temyiz hak.kmi haiz olan 
miikellef veyahud hususi idare lehine bakkin te-
cellisine hiamet noktasrndan faydali olaeagi diisii-
niilmus ve bu miiddet eskisi gibi otuz giine Qika-
nlmistir. 

Temyiz komisyonu hakkinda 23 neii maddede 
yazili hiikmiin bu layihanin meriyeti tarihindon 

sonra yeniden tayin edileceklere samil olaeagi 
miilahazasile tanzim edildigi anlasilan muvakkat 
maddeye gelince: mevcud komisyonu teskil eden 
zevatm bu husustaki ihtisas, teeriibe ve miimare-
selerinden istifade edilmekte oUugu beyan edil-
mesine ve bu tarzdaki hukumler miimasil kanun-
larda da makabline tesmil edilmemekte olmasina 
binaen maddenin ibkasi muvafik goriilmus ve 
yalniz sekle aid bir degisiklik yapilmistir. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis V. M. M. Katib 
Isparta Trabzon Istanbul 

Milkerrem tJnml Sim Day F. Oymcn 

Qorum Gazi Anteb Giimiisane 
Eyyiib Sabri Akgbl A. II. Ayerdem 1). Sakarya 

Izmir Izmir Kayseri 
H. Qdkir K. InanQ N. Kerven 

Mar din Ordu Mus 
R. Erten H. Yalman S. (Jiloglu 

Mus Seyhan Sivas 
$. Ataman Nad Eldeniz R. Ba$ara 

Sivas Yozgad 
Remzi Qiner S. Igbz 
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HttKtfMETtN TEKLM 

1837 numarah ve 4±- VII - 1931 tarihli bina ver
gisi kanununun bazi hiikumlerini degistiren 

kanun layihasi 

MADDE 1 — 1837 numarali ve 4 - VII -1931 
tarihli bina vergisi kanununun 3 ncii maddesi-
nin dokuzuncu fikrasile 6, 8, 15, 18, 21, 22, 23 ve 
27 nci maddeleri ve 28 nci maddenin ikinci fik
rasile 33, 37, 39 ve 41 nci maddeleri asagidaki 
sekilde degistirilmis ve 19 ve 20 nci maddeleri 
hukiimleri kaldirilmistrr. 

Ugiincii maddenin degisen dokuzuncu fikrasi: 
Yangm, feyezan, zelzele, hastaliklar, igtima-

lar, umumi sergiler ve saire gibi sebebler ve ihti-
yaglar dolayisile insa edilen muvakkat mahiyet-
teki binalar (ihtiyacin devami muddetince) ih-
tiyacin devami Dahiliye ve diger alakadar ve-
kaletlerce miigftereken tayin olunur. 

Degisen 8 nci madde : 
Yikilan, yanan veya ikamet ve istimal edile-

mez bir hale gelen ve ikamet ve istimali hususi ka-
nunlara tevfikan menedilen binalarm vergisi mu-
kellef tarafmdan keyfiyeti ihbar igin vilayet hu
susi idareleri varidat dairesine verilecek beyan-
namenin tesadiif ettigi taksiti takib eden taksit-
ten itibaren almmaz. 

Degisen 15 nci madde : 
Belediye hududu iginde bulunan binalarm 

tahriri ve iradlarmm tahmini uger kisilik ko
misyonlar tarafmdan yapilir. Bu komisyonlar 
valiler tarafmdan tayin olunacak bir reisin riya-
setinde biri tahriri yapilan mahallin bagli bu-
lundugu vilayet umumi meclisince digeri bele
diye meclisince kendi azalari arasmdan veya 
harigten segilecek iki zatten terekkiib eder. 
Koylerde yapilacak tahrirler igin bu komisyon-
lara belediye azasi yerine koyiin muhtari aza 
olarak girer. 

Gerek sehir ve kasabalarda, gerek koylerde 
galisacak komisyonlarm azasina nizamname ile 
tayin edilecek merasim dairesinde yemin ettiri-
lir. 

DAHlLtYE VE MALlYE ENCttMENLE-
RlNDEN MUREKKEP MUHTELtT ENCtt-

MENlN DEGlSTlRI^t 

1837 numarah bina vergisi kanununun bazi 
hiikumlerini degistiren kanun layihasi 

MADDE 1 — 1837 numarali bina vergisi ka
nununun 3 ncii maddesinin 9 ncu fikrasile 8, 15, 
18, 21, 22, 23 ve 27 nci maddeleri ve 28 nci mad
denin 2 nci fikrasile 33, 37, 39 ve 41 nci madde
leri asagidaki $ekilde degistirilmis ve 19 ve 20 
nci maddeleri hukiimleri kaldirilmistir. 

tfgiincu maddenin 9 ncu fikrasi: 
Yangm, feyezan, zelzele, hastaliklar, igtima-

lar, umumi sergiler ve sair gibi sebebler ve ih-
tiyaglar dolayisile insa edilen muvakkat ma-
hiyetteki binalar (ihtiyacin devami muddetince). 
(Ihtayacm devami Dahiliye ve diger alakadar 
vekaletlerce mu^tereken tayin olunur). 

Sekizinci madde: 
Yikilan, yanan veya ikamet ve istimal edile-

mez bir hale gelen ve ikamet ve istimali ka-
nunlara tevfikan menedilen binalarm vergileri 
mukellefler tarafmdan keyfiyeti ihbar igin vi
layet hususi idareleri varidat dairesine verile
cek beyannamenin tesadiif ettigi taksiti takib 
eden taksitten itibaren almmaz. 

On besinci madde: 
Belediye hududu iginde bulunan binalarm 

tahriri ve iradlarmm tahmini tiger kisilik ko
misyonlar tarafmdan yapilir. Bu komisyonlar 
valiler tarafmdan tayin olunacak bir reisin ri-
yasetinde biri tahriri yapilan mahallin bagli 
bulundugu vilayet umumi meclisince vilayet 
halkmdan olmak iizere kendi azasi haricinden, 
digeri belediye meclisince kendi azasi arasm
dan veya o belde ahalisinden olmak iizere ha-
rigten segilecek iki zattan terekkiip eder. Koy
lerde-yapilacak tahrirler igin bu komisyonlara 
belediye azasi yerine koyiin muhtari aza olarak 
girer. 

Istanbulda bu komisyonlara Istanbul umumi 
meclisi tarafmdan biri umumi meclis, digeri be
lediye namina olmak iizere iki aza tayin olunur. 

Gerek sehir ve kasabalarda, gerek koylerde 
galisacak komisyonlarm azasma nizamname ile 
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BUTgE ENCttMENlNtN DE&l?TfRt§T 

Bma vergisi hakkindaki 1837 sayili kanunun 
bazt hilkilmlerinin degistirilmesine dair 

kanun layihasi 

MADDE 1 — 1837 numarali bina vergisi 
kanununun 3 ncii maddesinin 9 ncu fikrasile 
8, 15, 18, 21, 22, 23 ve 27 nci maddeleri ve 28 
nci maddenin 2 nci fikrasile 33, 37, 39 ve 
41 nci maddeleri asagidaki sekilde degistiril-
mis ve 19 ve 20 nci maddeleri hiikumleri kaldi-
rilmi§tir: 

tJgiincu maddenin 9 ncu fikrasi: 
Muhtelit enciimenin aynen. 

Madde 8 : 
Muhtelit enciimenin 8 nci maddesi aynen. 

Madde 15 : 
Muhtelit ensiimenin 15 nci maddesi aynen. 

( S. Sayisi 
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Degisen 18 nci madde : 
Alakadarlar, ihbarnamenin almdigi giinii ta-

kib eden giinden itibaren bir ay iginde itiraz ede-
bilirler. Itiraz istidalari mahallin hususi muha
sebe miidiiriine veya en biiyiik memuruna veri-
lir. Bu itiraznameler en geg on bes gun iginde 
istinaf komisyonuna gonderilir. 

Hususi idareler tahakkuk memurlan da tah-
rir ve tahmin cetvellerinin kendilerine verildigi 
tarihi takib eden giinden itibaren bir ay iginde 
mahallin en biiyiik hususi muhasebe memuru 
vasrtasile 21 nci maddede yazili istinaf komisyo
nuna bir itirazname verebilirler. Bu itirazlar, ki-
sa mucib sebeblerile birlikte miikellefe teblig 
olunur. Miikellef, bu itiraza karsi bir diyecegi 
varsa tebligi takib eden giinden itibaren bir ay 
iginde yazi ile istinaf komisyonuna bildirir. 

Miiddeti iginde itiraz edilmedigi takdirde tah
min olunan iradlar katilesir. 

Degisen 21 nci madde : 
Istinaf komisyonu mahallin en biiyiik miil-

kiye memurunun veya tevkil edecegi zatin re-
isligi altmda mahallin en biiyiik mal memuru ve
ya tevkil edecegi zat ile biri belediye meclisince 
kendi azasi arasmdan, digeri mahalli ticaret oda-
si tarafmdan segilecek birer zatten terekkiib 
eder. Ticaret odasi bulunmayan yerlerde dor-
diincii azayi da belediye meclisi seger. Bu ko-
misyonun muvazzaf memurlardan gayri azasma 
da nizamname ile tayin edilecek merasim daire-
sinde yemin ettirilir. 

Her kaza ve vilayet merkezinde bir istinaf 
komisyonu bulunur. Biiyiik vilayet merkezlerin-
de Dahiliye vekaletinin miisaadesile miiteaddid 
istinaf komisyonlari teskil olunabilir. Istanbul-
da en biiyiik malmemuru yerine varidat miidiir-
leri veya tevkil edecekleri memurlar istinaf ko-
misyonunda bulunurlar. 

8 — 
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tayin edilecek merasim dairesinde yemin ettiri
lir. 

On sekizinui madde , 
Alakadarlar, ihbarnamenin almdigi giinii ta

kib eden giinden itibaren bir ay iginde itiraz ede-
• bilirler. Itiraz istidalari mahallin hususi muha

sebe miidiiriine veya vilayetlerde valilere ve ka-
zalarda kaymakamlara verilir. Bu itirazname
ler en geg on be§ giin iginde istinaf komisyonuna 
gonderilir. 

Hususi idareler tahakkuk memurlan da tah-
rir ve tahmin cetvellerinin kendilerine verildigi 
tarihi takib eden giinden itibaren bir ay iginde 
mahallin en biiyiik idare reisine bir itirazname 
verebilirler. Bu itirazlar idare reisi tarafmdan 
istinaf komisyonuna gonderilir. Istinaf komis-
yonunca kisa mucib sebeplerile birlikte itirazna
me miikellefe teblig olunur. Miikellef bu iti
raza karsi bir diyecegi varsa tebligi takib eden 
giinden itibaren bir ay iginde yazi ile istinaf ko
misyonuna bildirir. 

