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Bedi Müzakerot; Saat : 14.22 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Giresun), Hakkı Bey (Van) 

(REİS Celse açıldı. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

Elîiüçüncü İçtima 

10 Şubat 1926 Çarşamba 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashihen kabul ve ev
rakı varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

Mahsulâtı Arziye Vergisi Kanununun ikinci mad
desine açıkta kalan muallimlerin maaşatına ve hük-
kâm ve memurini devletin vilâyata şekli tayinlerine 
müteallik mazbatalar kıraat ve kabul olundu. Umumî 
İstihlâk Vergisi hakkındaki Kanun ikinci defa tayini 
esami ile reye vazedildi. İşgal zamanlarında Belgrat 
Ormanlarını tahrip eden Kendoros hakkında Bolu 
Mebusu Mehmet Vasfı 'Beyin sualine Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri Bey tarafından verilen cevap istima 
olundu. 

Badehu ruznamei müzakerata geçilerek Vilâyat 
Belediye Kanununa 'bazı mevad tezyifine ve Mülkiye 
Harcırah Kararnamesinin yirmiyedinci maddesinin ta
diline dair lâyihalarla, İzmir tüccarlanndaın Sabri Bey 
ve rüfekası hakkındaki ımazJbata müzakere ve kabul 
olundu. 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun yüzüçüncü 
maddesinin tadiline dair teklifi kanuninin vaki teklif 
üzerine tehiri müzakeresi karargir oldu ve teneffüs 
için celse tadil edildi. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek vakti mesai 

haricinde çalışan orman cilbayet ve 'kontrol memur
larına verilecek ücurat hakkındaki kanun lâyihasıyle 
11 Kânunusani 1339 tarihli Kanunun altıncı madde
sine müzeyyel teklifi kanuninin reddine ve 1341 se
nesi Muvazenei Umumiye Kanununun kırkbirinci 
maddesinin tefsirine dair mazbatalar müzakere ve ka
bul olundu. 
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Tetkiki hesabat heyetlerinin lağviyle vazifelerinin 
Divanı Muhasebat tarafından rüyet edilmesi hakkın
daki kanun lâyihası dahi müzakere ve kabul edildi 

Türkiye Cumhuriyeti ile Iştimaî Şûralar Cumhuri
yetleri İttihadı Hükümeti arasında imza olunan bîta
raflık muahedenamesine ait kanun lâyihasının per
şembe günü müstaceliyetle müzakeresi karargir oldu 

| ve müteakiben birinci celsede tayini esami ile reye 
konulan Umumî istihlâk Vergisi Kanununun ekseri
yetle kabul edildiği bittebliğ perşembe günü içtima 
edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında bir müta
laa var mı? (Hayır sesleri) Zabtı sabık hulâsası aynen 
kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
7. — İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkın

da kanun lâyihası. (1/856) 
REİS — Kavanin ve Muvazene! Maliye encümen

lerine havale edilmiştir. 
2. — Şeker, petrol ve benzin inhisarına ait iptidaî 

sermaye hakkında kanun lâyihası .(1/855) 
'REİS — Kavanin Ve Muvazene! Maliye encümen

lerine havale edilmiştir. 
Tezkereler 

/. — Millî mücahede esnasında muhtelif cephe
lerde veya dahilî isyanların itfasına bilfiil mesai ibraz 
etmelerine mebni ceman 161 zatın İstiklâl Madalya-
sıyle taltifleri hakkında Başvekâletten gelen altı kıta 
tezkere. (3/570, 3/571, 3/572, 3/573, 3/574, 3/575) 

(Müdafaai Milliye Encümenine) 

2. — İsparta'nın Hacı El fi Mahallesinden Arapoğ-
lu namı diğeri Acaoğlu İbrahim mahdumu Kâmil 
hakkındaki hükmü idamın tasdikine dair Başvekâlet 
tezkeresi. (3/576) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
Azayı Kiram Muamelâtı 

1. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır : 
Heyeti Umumiyeye 

Zîrde esamisi muharrer azayı kiramın 'bir ay müd
detle mezun adleri Heyeti Umumiyettin nazarı tasvi
bine arz olunur. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

(Reisi 
Kâzım 

Malatya Mahmut Nedim Bey 
Çorum Ziya Bey 
Karahisar İsmail Bey 
Urfa Saffet Kemalettin Bey 
Denizli Haydar Rüştü Bey 

REİS — Efendim; birer birer reyi âlinize arz 
edeceğim. Malatya Mahmut Nedim Bey, kabul eden-
Ier elerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. Çorum Ziya Bey. Kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. Karahisar İsmail Bey, kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. Urfa Saffet Kemalettin Bey, 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. Denizli Haydar Rüştü Bey, 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler e] kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Erzincan Mebusluğuna intihap edilen Ab-
dülhak Beyin tahlifi. 

REİS — Erzincan Mebusluğuna İntihap olunan 
Abdüîhak Beyin tahlifi icra edilecektir. 

(Erzincan Mebusluğuna intihap olunan Abdüîhak 
Beyin tahlifi icra edildi.) (Alkışlar) 

3. — Memurin muhakemat encümeni intihabatı 
REİS — Efendim, memurin muhakemat encü

meni intihabatı vardır. Her şube ikişer namzet gös
termiştir. Namzet listesi okunacaktır : 

Birinci Şubeden : Şeref Bey (Diyarbekir), Ali 
Nazmi Bey (Kastamonu), 

İkinci Şubeden : İzzet Ulvi Bey (Afyon), Teyfik 
Fikret Bey (Konya), 

Üçüncü Şubeden : İsmail Bey (Şarki Karahisar) 
Nazmi Bey (Hakkâri). 

Dördüncü Şubeden : Hâkim Rıza Bey (Kütahya), 
Zamir Bey (Adana), 

Beşinci Şubeden : Faik Bey (Kütahya), Hüseyin 
Cavit Bey (Rize) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Reyi işarî ile inti-
hab edelim. (Reyi hafi ile olsun sesleri.) 

REİS — Efendim, sıra ile isimler okunacaktır. 
Her kes reylerini istimal buyursun (reyler toplandı.) 

149 
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REİS — Efendim, reylerini vermeyen âza lütfen 

reylerini versin. Arâ istihsali hitam bulmuştur. 

{AH Cenanı Bey (Gaziantep), Necip Bey (Mardin), 
İzzet Ulvi Bey (Afyon) bakura tasnifi araya memur 
edildiler). 

1. —Türkiye Cumhuriyetiyle İştimaî Şuralar Cum
huriyetleri ittihadı Hükümeti arasında imza olunan 
bitaraflık muahedenamesiyle merbutu üç protokolün 
tasdiki hakkında (1/834) kanun lâyihası ve Hariciye 
Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Müstacelen ve tercihen müzakeresi te-
karrür etmiştir. Müzakeresine başlıyoruz. Heyeti 
Umumiyesih akkında söz isteyen var mı efendim? 

HARİCÎYE VEKİLİ DOKTOR TEYFİK RÜŞ
TÜ BEY (İzmir) — Reisi Cumhur haziretlerinin 
1 Teşrinisani nutuklarında bir müddetten beri siyasî 
âlemde mütekabil ümnü selâmet mevzuu üzerinde 
sarf olunan Hummalı faaliyetlerin calibi dikkat olduğu 
Meclisi Âlinizin nazarı ıttılaına arz ve mütekabil ümnü 
selâmetin bütün dünya milletlerince temenni edilmesi 
lâzım olan bir esası saadet olduğuna işaret edilmişti. 

İşte bu esas üzerinde yürüyen hükümetiniz diğer 
tarafın hakikî venafil ve temayülâtmdan mülhem ola
rak Türkiye Cumhuriyeti ile Rus içtimaî Şûralar itti
hadı Cumhuriyeti arasında Pariste 17 Kânunuevvel 
1925 tarihinde imza olunan muahedeııameyi akded-
miştir. 

Filhakika dost Sovyet Rusyasiyle Hükümeti Cum-
huriyemiz arasında carî olan münasebatı veratkârane 
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle Rusya 
Sularlar federatif Sosyalist Cumhuriyeti arasında te
vessü ve istilâ siyasetine karşı olan mücadelelerindeki 
tesanütlerini ve iki milletten her birine vaki olan müş
külâtın diğerinin vaziyetini de vahim kılacağını bil-
müşahede aralarında daima münasebatı muhadenet-
üâranenin ve her iki milletin menafii mütekabilesine 
müstenit devamlı revabıtı dostanenin caykir olmasını 
görmek arzusiyle mütehassıs olarak 16 Mart 1921 
tarihide Moskova'da akdedilen muahedename ile tes
pit edilmişti. 

Büyük reisimizin bu senei teşriiye ihtidasında irat 
buyurdukları nutkun siyasî münasebata taalluk eden 
kısmındaki (komşu ve dostumuz Sovyet Cumhuriyeti 

(/) Zabıt ceridesinin nihayetine merbuttur. 

REİS — Müzakere edilecek mevadda geçiyoruz 
efendim... 

Evrakı Saire 
1. — Mahsulâtı Arziye Vergisinin ilgası dolay ı-

sıyle Çeşme'den mevrut teşekkür telgrafı 
REİS — Divandan minasip cevap yazılacaktır. 

ile münasebatmıız samimanedir, yekdiğere karşı em
niyet bahş bir harekt üzerindeyiz cümlelerini ve baş
vekil paşa haziretlerinin umumî siyaset hakkında irat 
buyurdukları nutuklarında (Rusya ile Münasebatımız 
mütekabil emniyetin vücuda getirdiği tabiî ve keşayişli 
bir safhada bakınmaktadır) dediklerini hatırınıza ge
tirmekle ve carî umumî siyaset ve hususiyle şeenî 
vaziyet mütalaa edilince bu muahedenamenin ahval 
ve hadisatı siyasiyenin insi babı tabiîyesinden ve 
muntazır bir halin ifadesinden başka bir şey olmadı
ğını arz etmiş oluyorum kanaatimdeyim. Binaenaleyh 
hedefi sulh ve müsalemet olan bu vesikai düveliye-
nin lütfen ve hemen tasdik burulmasını heyeti celi-
lenizden istirham ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Sovyet Rus
ya ile aramızda bir bitaraflık muahedesinin addedil
mesini memnuniyetle telakki ederiz. Böyle eserin 
meclise getirildiğinden dolayı hükümeti kemali sa
mimiyetle tebrik etmek isterim. 

Ruslarla münasebatımızın böyle bir vesikai em
niyet meydana getirmesi tabiîdir. Milletlerimiz, sulh 
ve sükûn içinde çalışkanlık ve refah teminine gayret 
ediyor. 

Muahede bir tecavüz istihdam etmiyor, bilâkis 
sulh içinde çalışmak isteyen iki memleketin müşterek 
arzusunu ifade ediyor. İmza edenlere hürmetler ve 
tebrik ederim. (Alkışlar, biz de iştirak ederiz sesle
ri). 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MUHTAR BEY (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar... Türkiye Cumhuriyeti ile İştimaî Şûralar 
ittihadı arasında aktedilip geçenlerde Moskova Hü
kümetince tasdik edilen bîtaraflık muahedenamesiyle 
bunun mütemmimat ve merbutatından olan üç kıta 
protokol Hariciye Encümenimiz tarafından lâyık ol
duğu ehemmiyetle tetkik ve bu vesaiki diplomasiyc-

nin mahiyet ve şümulü hakkında Harciye vekili be
yefendinin verdiği izahat istima edildi. Hadisatı si-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— 150 — 
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yasiyeı cihanın mütemadi tahavvülâtiyle mütenazı
rın inkişaf ede ede bugünkü safhai mesafat ve sami
miyete vasıt olan Türkiye ve Rusya münasebatı dos-
tanesinin esasını 1921 senesinde Moskova'da akt ve 
imza edilen muhadenet ahitnamesinin teşkil ettiği ve 
bu vesikai siyasiyenin o zaman Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetiyle İştimaî Rusya Şûralar Cum
huriyeti arasında Türk ve Rus milletlerini mücahe-
datı istiklâl cuyanesinde tehtit eden ne müthiş muha-
teratın ilcaatiyle derpiş edilmiş olduğu heyeti eelile-
nizin malumu olduğundan bu mebhasta itnabı kelâ
mı zait addederim. 

Yalnız dikkate lâyık bir noktai mühimine olmak 
üzere şurasını arz etmek isterimki, bugün Heyeti Ce-
lilenizin bir hissi mahsusu memnuniyetle tasdik ede
ceği bu bîtaraflık muahedesi ailei beynel mileliyede 
birer unsuru terakki ve müsalemet olmaktan ve fa
kat hakkı hayat ve istiklallerine mütekabilen riayet 
ve hürmet edilmesini istemekten başka emelleri ol
mayan iki komşu ve dost memlekete emvaı müşkü
lât ve muhatarat arasında nisbeten emin bir tariki 
terakki ve inkişaf açmış olan Moskova muhadenet 
ahitnamesinin gittikçe ittisaa namzet bir isîitalesidir. 

Ahkâmı bu itibarla haizi ehemmiyet ve Harici
ye Encümeninizce mucibi memnuniyet görülen bu 
vesaiki diplomasiyenin Heyeti Celileniz tarafından 
tasdik buyurulmasmı rica ederken menafii devlet ve 
emniyeti memleketi muhafaza ve sıyanet hususların
da hükümetimizin İrasından halı kalmadığı azim ve 
basireti de encümenimiz namına bir lisanı takdir ve 
şükran ile zikretmeyi bir vecibei lâtife addederim. 
(Sürekli alkışlar). 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır sesle
ri). Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İçtimaî Şûralar Cumhu
riyetleri İttihadı Hükümeti arasında imza olunan Bî
taraflık muahedenamesiyle merbutu olan üç proto
kolün tasdiki hakkında kanun. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İçtimaî 
Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti arasında 
17 kânunuevvel 1925 tarihinde imza olunan Bîtaraf
lık muahedenamesiyle cüzü mütemnimi üç protokol 
kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri). 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim, 
Türkiye Cumhuriyeti ile (Rus) İçtimaî Şûralar den
mesi lâzımdır. (Hayır sesleri). 

REİS — Efendim, İçtimaî Şûralar kelimesinden 
evvel (Rus) kelimesinin ilâvesi teklif olunuyor. En
cümen ne diyor? 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MUHTAR BEY (İstanbul) — O zaman bütün 
bütün mahiyeti değişir. (Hacet yok sesleri). 

REİS — Birinci maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
İkinci madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. —• Bu kanunun ahkâmını icraya İcra 
Vekiller Heyeti memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kutuları gezdirecekler-
dir. Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı 
rey varakaları vereceklerdir. 

İDARE HEYETİNDEN ALİ RAZI BEY (İstan
bul) — Efendim, ruznamenin 9 ncu maddesinde İs
tiklâl Mehakimi Kanununun bir maddesinin tadili 
hakkında idare heyetinin teklifi vardır. Bunun bütçe 
ile alâkası vardır. 1 Marttan itibaren üç aylık bütçe 
yapılacaktır. Ona müessir olduğu cihetle bugün müs
taceliyet karariyle ve tercihan müzakeresini teklif 
ediyorum. 

REİS — Efendim, ruznamenin 9 ncu maddesin
deki lâyihanın bugün müstacelen müzakeresini teklif 
ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Bugün müstacelen 
mazükeresi kabul edilmiştir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Ruzname hakkında söz istiyorum efendim. 

REİS — Buyurun. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY — 
Arkadaşlar... Reisicumhur haziretlerinin Meclisin kü-
şadı merasiminde irat ettikleri nutukta mevzuubahis 
buyurdukları adlî kanunların hepsi hazırdır. Bunlar
dan en mühimi olan Kanunu Medenîyi Adliye En
cümeni tetkik etmiş ve tetkikini de ikmal etmiştir, 
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Bugün Heyeti Celilenizin nazarı tetkikine arz edile
cektir. Kanunun müstaceliyetine binaen önümüzdeki 
çarşamba günü mazakeresine başlanmasını ve ruzna-
medeki mevadda tercihan ve takdimen müzakere 
edilmesini ve teklifimin de kabulünü rica ederim. 
(Muvafık sesleri). 

Bir ikinci teklifim daha vardır. Bu kanunların 
heyeti umumiyesi dört bin madde kadardır. Kanunu 
Medeni aşağı yukarı bin dört yüz maddedir, Kanu
nu Ceza yedi yüz küsur, Ticaret Kanunu bin madde 
kadar vardır. Bunların meclisi Alîde madede madde 
müzakere edilerek reye vazına imkân görmüyorum. 
Esasen bu kanunlar diğer düveli mütemetdinede de 
madde madde değil, bir kül halinde müzakere red 
veya kabul edilmiştir. Çünkü bunlar bir küldür. İçin
de 3 - 5 maddenin oynaması diğer maddelerin de 
manasını kaybettirebilir. Bunlar birinci maddeden 
sonuncu maddeye kadar yekdiğerine bağlı olan ka-
vaitten ibarettir. Binaenaleyh söz söylemek arzu eden 
arkadaşlarımız heyeti umumiyesi hakkında beyanı 

Takrirler 

1. — Afyonkarahisar Mebusu Ali Beyin, Kanunu 
medenî, Vecibe Ticaret ve ceza kanunlarının müza
keresi sırasında bir madde ile kabul veya red sure
tiyle kül halinde kararı katiye iktiran ettirilmelerine 
dair takriri. 

Kanunu Medeni, vecibe (ukudat), ticaret ve ceza 
kanunlarının Mecliste müzakeresi esnasında bir mad
de ile kabul veya red suretiyle kül halinde kararı 
katiye iktiran ettirilmesinin usul ittihazını teklif ede
rim. 

Afyon 
Ali 

(Kabul sesleri). 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim, Ni-
zamnamei Dahilî sarihtir. Kanunun madde madde 
müzakeresi lâzımdır. (Reye sesleri). 

