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1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Kırk dördüncü İnlikaıt 

13 Şubat 1928 Pazartesi 
;îsmet Beyin riyasetlerinde biHiriikat Divanımuha-

sebat raporlarına ait encümen cevapları müzakere ve 
üç fıkrası Maliye ve Bü'tiçe Encümenlerine tevdi ve 
diğer fıkaratı muhtevi mazbatalar kabul edildi. 

!Bilecik Mebusu Doktor Fikret Beyin masuniyeti 
teşriiyesinıin refine dair Muhtelit Encümen mazbata
sı müzakere ve kabul edildi. 

Yol mükellefiyeti kanununun yedinci maddesinin 
tadili hakkındaki kanun lâyihası ikinci defa olarak 
müzakere ve aynen kabul edildikten sonra inikada 
hitam verildi, 

Reis IKâ'tip 
ReisVekili Afyonkarabisar 

Isimdt IRuşen Eşref 
Kâtip 

Denizli 
Necip Ali 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
/. — (Ordu, Bahriye ve Jandarma kadroları hari

cinde hidematı devlette {müstahdem muvazzaf zabit 
ve askeri memurları 'hakkında \kanun lâyihası. (Mü-
dafaai Milliye ve Dahiliye Encümenlerine). 

2. — Dahiliye ye Adliye Vekâletleri 1927 senesi 
bütçelerinde münakale icrasına dair kanun lâyihası. 
(Bütçe Encümenine).' 

3. — iDivanımuhasebat ilâmlarının sureti icrasına 
dair kanun lâyihası. (Maliye ve Adliye Encümenleri
ne). 

4,, —Askeri tayimtt ve yem [kanununun bazı me-
vaddının tadili hakkında kanun lâyihası. \ (Müdafai 
Milliye ve Bütçe [Encümenlerine). 

5. — {Kuvayı umumiyeden ihraç edilmiş olan ba
zı sefaini harbiyenin hazinece satılması hakkında ka

nun lâyihası. (Müdafai Milliye ve Bütçe Encümenle
rine). 

6. — Maliye Vekâleti 1927 senesi bütçesine yüz 
bin lira tahsisatı fevkelâde itasına dair kanun lâyi
hası. (Bütçe Encümenine). 

7. — Müdafaai Milliye 'Vekâleti 1927 senesi Bah
riye bütçesinde 86 000 liranın münakalesine dair ka
nun lâyihası. (Bütçe Encümenine) 

Tericereter 
8., <— Ticaret Kanununun 330 ncu maddesinin 

tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi. (Ticaret ve Adliye 
Encümenlerine). 

9. — Kabotaj Kanununun ikinci maddesinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (Ticaret Encüme
nine). 
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BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 14,03 

REİS : Hasan Bey 

KÂTİPLER : \Ali ıBey (Rize), N^cip AK Bey f<DenJzM) 

RIBÎS — Celseyi açıyorum. (Riyaset Divanının Heyeti Üroumiyeye maruzatı 
vardır:1 , 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARfUZATI 

1. — Zabıtça sıhhiyei hayvaniye kanunu lâyiha
sının intaç edilememesi esbabına dair Ticaret Encü
meni mazbatası. 12.2. 1928 

Riyaseti CeMleye 
10 Kânunuevvel 1927 tarihimde Heyeti Umumiye-

den muhavvel zabitai sıhhiyei hayvaniye kanunu lâyi
hası Encümenîmizce tetkik ve mütalaa olunmaktadır. 
Bir taraiftan kanun lâyihasınıın üiçıüncü maddesiyle 
tespit olunan muayene resmine müteallik tarife hak
kında Bulgaristan, Romanya ve Belçika'da tatbik edi
len usulle hükümet marifetiyle sorulmuş ve elan bir 
cevap alınamamış olmasına, diğer taraftan Bursa Me
busu Refik Beyefendi tarafından lâyihanın diğer me-
vaddına mütalli'k tadilnarne verilerek Heyeti Urnurni-
yeden bir kere Encümenimize havale buyurullmuş ol
duğuna binaen lâyihai kanuni yemin intacı teahhür 
etmiş bulunduğu dahili nizamnamenin otuz altıncı 
maddesi mucibince arz olunur, 

Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Burdur 

Mustafa Şeref 
KStip 

Şebinkarahisar 
Bulunmadı 

Aza 
Zonguldak 

Hüsnü 
Aza 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Aza 
Maraş 

Nurettin 

Gümüşhane 
Bulunmadı 

Aza 
istanbul 
Süreyya 

Aza 
Eskişehir 

Emin 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

RiHİS — Bu lâyihanın istirdadına dair Başvekâle
tin bir tezkeresi vardır, okunacaktır; bu lâyiha ruzna-
mededir„ 

2. — Islahı hayvanat kanununa, bazı vnevad tez-
yili hakkında. (1/72) numaralı Kanun lâyihasının ia
desine dair Başvekâlet tezkeresi.-, 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

'Misat Vekâleti Oelilesinden yazılan 14 Şubat 1928 
tarih ve (3980/5) numaralı tezkerede; Samisun ve ci
varında mevcut hayvanatın ehlileştirilmesi için 7 Ha
ziran 1927 tarih ve 904 numaralı kanuna zeylen tan
zim ve 29 Kânunuevvel 1927 tarih ve (6/5549) nu
maralı tezkere ile takdim kılınan «5995» numaralı 
kanun lâyihasının ist'irdadı rica olunımaiktadır. 