Miiddeti iginde itiraz edilmedigi takdirde tah
min olunan iratlar katilesir. 

Yirmi birinci madde : 
Istinaf komisyonu mahallin en biiyiik idare 

reisini veya tevkil edecegi zatin reisligi altmda 
mahallin en biiyiik malmemuru ve en biiyiik hu
susi muhasebe memuru veya her birinin tevkil 
edecekleri zatlar ile bir belediye meclisince ken
di azasi arasmdan, diger mahalli ticaret odasi 
tarafmdan segilck birer zattan terekkiib eder. 
Ticaret odasi bulunmayan yerlerde bes,inci aza
yi da belediye meclisi seger. Bu komisyonun mu
vazzaf memurlardan gayri azasma da nizamna
me ile tayin edilecek merasim dairesinde yemin 
ettirilir. 

Her kaza ve vilayet merkezinde bir istinaf 
komisyonu bulunur. Biiyiik mmtakalarda Dahi
liye vekaletinin miisaadesile miiteaddid istinaf 
komisyonlari teskil olunabilir. Istanbulda en 
biiyiik malmemuru yerine varidat miidurleri 
veya vekil edecekleri memurlar ve en biiyiik 
hususi muhasebe memuru yerine hesab i§leri 
miidiirii veya vekil edecegi zat ve Istanbul vi-
layetinin belediye hududu dahilindeki kazala-
rmda hususi muhasebe memuru yerine belediye 
hesab i§leri miidiirii veya memuru veya bunla-
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Madde 18 : 
Muhtelit enciimenin 18 nci maddesi aynen. 

Madde 21 : 
Istinaf komisyonu, mahallin en btiyiik idare 

reisinin veya tevkil edecegi zatm reisligi al-
tinda mahallin en biiyiik malmemuru veya tev
kil edecegi zat ile biri belediye meclisince ken-
di azasi arasindan, ikisi mahalli ticaret odasi 
tarafindan segilecek zatlardan terekkiip eder. 

Ticaret odasi bulunmayan yerlerde son iki 
azayi da belediye meclisi seger. Bu iki aza ti
caret odasi azasi arasmdan veyahud o belde 
ahalisinden olmak iizere harigten de segilebi-
lir. Bu komisyonun muvazzaf memurlarmdan 
gayri azasma nizamname ile tayin edilecek me-
rasim dairesinde yemin ettirilir. 

Her kaza ve vilayet merkezinde bir istinaf 
komisyonu bulunur. Biiyiik mmtakalarda Da-
hiliye vekaletinin musaadesile miiteaddit isti
naf komisyonlari teskil olunabilir. istanbulda 
en biiyiik malmemuru yerine Varidat tahakkuk 
mudurleri veya tevkil edecekleri memurlar is
tinaf komisyonunda bulunurlar. 
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Degisen 22 nci madde: 
Istinaf komisyonlan hususi idareler varidat 

tahakkuk memurlari tarafmdan tevdi edile-
cek itiraznameleri, tevdileri tarihinden itiba-
ren en geg iig ay iginde tetkik ederek bir ka-
rara baglar ve varidat dairesine iade ederler. 

Komisyonlar, itiraznamelerin tetkiki srra-
sinda, muterizler tarafmdan istenir, veya ko-
misyonca liizum goriiliirse kendilerini veya ko-
misyon huzurunda sifahen veya ihtiyar heyet-
leri mazbatalarile gryaben vekil gosterecekleri 
kimseleri dinlemek ve icabi halinde binayi mu-
ayene ve vaziyetini tahkik etmek suretile kara-
rini vermekle mukelleftir. 

Tayin ve teblig olunan giinde komisyonda 
hazir bulunmayan miikelleflerin dinlenme hak-
ki diiser. 

Istinaf komisyonlan, hususi idare tahak
kuk memurlari tarafmdan vaki itirazlarm ki-
sa mucib sebeblerile birlikte miikellefe teblig 
edilmis olub olmadigmi da tetkika mecburdur. 
Bu nokta anlasilmadikca karar veremezler. 

Istinaf komisyonlan, , tarn salahiyeti haiz 
olub itiraz edilmeyen cihetleri dahi tetkik ile 
karara baglarlar. 

Istinaf komisyonlarmm kararlan, husui 
idare varidat memurlari tarafmdan kararlann 
kendilerine tevdii tarihinden itibaren bir ay 
iginde alakadarlara teblig olunur. Kanuni 
muddeti iginde temyiz edilmeyen kararlar ka-
tilesir. 

Degisen 23 ncii madde: 
Istinaf komisyonu kararlan alakadar mii-

kellefler veya husui idare varidat memurlari 
tarafmdan on sekizinci maddedeki usul daire-
sinde temyiz olunabilir. Temyiz muddeti miikel-
lefler igin istinaf komisyonu kararlannm ken
dilerine teblig olundugu ve hususi idare me
murlari igin kararlarm varidat dairesine geldi-
gi gunii takib eden giinden itibaren on bes 
giindiir. 

Temyiz istidalari verildigi tarihten itibaren 
bunlara muteallik evrak ile beraber en geg bes 
gun iginde merkezde miitesekkil komisyona 
gonderilir. 
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rm tevkil edecegi zat Istinaf komisyonunda 
bulunurlar. 

Yirmi ikinci madde: 
Istinaf komisyonlan, kendilerine tevdi olu-

I nan itiraznameleri, tevdileri tarihinden itiba
ren en geg iig ay iginde tetkik ederek bir ka
rara baglar ve varidat dairesine iade ederler. 

Komisyonlar, itiraznamelerin tetkiki sira-
sinda, muterizler tarafmdan istenir, veya ko-
misyonca liizum goriiliirse kendilerini veya ko-
misyon huzurunda sifahen veya ihtiyar heyet-
leri mazbatalarile gryaben vekil gosterecekleri 
kimseleri dinlemek ve icabi halinde binayi mu-
ayene ve vaziyetini tetkik etmek suretile kara-
rmi vermekle mukelleftir. 

Tayin ve teblig olunan gunde komisyonda 
hazir bulunmayan miikelleflerin dinlenmek hak-
ki diiser. 

Istinaf komisyonlan, hususi idare tahak
kuk memurlari tarafmdan vaki itirazlarm ki-
sa mucib sebeblerile birlikte miikellefe teblig" 
edilmis olup olmadigini da tetkika mecburdur. 
Bu nokta anlasilmadikca karar veremezler. 

Istinaf komisyonlan, tarn salahiyeti haiz-
dir, itiraz edilmeyen cihetleri dahi tetkik ile 
karara baglarlar. 

Istinaf komisyonlarmm kararlan, hususi 
I idare varidat memurlari tarafmdan kararlarra 
j kendilerine tevdii tarihinden itibaren en geg 

bir ay iginde alakadarlara teblig olunur. Ka
nuni muddeti iginde temyiz edilmeyen karar
lar katilesir. 

Yirmi ugiincu madde: 
Istinaf komisyonu kararlan alakadar mii-

kellefler veya hususi idare varidat memurlari 
tarafmdan on sekizinci maddedeki usul daire-
sinde temyiz olunabilir. Temyiz muddeti mtt-
kellefler igin istinaf komisyonu kararlarmm 
kendilerine teblig olundugu ve hususi idare me
murlari igin kararlarm varidat dairesine geldi-
gi gunii takib eden giinden itibaren on bes giin
diir. 

Temyiz istidalari verildigi tarihten itiba
ren bunlara muteallik evrak ile beraber en geg 
bes giin iginde merkezde miitesekkil komsiyo-

I na gonderilir. 
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Madde 22 : 
Muhtelit enriimenin 22 nci maddesi aynen. 

Madde 23: 
Istinaf komisyonu kararlan, alakadar mii-

kellefler veya hususi idare varidat memurlari 
tarafmdan 18 nci maddedeki usul dairesinde 
temyiz olunabilir. Temyiz miiddeti miikellefler 
igin istinaf komisyonu kararlarmm kendile-
rine teblig olundugu ve hususi idare mmeurlari 
igin kararlarm varidat dairesine geldigi gunii 
takib eden gunden itibaren otuz giindiir. 

Temyiz istidalan verildigi tarihten itibaren 
bunlara miiteallik evrak ile beraber en gee, bes 
giin i§inde merkezde miitesekkil komisyona gon-
derilir. 

Temyiz komisyonu her iigii de maasli olmak 
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Temyiz komisyonu bir reisle iki azadan te-
rekkiib eder. Reis ve azalarm hukuk ve siya-
sal bilgiler okulasmdan veya ticaret pkulasi-
nin yiiksek kismmdan mezun olmalari sart-
trr. Komisyon reisi Adliye vekaletince en asa-
gi ifcLnci smif hakim vasfmi haiz zatler arasin-
dan gosterilecek iig namzed iginden ve birer aza-
si Maliye ve Iktisad vekaletlerince en az iig se-
ne muddetle altinci veya daha yukan derece-
deki Maliye ve iktisad vekaleti memuriyetle-
rinde bulunmus zatler arasmda gosterilecek ke-
za iig namzed iginden Maliye vekili tarafmdan 
tayin olunur. Temyiz komisyonuna tayin edi-
lecek olanlar bu vazifeden baska hig bir va-
zife alamazlar. 

Temyiz komisyonu, tahrir ve tadil muame-
lelerinde tatbikatin kanun ve nizamname hii-
kiimlerine uygun olub olmadigmi tetkik eder. 
Tahmine itiraz edilmisse gerek mevcud vesika-
lardan gerek mahallinden sormak suretile elde 
edecegi malumattan hasil olacak kanaatlara 
gore tahmin edilen iradin hakikate uygun bu-
lunub bulunmadigmi da arastirmaga salahi-
yetlidir. 

Temyiz komisyonu bozdugu karar lan bozul-
ma sebeblerini zikrederek istinaf komisyonuna 
geri gonderir. istinaf komisyonlan, bozma ka-
rarina uyarak bozma muamelelerini temyiz ka-
r a n dairesinde tamamlar ve evraki tasdik edil-
mek iizere Temyiz komisyonuna gonderir. 

Ancak tehmine miiteallik nakizlarda isti
naf komisyonu israr edebilir. Temyiz komisyo
nu tekrar nakzederse istinaf komisyonu itti-
baa mecburdur. 

Temyiz komisyonu tetkiklerini evrakm gel-
mesinden itibaren en geg iig ay iginde bitir
mekle mukelleftir. Komisyon karar lan hususi 
idareler varidat idaresi tarafmdan kararlarm 
almdigi tarihten itibaren on gun ignde alaka-
darlara teblig olunur. 