REİS — Efendim; evvelâ gelecek hafta çarşam
ba günü müstaceliyetle müzakeresini reye vaz edece
ğim. Önümüzdeki çarşamba günü teklif edilen ka
nunların tercihan ve mustacelen müzakeresini kabui 
edenler lütfen el kadlırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Tercihan ve mustacelen müzakeresi ka
bul edilmiştir efendim. 

mütalaa ederlerken maddelere ilişmelerini, takrir ver
melerini ve bu takrirlerin de encümence tetkik edil
mesini ve encümende tetkik edildikten sonra bir maz
bata yapılarak bu tekliflerin kabul veya red edilme
sini muvafık görüyorum. Ondan sonra kanunun he
yeti umumiyesi reye vaz edilir, ya kabul edilir, ya
hut reddedilir. (Muvafık sesleri). Bu teklifimin kabu
lünü rica ederim. 

REİS — Adliye Vekili Beyin bir teklifi önümüz
deki çarşamba günü Kanunu Medeninin tercihan ve 
mustacelen müzakeresi hakkındadır. Diğeri de ka
nunun maddelerinin ayrı ayrı değil, bir kül halinde 
müzakeresidir. Yani heyeti umumiyesinin müzakere
sidir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kanunun bize bir 
an evvel verilmesini rica ederim. 

REİS — Bugün tevzi olunuyor. Daha bir hafta
lık zaman vardır. Bu müddet zarfında herkes müta
laa ve tetkik eder. Fikirlerini hazırlar. Bu hususta 
bir takrir vardır. Okuyacağız. 

2. — EVRAKI VARİDE Ki VARİDE 

I Şimdi ikinci teklif geliyor : Kanunu Medenî, ti
caret ve ceza kanunlarının bir madde ile yani kül 

| halinde kabule iktiran etmesi hakkındadır. Bunu şim-
I diden kabul buyurursanız söz söyleyecek olan arka-
I daşlar bir hafta zarfında hazırlanırlar. Bu takriri ka-
I bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
I lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
I Efendim, biraz evvel tayini esami ile reye vaz et-
I tiğimiz muahedeye henüz rey vermeyenler var ise 
I lütfen reylerini istima Ibuyursunlar... 
I Efendim, Memurin muhakemat encümeni intiha

bı hakkındaki neticei arayı arz edeceğim : 147 zat 
I reye iştirak buyurmuştur. Binaenaleyh muamele ta-
I marndır. Yirmi zat isim yazmamış ve beyaz kâğıt ve-
I rerek müstenkif kalmıştır. Rey alanlar şunlardır : 
I Ali Nazmi Bey (Kastamonu) yüz yirmi iki rey ve 
I İsmail Hakkı Bey (Şarkikarahisar) yüz yirmi iki rey, 

Rıza Bey (Kütahya) yüz on altı ve Sefa Bey (Adana) 
dört, Şeref Bey (Diyarbekir) üç, Mustafa Bey (To
kat) üç, Abdullah Azmi Bey (Eskişehir) iki, Faik 
Bey (Kütahya) iki, Tevfik Bey (Konya) iki, Mustafa 
Feyzi Bey (Konya) iki, Hacı Bedir Bey (Malatya) 
iki, Reşit Bey (Malatya) bir rey almışlardır. Şu hal
de memurin muhakemat encümenine intihab edilen 
zevat; Ali Nazmi Bey (Kastamonu), İsmail Hakkı 
Bey (Şarkikarahisar) ve Rıza Bey (Kütahya) dır. Âra 

I istihsali hitam bulmuştur. 

— 152 — 



t : 54 11 . 2 . 1926 C : 1 

3. — MÜZAKER 

Efendim, bugün tercihan müzakeresine karar ver
diğiniz idare heyetinin İstiklâl Mehakimi Kanunu 
nun 12 nci maddesinin tadili hakkındaki teklifi ka
nunisini müzakere edeceğiz. 

2. — İdare heyetinin, İstiklâl Mehakimi Kanunu
nun on ikinci maddesinin tadili hakkındaki (2/491) 
numaralı teklifi kanunisi ve Muvazene i Maliye ve 
Adliye encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri), o halde madde
lere geçilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

İstiklâl Mahakimi Kanununun tadili hakkında 
kanuna 

Madde 1. — İstiklâl Mahakimi Kanununun ikin
ci maddesine fıkrai âtiye ilâve edilmiştir ve icabında 
bir Müddei Umumî muavini intihab olunur. 

REİS — Efendim, birinci maddeyi kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — İstiklâl Mahakimi Kanununun on 
ikinci maddesi aşağıda yazıldığı veçhile tadil edil
miştir. 

Her İstiklâl Mahkemesi ketebe ve müstahdemin 
maaşatı asliyesi şehrî üç yüz lirayı geçmeyecektir. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Efendim, üçüncü 
maddenin «bu kanun 1 Mart 1926 tarihinden mute
berdir» suretiyle tashihini teklif ederim. 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni bu tarzda 
tanzim etmiş... 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — O şekilde tas
hihini kabul ediyoruz efendim. 

REİS — Efendim, üçüncü madde «bu kanun 
1 Mart 1926 tarihinden muteberdir» suretinde tashih 
edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi bu suretle kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

E EDİLEN MEVAD 

Madde 4. — Bu kanunun icrasına Büyük Mille c 
Meclisi memurdur. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Efendim, dördün
cü maddenin (işbu kanun büyük Millet Meclisi tara
fından icra olunur) diye tashih edilmesini teklif edi
yorum. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim, bu 
suretle tashihini encümen namına kabul ediyoruz. 

Madde 4. — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından icra olunur. 

REİS — Efendim, dördüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. Kanunun heye
ti umumiyesini tayini esami ile reyinize arz ediyo
rum. Kutular gezdirilecektir. Kabul buyuranlar be
yaz ve kabul buyurmayanlar kırmızı rey istimal et
sinler. 

Efendim, ruznamenin ikinci maddesinde Kazanç 
Vergisi hakkındaki kanun lâyihası vardır. Fakat en
cümende bulunan maddeler henüz gelmemiştir. Bi
naenaleyh geçiyoruz. Yedinci maddeye kadar olan 
lâyihaların ikinci müzakeresi için daha zaman gel
memiştir. Yedinci maddenin müzakeresine başlıyo
ruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
evvelki karar mucibince ruznamenin 18 nci madde
sindeki lâyihanın müstacelen müzakeresi icap eder, 
varidat kanunlarından ruznamede mevcut olanların 
tercihan ve müselselen müzakere edilmesi karara rap-
tolunmuştu. 

REİS — Efendim, o güne mahsustu, o gün ruz
namede mevcut olanlar müzakere edildi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Bendeniz 
bugün ruznamede bulunan mezkûr lâyihanın müsta
celen ve tercihan müzakeresini hükümet namına tek
lif ediyorum. 

REİS — Efendim; ruznamenin 18 nci maddesin
de muharrer «eğlence ve istihlakâtı hususiye vergisi 
hakkında Başvekâletten gelen 1/742 numaralı kanun 
lâyihasının tercihan ve müstacelen müzakeresi Mali
ye Vekili Beyefendi tarafından teklif olunuyor. Bu 
teklifi kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
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3. — Eğlence ve istihlakâtı hususiye vergisi hak
kındaki 1/742 numaralı kanun lâyihan ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye ve Ticaret Encümen
leri mazbataları. (1) 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. efendim. 

Eğlence ve hususî istihlâk vergisi hakkında ka
nun. 

Madde 1. — Birahane, meyhane, kahvehane, lo
kanta, bar, büfe, pastacı, dondurması, çaycı, muhal
lebici, tatlıcı, börekçi gibi içinde istihlâk edilecek me-
kûfât ve meşrubat satan müesseselerle otellerde müş
teriden müesseseye ait olarak alınan mebaliğ üzerin
den ve duhuliye ile girilmesi mutad olan tiyatro, si-
nama, konser, dans, spor mahalleri, bahçe, deniz ha
mamı gibi yerlerde alınan duhuliyelerden işbu kanu
na tevfikan eğlence ve hususî istihlâk vergisi alınır. 

REİS — Efendim, bu maddeyi reye koymazdan 
evvel Türkiye Cumhuriyeti ile İçtimaî Şûralar Cum
huriyetleri ittihadı hükümeti arasında imza olunan 
bîtaraflık nıuahedenamesiyle merbutu üç kıta proto
kolün tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına ait rey
lerin neticesini arz edeceğim. Rey veren zevatın ade
di 151 dir. Binaenaleyh muamele tamamdır, red ve 
müstenkif yoktur. Kanun 151 rey ile ittifakla kabul 
edilmiştir. (Sürekli alkışlar). 

Efendim, eğlence ve İstihlakâtı Hususiye Vergisi 
hakkındaki kanunun birinci maddesi hakkında söz 
isteyen yoktur. (Hayır sesleri) Birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Aile mutfakları tarafından tevzi olu
nan yemekler bedeli bu vergiye tabi değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ticaret Encümeni, bu ikinci maddenin tabldotlarla 
hususî lokantalara ait olan fıkrasını tay etmiştir. Ti
caret Encümeninin noktai nazarını anlayalım. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Tabldot denince; aske
rî alaylarda da tabldot vardır. Onlar da dahil mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Ticaretgâh 
mevzuubahistir. Umuma mahsus olan yerler mevzuu-
bahistir. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Pekâla zabta geçsin... 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Zapta geç

mese de olur. 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 

ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Muvazenei Ma
liye Encümeni bunu tetkik ederken varidat noktai 
nazarından bizim teklif ettiğimiz şeklin daha muva
fık olduğunu nazarı dikkate almıştır. Eğer yazıhane
lerinde bulunan kimseler yazıhanede getirecekleri ye
meklere de yüzde yirmi verecekse o zaman yazıha
nede yemek yemiyecek, ve hükümette ondan varidat 
almıyacaktır. Bilhassa tüccar olanlar yüzde yirmiyi 
nazarı itibare alarak hisselerinin baliğ olacağı bu far
kı yani, 100 - 150 lirayı nazarı dikkate alacak, hem 
lokantaya hem de varidata muzır olacaktır. Ticaret 
Encümeninin noktai nazarını bilmiyorum, lütfen izah 
buyursunlar. Bizim eski metin kabul edilecek olursa, 
tüccar için de, lokantacılar için de daha iyi olacağı 
kanaatindeyim. 

REİS — Lâyiha, Ticaret encümenine sonradan 
gitmiştir. Binaenaleyh müzakere edilmekte olan tek
lif Ticaret Encümeninin teklifidir, ikinci maddenin 
birinci fıkrasını Ticaret encümeni kaldırmıştır. Bi
naenaleyh şimdi yalnız ikinci fıkra vardır, Muvaze
nei Maliye Encümeni birinci fıkrayı ilâve edin diyor. 
Ticaret Encümeni musirim? 

MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Ticaret En-
cümeni musir değildir. 

REİS — O halde efendim, birinci fıkrayı ilâve 
ederek maddeyi tekrar okuyoruz 

Madde 2. — Resmî devair vesaire dahilindeki 
tabldotlar ile hususî lokantalarda yenilen ve umumi 
lokantalarda yenmeyip harice götürülen ve aile mut
fakları tarafından tevzi olunan yemekler bedeli bu 
vergiye tabi değildir. 

REİS — Bunu reyinize arz edeceğim : Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Eğlence ve hususî istihlâk vergisi 
vilâyet ve kaza merkezleri ile iskele ve şimendifer 
mevkii olan mahallerde ve vapurlarla trenlerde cari
dir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 
A — Oteller fevkalâde, birinci, ikinci, üçüncü ol

mak üzere dört sınıf, 
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B — tçinde müskirat satılan lokantalar fevkalâ
de birinci, ikinci, olmak üzere üç sınıf, 

C — İçinde müskirat satılmayan lokantalar ikin
ci ve üçüncü olmak üzere iki sınıf, 

D — Birahaneler, meyhaneler ve umumiyetle de-
runlarında istihlâk edilecek meşrubatı küuliye satan 
müesseseler birinci, ikinci, üçüncü olmak üzere üç 
sınıf, 

H — Kahvehane, çaycı, pastacı, börekçi, tatlıcı 
vesaire gibi içinde istihlâk edilecek mekûlât satan 
müesseseler ikinci ve üçüncü olmak üzere iki sınıf 
ad ve itibar edilirler. 

REİS — Bundan sonrasını Ticaret Encümeni tay 
etmiştir. Muvazene Encümeninin bir itirazı var mı? 
(Hayır sesleri). Muvazene Encümeninin itirazı yok
tur. O da iştirak ediyor, o halde maddeyi reyinize 
arz ediyorum : 

Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Duhuliye ile girilen mahaller umu
miyetle birinci sınıftan madut ohıp bu gibi mahal
lerde bilet istimali mecburidir. Yalmz amatörlere 
mahsus olan spor ve konserler üçüncü sınıf addolu
nur. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaktırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Dördüncü maddede zikredilen tas
nif muamelesi malîye dairelerince tertip edilecek cet
vel ve verilecek izahat üzerine mal memurlarının hu-
zuriyle belediye meclisleri veya emanet encümenleri 
tarafından yapüır. 

Ancak hini tasnifte vergi ile alâkadar her sınıf 
mükellefinden davet edilecek bir mümessilin daM 
mütalaası ahnır. İşbu tasnif üç sene Üçin muteber ohıp 
tahavvülât ve tadilâtı cedide zuhurunda daha evvelde 
tadil edilebilir. 

Belediye meclisleri veya emanet encümenleri tas
nif muamelesini nisan nihayetine kadar ikmal etme
ye mecburdur. Tasnif cetvelleri maliye tahakkuk dai
relerine talik 've vesaiti münasibe ile neşir ve ilân 
olunur. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Yengiye tabi ohıp ta tasnif cetveline 
ithal edilmemiş olanlar veya cetvellerin talikinden son
ra yeniden müessese açanlar veyahut sınıfında te

beddül vuliubulanlar on gün zarfında Maliye Daire
lerine şifahen veya tahriren müracaatla altıncı mad
de mucibince sınıflarını tayin ettirmek mecburiyetin
dedirler. Müracaatın vukuunu ımibeyyin «nal memur
ları ashabı müracaata bir vesika verirler. Sınıflarını 
tayin ettirmeksizin icrayı sanat edenler onyedtfnci mad
de mucibince iki kat vergiye tabi tutulurlar. 

REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... (Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 8. — Belediye meclislerinin kararına cet
vellerin taliki tarihinden itibaren onbeş gün zarfında 
vergi idarelerine verilecek bir istida ile İtiraz edilebi
lir. Mal idareleri dahi aynı hakkı itirazı haizdir. Ancak 
bu takdirde keyfiyet mükellefe de bildirilir. İtirazatın 
tetkiki meclisi idareye aittir. Meclisi idare on beş gün 
zarfında tahkikat icra ettirerek kararını verir ve bu 
karar vergi idarelerince mükellefe tebliğ oîunur. Mec
lisi idarenin kararı katidir. 

REÎS — Sekizinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — İşbu verginin nispeti fevkalâde mües-
sesat İçin müesseseye ait olarak müşteriden atman rae-
baüğ üzerinden % 30, birinci sınıf müesse'satta % 20, 
'ikinci srmf müessesarta % 15, üçüncü sınıf müessesat-
ta '% HPdur. On paradan dûn küsurat on paraya ib
lağ olunur. Belediye ve Darülaceze resim ve hisseleri 
dahi maliye dairelerince cibayet olunarak her ay ni
hayetinde belediye ve Darülacezeye verilir. 

REİS —• Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Eğlence ve Hususî İstihlâk Vergisi
ni tediye ile mükeHef olan müessesat (umumhaneler 
hariç) bir umumî satış defteri tutmak ve bilcümle sa
tışlarım bu deftere günü gününe ve Türkçe olarak 
kaydetmek mecburiyetindedirler. (Bu defterin her say
fası kâtibi adilce veya Maliye dairelerince mühürle
nir. Bu müessese elindeki defterin dolduğunu İspat et
medikçe ikinci bir defter mübürlettiremez. Mamafih 
muamelâtının vüsat ve tenevvüti itibariyle müteaddit 
defter tutmak isteyen müessesat için keyfiyet Maliye 
dairelerince tespit edilerek birden ziyade defter dahi 
tasdik olunabilir. Maliye dairelerince tasdik olunan 
defterlerden bir gûna harç ve resim vesaire ahnmaz 

Satış defterleri her an Maliye memur ve müfet
tişlerinin tetkücatma tabi olup müessese sahipleri, bu 
defterlerin kuyudatı tkariyeleri ve evrakı müspiteieriy-
le mutabakatından mesuldürler. 
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Satış defterleri taallûk ettiği senenin hitamından 
iibaren üç sene müddetle muhafaza olunmak mecbu
ridir. Bir seneye alt olan yergi hakkında o senei 
maliyenin inkizasından itibaren üç sene zarfında taki
batta bulunulabilir. 

RiEİS — Efendim, onuncu maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Eğlence ve Hususî İstihlâk Vergisi 
pul ipsakı suretiyle tediye olunur. Bu vergi için kul
lanılacak pullar biri müşteriye verilmek, diğeri mü
essesede kalarak deftere ilsak olunmak üzere İki par
çaya kabili tefrik bir suretle İhzar edilip mal san
dıklarında, tahsil şubelerinde daima satışa âmâde bu
lundurulacağı gibi bilumum pul bayilerine Ye kava-
nini mahsusa ile kendilerine 'bayilik hakkı verilen
lere de sattırılır. 