Degisen 27 nci madde: 
Bir sehir, kasaba veya koyiin tamammda 

veyahud bir mahalle meydan ve sokagmda bu-
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Temyiz komisyonu bir reisle iki azadan te-
rekkiip eder. Reis ve azalarm hukuk ve siyasal 
bilgiler okulasmdan veya ticaret okulasmm 
yiiksek kismmdan mezun olmalari sarttir. Tem
yiz komisyonunim reis ve azasi Adliye ve
kaletince en asagi ikinci smif hakim vasfmi ha
iz olarak gosterilecek iig namzet arasmdan ve 
Maliye, Dahiliye vekaletlerince en az iic sene 
miiddetle altmci veya daha yukan derecede 
Maliye ve Dahiliye memuriyetlerinde bulunmus 
olanlardan gosterilecek iiger namzed arasmdan 
Icra Vekilleri Heyetince secilir. 

Temyiz komisyonu, tahrir ve tadil muamele-
bu vazifeden baska hig bir vazife alamazlar. 

Temyiz komisyonu, tahrir ve tadil muamele-
lerinde tatbikatm kanun ve nizamname hiikiim-
lerine uygun olup olmadigrni tetkik eder. Tah
mine itiraz edilmisse gerek mevcud vesikalar-
dan gerek mahallinden sormak suretile elde ede
cegi malumattan hasil olacak kaanatlara gore 
tahmin edilen iradin hakikata uygun bulunup 
bulunmadigmi da arastirmaga salahiyetlidir. 

Temyiz komisyonu bozdugu karar lan bozul-
ma sebeblerini zikrederek istinaf komisyonuna 
geri gonderir. istinaf komisvonlan, bozma ka-
rarma uyarak bozma muamelelerini temyiz ka-
r a n dairesinde tamamlar ve evraki tasdik edil-
mek iizere Temyiz komisyonuna gonderir. 

Ancak tahmine miiteallik nakizlarda istinaf 
komisyonu israr edebilir. Temyiz komisyonu tek
rar nakzederse istinaf komisyonu ittibaa mec
burdur. 

Temyiz komisyonu, tebliglerini dogrudan 
dogruya vilayetler vasitasile yapar. 

Temyiz komisyonu tetkiklerini evrakm gel-
mesinden itibaren en geg iic ay icinde bitirmekle 
mukelleftir. Komisyon karar lan hususi idare
ler varidat idaresi tarafmdan kararlarm almdi
gi tarihten itibaren on gun iginde alakadarlara 
teblig olunur. 

Yirmi yedinci madde : 
Bir sehir, kasaba veya koyiin tamammda ve

ya bir mahallesinde veya meydanmda veyahud 

( S. Sayisi : 80 ) 
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iizere bir reis ve iki azadan terekkiib eder. Reis 
ve azalarm Hukuk fakiiltesinden yahud Siya-
sal bilgiler okulundan veya Ticaret okulunun | 
yiiksek kismmdan mezun olmasi sarttir. Tem
yiz komisyonunun reis ve azasi Adliye vekale-
tince en asagi ikinci smif hakim vasfini haiz 
olarak gosterilecek iig namzed ile Maliye, Da-
hiliye vekaletlerince en az tig sene miiddetle 
6 nci veya daha yukari derecede Maliye ve Da-
hiliye memuriyetlerinde bulunmus olanlardan 
gosterilecek tiger namzed arasmdan icra Vekil-
leri Heyetince segilir. 

Temyiz komisyonu Maliye vekaletinin mura-
kabesi altmdadir. 

Temyiz komisyonu reis ve azalari muallim-
lik te dahil olmak iizere baska bir vazife ala-
mazlar. 

Temyiz komisyonu tahrir ve tadil muamele-
lerinde tatbikatm kanun ve nizamname htiktim-
lerine uygun olub olmadigini tetkik eder. Tah-
mine itiraz edilmis ise gerek mevcud vesika-
lardan gerek mahallinden sormak suretile elde 
edecegi malfimattan hasil olacak kanaatlara 
gore tahmin edilen iradm hakikate uygun bu-
lunub bulunmadigmi da arastirmaga salahiyet-
lidir. 

Temyiz komisyonu bozdugu kararlan, bozul-
ma sebeplerini zikrederek istinaf komisyounna ge-
ri gonderir. istinaf komisyonlan, bozma kara-
rma uyarak bozma muamelelerini temyiz karari 
dairesinde tamamlar ve evraki tasdik edilmek 
iizere temyiz komisyonuna gonderir. 

Ancak tahmine miiteallik nakizlarda istinaf 
komisyonu israr edebilir. Temyiz komisyonu tek-
rar nakzederse istinaf komisyonu ittibaa mec-
burdur. 

Temyiz komisyonu, tebliglerini dogrudan dog-
ruya vilayetler vasitasile yapar. Temyiz komis
yonu tetkiklerini evrakin gelmesinden itibaren en 
gee iig ay iginde bitirmekle miikelleftir. 

Komisyon kararlan hususi idareler varidat 
idaresi tarafmdan kararlarmm almdigi tarihten 
itibaren on gun iginde alakadarlara teblig olu-
nur. 

Madde 27 : 
Muhtelit encumenin 27 nci maddesi aynen 
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lunan binalarm iradlan her hangi bir sebeble 
% 15 nisbetinde artar ve eksilirse on senede 
bir yapilacak umumi tahrirden maada mukel-
leflerden bir veya bir kagmm veya hususi ida-
reler varidat memurlarmm talebleri iizerine ta
dilat yapilir. 

Bu tadilatm icrasi, meydan ve sokaklarda 
bulunan binalar igin belediye hududu dahilin-
de olan yerlerde belediye ve koylerde koy he-
yeti mazbatasi iizerine vilayet idare heyetleri 
kararile ve bunlar haricindeki mahaller igin 
belediye veya koy heyeti mazbatalari iizerine 
idare heyetinin karari ve Dahiliye vekaletinin 
mezuniyeti ile yapilir. 

Bununla beraber Jier hangi bir miikellefin 
kendi binalan hakkmda vaki olacak talebleri 
nazari itibare almrr. Vaki talebin muhik olma-
digr temyiz komisyonu kararile tahakkuk et-
tigi takdirde tadilat komisyonunun bu is do-
layisile yapilmis masraflari, muracaat sahi-
bine tazmin ettirilir. 

Bu kanunun nesrinden sonra umumi tahrir 
neticelerinin meriyete girdigi yerlerde meriyet 
tarihinden itibaren iig sene gegmedikce miinfe-
rid tadilat istenemez. Kayid hatalan her za-
man diizeltilebilir. 

28 nci maddenin degisen ikinci fikrasi: 
Bu komisyonlar belediye hududu iginde bu

lunan binalar igin mahallin en biiyiik hususi 
muhasebe memuru tarafindan, tahakkuk memu-
ru olmayan yerlerde hususi idare varidat me-
murlari arasmdan segilecek bir memurun reis-
liginde belediye meclisince biri kendi azasi ara
smdan digeri tadilat yapilacak sehir ve kasa-
ba halkmdan ve belediyede de vazifesi olmayan-
lar arasmdan segilecek birer zattan terekkiib 
eder. 

Koylerde bulunan binalar igin tadilat ko
misyonu, koyiin tabi bulundugu merkezin en 
biiyiik hususi muhasebe memuru tarafmdan 
yukari fikradaki sartlar dairesinde segilecek 
varidat memurunun reisligi altmda koy muhtari 
ile ihtiyar heyeti tarafmdan koy halkmdan se
gilecek bir zattan terekkiib eder. Icab eden yer
lerde muteaddid komisyonlar teskil olunur. 
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sokaginda bulunan binalarm iratlan her hangi 
bir sebeple yiizde 15 nisbetinde artar ve eksi
lirse on senede bir yapilacak umumi tahrirden 
maada miikelleflerden bir veya bir kagmm veya 
hususi idareler varidat memurlarmm talepleri 
iizerine tadilat yapilir. 

Bu tadilat; belediye smiri iginde olan mey
dan ve sokaklardaki binalar igin belediye encii-
menlerinin ve koydekiler iginde de koy ihtiyar 
meclislerinin tanzim edecekleri mazbatalar iize
rine vilayet idare heyetleri kararile ve bunlar 
haricindeki mahaller igin de belediye enciimen-
lerinin veya koy ihtiyar meclislerinin mazbatasi 
iizerine vilayet idare heyetlerinin karari ve Da
hiliye vekaletinin iznile yapilir . 

Bununla beraber her hangi bir miikellefin 
kendi binalan hakkmda vaki olacak talepleri na
zari itibare alinir. Vaki talebin muhik olmadigi 
temyiz komisyonu kararile tahakkuk ettigi tak
dirde tadilat komisyonunun bu is dolayisile ya
pilmis masraflari, muracaat sahibine tazmin et
tirilir. 

Bu kanunun nesrinden sonra umumi tahrir 
neticelerinin meriyete girdigi yerlerde meriyet 
tarihinden itibaren iig sene gegmedikge miinfe-
rid tadilat istenemez. Kayid hatalan her za-
man diizeltilebilir. 

Yirmi sekizinci maddenin 2 nci fikrasi : 
Bu komisyonlar, belediye hududu iginde bu

lunan binalar igin, mahallin en biiyiik idare re-
isinin; Maliye veya tahakkuk memurlugu vazi-
fesini yapmayan hususi idare, memurlan ara
smdan segecegi bir memurun reisliginde bele
diye meclisince bir kendi azasi arasmdan digeri 
tadilat yapilacak sehir ve kasaba halkmdan ve 
belediyede vazifesi olmayanlar arasmdan segile
cek birer zatten terekkiip eder. 

Koylerde bulunan binalar igin tadilat komis
yonu, koyiin tabi bulundugu merkezin en biiyiik 
hususi muhasebe memuru tarafmdan yukari fik
radaki sartlar dairesinde segilecek varidat me
murunun reisligi altmda koy muhtari ile ihtiyar 
meclisi tarafmdan koy halkmdan segilecek bir 
zatten tesekkiil eder. Icab eden yerlerde mii-
teaddid komisyonlar teskil olunur. 
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Madde 28 : 
Muhtelit enciimenin 28 nci maddesi aynen 
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Degisen 33 ncii madde : 
Tadilat komisyonlari kararlarma vaki itiraz-

lar 21 nci maddede yazili istinaf komisyonlari 
tarafindan 22 nci maddede yazili sekilde tetkik 
edilerek karar altma almrr. Bu kararlar da hu-
susi idare varidat memuruna tevdi ve onnn ta
rafindan ihbarname ile alakalilara teblig olu-
nur. 

Degisen 37 nci madde: 
Tevdi edilen evrak iizerindeki tetkikati maze-

retsiz 23 ve 34 ncii maddelerde yazili miiddetler 
iginde bitirmeyen komisyonlar reis ve azalari-
nrn derhal vazifelerine nihayet verilmekle bera-
ber haklannda ihmal sugundan takibat yapilrr. 

Degisen 41 nci madde : 
Bu kanun mucibince umumi tahrir, sehir, ka-

saba ve koy cuziitamlarma gore meriyete ko-
nur. 

Niifusu 40 000 den fazla olan sehirlerde va-
liler mevkiin vaziyet ve icablarmi gbz bniine 
alarak bu sehirleri nihayet iig ciiziitama ayirma-
ga salahiyetlidir. Bu takdirde muaddel 24 ncii 
madde mucibince itiraz tetkikati biten her ciizii-
tamda yeni tahrir neticeleri meriyete girer. 

Kanunun umumi tahrire miiteallik hiikiimleri 
kararrn mahallinde ilanmdan itibaren tatbik 
olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1936 tari-
hinden muteberdir. 
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Otuz iieuncii madde : 
Taclilat komisyonlari kararlarma vaki itiraz-

lar 21 nci maddede yazili istinaf komisyonlari 
tarafindan 22 nci maddede yazili sekilde tetkik 
edilerek karar altma alinir. Bu kararlar da 
hususi idare varidat memuruna tevdi ve onun 
tarafindan ihbarname ile alakalilara teblig olu
nur. 

Otuz yedinci madde : 
Tevdi edilen evrak iizerindeki tetkikati ma-

zeretsiz 22, 23 ve 34 ncii maddelerde yazili 
miiddetler icmde bitirmeyen komisyonlar reis ve 
azalarinm derhal vazifelerine nihayet verilmek
le beraber haklarrnda ihmal sucundan takibat 
yapilrr, 

Kirk birinci madde : 
Bu kanun mucibince umumi tahrir, sehir, ka-

saba ve koy cuziitamlarma gore meriyete ko-
nur. 

Niifusu 40 000 den fazla olan sehirlerde ve 
Istanbul belediye hududlan dahilindeki kazalar-
da valiler, mevkiin vaziyet ve icablarmi goz 
bniine alarak bu yerleri nihayet iic ciiziitama 

I ayirmaga salahiyetlidir. Bu takdirde muaddel 
24 ncii madde mucibince itiraz tetkikati biten 
her ciiziitamda yeni tahrir neticeleri meriyete 
girer. 

Kanunun umumi tahrire miiteallik hiikiim
leri kararin mahallinde ilanmdan itibaren tat
bik olunur. 

Muvakkat madde : 
Halen temyiz komisyonu reis ve azaligmi 

yapmakta bulunanlarm haklari mahfuz olup 
bunlar hakkmda 23 ncii maddedeki vasrflar 
aranmaz. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1936 ta-
rihinden muteberdir. 
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Madde 33 : 
Muhtelit enciimenin 33 ncii maddesi aynen 

Madde 87 : 
Tevdi edilen evrak iizerindeki tetkikati ma-

zeretsiz 22, 23 ve 34 ncii maddelerde yazili miid-
detler icinde bitirmeyen komisyonlar reis ve aza-
larmm vazifelerine nihayet verilmekle beraber 
haklarmda ihmal sugundan takibat yapilir. 

Madde 41 : 
Muhtelit enciimenin 41 nci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE — Temyiz komisyonu 
reis ve azalari hakkmdaki 23 ncii maddede ya
zili kayitler isbu kanunun meriyete girdigi ta-
rihten sonra yeniden tayin edileceklere samildir. 
Halen mevcud reis ve azalara, bu vazifelerde 
kaldiklan miiddetge maas. yerine iicret de verile-
bilir. 

MADDE 2 — Aynen kabul 
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MADDE 3 — Bit kanunun hukmiinu yerine MADDE 3 — Bu kanunun hukmiinu yerine 
getirmege Dahiliye ve Maliye vekilleri memur- getirmege Dahiliye ve Maliye vekilleri memur-
dur. dur. 

31 - X - 1935 I 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. I 

/. Inonil $. Saracoglu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. Mai. V. 

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

S. Ankan A. CeMnkaya G. Bayar 
S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam liana Tarhan Muhlis Erkmen j 
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MADDE 3 — Aynen kabul 
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S. Sayisi: 85 
Ogretici ve teknik filimler hakkinda kanun layihasr ve Gum-
ruk ve inhisar, iktisad, Sihhat ve igtima? muavenet, Adliye, 

Maarif, Dahiliye, Maliye ve Butge encumenleri 
mazbatalan (1/141) 

T. C. 
Ba§vekalet 25 - IV - 1935 

Kararlar mudilrlugu 
Swyi : 6/1159 

B. M. Yiiksek Reisligine 

Ogretici ve teknik filimler hakkinda ikt:sad vekilligince hazirlanan ve k r a Vekilleri 
Heyetince 1 1 - I V - 9 3 5 de tadilen Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi 
mucibesile birlikde Yiiksek huzurlanna sunulmu§tur efendim. 

Ba§vekil 
/ . inonii 

Devlet daireleri tarafindan getirilecek ogretici filmlerin, resimsiz olarak ithali hakkmdaki 
kanun projesi esbabi mueibesi 

Kurmaga ugrastigimiz milli iktisad yapisi ve memleketin iktisadi kalkinma savasi, her zaman 
muhim olan ihracat isini giiniin en muhim milli meselelerinden biri haline getirmektir. 

Milli sayin kiymetini muhafaza demek olan paramizm kiymetini korumak, iktisadi ekipmammiz 
igin harigten ithale mecbur oldugumuz alet ve makinelerin bedellerini odemek, memlekette 
amac edinilen devamli, inkisafli refahi kurabilmek igin, dayandigimiz en miihim vasita, ihracati-
mizdir. 

Iktisadi alanda rasyonal bir ilerlemeyi, ancak, rasyonal bir ihracat ile temin edebiliriz. Eas-
yonal bir ihracat ise, teskilat, etrafli miisbet bilgiye, ekme, yetistirme, islah etme, toplama, ayir-
ma, nakletme, muhafaza etme, kredi bulma ve piyasalara planli sekilde sevketme teknigine isti-
nad edebilen ihracattir. 

Bu teknigi, asgari zamanda memlekette biitiin alakadarlar arasinda yaymak mecburiyetindeyiz. 
Qahsmamizda, bu hususta en ileri gitmis memleketlerin tecrtibe ve kullandiklari vasitalardan ve 
bu gun erismis olduklan tekamul safhalarmin tetkikinden istifade etmeye mecburuz. 

Verimli seri ,neticeler elde edebilmek i§in 
Miistahsilin, mutavassitin, mustehlikin, ihracatejnm bu liizum iizerine samimi alakasinin eelbi 

ve bizimle elbirligi yapmasmm temini ve bu is ile ugrasacak biitiin memurlarm elde edilmek iste-
nilen gayeyi ve gidilecek yollari daima en canli bir sekilde gozlerinin oniine getirebilmeleri lazimdir. 

Mevzubahs olan sey, mazi ile, fena goreneklerle, alakasizliklarla miicadele ve isin ferdi ve milli 
noktadan ehemmiyeti, azameti, miistaceliyeti hususunda kati ve samimi bir kanaat tesisidir. Ticari 
noktadan milli terbiyede bir inkilab meselesidir. 

Bu suretle, randimanli bir hareket, devamli bir kalkinma viicude ^etirebilmek igin yalniz soz 
ve yazi vasitalanni kullanmak kaf i degildir. Tazyik edici tedbirlerse, halkm bir miiddet sonra pas-
sif bir cebhe teskil etmesile bittigi her iilkede tecriibe ile sabit olmustur. Sebebi; iktisadi islerin ma-
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hiyetidir. Alman tedbirlerin ve gosterilen yollann, ne kadar kendi menfaatlerine uygun oldugunu 
canli bir halde kendilerine gostermek lazimdir. 

Ileri kulturlii memleketlerde bu gayeleri temin ic,in sureti mahsusada muracaat edilen vasita og-
retici filimlerdir. 

Yeni Italya bu kabil filimleri koy koy alakadarlara gostermek ve konferanslarla izah etmek icjn 
seyyar mektebler tesis etmiijtir. tglerinde paror, amplifikator ve sesli filim tesisatli hususi otomo-
biller viicud bulmustur. 

Gayet tez bir zirai inkilab ve ayni zamanda biiyuk bir srnai hayat tahakkuk ettirmis olan Kana-
danin, bizim Tiirkofise muadil olan teskilatmda bir « Gouverment Pictures Bureau » vardir ki, bu 
kabil filimleri imal ve tevzi ve teshir ile ugrasir. tngilterede Colonial tnst i tut ' de bu tarzda filim
ler igin hususi bir seksiyon vardir. Avustralyada mahsullerin tasnif, ambalaj, yetisme, yetistirme, 
manipulasyon, sevketme teknigine dair filimler ihzar ve gosterme, ticari kalkmma vasitalarinm en 
kuvvetlisi olarak ileri suriilmiistur. Almanyada muhtelif miiesseseler bu isle ugrasir. Merkezi Briik-
selde kurulmus olan Universite Cinegraphique Internationale bir gok memleketlerde ve bilhassa la
tin memleketlerinde bu kabil filimleri bir plan dahilinde gostermek ic,in teskilata maliktir. 

Memleketimizde gerek miistahsilin, gerek tiiccar, gerek mutavassit, gerekse tatbikatta vazife ala-
cak memurlarm ve sureti umumiyede is aleminin, istandardizasyon, teskilatlandirma, Marketig de-
nen satisa sevk iqin toplu ve planli sekilde satisa sevketmek meseleleri iizerine en ameli sekilde 
dikkat nazarlarmi teksif igin, bu kabil filimlerin memleketimizc vasi nisbetlerde girmesini vc bii-
tiin sinemalarda muntazaman gosterilmesini teminde biiyiik menfaat vardir. 

Umumiyetle, actualite, arasmda da gosterilebilecek kisa ve tarn pargalar halinde olan bu kabil 
filimler, sureti umumiyede iki gruba ayrilmaktadir: 1) Umumi ogretici filimler, 2) Teknik ogretici 
filimler. Italyada, Almanyada ve diinyanin bir gok biiyiik, beledi hakimiyet fazla sehirlerinde, si
nemalarda esas filimden evvel bir ogretici filim gosterilmesi mecburiyeti tesis edilmistir. Sinemalar 
sureti umumiyede yukandaki grublardan birinciye dahil olan filimleri tercih etmislerdir. 

Ikinci gruba dahil filimler ise umumiyetle Devlet daireleri ve milli hedefli enstitiisyonlar tara-
findan celb ve gosterilmektedir. 

Ticari noktadan bu kabil filimleri celble miikellef olan daire Iktisad vekaleti biinyesinde Tiirko-
fistir. 