REİS — Onbirinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler e1! kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Fevkalâde, 'birinci ve ikinci sınıfa 
dahil müessesatta alınacak mebaliğ için müşterilere, 
bâlâsında müessesenin isim ve damgasını muhtevi he
sap (sarfiyat ve ücurat) pusulası Verilmek mecburidir. 
Bu pusulalar koçanlı ve müteselsil numara takip 
eden bir defter halinde tutulup müşteriden alınacak 
metaliği buraya mürekkep veya şahit kurşun kale
miyle Türkçe olarak tespit edildikten sonra vergi 
pulunun müşteriye ait parçası pusula üzerine ve mü
esseseye kalacak parçası koçan kısmına ilsak ve ip
tal olunur. Puhın bedeli müşteriye aittir. 

REİS — onikinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Tiyatro, sinema vesaire duhuliye 
biletleri ile girilen yerlerde biletler müteselsil numara 
takip eden defter halinde olmak ve müessesenin is
mini ve pul bedeli de dahil olduğu halde fiyatını 
muhtevi 'bulunmak ve pulları onikinci maddede ta
yin edilen şekilde ilsak ve iptal olunmak lâzımdır. 
Bu müesseseler dahilinde vaki olacak bilcümle istihlâ-
kat da yarıca bâlâdaki onikinci madde mucibince ver
giye tabidir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Madde 14. — Üçüncü sınıfa dahil olan müesse
seler ayrıca koçanlı hesap (sarfiyat veya ücurat) pusu
lası istimal etmek mecburiyetinde olmayıp satışlarını 

günlük olarak deftere kayıt ve satış yekûnuna göre 
vergi pullarının müessesede kalan parçalarını deftere 
ilsak ve iptal ederler. 'Bu sınıf müesseseler her satışta 
pulun. müşteriye ait parçasını kendilerine itaya mec
burdurlar. 

REİS -̂ - Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — İşbu Vergi uni«hanelerden îşgal et
tikleri binanın icarei hakiye1! seneviyesinin yüzde yet-
mişbeşi olarak her sene tahsil olunur. Umumhane sa
hipleri kare miktarım musaddak konfora toJarla ispat 
etmek mecburiyetindedirler. Ancak bu kare miktarı 
tahrirî müsakkafat icra edilmiş olan, yerlerde iradı 
gayrı safinin beş mislinden ve elyevm tahriri icra 
edilmekte olup halihazır kareleri üzerine iradı gayri 
safi takdir edilen yerlerde bir buçuk mislinden dûn 
olamaz. Olduğu takdirde bu hadlere iblağ olunur. 

MUVAZENE! MAIİYE ENCÜMENİ REİSt 
MUSTAFA ABDÜLHALİK (BEY (Çankırı) — Efen
dim diğer kabul ettiğimiz kanunlarda beş misil, ye
di misil ve birbuçuk misilleri de bir misil olarak ka
bul ettik. Binaenaleyh bunu da o suretle tashih etmek 
lâzımdır. 

REİS — Yani «iradı gayrı safînin beş mislinden» 
yerine «yedi mislinden» ve «takdir edilen yerlerde bir 
buçuk mislinden dûn olamaz» yerine «takdir edilen 
yerlerden bir mislinden dûn olamaz» böyle mi olacak 
efendim? 

ABDÜLHAIİK BEY (Çankırı) — Evet efendim, 
beş misil, yedi misil olacak, bir bucuk m'îsil de bir 
misil olacaktır. 

REİS — Efendim, maddeyi tashih veçhile kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Defter tutmayan veya tuttuğu def
ter musaddak olmayanlar, ve kanunun tarifi daire
sinde hesap pusulası ve duhuliye biletleri istimal et
meyenler emsali müessesata kıyasen vergiye tabi tu
tulup vergi kendilerinden üç ve tekerrürü halinde beş 
kat olarak alınır. Bu gibiler kendilerine Ibbarname 
tebliğinden itibaren bir hafta zarfında mahallî bele
diye meclisine müracaatla defterlerinin veya hesap 
pusulası ve duhuliye biletlerinin vücudunu ispat ve 
mukayesenin tarzına itiraz edebilirler. Defter tutul
madığı veya gayrı musaddak olduğu ve hesap pusu
lası, duhuliye biletleri istimal edilmediği sabit olduğu 
takdirde belediye meclisi ancak mukayesenin muva-
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fık olup olmadığı hakkında itayı hükmedip bunu 
muvafık (bulmayacak olursa medarı kıyas olmak üze
re diğer bir misâl iraesiyle iktifa eder. Belediye mec
lisinin karan katidir. İtiraz, tayin edilen verginin tahsi
lini tehir edemeyip muamelâtı itiraziyenin neticesinde 
fazla alınmış olan kısım iade veya noksan alınmış 
olan kısım ikmal ettirilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler e] kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Onaltıncı madde münderîç ahval 
hariç olmak üzere işbu kanunun ahkâmı sairesine 
mühalîf harekât vukuu takdirinde; vergi ziyaı yoksa 
mütecasirlerden 'birinci defasında maktuan yirmi, 
ikinci defasında elli lira cezayı nakdî ahz ve satış mu
amelâtının bazısını deftere kaydetmemek veya noksan 
kaydetmek g*bi bir hal ile vergi ziyaı olduğu da te-
beyyün ettiği takdirde maktu cezayı nakdîden başka 
tahakkuk eden vergi noksanı iki kat olarak istiyfa olu
nur. Mükellef bu babtaki ihbarnameler üzerinden 
tav'an tediyatta bulunmayacak olursa Sulh Mahkeme
sine ve olmayan yerlerde Mabkemei Asliyeye müraca
at ve bü surette cezaya yüzde beş zam ve ilâve edilir. 

(REİS — Onyedinci maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — İşbu kanunun suveri tatbikiye'si bir 
talimatname ile tayin olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 19. — 1926 senei maliyesi iptidasından mu
teber olan işbu kanunun ahkâmını icraya Adliye, Da
hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, geçen celsede kabul edilen İstihlâki Umumî 
Vergisinin mebdei meriyeti 1926 senesinin mayısı 
kabul edildi IBu kanunda onun bir cüzüdür. Binaen
aleyh bir kanunun bir kısmı bir mayıstan başlar ve 
diğer kısmı da hazirandan başlarsa olmaz. Bendeniz 
bu kanunun da 1926 senesi mayıs iptidasından mu
teber olmasını teklif ediyorum. Yalnız bu madde iki 
madde olacaktır. Maddenin birisi «İşbu kanun 1926 
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senesi mayıs iptidasından muteberdir.» diğeri de «İşbu 
kanunun alHkâmını icraya Adliye, Dahiliye ve Maliye 
Vekilleri memurdur» şeklinde olacaktır. (Doğru ses
leri) 

REİS — Şu halde efendim, ondokuzuncu madde 
şiöyle oluyor : 

Madde 19. — İşbu kanun 1926 senesi mayıs ip
tidasından muteberdir. 

REİS — Ondokuzuncu maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ad
liye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeydi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesim tayini 
esami ile reye arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
etmeyenler kırmızı rey verecektir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Efen
dim ruznamenin yedinci maddesinde bulunan lâyiha
nın müstacelen müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim Ruznamemizin yedinci madde
sinde; bulunan lâyihanın müstaceliyetle müzakeresi 
teklif edilmektedir. Kabul edenler fiitfen el kaldır
sın. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — İstanbul İmtiyazlı Tahmil ve Tahliye Şirke
tince istikraz edilecek olan yarım milyon liraya Ha
zinenin kefaleti için mezuniyet itası hakkında. (1/777) 
numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim İstiklâl Mahkemeleri hakkındaki kanu
nun tadiline dair kanuna rey vermeyen arkadaşlar 
lütfen rey versin... IBu kanun hakkında istihsali ârâ 
muamelesi hitam bulmuştur. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 
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Efendini şimdi müstacelen müzakeresini kabul et
tiğimiz kanunun birinci maddesi okunacaktır. 
İstanbul Limanı Tahmil ve Tahliye Türk Anonim 
Şirketin?» istikraz edeceği 500 000 liraya Maliye Ve

kâletinin Kefaletine Mütedair Kanun 
Birinci Madde — İstanbul Limanı Talimi! ve Tah

liye Türk Anonim Şirketinin istikraz edeceği 500 000 
liraya, ilerde bu yüzden Hazineye bir gûna zarar te

rettüp ettiği takdirde mezkûr şirketin idaresine ve 
bilcümle emvali menkule ve gayrjmenkulesine vazıyet 
etmek şartıyle, kefalete Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Efendim, on dakika teneffüsten sonra 
bu kanunun müzakeresine başlamak üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat? 15,30 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat: 15,45 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER: Hakkı Bey (Van), Şeref Bey (Diyarbekir) 

REİS — Celseyi açıyorum, Eğlence ve tstUüâkah 
Hususiye Vergisi Kanununa henüz rey vermeyen ar
kadaşlar lütfen reylerini versinler. İstihsali arâ hitam 
bulmuştur efendim. 

Mendim, ruznamemizin yedinci maddesindeki lâyi
hanın müzakeresine devam ediyoruz. Birinci madde
sinde kalmıştık birinci madde bir daha okunsun. 

(Birinci madde tekrar okundu.) -
REİS — Birinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — İkinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmım icaraya Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tâyini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

Efendim, ruznamemizin sekizinci maddesindeki: 
5. — Ertuğrul Mebusu mütekait Miralay Rasim 

Beyin, rütbesinin iadesi hakkında istidası ve (4/422) 
numaralı İstida Encümeni mazbatası (1) 

Okunacaktır. 
(İstida Encümeni mazbatası okundu.) 
REİS — Efendim, okunan mazbatayı reyinize arz 

etmezden evvel evvelce reyinize arz edilen kanunların 
neticei arasını arz edeceğim. 

İstiklâl Mahakimi Kanununun tadili hakkındaki 
Kanuna (116) zat rey vermiştir. 110 kabul, 4 ret, 
2 müstenkif vardır. Muamele tamam değildir. Tek
rar reye vaz edilecektir. 

Eğlence ve Hususî İstihlâk Vergisi Kanununa 
(94) zat rey vermiştir. 89 kabul, 2 ret ve 3 müstenkif 
vardır. Binaenaleyh bu da tekrar reye vaz edilecek
tir. Bir kanun hakkında da henüz rey toplanmakta
dır. Ekseriyet olmadığı anlaşıldı. O reyleri de gelecek 
içtimada toplarız. 

Cumartesi günü saat ohdörtte içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat: 16,00 

(1) Zaptın sonuna merbuttur.. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile İçtimaî Şûralar Cumhuriyetleri tttihade Hükümeti Arasında İmza Olunan Bitaraflık 
Muahedenamesiyle Merbut Olan Üç Protokolün Tasdiki Hakkındaki Kanun Neticesi Arası 

(Tasdik olunmuştur) 

ADANA 
tsmiali Safa B. 

AFYONKARAHÎSAR 
Ati1 B. 
İ717S* TTISvti R 

Kâmiî B. 
Musa Kâzaim B. 
Saldık! B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
îhsaln B. 
Şalidir B. 

ANTALYA 
Ahmet Şaki B. 
Muraıt B. 
Rasilh B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
HJEmi B 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefijk B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şüıkrü B. 

BOLU 
Cevait Abbas B. 
Dr. Bmıi'n. Cemal . ' 
Fatih Rıfkı B. 

Reye iştirak edenler : 151 
Kabul edenler : 151 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

0 
0 

[Kabul Edenler] 
MeJhmjeftVaSfli; B. 
Şüfcrü B. 

tBOZOK 
SaüüJh. B. 
S&eymani Sırrı B.; 

BURSA 
Mustafa Fetırni B. 
Necaıtliı B. 
Refet B. 

CANlK 
Oavit PaşaJ 

CEBELİBEREKET 
AVhfi Paşa' 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülfoaİk B. 
R/üfalt B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şak'ir B. 

ÇORUM 
'İsmail Kemal B. 
İsmet B.« 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazöıaıt Müfit B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
CaMit B. 
Şeref B. 
Züffi B. 

EDİRNE 
Faü'k B. 
Hüseyiio Rıfkı B. 

ELAZİZ 
HüıseyiJn B. 
M-uihL'ttiiin B. 

iMuistaifa B, 
Nacdi B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmtit B. 
Kâziim1 Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Haü B. 
Raisini B. 

ERZİNCAN 
AbÜüfıak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Raıif B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullalh Azmi B. 
Arif B< 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ferit B. 
Kılıç Âli B. 

GELİBOLU 
Cefiâl Nuri! B. 

GENÇ 
Muıhiıtiîjin! B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Zeflor B. 

HAKKÂRİ 
Naizmıi B. 

İSPARTA 
Hüseyiiın Hüsnü B. 
İbrahliım B. 

İÇEL 
Dr. Tevfi'k B. 
EmiJn B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Bdhiç !B. 
Dr. Haikk Ş/inastiı Paşa 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabetidir Paşa 
TeVf&Kâmiil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâm! B. 
Mahmut Celâl B, 
Mahmut Esald B. 
Mustafa; Necafli B. 
Mustafa Ralhmü B. 
Münir B. 

KARESİ 
Hayıdar Adil B. 
Hulusi B. 
'Mehmet CaViit B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osmaın Niyazi B. 

KARS 
Ağabğkr Alhmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hiİrrtii B. 
Dr. Hal* B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabrı B. 
Fuat B. 
Mü&tafa B. 
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Mustafa FeyzİL B. 
Naiimı Hazım B. 
Tevflk Fifctfet B. 

KÜTAHYA 
CeVddt B. 
NtırlI B. 
Rağıp B. 
Rıza B̂  

MALATYA 

iBâdir B, 
Dr. Hifaıfi B. 
Ismıdt Paşa' 
IMaıhmıut Nddıim B.; 
Reşlilt B, 

MARAŞ 
Mıiîtlhaıt B, 

MARDİN 
AbdülgaıM' B. 
Abdüllırezzalc B. 

MERSİN 
'Besilim B̂  

NİĞDE 

Ata B. 
Halit B. 

ORDU 

Hail Sıtikı B< 
'Hamdi B, 
ismail B. 

RİZE 
Alı B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
'Ethiem B. 
Mehmet Saibıii B., 

SİİRT 
Hafttt Hullkli B, 
'Mahmut) B, 

SİNOP 
Yusuf Kemali Bs 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevkli Bâ 

Halk Tumgult B̂  
Rahmi B. 
Rasta B. 
Ziiyaettta B« 

SİVEREK 
Halil Faihrl B. 
Kadirli Ahmtet B. 
Mahmut B. 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa' Vasfı B. 

TRABZON 
Hakan* B. 
Rıalhlmıi B. 
Süleyman Srrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet' B. 

VAN 
Haîklkı! B. 
Münii'f B. 

ZONGULDAK 
Hail B, 

"»• m>»<» ••» 
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tstiklâl Mahakimi Kanununun Tadili Hakkındaki Kanunun Neticei Arası 

(Nisabı ekseriyet yoktur) 

ADANA 
İsmail Safa B. 

AFYONKARAHISAR 
Ali B. 
izzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Nafiz B< 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B, 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Salih- B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Reye iştirak edenler : 1 116 

Kabul edenler : 11Q 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

4 

2 

[Kabul Edenler] 

1 CANİK 
Cavit Paşa 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ERGANİ . 
İhsan B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 
-

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBFKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. | 

1 GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

I KASTAMONU 

Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

KAYSERİ 

Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

KOCAELİ 

İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 

Byüıp Saibrd B. 
Fuaıt ıB. 
Musitlalfa B. 
Nafim! Hazım B. 
Tevfik Föfcreit B. 

KOZAN 

Ali Sahip B. 
Afili Şafdü1 B. 

KÜTAHYA 

Cövdefr B 
Nuniı B. 
Ragup B. 
Rıza! B. 

MALATYA 

Bedir B. 
İsmet Paşa 
M'aihmıut Nedöm B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
MJbhait B. 

NİĞDE 

Ata B. 
Halliıt B. 
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ORDU 
H&ft Sıtkı B. 
Halmicİ B. 

RİZB 
A$ B. 
Füaıt B., 

ERGANİ 
İhsan B. 

MER 
Beştim B. 

SARUHAN 
Btifoöm B. 

SİİRT 
Halil Hul'ki B. 
Malhmıuıt B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rataıü B, 
Raisini®» :::' 

SİVEREKl 

ıKıaldri' Ahm'et B. 
Mahmut B. 

TOKAD 

Emiini B. 

Muötıa'fla Vasfii B. 

[Reddedenler] 

TRABZON 
Basan B. 
Sülöymıan Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakiki B. 
Mün'ip B. 

SİN 1 SİVAS 1 TRABZON 
j Halis Turgut B, | Rataıi B. 

[Müstenkifler] 

BURSA 1 ERTUĞRUL 
Necaitli B. | Halil B. 

» • • • < • -*r 
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Eğlence ve Hususî İstihlâk Yergisi Hakkındaki Kamımın Neticei Ârâsı 

(Nisabı ekseriyet yoktur) -

Reye iştirak edenler : 94 
Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 2 
Müstenkifler : 3 

[Kâtod Edenler] 

AFYON KARAHÎSAR 

Ali B. 
".Kâma B. 
Musa Kâzım B. 
ISadıîk B. 

ANKARA 

.Al B. 
M Fuait Paşa 
İhsan B. 
'Şaktır B. 

ANTALYA 
Rasttı B. 

ARDAHAN 

Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. * 

BAYEZİD 
Şefi* B. 

BÎGA 

Mehmet B. 
Şükrü B, 

BOLU 
«Cevalt Abbas B. 

BOZOK 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Feihmi B. 
Refet B. 

ÇANİK 
Cavfiıt Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya' B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 

İsmail Kemal B., 
İsmet B. 
Ziya B. 

DİYARBEKİR 

Câvtit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELAZİZ 

Hüseyin B. 
Muhittin B 

I Mualafa B. 
I Nadi B. . 
I Süleyman B. 

I ERGANİ 
I İhsan Hâmit B. 

I ERZİNCAN 
I Abdülhak B. 

I ERZURUM 
I Halet B. 

| Rüştü Paşa 

I ESKİŞEHİR 
I Arif B. 
I Emin B. 

I GAZİANTEP 
I Ahmet Remzâ' B. 
I Ai Cenanii B. 

Feri B. 
I Kılıç Ali B. 

I GELİBOLU 
I Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
I Kâzım B. 
ITaıhur B. 

I . GÜMÜŞANE 
I Cemal Hüsnü B. 

I İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Ermin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 

I Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karaıbeikir Paşa 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

KAYSERİ 
I Ahmet Hilmi B. 

KONYA 
I Fuat B. 
I Musa Kâzım B. 

Mustafa B. 
I Mustafa Feyzıi B. 
I Naim Hazım B. 

Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Rıza B. 

İSPARTA! 
İbrahim B. 
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MALATYA 
Bedir B. 
ismet Paşa 
Mahmut Nedüm B. 
Raşilt B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Alta B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
Ismaiil B. 

SARUHAN 
Bthem B. 

SÜRT 
Halil Huîki B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERZİNCAN 
Saibdt B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Ziıyaetıtm B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

TRABZON 
Hasam B. 
Rahmi1 B. 

[Reddedenler] 

KARESİ 
Hulûsu B. 

[Müstenkifler] 

ERZURUM 
Rauf B. 

URFA 

Ali B. 
Saffet B. 

VAN 

Halkkı B. 
Münir B. 

MERSİN 
Besim B. 
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(Nisabı ekseriyet yoktur) 

AFYON KARAHlSAR 

Ai B. 
Kâmi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

ANKARA 

A i B. 
Ali Fualt Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Rasih B. 

ARDAHAN 

Talât B. 

ARTVİN 
Hülmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 

Mehmet B. 
Şükrü &, 

BOLU 
Cevat Abbas B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler • : 
Reddedenler : 
Müstenkifler' : 

94 
89 
. 2 

3 

[kûbül Edenleri ? K̂ 

BOZOK 
Sahih B. : 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CÂNİK 
Cavlk Paşa* 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 

İsmail Kemal B., 
İsmet B. 
Ziya B. 

DİYARBEKİR 

Caviit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELAZİZ 

Hüseyin B. 
Muhiıttin B. 

Mustâfa B. 
Naci B. 
Sül'eymaını B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmk B. 

ERZİNCAN 
Abdüflhak B. 

ERZURUM 
Halet B. 

Rüşltü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzâ B. 
Ali Cenana B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Tafak B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA! 
İbrahim B. 

;,. ;, 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Mutotar B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KONYA 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Muştala Feyzd B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fjkret B. 

KÜTAHYA 
Rıza B. 
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MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Paşa 
Mahmut Nedim B. 
RaşLt B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Alta B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
Ismaül B. 

SARUHAN 
Bthem B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERZİNCAN 
B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Zîiyaettiıı B. 

SİVEREK 
Halil Fahrti B. 
Mahmut B. 

TRABZON 
Hasan B. 
Rahmi B. 

[Reddedenler] 

KARESİ 
Hulusi B. 

[Müstenkifler] 

ERZURUM 
Radf B. 

URFA 

Ali B. 
Saffet B. 

VAN 

Hakkı B. 
Münir B. 

MERSÎN 
Besim B. 
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Sıra Numarası : 63 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İÇTİMAÎ ŞURALAR CUMHURİYETLERİ İTTİHADI HÜKÜMETİ 
ARASINDA İMZA OLUNAN BÎTARAFLIK MUA HEDENAMESİYLE MERBUTU ÜÇ PROTOKOLÜN 
TASDİKİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/834) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 
6/273 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Türkiye Cumhuriyeti ile içtimaî Şuralar Cumhuri
yetleri ittihadı hükümeti arasında imza olunan bitaraf
lık muahedenamesiyle merbutu üç protokolün tasdiki 
hakkında Hariciye Vekâletince tanzim edilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 24 Kânunsani 1926 tarihli içtima-
ında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan ka
nun lâyıhasiyle merbutu muahedename ve protokol-
ların musaddak suretleri takdim olunmuştur. Mukteza-
sının müstacelen ifasına ve neticenin işarına müsaade 
buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türk - Rus Muahedenamesi Muahedename 
Türkiye Cumhuriyeti ile Şuralar Cumhuriyetleri 

ittihadı hükümeti, tarafeyni yekdiğerine rapteden 
münasebatı tabiiyei müstemirrenin ve samimi dostlu
ğun takviyesine medar olacak şeraiti vazıhamn tayin 
ve tespiti, tarafeyni akideynin menafine muvafık ola
cağım bittakdir, bu gayenin istihsali için, Türkiye 
Hariciye Vekili Teyfik Rüştü Bey ile İçtimaî Şura
lar Cumhuriyetleri Umuru Hariciye Ahalî Komiseri 
Mösyö Jorj çiçerinyi tayin eylemişler ve mttşarün-
ileyhima dahi zîrde muharrer mevad hakkında muta
bık kalmışlardır. 

Madde 1. — Tarafeyni akideyinden biri aleyhine 
aher bir veya bir kaç devlet tarafından bir hareketi 
askeriyede bulunulduğu halde diğer tarafı akit birin
cisine karşı bitaraflığı muhafaza etmeyi taahhüt eyler. 

Haşiye : Askeri manevrçler diğer tarafı ızrar et
mediğinden, harekâtı askeriye tabirinin dairei şümu
lüne ithal edilmemelidir. 

Madde 2. — Tarafı akideynden her biri diğerine 
karşı her gûna tecavüzden içtinap eylemeği teahhüt 
eder. Tarafeyni akideynden her iki aher bir veya bir 

! kaç devlet tarafından diğer tarafı akidin aleyhine 
tevcih edilen hiç bir ittifaka veya siyasî mahiyette hiç 
bir itilâfa ve keza ahar bir veya bir kaç devlet tara
fından diğer tarafı akidin emniyeti askeriye veya bah
riyesi aleyhine tevcih edilen hiç bir ittifaka veya iti
lâfa iştirak etmemeyi teahhüt eyler bundan başka, ta
rafeyni akideynden her biri, aher bir veya bir kaç 
devlet tarafından diğer tarafı akit aheyhine tevcih edi
len hiç bir hareketi husumetkâraneye iştirak eyleme
meyi teahhüt eder. 

Madde 3. — İşbu muahede tasdikim müteakip 
hemen iktisabı meriyet edecek ve müdeti üç sene 
olacaktır. 

Bilâhare tarafeyni akideynden biri, müddeti mez-
kûrenin hitamından altı ay evvel muahedeyi feshet
mek arzu eylediğini tebliğ etmezse muahede kendi
liğinden bir sene müddetle temdid edilmiş addoluna
caktır. 

17 Kânunuevvel 1925 tarihinde Paris'te tanzim 
edilmiştir. 

İmza İmza 
Jors Çiterin Doktor Teyfik Rüştü 

Mührü Resmî Mührü zatî 
Protokol 
— 1 — 

Her halde şurası mukarrerdir ki tarafeyni akideyn
den her biri, şeraiti işbu muahedede tayin edilen taah-
hüdat hududu haricinde ahar devletler ile her türlü 
münasebatmda tam bir serbesttii hareket muhafaza 
eder. 

17 Kânunuevvel 1925 tarihinde Paris'te tanzim 
edilmiştir. 

İmza İmza 
Jors Çiçerin Doktor Teyfik Rüştü 

Mührü Resmî Mührü zat! 

Protokol 
— 2 — 

Diğer tarafı akidîn aleyhine tevcih edüecek olan, 
devletler beynindeki bilcümle malî ve iktisadî itilâf
ları da, bugünkü tarihli muahedenin ikinci maddesin-
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deki mezkûr «siyasî mahiyet» tabirinin dairei şümu-
mülüne dahil addetmek hususunda tarafeyni akideyn 
itilâf eylemişlerdir. 

İmza İmza 
Mührü Resmî Mührü zatî 

Jors Çiçerin Doktor Teyfik Rüştü 
Protokol 
— 3 — 

Tarafeyni akideyn meyanelerinde tahaddüs edebi
lecek olan ve turuku adiyei siyasiye ile tesviye edile
meyen ihtilâf atın suveri halini tayin ve tespit için 
müzakerata girişmeği dahi taahhüt ederler. 

17 Kânunuevvel 1925 tarihinde Paris'te tanzim 
edilmiştir. 

İmza 
Mührü zatî 

Doktor Teyfik Rüştü 

İmza 
Mührü Resmî 
Jors Çiçerin 

Türkiye Cuhuriyeti 
Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

Karar : 7 
Hariciye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
301 Kânunusani 1926 tarih ve 6/273 numaralı Baş

vekâlet tezkeresiyle Hariciye Encümeninin tetkik ve 
tasvibine arz edilen Türkiye Cumhuriyeti ile İçtimaî 
Şuralar Cumhuriyetleri ittihadı Hükümeti bitaraflık 
muahedenamesi veinına melfuf üç protokol Hariciye 
Encümeninin 7 . 2 . 1926 tarihli içtimaında tetkik ve 
tespit edilmiş ve berayı tasdik Meclisi Âliye arz ve 
takdim kılınmıştır. 
Hariciye Encümeni Reisi 

Menteşe Mebusu 
Şükrü Kaya 

Kâtip 
Mardin 

Yakup Kadri 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 

Aza 

Aza Aza 
Bolu 

Cevai Abbas 
Aza 

Saffet 

Türkiye Cumhuriyeti ile İçtimaî Şûralar Cumhuriyet
leri İttihadı Hüküıneü Arasında İmza Olunan Bîtaraf
lık Muahedenamesilyle Merbutu Olan Üç Protokolün 

Tasdiki Hakkında Kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İçtimaî Şû

ralar ıCumhuriyeiieri İtiihcdı Hükümeti arasında 17 
Kânunuevvel 1925 tarihimde Paris'te imza olunan bî-
ta':'aflık mmdıcdeiiamesiyle cüzü müiemımimıi üç pro
tokol kcbuS ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

24 Kânunusani 1926 

Başvekil 
İsmet 

Vlüdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Terfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Neca'ti Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Ziraat Vekili 

Mehmet Safari 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 
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Sıra numarası : 56 

İSTİKLÂL MEHAKİMİ KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA İJ>ARE HEYE
TİNİN 2/491 NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE MUVAZENE! MALİYE VE ADLİYE ENCÜMEN

LERİ MAZBATALARI 

T, B. M. M. 
Adet : 618 

İdare Heyeti 26.11.1341 

Riyaseti Celüeye 
Şark İstiklâl Mahkemesi Müddeiumumi Vekâle

tinden mievrut heye'ltaize muhavvel metfuf tahrirat
ta Şark İstiklâl Mahkemesinin oııdört vilâyet ve iki 
kazadan ibaret bir sahaî kazaya malik bulunması do-
layısryle îö'ikîâl Mehakimi Kanununun on iıkinci 
maddesi mucibince tenkil kılınan mahkeme ve müd
deiumumilik memuri kadrosuyla geceli gündüzlü sar-
fediîen mesaiye rağmen yinie bir çok eşhasın tevkifha
nede beklettiriîmcsine ve muhakemeleri hitam bulan
ların zabıtnamelerini vaktü zanıaniyle tanzim edile
memesine binaen memurin adedinin tezyidi icap et
tiği ve bundan dolayı da 3 Temmuz 1338 tarih ve 249 
numaralı İsOklâl Mehakimi Kanununun on İkinci 
maddesinin (tadili talep edilmekte olduğundan İstiklâl 
Mahkemesinin merbut takriri mucibince tadilinin He
yeti Umumiyeye arzını arz ve 'leklif eyleriz efendim. 

İdare Heyetinden 
Rasim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Şark İstiklâl Mahkemesi 

Müddei Umumiliği 

Adet : 168 

İdare Heyetinden 
Esat 

1 . 9 . 1341 
Elâziz 

Büyük MUlet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1. Şark İstiklâl Mahkemesinin Diyarbekir'de işe 

başladığı 12 . 4 . 1341 tarihinden bugüne kadar 1323 
maznuna ait işden 400 kadarı bitirilmiştir. 

2. On dört vilâyet ve iki kazadan ibaret pek vâsi 
bir sahai kazaya malik bulunan Şark İstiklâl Mahke
mesi bu mıntıkada isyanı müteakip teşkil edilip bilâ
hare ikisi ilga olunan yedi Divanı Harbi örfînin ay
larca mesai içinde başaramadıkları işlerden kanunun 
kendine tahsis eylediklerini aldığı ve niyete başladığı 
gün; mahkeme ve müddei umumilik memurini kadro
sunun vaktiyle hini tanziminde pek ziyade dar tutul
duğunu görmüş ve büyük bir evrak tehacümü kar

şısında kalarak geceli gündüzlü sarf edilen mesaîye 
rağmen bugün yine bir çok eşhasın tevkifhanede bek
letilmesine ve muhakemeleri bitenler zabıtnameleri
nin tamamlanamamasına mümanaat kabil olamamış 
ve bir çok zamanlar hariçten ücretle adam almaya ve 
çalıştırmaya mecburiyet hâsıl olmuştur. 

3. Şu beş aylık tecrübenin hâsıl ettiği netice, bu
günkü dar kadro ile bu işlerin başarılmasına imkân 
olmadığı ve İstiklâl Mahkemelerinin süratle çalışma
ları için memurin adedinin tezyidi lâzım geldiği mer
kezindedir. Ancak memurinin tezyidi için eldeki İs-

1 

tiklâl Mahkemeleri Kanununun (12) nci maddesinin 
tadili iktiza etmektedir. 

4. Bu tecrübeye nazaran İstiklal Mahkemesi 
Müddeiumumisi refakatine tahkikatı iptidaiye ve 
muamelâtı saireyi Müddeiumumi namına ifa ve mu
avenet eylemek üzere müşavir namı altında bir me
murla evrakın kayıt ve tebyizi ve dosya ve şifre mu
amelâtının tanzim ve tedvirinin temini emrinde iki 
kâtibin ve mahkeme kalemi içinde günü gününe hem 
muhakematı takip ve evrakı tertip ve hem; de zabıt
nameleri vaktiyle tanzim eylemek üzere bir başkâtip
le dört kâtibin kabul ve tayini ve bunların terfihle-
riyle birlikte bu hizmetlerinin hidematı fevkalâde! 
vataniyeden addiyle memuriyeti asliyelerinde maaş
larının ve kıdem misillu sair hukuklarının mâhfuzi-
yetlerrnin temini tahtı vücubdadır. Nitekim ikinci 
maddede arz edildiği veçhfle biriken zabıtnamelerin 
yetiştirilmesi için hariçten ücretle adam almak mec= 
bureti hâsıl olduğu gibi müddeiumumiliğin işlerinin 
pek ziyade çoğalması üzerine isyan tedibine gelen be
şinci kolordunun müşaviri adlîsi de Müdafaa! Milliye 
Vekâletinin muvafakati badelistihsal müddeiumumi
lik refakatine bizarure alınmış ve elyevm çalıştırıl
makta bulunmuştur. 

5. Meclis Bütçesinin hini tanziminde bu cihetle
rin ehemmiyetle nazarı dikate alınarak lâzım gelen 
tahsisatın bütçeye konulması ve meclisin küşadında 
İstiklâl Mahkemeleri Kanununun on ikinci maddesi
nin bu ihtiyaca göre tadilinin teklif Duyurulmasını, 
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bu cihetin temini kabil olmadığı takdirde hariçten 
bulunabilecek muvakkat memurlara verilmek üzere 
mestureye ilâvesini ve fakat müddeiumumilik refaka
tinde bir müşavir bulundurulmasının Meclisi Âlice 
kabulünün temin buyurulması arz ve istirham olunur. 

6. Başvekil İsmet Paşa Haziretlerine ve Büyük 
Millet Meclisi Riyasetine arz edilmiştir. 

Şark İstiklâl Mahkemesi Müddeiumumi Vektfi 

Bozok Mebusu 
Avnl 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

Aide* 
39 21 . 12 . 1341 

Adliye Encümeni Tezkeresi 
Muvazcnei Maliye Encümeni Riyasetine 

İstiklâl Mehakimi Kanununun 12 nci maddesinin ta
dili hakkında idare heyetinin 26 . 11. . 1341 tarih ve 
2/491 numaralı teklifi kanunisi ledettetkik mesele İs
tiklâl Mehakimi kadrosunun tevsi ve tahsisatının tez
yidine müteallik olup bunun tetkiki ise encümeninize 
ait mevaddan bulunmakla her mucibi havale takdim 
kılınmıştır. 

Adliye Encümeni Reis Vekili 
Konya 
Refik 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Mûvâzenei Maliye Encümeni 
Adet 

95 7 . 1 . 1926 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Şark İstiklâl Mahkemesi kadrosunun tevsii zımnın
da İstiklâl Mehakimi Kanununun on ikinci maddesinin 
tadiline dair İdare Heyetinin takriri Adliye Encüme
ninden encümenimize tevdi edilmekle tetkik ve müzake
re olundu. 

İstiklâl Mehakimi kadrosunun tevsii ile tahsisatının 
tezyidi salifüzzikir kanunun tadiline ait muamelenin ik
maline mütevakkıf, bu tadil keyfiyeti ise encümenimi

zin dairci tetkikinden hariç bulunduğu cihetele işbu tak
ririn Riyaseti Celileye takdimi karargir oldu. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdül.ıalik 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Sivas 
Rasim 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 
Aza 

Hakkâri 
Esat 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 
Aza 

Saruhan 
Reşat 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi Bey 
hini imzada bulunmadılar 

Aza 
Kırşehri 

Yalıya Galip Bey 
hini imzada bulunmadılar 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

Adet 
57 1 . 2 . 1926 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Şark İstiklâl Mahkemesi kadrosunun tevsii hakkın

da İdare Heyetinden varit olan Şark İstiklâl Mahkemesi 
Miiddeimumiliğin 1 . 9 . 1341 tarihli tezkeresi tetkik ve 
icabı tezekkür edildi. 