Bu miilahazalarla tanzim edilmis ve Tiirkofisin istihsal sahalannda, ticaret merkezlerinde gos-
tertebilmesini temin ve gumriiklerimizdeki bazi filimlerini de oniimiizdeki mayis ayinda toplanacak ti
caret odalari kongresinde irae ettirebilmesi maksadile bir de muvakkat madde eklenmis olan kanun 
layihasi zirde arzedilmistir. 

Gumrtik ve inhisarlar encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
G. In. Encumeni 
Karar No. 11 29 -V-1935 
Esas No. 1/141 

Yuksek Baskanliga 

Iktisad vekilligince hazirlanan ve Icra Ve- lari da bulunduklan halde okundu ve konusuldu: 
killeri Heyetince degi^tirilerek 25 - V -1935 ta- Hukumetin mucib sebebler mazbatasinda 
rih ve 6/1159 sayi ile Yuksek Meclise gonderilen Devlet daireleri tarafindan, getirilecek ogretici 
ve Baskanliktan enciimenimize verilen kanun la- ve teknik sinema filimlerinden, giimruk resmi-

yihasi encumenimizin 20 - V -1935 teki toplanti- nin alinmamasmin hangi maksatla istenildigi 
sinda Iktisad, Gumriik ve inhisarlar miistesar- belli edildigi halde kanun layihasi daha genis 
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tutularak sinemacilarin gostermege mecbur ola-
caklari o gibi filimleri de c,erc,evesi igine almistir. 

Miizakerede beraber bulunan Iktisad, Giim-
riik ve inhisarlar miistesarlarindan alinan izah-
lara gore, istihsal mintakalarimizda ekme, ye-
tistirme, toplama, isleme, saklama, sandikla-
ma ve gonderme gibi islerin teknik usullerini 
bedava sinemalarla halka, mahallerinde ogret-
mek ve bu yolda Qalisarak ulusal is ve iktisad 
hareketlerini rasyonellestirmek i^in yalniz Hiiku-
metin getirecegi ogretici ve teknik filimlerle bun-
lara mahsus olan cihazlarcn giimriiksiiz ge§iril-
mesi giimriik muafiyet prensiblerine uygun go-
riilmustur. 

Sinemacilar, esas filimden ewel aktiialite 
arasinda, isle alakasi bulunmayan bir simf hal
ka gelisi giizel ve maksadsrz ve para ile her 
hangi bir teknik filim gostermege mecbur tutul-
makla Iktisad vekaletinin giitttiigu. yiiksek mak-
sad elde edilemez. Bununla beraber sinemacila
rin uzun ve devamli teknik filimler gosterme
ge mecbur tutulmalari da, sinemalarin ragbet 
ve ticaretine ket vereceginden dogru gorulemez. 
Bunun igindir ki yalniz Devlet daireleri tara-
findan getirilecek ve kendi vasrta ve cihazlarile 
mahallerinde bedava gosterilecek olan teknik ve 
ogretici filim ve cihazlarmin giimruksiiz ge^iril-

mesi enciimenimizce kabul edilmis ve birinci 
madde ona gore yapilmistir. 

Layihanin ikinci maddesinde sinemacilardan 
teknik filim gostermek meoburiyeti kaldirila-
rak esas filimden evvel yalniz ogretici bir filim 
gostermekle miikellef tutulmalari da faydali 
gorulmustiir. Ogretici filimler seri halinde esas 
filimlerle birlikte ismarlanacagmdan, bunlarin 
tedariki sinemacilar iqin giig olmamakla bera
ber, halkin merak ve alakasmi uyandirarak rag-
beti arttiracagi umulmus oldugundan ikinci mad
de ona gore tadil edilmistir. 

Sinemacilarin teknik filim gostermek mecburi-
yeti kaldirilmis oldugundan iigiincu maddeye 
liizum kalmamis ve yerine bir filmin ogretici 
olub olmadigim belli edecek olan komisyonun 
kurumuna dair bir madde konulmustur. 

G. ve I. En. Rs. 
Qorum 

/. Ek&r 

Aza 
Sinob 

H. Orugoglu 

Aza 
Antalya 
Numan 

M. M. 
Koeaeli 

Ali Dikmen 

Aza 
Aydm 

N. Goktepe Dr. 

Katib 
Eskisehir 

1st. Ozdamar 

Aza 
Bolu 

. E. Cemal Suda 

Aza 
Samsun 

Memed Giinesdogdu 

Iktisad enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
iktisad enciimeni 

Karar No. 45 
Esas No. 1/141 

Yiiksek Reislige 

14 - VI - 1935 

Icra Vekilleri Heyetince 28 - V - 1935 ta-
rihli ve 6/1159 sayili tezkere ile sunulub encii-
menimize de havale buyurulmus olan ogretici 
ve teknik filimlerin gumriikten muafen imrari 
hakkmdaki kanun layihasi ve mucib sebebleri, 
Giimriik ve Inhisarlar enciimeni mazbatasile 
birlikte, Iktisad vekaleti adina vekillik miiste-
sarida hazir bulundugu halde enciimenimizde 
okundu ve incelendi. 

Layihanin liizumlu ve faydali olacagi esasina 
enciimenimizce de istirak edilmis bulunmakta-
dir. Maddelerine gegildikte asagidaki miilaha-

zalarla, maksada daha uyacak sekilde goriilen 
bazi tadillerin icrasi faydali gorulmustur: 

Hiikiimleri: Devlet daireleri tarafindan getir-
tilecek filimlerin umumiyetle, salahiyetli Dev
let te^kilati tarafindan liizumu duyularak geti
rilecek teknik filimler olacagma ve yalniz bir 
sinifi alakalandiraeak olan bu nevi filimlerin 
daha ziyade Devlet vesaitile ve gok defa sine-
ma dahi bulunmiyan mahallerde gosterilmesi 
icab edecegine nazaran, parlor amplifikatorlii 
sesli filim tertibatli sinema otomobillerinin bii-
tiin Devlet dairelerince sokulabilmesi ve teknik 
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ve ogretici filim olub olmadigmin komisyonca 
takdiri isinin sadece ferdler ve hususi miiessese-
ler tarafindan ithal edilecek filimlere hasri da-
ha muvafik goriilmus ve birinci maddede bu 
diisiineelere uyar sekle konmus sinema otomo-
biline taalluk eden kisminda Gumriik ve Inhi-
sarlar enciimeninin miitaleasina istirak edilmistir. 

Hiikumet teklifinin, Giimriik ve Inhisarlar 
enciimenince aynen kabul edilmis olan ikinci 
maddesi enciimenimiz de uzun miinakasalari 
mucib olmus ve Tiirkiye dahilindeki sinamalarda 
esas filimden evvel bir ogretici veya teknik fi
lim gosterme mecburiyeti ekseriyetle kabul 
edilmis ve hilaimda hareket edenler hakkmda 
gosterilmekte olan para cezasrnin azami haddi 
50 liraya indirilmistir. 

Hiikumet teklifindeki dordiincii madde, ge-
rek, ayni teklifteki muvakkat madde hukmunii 
de kanun metnine almak gerek memleket dahi-

linde bu kabil filimlerin kanunun nesri tari-
hinden itibaren celb, tevzi ve ihzarmi temin 
etmek maksadlarile ilisik metinde gosterildigi 
iizere diizeltilmistir. 

Havalesi mucibince diger enciimenlere tevdi 
edilmek iizere Yiiksek Baskanliga sunulmustur. 

Ik. En. Reisi 
Tekirdag 

§. Kesebir 
Aza 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Aza 
Eekisehir 
E. Sazak 

Aza 
Konya 

C. Tekin 

M. M. 
Giresun 

/. Sdbuncu 
Aza 

G. Anteb 
B. Kaleli 

Aza 
Aydm 

N. TopQuoglu 

Aza 
Mus 

S. Ataman 

Katib 
Nigde 

Aza 
G. Anteb 

K. Oilres 

Aza 
Giimiisane 

Edib Tor 

Aza 
Maras 

Kemal Kusun 

Sihhat ve tgtimai muavenet enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
8. 1. M. Enciimeni 

Karar No. 19 
Esas No. 1/141 

13 - VI - 1935 

Yiiksek Reislige 

Ogretici ve teknik filimler hakkmda Iktisad 
vekilligince hazirlanan ve Basvekaletin 25 ni-
san 1935 tarih ve 6/1159 sayili tezkeresile gon-
derilib enciimenimize havale buyurulan kanun 
layihasi esbabi mucibesile ve Giimriik ve Inhi
sarlar ve Iktisad enciimenlerinin mazbatalarile 
birlikte Sihhat vekili hazir oldugu halde okun-
du ve konusuldu. 

Halka ogretici, sihhi, teknik ve ilmi filimle
rin gosterilmesi Qok faydali oldugundan layi-
ha muvafik goriilerek, yalniz Hiikumetin tekli-
finde oldugu gibi, ilmi ve sihhi kelimelerinin 
acjkQa yazilmasma ve ikinci maddenin Hiiku
metin teklifi ve UQundi maddenin yine Iktisad 
enciimeninin degistirdigi sekilde olmasi muva
fik bulunduguna ve dordiincii madde olarak da 

Hiikumetin besinei maddesinin aynen kabul edil-
mesine karar verilmistir. 

Yiiksek Reislige sunulud: 

S. I. M. En. Reisi Na. M. M. Katib 
Bursa Bursa Edirne 

Dr. Rfifik Giiren Dr. Refik Gilren 

Aza 
Ankara 

Dr. Taptas 
Aza 

Manisa 

Aza 
Kocaeli 

Z. Nuri Birgi 
Aza 

Mardin 

Aza 
Kiitahya 

Dr. §akir Ediz 

Aza 
Ordu 

Dr. 8. Uzel Dr. R. Levend Dr. Z. N. Yalttnm 
Aza 

Sinob 
Hiisamettin Okan 

( S. Sayisi 85) 



— 5 — 
Adliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Adliye enciimeni 

Karar No. 37 
Esas No. 1/141 

13 -VI-1935 

Yiiksek Baskanliga 

Iktisad bakanligrnca hazirlanib Bakanlar He-
yetince kabul olunduktan sonra Basbakanligm 
25 - V - 1935 tarih ve 6/1159 sayili tezkeresile 
Yiiksek Meclise sunulan Devlet daireleri tarafm-
dan getirilecek ogretiei ve teknik filimler hak-
kindaki kanun layihasi Giimriik ve inhisarlar ve 
Iktisad eneiimenlerinin mazbatalarile birlikte 
enciimenimize gonderilmis olmakla Iktisad ba-
kanligi miistesan hazir oldugu halde tetkik ve 
miizakere olundu. 

Gerek sifahen alman izahattan ve gerekse es-
babi rnucibe mazbatalarmdaki yazilardan kanun 
haline konmasi istenen hiikiimlerin kabule deger 
oldugunu gorerek layihanm esas itibarile kabu-
liine karar verdik. 

Konusmalanmizdan sonra metinlerde yapti
gimiz degisiklikler sunlardir: 

Birinci maddenin ikinci fikrasinda filimler 
sayilirken ogretiei ve teknik denildikten sonra 
veya sihhi denilmis olub teknik filim tabirinde 
sihhi filim de dahil oldugundan karisikliga mey-
dan kalmamak iizere bu fikradan (veya sihhi) 
kaydini cjkarmayi miinasib bulduk. 

Yine bu fikradaki hususi miiessese tabirinde 
halkevlerinin de dahil olub olmadigi bahse mev-
zu oldu. Maddenin tarzi tahririne gore miiessese 
tabirinde halkevlerinin de dahil bulundugu tabii 
goriilmiis ve maahaza boyle bir tereddiide mahal 
kalmamak igin hususi miiessese tabiri yerine (her 
nevi miiessese) tabiri ile fikraya daha ziyade ay-
dinlik vermeyi muvafik bulduk. 

Ikinei maddede sinemalarda esas filimden 
once ogretiei veya teknik bir filim gosterilmesi 
mecburidir denilmektedir. Bu filirnlerin her 
halde esas filimden once gosterilmesini kanun a 
yazmak bazan sinemacilan miiskiilata sokaeagin-
dan bu kaydi kaldirarak bunun yerine (esas 
filimle birlikte) dedik, 

Bundan baska ogretiei veya teknik bir filim 
tabirinden filim uzun da olsa bir defada tama-

minm gosterilmesi lazimgelecegi gibi bir mana 
gikib gikmayacagi bahse mevzu oldu. Yaptigi-
miz konusmalarda bu nevi filimler bazan gok 
uzun olub bir defada tamammin gosterilmesi 
miimkiin olmayacagi ve buna mukabil sinemaci-
larm bir sey ifade etmeyecek derecede bu nevi 
filimlerden kisa bir parga gostermekle de mii-
kellefiyetlerini yapmis olmayacaklan tabii go-
riilerek kanundan da bu maksadin anlasildigi ve 
binaenaleyh, bir filim tabirinden baska tiirlii 
mana gikarilamayaeagi neticesine vardik. 

Yaptigimiz degisikliklerden birisi de ikinci 
maddede yazili bulunan ceza hiikmiindedir. Layi-
ha bu mecburiyete riayet etmeyenlerden alina-
cak para cezasinin belediye enciimenlerinee tak-
dir edilmesini ve itiraz halinde isin sulh mahke-
mesine gonderilmesi usuliinii kabul etmistir. 
Cezanin mahiyeti hukuku amme para cezasi ol
dugundan isin belediye enciimenine verilmeye-
rek dogrudan dogruya sulh mahkemesine gonde-
rilmesini ve verilecek cezanin bu mahkemelerce 
takdir ve hiikmedilmesi esasmi daha uygun bu-
larak maddeyi o sekilde degistirdik. 

Yaptigimiz bu degisikliklerle layihanm aid ol
dugu diger enciimenlere gonderilmek iizere Yiik
sek Baskanliga sunulmasina enciimenimiz oybir-
ligile karar vermistir. 

Ad. E. Reisi 

Milnir Qagil 

Aza 
Konya 

A. R, Tiirel 

Aza, 
Balikesir 

0. Niyazi Burcu 

Aza 
Kocaeli 

Salah Yargi 

Bu M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Aza 
Bursa 

Atif Akgilg 

Aza 
Bursa 

Katib 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Aza 
Erzurum 

Fuad Sirmen 

Aza 
Kocaeli 

Sadettin Ferid Talay R. Akga 

Aza 
Yozgad 

Emin Draman 

Aza 
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Maarif enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maarif enciimeni 

Karar No. 13 
Esas No. 1/141 

Yiiksek Baskanliga 

Ogretici ve teknik filimler hakkinda Ikti-
sad vekilliginee hazirlanrp Basvekaletce Yiik
sek Meclise gonderilen kanun taslagi ve mucib 
sebepler mazbatasile birlikte koniisyonlarrn ta-
dilleri okundu ve iizerinde konusuldu: 

Hiikumetin gosterdigi liizum ve sebebleri 
yerinde goren komisyonumuz Adliye enciime-
ninin degistirip kabul ettigi sekilde onaylamis 
ve Kamutaym yiiksek tasvibine sunmustur. 
Kii. Ko. Baskani R. R. Sekreter 

Erzurum Afyon K. 
Nafi A. Kansu Haydar Qerqel 

16-X-1935 

Uye 
Antalya 

T. Bastug 

% e 
Ordu 

Selim Sim 

tlye 
Ordu 

Y. Yalman 

% e 
Konya 

Sevket Dag 

% e 
Manisa 

K. N. Duru 

tlye 
Trabzon 

IIalii N. Boztepe 

% e 
Trabzon 
8. Hizal 

Dahiliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M, M. 
Dahiliye enciimeni 

Karar No. 7 
Esas No. 1/141 

Yiiksek Baskanliga 

Ogretici ve teknik filimler hakkinda tktisad 
vekilliginee hazirlanan ve Icra Vekilleri heyetince 
I I - IV - 1935 te Yiiksek Meclise arzi kararlas-
tirilan kanun layihasinin esbabi mucibesile bir
likte gonderildigini bildiren Basvekaletin 25 ni-
san 1935 tarih ve 6/1159 sayili tezkeresi eneii-
menimize verilmis olmakla Giimriik ve inhisarlar, 
tktisad, Adliye, Sihhat ve ietimai muavenet, 
Maarif enciimenlerinin mazbatalarile birlikte 
11 - X I I - 1935 teki toplantimizda tktisad ve-
kaleti Tiirkofis miidiirii de bulundugu halde 
okundu ve bagli kanun layihasi hakkinda konu
suldu : 

Hiikiimetin gosterdigi esbabi mucibeyi yerin
de bulan enciimenimiz layihayi esas itibarile ka-
bule deger gormiistur. 

Memlekete getirilen filimler esasen Matbuat 
umum miidiirliigu teskilat ve vazifeleri hakkin-

16 - XII - 1935 

daki kanun hiikumlerine gore muayeneye tabi 
bulundugundan teknik veya ogretici filimlerin 
belli edilmesi hususunun Istanbulda mevcud 
komisyona, filim mevzuu ile alakali vekaletin mii-
messilinin de iltihakile tesekkiil edecek bir he-
yete birakilmasi ve bu suretle sinemacilarin bir 
tek mercie miiraeaatta bulunmalan muvafik go-
riilmiistur. Devlet dairelerinin gerek haricjten 
getirecekleri ve gerek memlekct ic,inde yaptira-
caklari bu gesid flimleri umumi sinemalarda h.il-
kin istifadesine arzedilmesini teminen layihaya 
bir kayid konmasi faydali sayilmistir. 

Kanun hiikiimlerine riayet etmiyen sinemaci-
lardan alinaeak cezanin ancak hiikmen tahsili 
fikrine istirak eden enciimenimiz para eezasinin 
en asagi derecesini on lira olarak kabul etmistir. 

Bu degisiklere uygun olarak yazilan kanun 
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layihasinm Ulu heyete arzolunmak iizere Yiiksek 
Baskanliga sunulmasma karar verilmistir. 

Dahiliye En. Eeisi 
Tekirdag 
C. Uybadm 

R. Vekili M. M. 
Qanakkalc 
S. Yasm 

Katib 
Mardin 

Edib Ergin 

Aza 
Urfa 

Behget Vnay 

Aza 
Tokad 
G. Pekel 

Aza 
Samsun 

E. Tungel 
Aza 

Antalya 
R. Kaplan 

Aza 
Zonguldak 
R. Vardar 

Aza 
Erzurum 

iV. Elgun 
Aza 

Erzurum 
Zeki Soydemir 

Aza 
Qanakkale 
H. Ergeneli 

Aza 
Qoruh 

Attf Tiiziln 
Aza 
Kars 

Esad Ozoguz 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 

Karar No. 28 
Esas No. 1/141 

8 -I - 1936 

Yiiksek Reislige 

Ogretici ve teknik filmier hakkindaki Basve-
kaletin 25 nisan 1935 tarih ve 6/1159 sayili tez-
keresile Biiyiik Medise sunulup enciimeni eree 
miizakereden sonra eneumenimize tevdi edilmis 
bulunan kanun layihasi Giimriik ve inhisarhir 
vekaleti miistesari ile Iktisad vekaleti namina 
Tiirkofis reisi bulundugu halde tetkik ve miiza-
kere olundu: 

Enciimenimiz ogretici ve teknik filimleriu 
memlekette halka siireklice gosterilmesindeki bii
yiik faydayi tamamen takdir ile layihayi esas iti-
barile tasvib etmistir. Maddelerin miizakere-
sinde enciimenimiz ferd veya miiesseselerin gc-
tirecegi filmlerin muafiyeti esasinda bunlarin ta
mamen ogretici ve teknik olmasi liizumunu duy-
mus ve birinci maddenin ikinci fikrasma taima-
men kelimesini ilave etmistir. 

Filmlerin Istanbuldan baska Ankarada da 
murakabe edirmesi enciimenimizce diisiiniilmiis ve 
bunun bir masraf ihtiyarini mucip olmadigi da 
goriilmustiir. Ikinci madde bunu temin edecek 
sekilde tadil edilmistir. 

tTgiincii madde, Dahiliye enciimeninin tadili 
dahilinde aynen kabul edilmistir. 

Cezai hukiimler ic,in Iktisad enciimeninin ta
dili muvafik goriilmiis ve dcirduneu madde ona 
gore tertip edilmistir. 

Diger maddelerde de bazi ibare tadilleri ya-
pilmistir. Yiiksek Reislige sunulur. 
Maliye E. Reisi 

Bayazid 
Ihsan Tav 

Aza 
Izmir 

K. Dursun 

Aza Aza 
Diyarbekir G iimusane 

Huriye Oniz 8. Ondersev 
x\_za Aza 

Istanbul Kars 
Y. Yazgan 0. Kiintay 

Aza 
Malatya 

M. Nedim Zabgi 
D^iincii maddedeki mutlak hiikiim yerine Hii-
kiimete sinemalari ogretici filmier gostermege 
mecbur kiknak salahiyeti verilmesinin muvafik 
olaeagini dusiiniiyoruz. Hukumet; mevsime, 
mahalle ve teknik zaruretlere gore bu mecburi-
yeti, daimi veya muvakat olarak tatbik edebil-
melidir. Binaenaleyh, maddenin birinci fikra-
sinin su sekilde olmasi fikrindeyiz : 
« Hiikumet, sinemalari, halka teknik ve ogre
tici filmier gostermege mecbur kilabilir ». 