İstiklâl Mahkemelerinin son seneler zarfında icra
yı kaza sahalarının genişlediği ve rüyet eyledikleri dea-
vinin de tenevvu eylediği malum olmakla kendilerine 
tayin edilen kadronun kâfi gelmediği ve ifayı vazifede 
müşkülâta maruz kaldıklarından süratle icrayı kaza 
edebilmelerini temin için kadroya dört kâtip ve bir 
müddeiumumi ilâvesi hakkında tezkerede serdedilen 
esbabı mucibe encümenimizce de muvafık görülmüş
tür. 
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Binaenaleyh İstiklâl Mehakimi Kanununun ikinci 
maddesiyle on ikinci maddesinin tadilen tespit edilen 
mevad aşağıda yazıldığı reçhile heyeti umumıyenin na
zarı tasvibine arz olunur, 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Haindi 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

• 

Adliye Encümeninin Teklifi 
İstiklâl Mehakimi Kanununun tadili hakkında Ka

nun. 
Madde 1. İstiklâl Mehakimi Kanununun ikinci 

maddesine fıkrai atiye ilâve edilmiştir: 
«Ve icabında bir müddeiumumi nıuayini intihab 

ohınur.» 
Madde 2. İstiklâl Mehakimi Kanunun on ikinci 

maddesi aşağıda yazıldığı veçhile tadil edilmiştir. 
«Her İstiklal Mahkemesi ketebe ve müstahdemin 

maaşatı asliyesi şehrî üç yüz lirayı geçmeyecektir.» 
' Madde 3. Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 44 Bu Kanunun icrasına Büyük Millet 
Meclisi memurdur. 



Sıra Numarası : 33 

EĞLENCE VE ÎSTİHLÂKATI HUSUSİYE VERGİSİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 1/742 
NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENEİ MALlYE 

ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 
5297 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Eğlence ve istihlâkatı hususiye vergisi hakkında 

Maliye Vekâleti Celilesince tanzim olunan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 4 Teşrinisani 1341 tarihli içtimaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun 
lâyihası leffen takdim olunmuştur. Muktezasımn, 
müstaceliyet karariyle, ifasına müsaade buyurulma-
sını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Masarifi umumiyei devletin bugün yalnız irat üze

rinden alınmakta olan vergilerle ifasına ve binaena
leyh yalnız bu vergilerin temin ettiği hasılat ile ikti
faya bir veçhile imkân görülememektedir. Bu iti
barla her devletin vergi sistemleri içinde gittikçe mü
him bir mevki ihraza başlayan istihlâk vergilerine bi
zim için de müracaat bir emri zarurî hükmünü ikti
sap etmiştir. Ancak istihlâk vergilerinden Hazinece 
esasla birmiktarda varidat alınabilmek için bu suret
le tesis olunacak mükellefiyet mevzuunun pek vâsi 
olması ve bu mevzua bilhassa istihlâkatı umumî ve 
zarurî bulunan mevaddın da ithali muktezidir. Aksi 
takdirde bir kısım mevaddı müstehlike üzerine vaz 
olunacak mükellefiyetin halkın itiyadı üzerinde icra 
edeceği aksi tesirler sebebiyle derhal mükellef bulu
nan eşyayı müstehlike yerine diğer mevaddın ikamesi 
neticesi hâsıl olacağı ve bu surette temini arzu olu
nan varidatın lâşey mesabesinde kalacağı da ekser 
memleketlerde mesbuk olan tecarip ile sabit bulun
maktadır. Şu tafsilâttan memleketimizde de tesis olu
nacak istihlâk vergisinin sahdi tatbikinin her halde 
umumî bulunması iktiza edeceği müsteban olmakta 
ise de mükellefiyette âdemi tenasüp; her ne şekilde 
tesis olunurlar ise olsunlar bu vergilerin tabiat ve ma

hiyetlerinde mündemiç olmasına binaen adaleti tekli-
fiyeyi ihlâl etmemek için bilûmum zenginler ve fakir 
halk tarafından istihlâki zarurî bulunan mevad ile 
ihtiyacatı zaruriyenin fevkindeki maksatlar uğrunda 
vaki olan sarfiyatın mevzuu istihlâki bulunan mevad
dı başka başka nisbet ve usuller tahtında mükellefi
yete tabi bulundurmak; vergi tesisinde takibi lâzım 
gelen usulü ilmî ve faninin mukteziyatmdan görül
müş ve nitekim «İstihlâki Umumî Vergisi» namiyle 
tesis olunan ve ayrıca takdim kılınmış olan kanun lâ
yihasında bu verginin sahai şümulüne dahil olan me
vad pek cüzî bir miktarda mükellef bulundurmuş ve 
mahza adaleti teklifiyeyi tesis edebilmek için ihtiya
catı zaruriye ile münasebettar olmayan ve istihlâki 
umumî bulunmayan mevad mezkûr kanunun mevzuu 
haricinde bırakılarak işbu kanun lâyihasiyle daha 
yüksek bir nisbete mükellef kılındığı gibi mevadı 
mehhusenin eşkali istihlâkiyesi «istihlâki umumî» 
mevadına şebih olmadığından tabiat ve mahiyetlerine 
göre ayrı bir usulü mükellefiyet tesis edilecek «Eğlen
ce ve İstihlâkatı Hususiye Vergisi» unvanı verilmiş
tir. 

Eğlence ve İstihlâkatı Hususiye Vergisi tarzı tan
zim ve tesisi itibariyle memleketimizde cari olan ver
gilerin tesis ettiği manzumenin bir cüzü olacak ve on
ların da sahai teklifiyesine dahil bulunan matrahlar
la olan münasebat ve irtibatı pek ince tetkikat neti
cesinde nazarı dikkate alındığı için başlıbaşına değil; 
işbu kül içinde mütelâfi ve mütekâfi bir mükellefi
yet vücuda getirecektir. Nitekim işbu verginin mat
rahı mahallinde istihlâk olunan meşrubat meykulat 
ile bilumum temaşa ve eğlence mahallerindeki 
sarfiyat ve bir de otellere inhisar etmektedir. Şu ka
dar ki, tadad olunan işbu matrahların kaffesi her 
tarafta aynı kıymeti teklifiyeyi arz, edemeyeceklerin
den tesisi mükellefiyette muhafazai adalet ve hakka
niyet edilmiş olmak üzere istihlâk mahallerinden her 
biri bulundukları mahallin arz ettiği kudreti teklifi-
yeye göre takdirî bir usul tahtında basit bir tasnife 
tabi tutulmuş ve vergi nisbeti de bu mahallere göre 
yüzde elli ile yüzde on arasında temevvüç ettirilmiş 
olduğu gibi istihlâk ve eğlence mahalleri ashabına da 
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takdir olunacak sınıf için bir hakkı itiraz kabul olun- | 
muştur. İşbu verginin usulü cibayetine gelince : ( 

Lokanta, birahane ve emsali gibi zaten aldıkları 
mebaliğ için pusula tanzim eyleyen yerlerde işbu 
pusulalar üzerinde ve ihtiva ettikleri mebani ile mü
tenasip kıymetlerde olmak üzere sureti mahsusada 
tanzim edilecek pullar ilsak olunacağı gibi, esasen 
duhuliye ile girilen mahallerde de kezalik duhuliye 
biletleri üzerine pul ilsak olunacak ve otel kahvehane 
gibi mahallerde müşterilerden alınacak mebaliğ için 
de aynı suretle hesap pusulası tanzimi usul ittihaz 
kılınacaktır. Ancak zikrolunan müessesattan en dun 
sınıfa dahil olan - istihlâk mahallerinden istifa olu
nacak ücüratın cüziiyeti hasebiyle buralarda müşteri
lerden alınacak mebaliğ için öteden beri hesap pusu
lası tanzimi mutat olmadığından buralarda vergi as
habının sureti mahsusada tesis edecekleri defatirde-
ki kuyuda müsteniden ve hizalarına Uşak ve iptal olu
nacak pullara mukabil istiyfa edilecektir. 

Eğlence ve istihlâkatı hususiye vergisi mevzuuna 
pek, tabiî olarak umumhaneler de ithal edilmiştir. An
cak verginin cibayeti emrinde tesis olunan usul kar
şısında umumhaneler başh basma bir hususiyet arz 
etmekte ve servetin burada istihlâk edilen miktarını 
ne bir fatura ve ne de sair vesaiti teklifiye ile izhar 
ve tebyin kabil olamayacağına binaen bu gibi mahal
lerde vaki olacak sarfiyatın miktar ve derecei ehem
miyetinin tebyini hususunda karaini zahiriye usulüne 
müracaat edilmiş ve vergiye doğrudan doğruya işgal 
ettikleri binaların iradı gayri safisi matrah ittihaz 
olunmuştur. Umumhanelere mahsus istihlâk vergisine 
matrah ittihaz olunan iratlar da bugün mükellefiyet 
noktai nazarından muhtelif eşkal arz ederler. Meselâ 
1331 senesinden evvel 15 Eylül 1326 tarihli nizam
name ile tahriri umumisi icra olunan vilâyetlerimiz
de bilumum müsakkafatın iradı gayrı safileri olvakit 
ki, rayiç üzerinden takdir edilmiş ve sonradan inşa 
olunan mebaliğ iratları da daima bu rayiçleri tecavüz 
etmemek suretiyle vaz olunmuş bulunmasına binaen, 
bu vilâyetlerde müsakkafatın varidatı gayn safiyei 
mukayyedeleri şimdiki iratlara tekabül edemediği 
için lâyihanın on üçüncü maddesinde salifüzzikir va
ridatların beş misline iblâğı zikrolunduğu gibi 1339 
tarihinden itibaren müsakkafatı aynı nizamname 
mucibince tahrir olunan vilâyetlerimizin bir kısmında 
da varidatlar kezalik 1331 senesinden akdemki rayiç
lere göre takdir edilmiş olduğu için bu vilâyetlerde 
umumhaneler iradını aynı hadde iblâğ lâzım gelmek
te ve hali hazır rayiçlerine göre takdir olunan yerler
de ise iratların yalnız bir buçuk misline iblâğı muva

fık görülmektedir. İrat üzerinden müsakkafatı mü
kellef kılan Müsakkafat Kanunu tatbik edihneyen 
vilâyetlerimizde ise işbu iratların Tahriri Umumî Ni
zamnamesi mucibince takdiri tariki ihtiyar olunacak
tır. 

Lâyihanın fıkaratı sairesi mükellefiyetle tesis olu
nan usullere riayet etmeyen istihlâk mahalleri asha
bı hakkında bazı mücazaiti istilzam etmekte ve böyie-
b*r kuvvei teyidiye mevcut olmadıkça tesis olunan 
verginin cibayeti imkânı kalmayacağından ahkâmı 
mezikûrenin de aynen muhafazası zaruri göıühnekte-
$lr. 

T. B. M, M. 
Revanini Maliye Encümeni 26.11.1341 

Ade* : 5 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti CeKIeye 
Eğlence ve istihlâkatı hususiyeden vergi istinsah' 

lüzumuna dair Maliye Vekâletince tanzim ve Heyeti 
vekiîece tasvip edilerek başvekâlettin 9 teşrinievvel 
1341 tarih ve 6/5297 numaralı tezkeresi ile riyaseti 
ccîileye takdim ve müstacelen müzakeresi teklif ve 
heyeti umumiyeden encümenimize havale buyurulan 
lâyih&î fcanuıciye encümenhnizce tetkik ve müzakere 
ohındu. Lâyihaî mezkûre haddi zatımda makul ve me-
nîgfü hazineyi müemmen bulunduğu cihetle encümeni-
mizce ekser mevaddı aynen ve bazı maddelerinde cüzî 
tadîlât krasıyle kabul ve yalnız ondördüncü madde 
nhkâmı cezaiyei kâfiyeyi muhtevi bulunduğundan baş
kaca cezayı müstevcip olan on beşinci maddeye lü
zum görülmeyerek tay edilmiş ve Muvazene! Maliye 
Encümenine tevdi buyuruhnak üzere Riyaseti CeK-
leye takdimine karar verilmiştir. 

Reis 
Beyazıt 
Şefik 
Kâtip 

Ankara 
İhsan 
Aza 

Ordu 
Hamdi 

T, B. M. M. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata numarası : 112 

• Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti CeBfeye 

Eğlence ve İstihlâkatı Hususiye Vergisi hakkında 
Başvekâletten varit olup 9 Teşrinisani 1341 tarihli he
yeti umumiye içtimaında Kavanrâı ve Muvazenei Ma-
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Üye Encümenlerine havale buyrulan esbabı mucibeyi 
havi kanun lâyihası Kavanini Maliye Encümeni maz-
ba'îasıylc birlikte tevdi kılınmış ve bu meyanda İstan
bul Ticaret ve Sanayi Odasında Eğlence ve Istihlâkaiı 
Hususiye Vergisi hakkında mütalâan havi bir rapor 
vürut etmiş olmakla cümlesi birleştirilerek Maliye Ve
kili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olun
du. 

Hükümetin esbabı mucibesinde herkes tarafından 
istihlâki zarurî olan mevad hakkında Umumî İstihlâk 
Vergisi vazı teklif edildiği gibi, bunu mütemmim ol
mak üzere ihtiyacah zaruriyenin fevkindeki maka-
sıda ait sarfiyatın mevzuu istihlâkini teşkil eden me
vad hakkında da daha yüksek nispeti haiz bir eğlen
ce ve İstihlâkatı Hususiye Vergisi ihdasına lüzum gö
rüldü ve matrahı mahalinde istihlâk olunan meşru
bat ve mekûlât ile bilumum îemaşa ve eğlence ma-
halBerînde&i sarfiyat ve bir de oteller ve umumhane
lerden ibaret bulunan işbu verginin enva ve sunufu 
ayrılarak yüzde ondan yüzde elliye kadar ve bazıla
rında icare miktarına tebaan mükellef tutulması ta
savvur edildiği ve verginin temini tahakkuk ve ciba-
yeti için lâyihaya bazı ahkâmı cezaiye ilâve olundu
ğu izah edilmektedir. 

Kavanini Maliye Encümeni (teklif olunan lâyihayı 
haddi zatında makul ve menafii hazineyi müemmen 
görerek ekser mevaddını aynen ve bazılarını tadilen 
kabul etmiş. ve on beşinci maddeyi zaii addederek 
tayyını iltizam eylemiştir. 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından mürsil ra
porda ise eğlence ve safahet zaruriyattan olmadığı ci
hetle bu mevzua dahil mevaddın vergiye tabi tutul
ması tabiî olduğu, ancak eğlence yerlerinden olmakla 
beraber ienşiti ruha ve tehzübi ahlâka hadim bulu
nan ciddî konser, tiyatro ve sınamaların tenzilâta ve 
tasnife tabi tutulması ve lokantalar Jile oteller eğlence 
ve safahet mahallerinden olmayıp îhtiyacattan ma-
dut bulundukları cihetle bunlar hakkında ayrıca ah
kâmı istisnaiye kabulü ve dondurmacı, çaycı, muhal
lebici, börekçi ve kahveciler pusula ile satış yapma
dıkları cihetle bunlardan dükkân içaresine nazaran 
vergi istiyfası muvafık olacağı mütalaası dermeyan 
kılınmaktadır. 

Eğlence ve hususî İstihlâk Vergisi esas itibariyle 
Umumî İstihlâk Vergisinden ayrılmış bir kısım olmak 
itibariyle Umumî İstihlâk Vergisi hakkındaki mazba
tamızda arz olunan mütalaa sureti umumliyede eğlen» 

ce ve İstihlâk Vergisine de teşmil edilebilir. İhtiyaca ti 
zaruriye mevaddını da ihtiva eden bilumum satış ve 
muamelâttan Umumî İstihlâk Vergisi istiyfası mev
zuu bahis olduğu bir sırada mahiyetleri itibariyle ih
tiyaca ti zaruriyeden olmayıp zevke ve ait bulunan 
veya eğlence ve sefahet emvaından madut olan me
vad ve sarfiyatı da nisbeten daha ağırca teklife tabi 
tutmak makul ve muvafık olacağında şüphe yoktur. 
Gerçi otel Ve lokanta gibi kısmen ihtiyacatı umumi-
yeden olan bazı müessesat da bu verginin dalirei tek
lifine ithal edilmiş ise de vaiz olunan kuyut ve sı
nıfları ile vergi nispetlerinde yapılan tadilât üzerine 
bu kalbi! müesseseler için verginin ağırlığı mühim bir 
surette azaltılmıştır. 

Bazı yerlerde eğlence ve hususî istihlâk vergisi
nin dükkân idaresine göre maktuan alınması noktai 
nazarı kısmen doğrudur. Nitekim lâyihai kanuniye-
nin onbeşinci maddesinde bu esas kabul olunmuş, 
kazanç vergisinde de aynı karineden istifade ciheti
ne gidilmiştir. 'Ancak umumî istihlâk vergisinin 
dalirei şümulünde bulunan küçük esnaf ve satıcılar
da olduğu gibi eğlence ve hususî istihlâk vergisine 
tabi olan küçük esnaf ve satıcıları mümkün merte
be hakiki satış ve muamele nisbetinde verginin tedi-
yesiyle mükellef tutmak kendi lehferinedir. Kazanç 
vergisi ile istihlâk vergilerinin mahiyetlerindeki fark 
ayrı ayrı matrahlar kabulünü icap ettirmiştir. 

Mütalâatı anife eğlence ve husuhî 'istihlâk vergi
sine ait olan îâyihai aknuniyeyi huturu umumiyesi 
ile şayanı kabul ve terviç addeden encümenimizin 
nîkatı nazarını izah etmektedir. 

Bu vergiden elde edilebilecek varidata gelince: 
Maalesef bu hususta her hangi bir tahmin derme-
yanına müsait olabilecek malûmat ve istatistikler 
mevcut değildir. Ancak pek umumî bir tahmin ol
mak üzere nüfusu mevcudemizin onda birinin bu 
verginin mevzuu dahilinde senede beş liralık sarfiyat 
yapacağı farz olunur ve vasati olarak bu sarfiyat 
% 15 nispetinde vergiye tabi bulunursa hasılı malî
nin bir milyon lirayı mütecaviz olması lâzım gelir ki 
hükümetçe 1926 senesi varidatında da aynı miktar 
gösterilmiştir.: 

Lâyihai kanuniye mevaddında yapılan tadilât 
berveçhi zîrdür: 

Birinci madde metnindeki (mahallinde) tabiri 
{müessesenin içinde) manasında olduğu halde bu 
maksadı vazıhan ifade etmediğinden (içinde) sureti
ne kaîbolunmuş ve verginin matrahı ancak müesse-



se namıma alınan nıebaliğden İbaret atmak lâzım 
geldiği halde bu cihet zikredilmediğinden tasrihi il
tizam edilmiştir. 

lldnci madde; lokantaların ihtiyacattan olması 
itibariyle bu hususta bazı istisnalar nazarı dikkate 
ahnmak muvafık görülmüş ve madde o suretle tan
zim ve lâyihaya ilâve olunmuştur. 

Üçüncü madde; lâyihanın 8dncî maddesi ohıp 
bazı tashihat icrası ve vapurlarla trenlerin verginin 
cari olacağı mahaller meyamna imali suretiyle ka-
bul ohınmuştuT. 

Dördüncü madde; lâyihanın üçüncü maddesi ohıp 
fevkalâde bir sınıf ilâvesiyle tasnif değiştirilmiş ve 
temini vuzuh İçin bazı tashlhat yapılmıştır. 

Besinci madde; lâyihanın dördüncü maddesi ohıp 
bazı ibare tashihatı île kabul edflmiştir. 

Altıncı madde; lâyihanın beşinci maddesi ohıp 
cüzi tadilât icra olunmuştur. 

Yedinci madde; lâyihanın altıncı maddesi ohıp 
bu madde hükmü vergiye tabi olup da tasnif cetve
line ithal edilmemiş olanlara münhasır iten encüme-
nfamizce cetveller talik edildikten sonra müessese açan
lara veya sınıfında tebeddül vuku bulanlara da teş
mil edilmek münasip görülmüş ve ceza miktarı iki 
kata tenzil edilmiştir. 

Sekizinci madde; lâyihanın yedinci maddesi ohıp 
Kavanirii Maliye Encümeninin tadili veçhile kabul 
olunmuştur. 

Dokuzuncu madde; lâyihanın sekizinci maddesi 
ohıp vergi nispetlerinin tadili ve kuruşdan dun küsu
ratın kuruşa iblâğ edineceğine dair olan fıkranın 
on paradan dun küsuratın on paraya iblâğ olunaca
ğı sekime tebdili ve eğlence ve hususî istihlâk vergi
si mevzuuna ithal kılman ekser müessesattan beledi
yeler ve Darülaceze namına da ayrıca bazı rüsum 
ve hisseler istiyf a edilmekte olduğu anlaşıldığından 
muamelede vahdeti teminen bu hisse rüsumun da 
Maliye Dairelerince cibayet olunarak her ay niha
yetinde belediye ve darülacezeye verileceği hakkında 
bir fakra ilâvesi suretiyle kabul olunmuştur. 

Onuncu madde; umumî istihlâk vergisine ktya-
sen Kyihaya ithali muvafık görülen yeni bir madde 
olup 'bazı ahkâmı lâyihanın onuncu maddesinin son 
fıkrasından» bazı ahkâmı da lâyihanın on ikinci mad
desinden afanuuşür. 

9 -

1 On birinci madde; lâyihanın dokuzuncu maddesi 
I olup Kavanini Maliye Encümeninin tadiline ve umu-
I mî istihlâk vergisindeki mütenazır maddeye tevfik 
I edilmiş ve kullanılacak pulların evsafı hakkında ba-
I zı tashlhat yapılmıştır. 

On ikinci madde; lâyilıamn onuncu maddesi olup 
I bu maddeden son fıkra tefrik ve maadası bazı tas-
I hlhat ile kabul olunmuştur. 

I On üçüncü madde; lâyihanın on birinci maddesi 
1 oîup ibare tashihatı ile kabul olunmuştur. 
I On dördüncü madde; lâyihanın on ikinci maddesi 
I olup Umumi İstihlâk Kanunundaki mütenazır mad-
j deye kıyasen tadilât yapılmıştır. 

On besinci madde; lâyihanın on üçüncü maddesi 
I olup icarei hakikiyyei seneviyyenin bk misli yerine 
I yüzde yetmiş beşinin ıkabultt suretiyle tadil edilmiş-
I tir. 

I On altıncı madde; lâyihamn on dördüncü maddesi 
olup cüzî tadilât ile kabul edilmiştir. 

On yedinci madde; lâyihamn on beşinci maddesi 
olup Kavanini Maliye Encümenince tayyı iltizam 
ohımnuş ise de, on beşinci madde hükmü haricin
de kalan bazı kanuna muhalif harekâtın tecziyesi 
için bu maddenin muhafazası muvafık görülmüş ve 
Umumî istihlâk Kanunundaki mütenazır maddeye 
kıyasen tadil edümiştir. 

I On sekizinci madde; lâyihanın onahincı maddesi 
olup aynen kabul edilmiştir. 

Ottdokuzuncu madde; lâyihamn 17 ve 18 madde
lerinin tevhiden tanzim ve cüzî tashihat icra edilmiştir. 

Maruzatı anife dairesinde tadilât yapılarak tanzim 
kılman Lâyihai Kanuniye heyeti celileye takdim olu
nur. 

2» Kânunusani 1926 
Reis Mazbata Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa Abdülhalik Şakir 

Kâtip Aza 
Konya * İsparta 
Fuat Mükerrem 

I Aza Aza 
İstanbul Diyarbekir 

Tevfik Kâma Bey Şeref 
I Hini imzada bulunmadı 
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Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Saruhan 

Reşat Bey 
Hini imzada bulunmadı Hini 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
Niğde 
Galip 

Aza 
Sivas 

Râsim 

Aza 
Trabzon 

Şefik Bey 
imzada bulunmadı 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Hükümetin Teklifi 
Eğlence ve Mihlâkâtı Hususiye Vergisi Hakkında 

Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Birahane, meyhane, kahvehane, lo
kanta, bar, büfe, pastacı, dondurmacı ,çaycı, muhalle
bici, tatlıcı, börekçi gibi mahallinde istihlâk edile
cek mekûlât ve meşrubat satan müesseseler ile otel
lerde müşterilerden her ne nam ile olursa olsun alınan 
bilcümle mebaliğ üzerinden ve duhuliye ile girilmesi 
mutat olan tiyatro, sinema, konser, bahçe, deniz ha
mamı gibi yerlerde alınan duhuliyelerden işbu kanuna 
tevfikan bir vergi ahz ve istiyfa olunur. 

Madde 2. — Bu vergi yalnız İstanbul ve Şehri-
emaneti hudud ile vilâyet ve kaza merkezlerinde ve 
iskele ve şimendifer mevkifleri olan mahallerde ca
rîdir. 

Madde 3. — 1. İstanbul ve vilâyet merkezlerindeki 
oteller : Birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere üç sınıf 

2. Sair yerlerdeki oteller : İkinci ve üçüncü ol
mak üzere iki sınıf 

3. İstanbul ve vilâyet merkezlerindeki lokantalar 
içinde müskirat dahi satıldığı halde : Birinci ve ikinci 
olmak üzere iki sınıf. 

4. İstanbul ve vilâyet merkezlerinde içinde müs
kirat satılmayan lokantalarla sair yerlerdeki bilumum 
lokantalar: İkinci ve üçüncü olmak üzere iki sınıf 

5. Birahaneler, meyhaneler ve umumiyetle de-
runlarında istihlâk edilecek meşrubatı küuliye satan 
müesseseler %tanbul ve vilâyet merkezinde birinci ve 

ikinci olmak üzere iki vesair yerlerde 
olmak üzere bir sınıf. 

yalnız ikinci 

6. Kahvehane, çaycı, pastacı, börekçi, tatlıcı ve
saire gibi mahallinde istihlâk edilecek mekûlât satanlar 
İstanbul ve Vilâyet merkezlerinde ikinci ve üçüncü 
olmak üzere iki sınıf ve sair yerlerde yalnız üçüncü 
sınıf ad ve itibar edilerek ona göre tasnif edilirler. 
Bu müessesat için de daimi olarak çalgı bulunanlar 
bulunduğu mahalle ve müesseesnin nevine göre en yük
sek sınıftan addolunurlar. Muvakkaten çalgı bulundu
ranlar da vergi çalgı müddetinde fıkrai salife muci
bince en yüksek sınıf üzerinden ve müddeti müteba
kiye için adiyen ithal edildiği sınıfa göre ahz ve istiyfa 
edilir. 

Madde 4. — İçinde makûlat ve meşrubat sarf olun-
mayıp yalnız duhuliye ile girilen mahaler birinci sınıf 
ad ve itibar edilerek vergi duhuliye miktarına göre 
alınır bu gibi mahallerde bilet istimali mecburîdir. 
İçinde meşrubat sarf olunmayan konserler ve dans, 
koşu, boks vesair spor mahalleri dahi aynı hükme 
tabidir. Yalnız amatörlere mahsus olan spor ve kon
serlerde duhuliye üzerinden vergi nısıf olarak alınır. 

Madde 5. — Üçüncü madede zikredilen tasnif mu
amelesi Maliye İdarelerince tertip edilecek cetvel ve 
verilecek izahat üzerine mal memurlarının huzuriyle 
Belediye Meclisleri veya encümeni emanet tarafından 
icra edilir. Ancak hini tasnifte vergi ile alâkadar her 
sınıf mükellefinden davet edUecek bir mümessilin 
dahi mütalâası alınır. İşbu tasnif üç sene için mute
ber olup hadisatı cedide zuhurunda her sene tadil olu
nabilir. 

Mecalisi Belediye tasnif muamelesinin kânunusani 
nihayetine kadar ikmal etmeye mecburdur. Tasnif cet
velleri vergi idarelerine talik ve keyfiyet vesaiti müna
sibe ile ilân edilir. 

Madde 6. — Vergiye tabi olup da tasnif cetveline 
ithal edilmemiş ulanlar bir hafta zarfında vergi idare
lerine müracaatla beşinci madde mucibince sınıfla
rını tayin ettirmek mecburiyetindedirler. Sınıf tayin et
tirmeksizin icrayı sanat edenler 14 ncü madde hükmü
ne tebaan beş kat vergiye tabi tutulurlar. 

Madde 7. — Belediye meclislerinin kararına cet
vellerin taliki tarihinden itibaren onbeş gün zarfın
da vergi idarelerine verilecek bir istida ile itiraz edi
lebilir. Mal idareleri dahi aynı hakkı 'itirazı haizdir. 
Ancak bu takdirde keyfiyet mükellefe de bildirilir. 
İrirazatın tetkiki Meclisi İdareye muhavveldir. Meclisi 
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İdare onbeş gün zarfında tahkikat icra ettirerek ka-
rarını ita eder ve bu karar vergi idarelerince mükel
lefe tebliğ olunur. Meclîsi İdarenin kararı katidir. j 

Madde 8. — tşbu verginin nispeti birinci sınıfa j 
dahil müessesat itfa. ahzohınan mebaliğin % 50'si İkin
ci için % 25'i, üçüncü sınıf için de % 10'dıır. Kuruş
tan dûn küsurat kuruşa iblağ olunur, 

Madde 9. — Eğlence ve sefahat vergisi pul ilsakı 
suretiyle tediye olunur. Bu vergiye tahsis edilecek pul
lar vergi idareleri ve tahakkuk şubeleri marifetiyle | 
satıldığı gibi Damga Kanununa tevfikan pul bayi
leri vaşıtasıyle de sathmlabilir. 

Madde 10. — Birinci ve ikinci sınıfa dahil mües-
sesattan müşterilerden ahzolunacak mebaliğ için müş
terilere bâlâsında müessesenin isim ve damgasını muh
tevi sarfiyat veya ücurat pusulası verilmek mecburi
dir. Bu pusulalar koçanlı ve müteselsil numara takip 
eden bir defter halinde tutulacak ve müşteriden alı
nacak mebaliğ buraya mürekkep veya sabit kurşun 
kalemiyle Türkçe olarak tespit edildikten sonra vergi 
pulu koçan ve müşteriye verilecek kısım arasında 
müşterek olmak üzere ilsak ve iptal edilecektir. Pulun 
bedeli müşteriye racîdir. Bu sınıflara dahil müessesat 
satışlarını günü gününe ve Türkçe olarak defteri tiea-
riyelerine kaydetmeye ve sarfiyat pusulalarının bu de-
fatir ile mutabakatını memurların her müracaatında 
ispat eylemeye mecburdurlar. 

Madde 11. — Tiyatro, sinema vesair duhuliye bi
letleri ile girilen yerlerde biletler müteselsil numara 
takip eden defter halinde olmak ve müessesenin is
mini ve pul bedeli de dahil olduğu halde fiyatını 
muhtevi bulunmak lâzımdır. Pul onuncu maddede ta
yin edilen şekilde ilsak ve iptal edilir. Bu müesseseler 
dahilinde vaki olacak bilcümle' istihlâkat 10 ncu mad
deye tevfikan vergiye tabidir. "*" 

Madde 12. — Üçüncü sınıfa dahil olan mükel
lefin aynca koçanlı sarfiyat veya ücurat pusulası 
istimal etmek mecburiyetinde olmayıp satışlarının gü
nü gününe her sayfası mal dairelerince memhur olan 
bir deftere kayıt ve muktezi pulu ilsak ve iptal et
mek suretiyle vergiyi tediye eylerler. 

Madde 13. — tşbu vergi umumhanelerden işgal 
ettikleri binanın iearei hakiMyei seneviyesinin bir mis
li olarak her sene tahsil olunur. Umumhane sahipleri 
icare miktarını musaddak kontarotolarla ispat etmek I 
mecburiyetindedirler. Ancak bu icare miktarı tahriri 
müsakkafat icra edilmiş olan yerlerde iradı gayrı | 

safinin beş misimden ve elyevm tahriri icra edilmekte 
olup halihazır kareleri üzerine iradı gayrı safi tak
dir edilen yerlerde birbuçuk mislinden dûn olamaz. 
Olduğu takdirde bu hadlere iblağ olunur. 

Tahriri müsakkafat icra edilmemiş olan yerlerde 
iradı gayri safinin takdiri için 15 Eylül 1326 tarihli 
Nizamname ahkâmına tevfiki hareket edilir ve kon-
torato ile ispat edilen icare bulunacak miktarın beş 
mislinden dûn olamaz ve ademî tediyesi halinde Tah
sili Emval Kanununa tevfiki muamele olunur. 

Madde 14. — Onuncu madde mucibince sarfiyat 
ve ücurat pusulası veya pul ilsakına mahsus defter 
tutmayanlar ve duhuliye biletlerine 11 nci madde 
mucibince pul ilsak etmeyenler emsali müessesata kı-
yasen vergiye tabi tutulup vergi kendilerinden beş 
kat olarak istiyfa edilir. Bu gibiler kendilerine ihbar
name tebliğinden itibaren onbeş gün zarfında mahal
lî belediye idarelerine müracaatla pul ilsakına mah
sus vesaik tuttuklarını ispat ve mukayesenin tarzına 
itiraz edebilirler. Pul vergisine mahsus vesaikin tutul
madığı sabit olduğu takdirde Meclisi Beledî ancak 
mukayesenin muvafık olup olmadığı hakkında itayı 
hükmedip bunu muvafık bulmayacak olursa medarı 
kıyas olmak üzere diğer bir misal iraasıyle iktifa 
eder. Meclisi Veledinin kararı katidir. İtiraz tayin 
edilen beş kat verginin tahsilini tehir edemez. Ancak 
muamelâtı 'itiraziyenin neticesinde fazla alınmış olan 
meblâğ iade veya noksan alınmış olan vergi istiyfa 
olunur. 

Madde 15. — İşbu kanunun ahkâmı sairesine mu
halif harekât vukuunda bundan ziyaı rüsum vaki ol
madığı tebeyyün edecek olursa maktuan birinci de
fasında 100, İkinci defasında 200 lira cezayı nakdî 
alınır. Alınan mebaliğin bazısını kaydetmemek veya 
noksan kaydetmek ve pulunu noksan olarak yapış
tırma ve kaydolunan miktarlar ticarethanenin defa-
tir ve kuyudatı esasiyesine muhalif bulunmak gibi 
bir hal ile ziyaı rüsum tebeyyün ettiği takdirde mak
tu cezayı nakdîden başka tahakkuk eden noksanı rü
sum üç kat olarak istiyfa edilir. Mükellef bu babta-
ki ihbarnameler üzerine tavan tediyatta bulunmayacak 
olursa sulh mahkemesine ve olmayan yerlerde mah
keme! asliyeye müracaat olunur. Mahkeme hükmü
nü bir ay zarfında ita eder. Satış muamelâtını müker-
reren tahlif veya ketimi Ihfa ederek deftere kaydet-
memeyi itiyat eednler için ayrıca bir seneye kadar ti
caretten men cezası da hükmoluttabilir. 

Madde 16. — tşbu kanunun suveri tatbikiyesi bir 
talimatname ile tayin olunur. 
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Madde 17. — işbu kanun 1342 senei maüyesi ipti
dasından itibaren muteberdir. 