M. M. 
Isparta 

Kamdl TTnal 

Katib 
Qankiri 

M. Onsay 
Aza 

Aydm 
Adnan 

Aza 
Afyon K. 

Izzet Akosman 
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Aza 

UQuncii imaddedeki mecburiyetln, yalniz Hiiku-
metin getirecegi film! ere munhasir kalmasi ve 
sinemacilarrn gostereeekleri bu iiovi teknik ve 

ogretiei filmlerin aynca kendileri tarafmdan 
tedarike meebur tutulmaimaJlari reyindeyiim. 

Yozgad 
Emin Draman 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 
Mazbata No. 64 
Esas No. 1/141 

15-1-1936 

Yiiksek Reislige 

Ogretiei ve teknik filimler foakkmda olup Bas-
vekaletin 25 nisan 1935 tarih ve 6/1159 sayili tez-
keresi ile Yiiksek Meclise sunulan kanun layi-
hasi Giimriik ye inhisarlar, tktisad. Maarif, Sih-
hat ve iqtimai muavenet, Dahiliye ve Mali ye en-
ciimenlerinin inazbatalarile ibirlikte Enciimenimize 
verilmis olmakla Giimriik ve inhisarlar vekaleti 
miistesai'i ile tktisad vekaleti Tiirkofis reisi hazir 
olduklari halde okundu ve konusuldu: 

Ogretiei ve teknik filimlerin memleket iktisa-
diyati icjn faydali olacagi hakkinda HukiwTietin 
esbabi mucibesinde ileri suriilen miitalealan ye-
rin.de bill an Eneiimenimiz layihayi esas itibarile 
muvafik bularak Maliye enciimeninin ihazirladigi 
sekli kabul eylemistir. 

Ancak fertlerin getirecegi bu gibi filimlerin de 
vergiden istisnasi Eneumenimizcc muvafik go-
riilmeyerek bunun Devlet tesekkiillerinden bas-
ka ve layihada gosterilen tetkik safhalarmdan 

gecjirilmek sartile, Hiikumetye meveudiyetleri 
tasdik ve tescil edilmis olan ic/timai, iktisadi, sib-
Iri, isiyasi, zirai ve ilmi tesiekkiillerle subelerine 
hasri muvafik goriilmiis ve bu sobeple buna iniiite-
nazir maddelerde zaruri goriilen tadiller yapil-
mistir. 

Uinumi Heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

TCeis V. M. M. Katib 
Lsparta Trabzon Istanbul 

Mukerrem tlnsal Sim Day F. Oymen 
Gazi Anteb Izmir 

A. II. Ayerdem * II. Qakir 
Mardin Musi 

R. Erten 8. Aleutian 
Sivas Sivas 

R. Basara Remzi (liner 

Giimusane 
D, Saltarya 

Izmir 
K. Inang 

Ordu 
// . Yahnan 

Yozgad 
S. Icoz 
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UttKtfMETtN TEK 

LlF t 

Ogreliei, iiknik, ilmi 
ve, sihlii fHinder hak
kinda kamm layihasi 

MADDE 1 — Tiir-
kiyeye getirilen bgre-
tici, teknik, ilmi ve 
sihhi filimler her tiir-
lii resimden nrnaf ola-
rak ithal olunur. Bir 
filimin bgretici, tek
nik, ilmi veya sihhi 
olup olmadigr Maarif, 
Iktisad, Dahiliye ve 
Sihhat ve igtimai mu-
avenet vekilliklerinin 
miimessillerinden top-
lu bir heyet taraLn-
dan belli edilir, 

MADDE 2 — Tiir-
kiye igindeki biitiin si-
nemalarda esas filirn-
den evvel bgretici, 
teknik, ilmi veya sih-

mecburiyete riayet et-
meyenlerden belediye 
encumenleri kararile 

nt lMEtlK VK I'NHl-
SA11LAR ENOtME-

NtNlN DEGtSTtftiSl 

Devict daireleri tara-
findan getirilecek oej-
retici ve teknik filim
ler hakkinda kanun 

layihasi 

MADDE 1 — Devlet 
daireleri tarafmdan 
getirilen bgretici ve 
teknik filimler ve bu 
filimleri gostermege 
mahsus parlor ampifi-
katbrlii sesli filim tesi-
satli otomobil arabala-
rr, hie, bir resim alm-
mayarak gumrukten 
gecirilir. 

MADDE 2 — Tiirki-
ye igindeki sinemalar-
da esas filimden evvel 
bgretici bir filim gbste-
rilmesi mecburidir. Bu 
Tnerchnriyete riayet et-

:. :; ;c:r "en belediye 
enciimenleri kararile 
on liradan yiiz liraya 
kadar hafif para ceza-

IKTISAD ENOtT-
JVlENlNiN DECUS-

TtRiSt 

Og relied ve teknik film
ier hakkinda kanun 

layihasi 

MADDE 1 — Dev
let daireleri taraf rndan 
getirilecek bgretici ve 
teknik filmier ve 
bu filmleri goster
mege mahsus parlor 
amplifikatbrlu sesli 
film tesisatli otomobil 
arabalari her tiirlii re
simden muaf olarak 
memlekete sokulur. 

Ferdler ve hususi 
miiesseseler tarafm -
dan getirilecek bu 
cesid filmlerin bu mu-
afiyetten istifade ede-
bilmeleri ieln bgreti
ci ve teknik mahiyet-
lerini Dahiliye, Maa -
rif Iktisad, Sihhat ve 
igtimai muavenet, 
Giimriik ve inhisarlar 
ve Ziraat vekillikleri 
miimessillerinden top-
lanacak bir komis-
yonca kabul ve tasdik 
edilmek sarttir. 

MADDE 2 — Mem-
leket igindeki umumi 
sinemalarda esas film-
den baska bir bgretici 
film gbsterilmesi mec
buridir. Bu mecburiye
te riayet etmeyenler-
den belediye encu
menleri kararile on li
radan elli liraya kadar 

SIHHAT VE tQTt-
MAI MUAVENKT 
ENCUMENlNiNDK-

CilSTiRi^l 

Ogrclici, teknik, il
mi ve sihhi [Hinder 
hakkinda kanun la

yihasi 

MADDE 1 — Dev
let daireleri tarafm
dan getirilen bgretici, 
teknik, ilmi veya sih
hi filimler ve bu filim
leri gostermege mah
sus parlor amplifi-
katbrlii sesli filim tesi
satli otomobil arabala
ri her tiirlii resimden 
muaf olarak memleke
te sokulur. 

Ferdler ve hususi 
miiesseseler tarafmdan 
getirilen bu gesid fi
limler bgretici ve tek
nik, ilmi veya sihhi ol-
duklari Iktisad, Dahi
liye, Maarif, Sihhat ve 
igtimai muavenet ve 
Ziraat vekillikleri mii
messillerinden topla-
nacak bir komisyonca 
belli edildikten sonra 
yine muaf olarak 
memlekete sokulurlar. 

MADDE 2 — Hiiku-
metin teklifi oldugu 
gibi. 
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ADLlYE ENOUME-
NlNlN DEGtSTi-

KtSl 

Memlekei e getirilecek 
ogretici ve teknik filim-' 

ler hakkmda kanun 
layihasi 

MADDE 1 — Dev-
let daireleri tarafindan 
getirilen ogretici ve 
teknik filmier ve bu 
filmleri gostermege 
mahsus parlor ampli-
fikatdrlii sesli film te-
sisatli otomobil araba-
lari her tiirlii resimden 
muaf olarak memleke-
te sokulur. 

Ferdler ve her nevi 
muesseseler taraf in -
dan getirilen bu gesid 
filmier ogretici ve tek
nik olduklari tktisad, 
Dahiliye, Maarif, Sih-
hat ve igtimai muave-
net, Ziraat vekilleri 
miimessillerinden top-
lanacak bir komis-
yonca belli edildikten 
sonra keza muafen 
memlekete sokulur. 

MADDE 2 — Sine-
malarda esas filmlerle 
birlikte ogretici veya 
teknik bir film de gos-
terilmesi mecburidir. 
Bu mecburiyete riayet 
etmeyenler on liradan 
elli liraya kadar hafif 
para cezasma mahkum 
olurlar. 

.DAH.tL.tYR RN(T-
MENINtN DKOtST!'-

RtSt 

Mcm Iekef e gc tirilecek 
teknik ve ogretici fi
limler hakkmda, kanun 

layihasi 

MADDE 1 —Devi it 
daireleri tarafindan 
getirilen teknik ve og
retici filimler ve bu 
filimleri gostermege 
mahsus parloramplifi 
katorlii ve sesli filim 
tesisatli otomobillorLs 
O.^iilJijiJ; Ai l - i l - l i UiJ.---H.-j -. 

ve yapmaga yarayan 
makine ve aletler her 
tiirlii vergl ve resim-
lerden muaf olarak 
memlekete sokulur. 

Ferdler ve her nevi 
miiesseseler tarafin
dan getirilen teknik 
ve ogretici filimler da 
hi ikinci maddede ya-
zrii sartlar dairesinde 
her tiirlii vergi ve re-
simlerden muaf tutu-
lur. 

MADDE 2 — Istan
bul giimriigiine ferd 
ler ve muesseseler ta
rafindan getirilen bu 
gesit filimlerin, teknik 
veya ogretici filimle"-
den sayilip sayilmaya-
cagi Genel kurmay re-
isligi ile Dahiliye ve 
Maarif vekaletleri na-

MALtYE ENCtlME-
iVlNIN DEGi§Ti-

Rt§t 

Memlekete getirilecek 
teknik ve ogretici fi
limler hakkmda ka

nun layihasi 

MADDE 1 — Devlet 
daireleri tarafindan 
getirilen teknik ve og
retici filimler ve bu 
filimleri gostermege 
mahsus parlor amplifi-
katorlti ve sesli filim j 
tesisatli otomo-'v^lf^ie 

ve yapmaga yarayan 
makine ve aletler, her 
tiirlii vergi ve resim-
lerden muaf olarak 
memlekete sokulur. 

Fertler ve her nevi 
muesseseler tarafindan 
getirilen tamami tek
nik ve ogretici filimler 
dahi ikinci maddede 
yazili sartlar dairesin
de her tiirlii vergi ve 
resimlerden muaf tutu-
lur. 

MADDE 2 — Istan
bul ve Ankara giimrii
giine fertler ve miies
seseler tarafmdan geti
rilen bu gesit filimlerin 
teknik veya ogretici 
filimlerden sayilip sa-
yilmayacagi, ne su-
retle tesekkiil edece-
gi asagida yazili heyet-

isi 85 ) 

BttTQE ENCUME-
NINiN DEGtSTI-

RISI 

MADDE 1 — Dev
let daireleri tarafin
dan getirilen teknik 
ve ogretici filimler ve 
bu filimleri gosterme
ge mahsus parlor am-
plifikatorlu ve sesli 
iilim fcesisatli otuiau-

yarayan makine ve a-
letlerle bos filimler 
her tiirlii vergi ve re
simlerden muaf ola
rak memlekete soku
lur. 