Madde 18. — İşbu 'kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye, Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafia Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali C«nani 

4 Teşrinisani 1341 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Teyfik Rüştü 

Maarif Vekili 
M. Cemil 

Ziraat Vekili 
Mehmet S^bri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Süleyman Sırrı 

Kavanini Malîye Encümeninin Tadili 
tstihîâkatı Hususiye Vergisi Hakkında Kanun 

Lâyihası 

Madde 1. — Birahane, meyhane, kahvehane, lo
kanta, bar, büfe, pastacı, dondurmacı, çaycı, mu-
haîklbici, tatlıcı, börekçi gîbi içlinde istihlâk edilecek 
mekûSât ve meşrubat satılan müesseseler ile otellerde 
müşterilerden her ne nam ile olursa olsun alınan 'bil
cümle mebaliğ üzerinden ve duhuliye ile girilmesi 
mutat olan tiyatro, sinema, konser, bahçe, deniz ha
mamı gibi yerlerden alınan duhuliyelerden iş̂ bu kanu
na tevfikan bir vergi ahz ve istiyfa olunur. 

Madde 2. — Hükümetin maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul'da kelimesinin yerine (Nü
fusu yüz binden fazla vilâyet) ibaresi yazılarak diğer 
fıkralar aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Vergiye tabi olup da tasnif cetveline 

ithal edilmemiş olanlar bir hafta zarfında vergi dai
relerine şifahen veya tahriren müracaatla beşindi mad
de mucibince sınıflanm tayin ettirmek mecburiyetin
dedirler. Müracaatın vukuunu mübeyyin mal memur
ları esüıabı müracaata bir vesika verirler. Sınıf tayin 
ettirmeksizin icrayı sanat edenler ondördüncü madde 
hükmüne tebaan üç kat vergiye tabi tutulurlar. 

Madde 7. — İşbu maddede (ınuhaTveldir) keîtoe-
si yerine aittir ve (ita eder) ibaresi yerine de verir 
kelimeleri yazıldıktan sonra aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — febu verginin nispeti birinci sınıfa 
dahil müessesatta müşteriden alınan paranın yüzde 
ellisi, ikinci sınıfa dahil müessesatta yüzde yirmibeşi, 
üçüncü sınıf için dahi yüzde onudur. Kuruştan dûn 
küsurat kuruşa İblağ olunur. Yalnız oteller ve lokan
taların ikinci sınıfından vergi yüzde on'beş, üçüncü sı
nıftan yüzde on olarak alınır. 

Madde 9. — Eğlence ve sefahat vergisi pul il-
sakı suretiyüe alınır. Bu vergiye tahsis edilecek pullar 
vergi idareleri ve tahakkuk şubeleri marifetiyle satıl
dığı gîbi kavanini mahsusa ile kendilerine bayilik hak
kı verilenlere de sattırılır. 

Madde 10. — Hükümetin maddesi aynen. 
Madde 11. — Hükümetin maddesi aynen. 
Madde 12. — Hükümetin maddesi aynen. 
Madde 13. — Hükümetin maddesi aynen. 
Madde 14. — Bu maddenin birinci satırındaki 

(üçüncü madde mucibince) yerine (işbu kanuna göre 
hareket etmeyenler) ve. beşindi satırındaki (beş) keli
mesi yerine (üç) kelimesi ve mezkûr satırın nihayetine 
(tekerrürü halinde bu ceza iki kat olarak alınır) ve on-
beşinci satırın nihayetiyle onaltıncı satırın evvelindeki 
(beş kat verginin) yerine yalnız (verginin) kelimesi 
yazılsraş madde olveçhe kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Ondördüncü madde ahkâmı cezai
ye] kâfiyeyi muhtevi olduğundan cezayı müstevdp 
olan oribeşinci madde tay edilmiştir. 

Madde 16. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 17. — İşbu kanun 1342 seneıi maliyesi ip

tidasından muteberdir. 
Madde 18. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma

liye, Dahiliye Vekilleri memurdur. 
Muvazene! Maliye Encümeninin Tadili 

Eğlence ve Hususî İstihlâk Vergisi 'Hakkında 
Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Birahane, meyhane, kahvehane, 
lokanta, bar, büfe, pastacı, dondurmacı, çaycı, mu
hallebici, tatlıcı, börekçi gibi içinde istihlâk edilecek 
mekûlât ve meşrubat satan müesseseler ile otellerde 
müşteriden müesseseye ait olarak alınan mebaliğ üze
rinden ve duhuliye ile girilmesi mutat olan tiyatro, 
sinema, konser, dans, spor mahalleri, bahçe, deniz 
hamann gibi yerlerde alman duhuliyelerden işbu ka
nuna tevfikan Eğlence ve Hususî İstihlâk Vergisi alı
nır. 
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İkinci Madde — Resmî devair vesaire dahilindeki 
tabldotlar ile hususî lokantalarda yenilen ve umumî 
lokantalarda yenmeyip harice götürülen ve aile mut
fakları tarafından tevzi olunan yemekler bedeli bu 
vergiye tabi değildir. 

Üçüncü Madde — Eğlence ve hususî istihlâk ver
gisi vilayet ve kaza merkezleriyle iskele ve şimendi
fer mevkii olan mahallerde ve vapurlarla trenlerde 
caridir. 

Dördüncü Madde — 
A) Oteller fevkalâde, birinci, ikinci, üçüncü ol

mak üzere dört sınıftır. 
B) İçinde müskirat satılan lokantalar fevkalâde, 

birinci, ikinci olmak üzere üç sınıf, 

C) İçinde müskirat satılmayan lokantalar İkinci 
ve üçüncü olmak üzere iki sınıf, 

D) Birahaneler, meyhaneler ve umumiyetle de-
ranlarında istihlâk edilecek meşrubatı küuliye satan 
müesseseler birinci, ikinci, üçüncü olmak üzere üç 
sınıf. 

H) Kahvehane, çaycı, pastacı, börekçi, tatlıcı ve
saire gibi içinde istihlâk edilecek mekûlât satan mü
esseseler ikinci ve üçüncü olmak üzere iki sınıf ad ve 
itibar edilirler. 

Işfbu beş fıkrada tadat olunan müessesattan içinde 
daimî olarak çalgı bulunduranlar dahil bulunduğu 
neve göre en yüksek sınıftan ve muvakkaten çalgı •bu
lunduranlar çalgı müddetince dahil bulunduğu neve 
göre ikinci gelen sınıftan addolunurlar. 

Beşinci Madde — Duhuliye île girilen mahaller 
umumiyetle birinci sınıftan madut olup bu gibi ma
hallerde bile istimali mecburîdir. Yalnız amatörlere 
mahsus olan spor ve konserler üçüncü sınıf addolu
nur. 

Altıncı Madde — Dördüncü maddede zikredilen 
tasnif muamelesi maliye dairelerince tertip edilecek 
cetvel ve verilecek izahat üzerine mal memurlarının 
huzuriyle belediye meclisleri veya emanet encümen
leri tarafından yapılır. Ancak hini tasnifte vergi ile 
alâkadar her sınıf mükellefinden davet edilecek bir 
mümessilin dahi mütalaası alınır. tşhu tasnif üç sene 
için muteber olup hadisah cedide zuhurunda daha 
evvel de tadil edilebilir. Belediye meclisleri veya ema
net encümenleri tasnif muamelesini nisan nihayetine 
kadar ikmal etmeye mecburdur. Tasnif cetvelleri Ma
liye tahakkuk dairelerine talik ve vesaiti münasibe ile 
neşir ve ilân olunur. 

Yedinci Madde — Vergrye tabi ohıp da tasnif 
cetveline ithal edilmemiş olanlar veya cetvellerin tali
kinden sonra yeniden müessese açanlar veyahut sı
nıfında tebeddül vukıibulanlar on gün zarfında Ma
liye dairelerine şifahen veya tahriren müracaatla al
tıncı madle mucibince sınıflarını tayin ettirmdi mec-
ıburiyetinderhier. Müracaatın vukuunu mübeyyin mal 
memurları eshabî müracaata 'bir vesika da verirler. 
Sınıflarını tayin ettirmeksizin icrayı sanat edenler on-
yedinci madde mucibince iki kat vergiye tabi tutu
lurlar. 

Sekizinci Madde — Belediye meclislerinin kararı
na cetvellerin taliki tarihinden itibaren on 'beş gün 
zarfında vergi idarelerine verilecek bir istida ile iti
raz edilebilir. Mal idareleri dahi aynı hakkı itirazı 
haizdir. Ancak bu takdirde keyfiyet mükellefe de bil
dirilir. İtirazatın tetkiki Meclisi İdareye aittir. Meclisi 
idare on beş gün zarfında tahkikat icra ettirerek kara
rını verir ve 'bu karar vergi idarelerince mükellefe 
tebliğ olunur. Meclisi idarenin kararı katidir. 

Dokuzuncu Madde — İşbu verginin nispeti fev
kalâde müessesat için müesseseye ait olarak müşteri
den alınan mebaliğ üzerinden % 30 birinci sınıf mü
essesatta % 20, ikinci sınıf müessesatta % 15, üçün
cü sınıf müessesatta % 10'dur. On paradan dûn küsu
rat on paraya iblağ olunur. Belediye ve Darülaceze 
resim ve hisseleri dahi Maliye dairelerince cîbayet 
olunarak her ay nihayetinde belediye ve Darülaceze
ye verilir. 

Onuncu Madde — Eğlence ve Hususî İstihlâk Ver
gisini tediye ile mükellef olan müessesat (umumha
neler hariç) bir umuî satış defteri tutmak ve bilcüm
le satışlarını bu deftere günü gününe ve Türkçe olarak 
kaydetmek mecburiyetindedirler. Bu defterin her say
fası kâtibi adilce veya Maliye dairelerince mühür
lenir. Bir müessese elindeki defterin dolduğunu ispat 
etmedikçe ikinci 'bir defter mühürlettiremez. Mama
fih muamelâtının vüsat ve tenevvuu ifâbarcyle müte
addit defter tutmak isteyen müessesat için keyfiyet 
Maliye dairelerince tespit edilerek birden ziyade def
ter dahi tasdik olunabilir. Maliye dairelerince tasdik 
olunan defterlerden bir gûna harç ve resim vesaire 
alınmaz. 

Satış defterleri her an Maliye memur ve müfettiş
lerinin tetkikatına tabi olup müessese sahipleri bu def
terlerin kuyudatı ticariyeleri ve evrakı müs/biteleriyîe 
mutabakatından mesuldürler. 
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Satış defterleri taallûk ettiği senenin hitamından 
itibaren beş sene müddetle muhafaza olunmak mec
buridir. Bir seneye ait olan vergi hakkında o senei 
maliyenin irakizasından İtibaren beş sene zarfında 
takibatta bulunulabilir. 

Orabîriiid Minide — Eğlence v:e Hususî İstihlâk 
Vergisi pul ilsakı suretiyle tediye olunur. Bu vergi için 
kollanılacak pullar biri müşteriye verilmek, diğeri 
müessesede kalarak deftere ilsak olunmak üzere iki 
parçaya kabili tefrik bir surette ihzar edilip mal san
dıklarında, tahsil şubelerimde daima satışa âmâde bu-
•lun'durulacağı gibi bifrınıu'm pul bayilerine ve kavan'ini 
mahsusa ile kendilerine 'bayilik hakkı verilenlere de 
sattırılır. 

Onikinci Madde — Fevkalâde, birindi ve İkinci 
sınıfa dahil raüessesatta alınacak me'baiiğ için müşte
rilere hâîâsi'ndla müessesenin İsim ve damgasını muh
tevi hesap (sarfiyat veya ücurat) pusulası verilmek 
mecburidir. 'Bu pusulalar koçanlı ve müteselsil numa
ra takip eden 'bir defter halinde tutulup müşteriden 
alınacak mefaaliğ buraya mürekkep veya sabit kur
şun 'kalemliyle Türkçe olarak tespit edildikten sonra 
vergi] pulunun müşteriye ait parçası pusula üzerine ve 
•müesseseye kalacak parçası koçan kısmına üsak ve ip
tal olunur. Pulun 'bedeli müşteriye aittir. 

Onüçüncü. Madde — Tiyatro, sinema vesaire du
huliye 'biletleriyle girilen yerlerde biletler müteselsil ! 
numara ta'kip eden defter halinde olmak ve müesse
semin ismini ve pul bedeli de dahil olduğu halde fiya
tını muhtevi 'bulunmak ve pıslîarı oni'kinci maddede 
tay'm edilen şekilde il'sak ve iptal olunmak lâzımdır. 

Bu müesseseler dahiîlnde vaki olacak 'bilcümle iş-
tiMâkat da ayrıca bâlâdaki onikincfi madde mucibince 
verdiye tabidir. 

• On dördüncü madde — Üçüncü sınıfa dahil olan 
müesseseler ayrıca koçanlı hesap (sarfiyat veya ücu-
rat) pusulası üstSmaî etmek mecburiyetinde olmayıp 
satışlarını günlük olarak deftere kayıt ve satış yekûnu
na göre vergi pullarının müessesede kalan parçalarını 
deftere ilsak ve iptal ederler. Bu sınıf müesseseler her 
satışta pulun müşteriye ait parçasını kendilerine itaya 
mecburdurlar. 

On beşinci madde — İşbu vergi umumhanelerden 
işgal ettikleri binanın karei haldklyci seneviyesSnin 
yüzde yetmişi olarak her sene tahsil olunur. Umum
hane sahipleri icare miktarım musaddak kontarato-

îarla isbat etmek mecburiyetindedirler. Ancak bu ica
re miktarı tahriri müsakkafat icra edilmiş olan yerler
de irad gayrı safînin beş mislinde ve eleyvm tahririn 
icra edilmekte olup hali hazır kareleri üzerine iradı 
gayrı safî takdir edilen yerlerde bir buçuk mislinden 
dun olamaz. Olduğu takdirde bu hadlere iblağ olu
nur. 

On altıncı madde — Defter tutmayan veya tuttu
ğu defter musaddak olmayanlar ve kanunun tarifi 
dairesinde hesap pusulası ve duhuliye 'biletleri isiimal 
etmeyenler emsali müessesata kıyasen vergiye tabi tu
tulup vergi kendilerinden üç ve tekerrürü halinde beş 
kat olarak ahnır. Bu gibiler kendilerine ihbarname 
tebliğinden itibaren bir hafta zarfında mahallî beledi
ye meclisine müracaatle defterlerinin veya hesap pu
sulası ve duhuliye biletlerinin vücudunu isbat ve mu
kayesenin tarzına itiraz edebilirler. Defter tutulma
dığı veya gayri musaddak olduğu ve hesap pusulası 
ve duhuliye Metleri istimal edilmediği sabit olduğu 
takdirde belediye meclisi ancak mukayesenin muva
fık olup olmadığı hakkında itayı hükmedip bunu mu
vafık bulmayacak olursa medarı kıyas olmak üzere 
diğer bir emsal iraesiyîe iktifa eder. Belediye Meclisi
nin kararı katidir. İtiraz tayin edilen verginin tahsili
ni tehir edemeyip muamelâtı itiraziyenin neticesin
de fazla alınmış olan kısım iade veya noksan alınmış 
Olan kısım ikmal ettirilir. 

On yedinci madde — On altıncı maddede mün-
deriç ahval hariç olmak üzere işbu kanunun ahkâmı 
sairesine muhalif harekat vukuu takdirinde vergi zi-
yaı yoksa mütacasirlerinden birinci defasında mak-
tuan yirm?, ikinci defasında elli lira cezayı nakdî ahz 
ve satış muamelâtının bazısını deftere kaydetmemek 
veya noksan kaydetmek gibi bir hal ile vergi ziyaı 
olduğu da tebeyyün ettiği takdirde maktu cezayı nak
dîden başka tahakkuk eden vergi noksanı iki kat ola
rak istiyfa olunur. Mükellef bu babdaki ihbarname
ler üzerinden tavan tediyatta bulunmayacak olursa 
Sulh Mahkemesine ve olmayan yerlerde mahkemei 
asliyeye müracaat ve bu surette cezaya yüzde beş zam 
ve ilânı edilir. 

On sekizinci Madde — Kanunun suveri tatbikiye-
si bir talimatname ile tayin olunur. 

On dokuzuncu madde — 1926 senei maliyesi ih
tidasından muteber olan işbu kanunun ahkâmım 
icraya Adliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : «33» e ilâve 

EĞLENCE VE İSTİHLÂKATI HUSUSİYE VERGİ3İ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/742) 
NUMARALI KANUN LÂYİHASINA DAİR TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 

19 Karar 
TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyede encümenimize havale edilen 

Eğlence ve İstihlâkatı Hususiye Vergisi lâyihası Ma
liye Vekili Beyin huzuriyle müzakere ve tetkik olu
narak berveçhi âti tadilâtla kabul olundu. 

Lâyihanın ikinci maddesinde muharrer istisnalar
dan yalnız aile mutfaklarına ait olan kısım kabul 
edilerek tabldot ve husisî lokantalara ait birinci fık
ra tay edilmiştir. 

Dördüncü maddenin son fıkrası otel, lokanta, bi
rahane, kahvehane gibi müessesatta muvakkat veya 
daimî olarak çalgı bulunduğu takdirde o müessesenin 
emsali arasında yüksek derecede vergiye tabi olması 
esasını vaz etmekte ise de encümenimiz bunu doğru 
ve muvafık bulmamış bilâkis derecei mükellefiyetin 
yakininde çalgı ile beraber mevkiin şerefi vesaire gibi 
anasır ve müessiratı da nazarı dikkate almak icap 
edeceği kanaatiyle mezkûr fıkrayı tay etmiştir. 

Altıncı maddenin son fıkrasındaki hadisatı cedi
de tabiri müphem görüldüğünden bunun yerine (tah
vilât ve tadilâtı cedide) tabiri kabul edilmiştir, Onun
cu maddede satış defterlerinin müddeti muhafazası 
olarak vaz edilen beş seneyi encümenimiz muvafık 
bulmadığından istihlâkatı umumiye ve kazanç vergi 
lâyihalarında teklif edildiği veçhile beş seneyi üçe 
tenzil ederek maddeyi tadilen kabul etmiştir. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmekle heyeti 
umumiyeye arz edilmek üzere riyaseti celileye takdim 
kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
İzmir 

Mustafa Rahmi 

Kâtip Aza 
Karahisan Şarki Sivas 

İsmail Ömer Şevki 
Aza Aza 

İçel Bolu 
Mehmet Emin Mehmet Vasfi 



Sıra numarası : 54 

İSTANBUL İMTİYAZLI TAHMİL VE TAHLİYE ŞİRKETİNCE İSTİKRAZ EDİLECEK OLAN YARIM 

MİLYON LİRAYA HAZİNENİN KEFALETİ İÇİN MEZUNİYET İTASI HAKKINDA BAŞVEKÂLET

TEN GELEN (1/777) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE TİCARET VE MUVAZENEÎ MALİYE 

ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
6/5913 J2 . 12 . 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
İstanbul imtiyazlı tahmil şirketince istikraz edile

cek olan yaram milyon liraya hazinenin kefaleti için 
mezuniyet itası hakkında Ticaret Vekâletince tanzim 
olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 7 Kânunuevvel 
1341 tarihli içümnuıda tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvip edilen kanun lâyihası ile esbabı nıucibeyi 
havi vekâleti müşarümilayhanın 25 Teşrinisani 1341 
tarih ve 8648/259 numaralı tezkeresinin musaddak 
soreii leffen takdim olunmuştur. Muktezasmın ifası
na ve neticesinin işarına müsaade Duyurulmasını rica 
etlerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
İzmir ve İstanbul limanlarında vücuda getirilmiş 

tahmil ve tahliye şirketleri malûmu devletleri bulun
duğu veçhile, lalettalin birer şirket değil Limanlar 
Kanununun tevcih ettiği vezaifi ifa ile mükellef birer 
teşkilâttır. Devlet bilhassa bazı limanlarda vesaitin 
İhtiyaçtan fazlalığı nispetinde iptidaîliğini ve bundan 
doğan nöbet ve koro usulleri gibi bidatlerle tahmil 
ve tahliye masarifinin tasavvur haricinde yükselmiş 
bulunması ve bazı limanlarda ise vesaitin bilkülliye 
yokluğunu nazara almış ve bu şirketlerle nazım va
zifesini ifa etmek istemiştir. Tatbikatta bu arzu bil
hassa İstanbul'da dedelerden kalma bir sanat halinde 
ve aynı iptidaîlik içinde mavna ve salapudyacıhk ya
pan büyük bir kitleyi bulmuştur. Gaye ve derecei lü
zum ve ehemmiyeti pek tabiî olarak kavrayamayan 
bu kütleye karşı vaki her türlü nesayih ve kanunun 
bahş ve teyit ettiği hakkı iştirak ve himaye müfit ola
mamış ve makamı devletlerine, vekâleti acizîye ve 
son defa meclisi aliye müracaat ederek ve bazen bu 

müracaatlarına köyleri halkım da teşrik ederek sefa
lete sürüklendiklerinden bahis ile iki sene için müte
ahhit sıfatiyle aynı hidematın kendilerine ihale sure
tiyle verilmesini veyahut İstanbul limanında bilumum 
vesaitin takdir edilecek kıymetlerle tefevvüz edilme
sini istemiştir. Bunlardan birincisi eski vaziyetin de
vamı demek olacağından bittabi tetkik değildir. İkin
ci teklife gelince vekâleti açizîce de bu cihet berveçhi 
ati noktai nazarından muvafık görülmektedir : 

1. — Limanlar kanunu ve imtiyaz şartnamesinin 
verdiği hak bu zevatın vasıtalarına takdir edilecek be
deller nisbetinde şirkette hissedar olmaları tercihan 
istihdam edilmeleridir. Halbuki bunlar umumiyetle 
medyun ve vartalarının ınerhun olduğu ve bilhassa 
b"i- hissenin sene nihayetinde getireceği hasılata inti
zara vaziyetlerinin müsait olamayacağını ileri sürerek 
hisse senedi olmaya mütemayil olmadıktan gibi, bir 
çokları da esasen bilfiil çalışmamakta olduklanndan 
tercihan istihdam hakkında istifade vaziyetinde de 
değillerdir. Binaenaleyh her noktadan vaziyet ve va
ziyetleri lâzimüttasfiyedir. Kendi hallerine bırakıl
makla iptidaîlikten tekâmüle doğru bir hatve atabil
melerine imkân olmadığı ve bu tarzda bir teşkilât 
vücuda getirmekteki isabet ve zarureti bu netice de 
teyit etmiştir. ^ 

2» Kendilerine istimlâk edilecek vasıtalarının tak
dir edilecek bedellerin tamamen verilmekle şirketin 
eüinde Mersin, Antalya... vesaire gibi vesait mefkudi-
yeti o!an mahallere sevk edilebilecek ve oralarda ka
bili istifade olabilecek mavna, şat vesaire bulunabile
cek ve oralarda Vücuda getirilecek teşkilâta devredile
bileceklerdir. 

3* Vasıtalarının bedeli ellerine geçecek olan mav
na, salapurya, şat vesaireciler vaziyetlerini tesfiye ede
bilecekler ve bilfiil şirkette çalışmak isteyen kısmı yi
ne çalışacak ve evvelce ssrf nöbet ve kadro usulü do-
layı'sıylc yarı âtıl bir halde bekleyen ve yarı yanya 
i :?ieyîî olan kısım da başka limanlara giderek veya baş
ka sahalarda çalışarak b'rer unsuru müstahsil halini 
alacaklardır. 
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4. Bu mühim maksadı vazife etrafındaki mesaîyi 
duçan halel eden şikâyet ve tazallumata nihayet veril
miş olacaktır. 

Bu şeklin tatbiki için muktezi paraya gelince bu 
husus için de bervechiâti düşünülmüştür: 

İstanbul limanında halen muhtelif iskelelere tak
sim edilen 49371 tonilatoluk mavna, salapurya, su ka
yığı vesaire vardır. Bunun lâekal 10371 tonilato mik
tarı tabiatan imtiyaz sahası haricinde çalışacak veya 
kısmen harice gidecektir. Beher tonilato için vasatî 
(yirmi) lira hesap edildiği halde mütebaki 30 bin toni
latoluk vesait için şirketçe nakden tesviye tarikinin ka
bulü halinde (600 000) lira itası lâzım gelecektir. 

İmtiyaza iştirak etmiş olan Mavnacılar Cemiyeti 
(100) bin liralık hisse senedi almasına mecbur tutul
duğuna göre bu miktar (500 000) liraya tenezzül eder. 
Şirketin sermayei aslisi haricinde tedariki iktiza eden 
bu paranın Malîye Vekâletinin kefaleti altında şirket 
namı hesabına istikraz akdi suretiyle temini en mu
vafık şekiî olarak mütalaa edilmiş ve şirket Meclisi 
İdaresinin tekkikatı da bu neticeye vasıl olmuştur. 

İstanbul gibi mühim ve müstesna bir ticaret lima
nında asırdîde mesail ve vaziyetlerin halli için bu tar
zı hareket azim bir fedakârlık sayılmaz. Bu noktadan 
merbut maddei kanuniye lâyihasının bittasvip Meclisi 
Âliye şevkine müsaade Duyurulmasını arz ve rica ede
rim efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 

Karar 

12/16 7 . 1 .1926 
Ticaret Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
İstanbul imtiyazlı tahmil ve tahliye şirketince is

tikraz edilecek olan yarım milyon liraya hazinenin ke
faleti için mezuniyet itası hakkında Başvekâletten vu-
rut ederek encümenimize havale edilen lâyıhai kanuni
ye tetkik ve müzakere olundu. 

20 Nisan 1341 ve 618 numaralı Limanlar Kanunu
nun sekizinci maddesi mucibince resmî müesseselerin 
de iştirakiyle teşkil edilmiş olan İstanbul imtiyazlı tah
mil ve tahliye şirketinin mesaîsinde muvaffakiyeti her 
suretle teshil etmek, İstanbul limanımızın inkişafını te
min ve hiç şüphesiz mühim bir istikbale namzet bu
lunan bu limanımız ticaretinin sair memleketler liman
larına naklini men noktai nazarından menafi! iktisafi-
yemiz içi bir zarurettir. 

Filhakika bugün İstanbul limanındaki emtiai tica-
riyenin tahmil ve tahliyesi limanın ihtiyacı için esasen 
pek fazla olan mavnalarla icra edilmektedir. Bu mav
naların mühim bir kısmı da işe yaramadığı halde sırf 
mevcut bulunduktan için mavnacıların kabul ettikleri 
usule tebaan hepsi nöbet tabi tutularak fazla masraf
larla işlettirilmekte ve bu suretle tahmil ve tahliye üc
reti dünyada mevcut bütün limanlardaki bu kabil ücu-
rata kiyasen pek fahiş bir derecede bulunmaktadır. 
Fiyatın fahiş olmasına rağmen bugünkü mvana sahip
leri mavnalarıyle tespit eylemiş oldukları sermayeden 
memleketimizde sermaye ücreti vasatisinden pek dun 
nispette istifrfc ettikleri gibi bu ameliyede sıra ile 
çalışan işçiler de, çalışmadıktan günler de bittabi da
hili hesap edilmek suretiyle, emsali ameliye nazaran 
daha dun ücretle çalışmaktadırlar. 

Bu suretle bir kısım sermaye ve sây kuvvetimiz za
rarına çalıştıktan halde İstanbul limanı da sırf bu es
ki usulü sayın idamesi yüzünden pek çok mutazarrır 
olmaktadır. 

Şirketin tesisi ile istihdaf edilen gaye bugünkü ih
tiyacından pek fazla olan ve kısmı azamı işe yarama
dığı halde masarifi umumiyeyi tezyit eden vasaitin or
tadan kaldırılması tahmil ve tahliye ameliyesinin daha 
yeni vasıta ve usullerle icrası ve binetice bugünkü tah
mil ve tahliye ücretinin mühim bir nispette tenzilidir. 

İstanbul limanının inkişafını idame ve teshil için 
depo (antrepo) muasır limanlarda mevcut olan sair 
teşkilât ve tesisatın hir an evvel vücuda getirilmesi na
sıl lazımsa tahmil ve tahliye ücretlerinin de haddi lâ-
yıkına tenzili o kadar zarurîdir. 

Limanlar Kanununun yukanda zikredilen maddesi 
mucibince teşkil edilmiş olan şirketin hisse senetleri 
tercihan mavnalarını kıymetleri muayyen bir komis
yon tarafından takdir edilecek fiyatlar mukabilinde 
şirkete terk edecek mavna ashabına teklif edilecektir. 

Ancak mavna sahiplerinden bir kısmı mavnalanm 
hisse senedi mukabilinde değil de takdir edilen kıyme
tin tamamen tediyesi mukabilinde terk etmek isterse 
bu nevi taleplerin de tervici lâzım gelir. 

İşte bu nevi taleplerin ifası için şirket tarafından 
aktine lüzum görülen (500) bin liralık istikraza Hazi
nenin kefaleti encümenimizce lüzumlu ve muvafık gö
rülmüştür. Esasen şirketin faaliyetiyle, İstanbul lima
nı ticaretine teshhat ibraz etmiş olacağı gibi «istikbal
de de bu faaliyetiyle mütenasiben bizzat kendisi de 
istifade edecektir. Binaenaleyh Hazine için şirketin 
mevkiini takviyeye hizmet etmiş olmakla beraber her 
hangi bir suretle zarardîde olmak ihtimali de mevcut 
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bulunmamaktadır. Encümeniımizce salüfüzzikir esbabı 
marazaya binaen aynen kabul edilmiş olan lâyihai 
kanuniye her mucibi havale Muvazenei Maliye Encü
menine de tevdi edilmek üzere merbutatiyle birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Mazbata Muharriri 
Gümüşhane 

Cemal Hüsnü 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Reis 
îznıir 

Mustafa Rahmi 
Kâtip 

Karahisarışarki 
İsmail 

Aza 
Mehmet Emin 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata numarası Esas; numarası 

132 1/777. 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
İstanbul Tahmil ve Tahliye Şirketince İstikraz 

edilecek olan yarım milyon liraya Hazinenin kefaleti 
için mezuniyet ilası hakkındaki lâyihai kanuniye ile 
esbabı mucibesi ve Ticaret Encümeninin mazbatası 
Maliye ve Ticaret Vekilleri beylerin huzuriyle encü
menimizde de tetkik ve müzakere olundu. 

Limanlar Kanununun maddei mahsusası mucibin
ce merakibi bahriyelerine takdir edilerek bedelât nis-
betinde İstanbul Tahmil ve Tahliye Şirketinde hisse
dar olmaları icap eden merakibi bahriye sahiplerinden 
Şirkete iştirak arzusunda bulunmayanların merakibi-
ne takdir olunacak bedelâtın nakden kendilerine te
diyesi için lüzumlu olup salifüzzikjr şirket tarafından 
istikraz edilecek mebaliğe Hazinece kefalet edilme
sine mütedair olan işbu lâyihai kanuniye Encümeni-
nrâce de esas itibariyle kabul edilmiş. Ancak salifüz-
zikir Tahmil ve Tahliye Şirketince istikraz edilecek 
ınebaliğin miadı muayyeninde tediye olunmaması ha
linde Hazineye terettüp edecek zararın temin ve te
lâfisi için Maliye Vekâletince şirketin varidatıyle em
vali menkule ve gayrimenkulesine vazıyet olunması 
bittensip bu bapta tanzim edilen muaddel lâyihai ka
nuniye berayı tasdik Heyeti Celileye takdim olunmuş
tur. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Kâtip 
Konya 

Fuat 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Sivas 
Rasinı 

30 Kânunusani 1926 
Mazbata Muharriri 

Çatalca 
Şakir 
Aza 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Hükümetin Teklifi 
Kanun 

Madde 1. — İstanbul İmtiyazlı Tahmil ve Tahli
ye Şirketi namı hesabına aktedilecek yarım milyon 
liranın istikrazına kefalet için Maliye Vekâletine me
zuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Ticaret Vekilleri memurdur. 

Madde 3. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

7 Kânunuevvel 1341 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

Hasta 
Hariciye Vekaleti Vekili 

Mahmut Esat 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafaa Vekili 

Hasta 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Vekâleti Vekili 
M. Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin tadili 
İstanbul Liman tahmil ve tahliye Türk Anonim 

Şirketinin istikraz edeceği 500 000 liraya Maliye Ve
kâletinin kefaletine mütedair kanun. 
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Birinci madde — İstanbul limanı tahmil ve tah
liye Türk Anonim Şirketininin istikraz edeceği 
500 000 liraya ilerde bu yüzden Hazineye bir gûna 
zarar terettüp ettiği takdirde mezkûr şirketin idaresine 
ve bilcümle emraH menkule ve gayri menkırfesine va
zıyet etmek şartiyle kefalete Maliye VekHi mezundur. 

İkinci madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun ahıkâmım icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

Çankırı Çatalca 
Mustafa Abdümalik Şakır 

Reis 
Kâtip 

Konya 
Fuat 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Sivas 
Rashn 

Mazbata Muharriri 
Aza 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 



Sıra Numarası : 55 

ERTUĞRUL MEBUSU MÜTEKAİT MlRALAY RASİM BEYİN, RÜTBESİNİN İADESİ HAKKIND\ 
İSTİDASI VE 4/322 NUMARALI İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Ortada hiç bir sebebi kanunî ve resmî bulunma
dığı halde İstanbul hükümetinin zulüm ve kalırına 
hedef olarak tekaüde seVk olunmuştum. Hukuku 
müktesebeme bu suretle vaki olan tecavüz ve taarru
zun izalesiyle emsalim misillu sınıfı muvazzafa nak
limin icrasını istida eylerim efendim. 

7 . 2 . 1340 
Ertuğrul Mebusu Jandarma 

Miralaylığından mütekait 
Rasim 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

İstida Encümeni 
Karar : 110 

İstida Encümeni Mazbatası 
Ertuğrul Mebusu mütekait Miralay Rasim Bey 

tarafından makamı celili riyaset penahîlerine takdim 
olunarak encümenimize havale buyurulan istidada, 
hükümeti sakıta zamanında gayri kanunî bir surette 
tekaüt edilmiş olmasına mebni tekaüdünün refiyle 
emsali veçhile hakkında muamelei lâzime ifası istir
ham olunmuştur. 

Mumaileyh mukaddeme Selânik'de ve muahha-
ren İstanbul'da Beylerbeyi Sarayında Abdülhamid' 
in muhafaza kıtası kumandam iken kıta zabitaniyle 
birlikte Jandarmaya nakil ve ordudan alâkası kat 
edlimiş ve bilâhare kıtai mezkûrenin lağvına ve jan
darma bütçesinde muhafız kıta zabıtanı için ayrıca 
karşılık olmamasına binaen mumaileyhle arkadaşla
rının jandarmaca ilişiği kat edilerek mülga Harbiye 
Nezareti emrine verildiğinden hiç bir kanun ve kai
deye tabi olmayarak hükümeti sakıta zamanında ve 
1335 tarihinde tekaüt edildiği evrakı merbute müta
laasından ve Jandarma Kumandanlığından celp edi
len zatın ifadesinden anlaşılmıştır. 

Mumaileyhin komandasında bulunan muhafız kı
tası zabıtanı tekrar jandarmaya alınarak terfii rütbe 
bile ettikleri halde Rasim Beyin hükümeti sakıta ta
rafından gayri kanunî olarak tekaüt edilmiş olduğu
na encümenimizce kanaat hâsıl olmakla rütbesinin 
iadesiyle orduca usul ve nizamına tevfikan lâzım ge
len muamelenin ifası hususunun Heyeti Umumiyeniu 
tasvibine arzı karargir olmuştur. 

Mazbata muharriri 
İstida Encümeni Reisi namına 

Cavit Eyüp Sabri 
Kâtip namına 
Eyüp Sabri 