Hiikumetge mevcu-
diyetleri tasdik ve tes-
cil edilmis igtimai, ik-
tisadi, sihhi, zirai, si-
yasi ve ilmi tesekkiil-
ler ve subeleri tara
findan getirilen tama
mi teknik ve ogretici 
filimler dahi ikinci 
maddede yazili sart
lar dairesinde her tiir
lii vergi ve resimler
den muaf tutulur. 

MADDE 2 — Istan
bul ve Ankara gum-
rugiine birinci madde-
nin son fikrasnula ya
zili tesekkiiller tara
findan getirilen bu ge
sid filimlerin teknik 
veya ogretici filimler
den sayilip sayilmaya-
cagi, ne suretle te-

S. SET 

http://DAH.tL.tYR
http://UiJ.---H.-j


- i a 
m. 

on liradan yiiz lira /a 
kadar hafif para ceza-
si alinir. Belediye ea-
ciimenlerinin kararlari 
aleyhine bir hafta icu-
de sulh mahkemelori-
ne itiraz olunabilir. 
Sulh mahkemelerimn 
kararlari katidir. 

MADDE 3 — Yuka 
rida yazili filimlerm 
sinemalara satis fUi-
leri, ithalatcilar ve si-
nemacilar namma hi
rer murahhasla ikti-
sad, Maarif, Dahiliy > 
ve Sihhat vekilliklen-
nin miimessillerinder 
toplu bir komisyon ta-
rafindan tesbit olunur. 

a. I. E. 

si alinir. Belediye en-
cumenlerinin kararla-
rina bir hafta icinde 
s u l h mahkemelerine 
itiraz olunabilir. Sulh 
mahkemelerinin karar
lari katidir. 

MADDE 3 — Bir fi-
limin bgretici olup ol-
madigi Iktisad, Sihhat, 
Ziraat ve Maarif veka-
letleri miimessillerin-
den toplanacak komis-
yonda belli edilir. 

Ik. E. 

hafif para cezasi ali
nir. Belediye enciimen-
lerinin kararlarma bir 
hafta iginde sulh mah-
kemelerinde itiraz olu
nabilir. Sulh mahke
melerinin kararlari 
katidir. 

S. t M. ft 
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Da. E. 

mma tayin edilen tic 
azadan miirekkeb ol-
mak iizere tstanbuida 
vazife goren kontrol 
komisyonuna, o fili-
min mahiyetine g'6^2 
Nafia, tktisad, Sihhat 
ve igtimai muavenet 
ve Ziraat vekaletlerin-
den birinin mtimessili-
nin dahi rey sahibi 
olarak iltihakile tesek-
kiil eden heyet tarafin-
dan filim perde ii^e-
rinde goriilerek karar 
verilir. 

MADDE 3 — Sine-
malarda esas filimler-
le birlikte teknik veya 
ogretici bir filimin de 
gosterilmesi mecburi-
dir. 

Devlet daireleri ta-
rafindan memleket da-
hilinde yaptirilan ve
ya memleket haricin-
den getirilen bu gesrt 
filimlerden tensib edi-
lenlerini Hiikumet, si-
nemacilara meccaner, 
vermege salahiyetlidir. 
Sinemacilar bunlari 
yukariki fikrada yazi 
li teknik ve ogretici 
filimler yerine kaini 
olmak iizere gosterme
ge mecburdurlar. 

MADDE 4 — 3 
ncii maddede ya/.ih 
mecburiyetlere riayet 
etmeyenler 10 liradan 

Mai. E. 

ler tarafmdan perde 
iizerinde goriilerek ka
rar verilir. Heyetler 
Genel kurmay reisligi 
ile Dahiliye ve Maarif 
vekaletleri namma ta
yin edilen tig azadan 
miirekkeb Filim mura-
kabe komisyonlarma, 
filimin mahiyetine go
re komisyonlarda tem-
sil edilmeyen vekalet-
lerden gonderilecek bir 
memurun da iltihakile 
tesekkiil eder. 

MADDE 3 — Sine-
malarda esas filimlerle 
birlikte teknik veya 
ogretici bir filimin de 
gosterilmesi mecburi-
dir. 

Devlet daireleri ta
rafmdan memleket da-
hilinde yaptirilan veya 
memleket haricinden 
getirilen bu gesit filim
lerden tensib edilenle-
rini Hiikumet, sinema-
cilara meccanen ver
mege salahiyetlidir. Si
nemacilar bunlari yu
kariki fikrada yazili 
teknik ve ogretici fi
limler yerine kaim ol
mak iizere gostermege 
mecburdurlar. 

MADDE 4 — Ugtin-
cii maddede yazili mec-
buriyete riayet etme-
yenlerden belediye en-

B. E. 

sekktil edecegi asagida 
yazili heyetler tara
fmdan perde iizerinde 
goriilerek karar veri
lir. Heyetler Genel 
kurmay reisligi ile Da
hiliye ve Maarif veka
letleri namma tayin 
edilen tig azadan mti-
rekkep filim murakabe 
komisyonlarma, fili
min mahiyetine gore 
komisyonlarda temsil 
edilmiyen vekaletler-
den gonderilecek bir 
memurun da iltihakile 
tesekkiil eder. 

MADDE 3 — Dev
let daireleri tarafm
dan memleket dahilin-
de yaptirilan veya ha-
rigten getirilen bu ge-
sid filimlerden tensip 
edilenlerini Hiikume, 
sinemacilara meccanen 
vermege salahiyetlidir. 
Sinemacilar bu filim
lerle birinci maddede 
yazili tesekkuller tara
fmdan harigten getiri
len veya memleket da-
hilinde yaptirilan tek
nik, ogretici filimler
den kendilerine veri-
lenleri mahallinin en 
btiytik idare reisi tara
fmdan tayin edilen 
mtiddetge esas filimler
le birlikte gostermege 
mecburdurlar. Bu mec-
buriyet her seans igin 
bir filimden fazlasma 
samil degildir. 

MADDE 4 — Mali-
ye enctimeninin 4 ncii 
maddesi aynen kabul. 
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MUVAKKAT MAD-
DE — iktisad vekale 
ti tarafmdan getirile
cek olan bu kanunda 
yazili filimlerle bu fi-
limlerin istihsal saha-
larinda gosterilmesin-
de kullanilacak parlb-
ramplifikatorlii, se^li 
filim tesisatli otomobil 
arabasi bu kanunim 
nesri tarihinden itiba-
ren muafen gec,irilir. 

MADDE 4 — Bu ka-
nunun hukmii nesrin-
den iig ay sonra bas-
lar. 

G. 1 E. 

MUVAKKAT MAD
DE — Iktisad vekaleti 
tarafmdan getirilecek 
olan bu kanunda ya
zili filimlerle, bu filim-
lerin istihsal sahalarm-
da gosterilmesinde kul
lanilacak parlor ampli-
fikatorlii sesli filim te
sisatli otomobil araba
si bu kanunun nesri ta
rihinden itibaren mua
fen gecirilir. 

MADDE 4 — Buka-
nun nesri tarihinden 
uc ay sonra meridir. 

Ik. E. S. 1. M. E. 

MADDE 3 — Ikinci 
maddedeki mecburi-
yet hukmii iig ay son
ra meriyete girmek 
iizere bu kanun nes,ri 
tarihinden muteber-
dir. 

MADDE 3 — 
sad enciimeninin 
lifi oldugu gibi. 
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Ad. E. 

MADDE 3 — Ikti-
sad enciimeninin tek-
lifi aynen kabul edil-
mistir. 

Da. E. 

50 liraya kadar hafif 
para cezasma mahkum 
edilir. 

MADDE 5 — Bu k-v 
nunun tatbik sureti 
ve ikii)ci maddede ya-
zili komisyonun vi-
zifesini ifa sekli bir 
nizamname ile tesbit 
olunur. 

MADDE 6 — Ugiin-
cu maddede yazih mec-
buriyet hukmii iig ay 
sonra meriyete girmek 
iizere bu kanun nesri 
tarihinden muteberdir 

Mai. E. 

ciimeni kararile on li-
radan elli liraya kadar 
hafif para cezasi almrr. 
Belediye enciimenleri-
nin kararlarma bir 
hafta iginde sulh mah-
kemelerinde itiraz olu-
nabilir. Sulh mahke-
melerinin kararlan ka-
tidir. 

MADDE 5 — Bu 
kanunun tatbik sureti 
ve ikinci maddede ya-
zili heyetlerin vazife-
sini ifa $ekli bir nizam
name ile tesbit olunur. 

MADDE 6 — tigiin-
cii maddede yazili mec-
buriyet hukmii meri
yete girmek iizere bu 
kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

B. E. 

MADDE 5 — Mali-
ye enciimeninin 5 nci 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 6 — Bu 
kanun nes,ri tarihinden 
muteberdir, 
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G. I. E. Hit. 

MADDE 5 — Bu ka 
numm hiikiimleri Icra 
Vekilleri Heyeti tara-
fmdan yiiriitiiliir. 

11 - IV -1935 

Bs. V. A. V. 
/. Inonii S. Saracof/lu 

M. M. V. Da. V. 
K. Ozalp H. Kay a 

Ha. V. V. Mai. V. 
H. Kaya F. Ayr alt 

Mf. V. 
A1). Ozmen 

Na. V. 
A. (JcMnkaya 

Ik. V. 
C. Bayar 

S. 1 M. V. 
Dr. R. Say dam 

G. 1. V. 
Bana Tarhan 

Zr. V. 
Muhlis Erkmm 

MADDE 5 — Bu ka-
nunun icrasma Icra 
Vekilleri Heyeti me-
murdur,, 

Tk. E. 

MADDE 4 — Hiiku-
metin teklifindeki 5 
nci madde aynen ka-
bul. 

S. I. M. E. 

MADDE 4 — Htiku-
metin 5 nci maddesi 
oldug-u gibi. 
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Ad. E. 

MADDE 4 — tkti-
sad enciimeninin tek-
lifi aynen kabul edil-
mistir. 

Da. E. 

MADDE 7 — Bu ka-
nunun hiikiimlerini ye-
rine getirmege tcra 
Vekilleri Heyeti me-
murdur. 

Mai. E. 

MADDE 7 — Bu ka-
nunun hiikiimlerini ye-
rine getirmege Icra 
Vekilleri Heyeti me-
murdur. 

B. E. 

MADDE 7 — Mali-
ye enciimeninin 7 nci 
maddesi eynen. 
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