Müktazasımn ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

•14 Şubat 1928 
Başvekil 

ismet 

SAIBRÎ BEY (Manisa) — Efendim, okunan Ti
caret Encümeni mazbatasında zabitai sıhhiyei hay
vaniye kanununun sebebi teahhürü iki olduğu göste
rildi. 

(Birincisi; tarife hakkındaki tetlkikatın temadisi. 
İkincisi de, Refilk Beyfendi tarafından verilen lâyiha
nın tetkiki. 

Efendiler; bidayeten münasip düştüğü zaman arz 
ettim ki; bu kanun hakikaten memleket için çok müs
tacel çok lâzım olan bir kanundur. Görülüyor ki ka
nunun sebebi teahhürü başlıca tarife meselesidir. 

Efendiler; bu tarife meselesi tetkikatı revişi hâle 
göre bu sene ikmal edilemiyecektir. Çünkü, daha ne 
Belgrat'tan, ne Sofya'dan ve ne de diğer istenilen hü-
.kumetter'den cevap gelmemiştir. Şüphesiz tetkik edi
lecektir, muhabere cereyan edecek, malumat talep 
olunacaktır. Malumuâliniz önümüzde Heyeti Aliye-
nin içtimai müddeti çok azalmıştır. Tarifeyle kanu
nun diğer maddeleri arasında hiç irtibat yoktur. Na-
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sıîsa mali olan bu madde münderiç olduğu için yeni I 
kanuna konmuştur. Bendeniz Heyeti Celilenizden ri
ca edeceğim, eğer Encümeni de muvafakat buyurur-
sa bu tarife kanununu bundan tefrik edelim. Encü
men bunun tetkikatmı bıraksın, ayrıca bir rüsum, mua- I 
yene rüsumu olan bu madde o baptaki tetkikatın hi- I 
tamına talik edişin. Mademki kanunun tetkik] ikmal 
edilmiştir. Heyeti Umumiyeye takdim edilmesin ve I 
müzakeresine devam olunsun, bunu çok rica ederim. 

Sonra Refik Beyin kanunu bir, iki maddeden iba
rettir. O kanunun tetkikatını tehir edecek kadar mü- i 
him değildir. Bunun tetkikatı az zamanda ikmal edi- I 
lerek kanuna ilâve edilebilir. Hükümetin talep ettiği I 
kanun, zabitti sıhhiyei hayvaniye kanunu değil, Sam- I 
sundakine müteallik ayrı bir kanundur. Çok rica edi- I 
yorum, Heyeti Aliye tensip buyurursa Encümene söy- I 
leyelim, bu kanunun tefrik etsin, kanunun aslını gön- I 
dersin, bunu ikmal edelim. Çünkü, önümüzdeki mü- I 
cadeîe için bu kanun fevkâlalde lâzımdır. I 

ıNURil BEY (Mardin) — Muhterem efendiler; za
bitai sıhhiyei hayvaniye kanunu memleketin büyük I 
bir servetinin muhafazasını ve sıyanetine hizmet eden I 
bir kanundur Bir kere emrazı sariyenin indifâma yar- I 
idim edecek indifâını temin edecektir. Zabitai sıhhiyei I 
hayvaniye kanunu müstacel bir kanundur Halbuki 
önümüzde ilkbahar geliyor Münakalatı hayvaniye I 
başlayacak ve emrazı hayvaniyeriin sirayeti daha fazla 
vüsat kesbedecektir Onun için Zabitai Sıhhiyei Hay- I 
vaniye Kanununun biran evvel müzakeresiyle intacı
nı temenni ediyorum. Söyleyeceğim bundan ibarettir. I 

4.—MÜZAKERE 

/. — Ahmet oğlu Mehmet [hakkında divanı harp- I 
çe zuhulen verilmiş olan Mahkûmiyet kararının re- I 
fine dair, (1/93) numaralı kanun Râyihası ve \Adliye 
Encümeni mazbatası. (1) 

IRBİS — Encümen mezbatası hakkında mütalaa 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Encümen mazbata
sını kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. { 

2. -— Osman oğlu Mehmet Ali hakkında 'Divanı I 
Harpçe verilen hükmün rejine dair. (1/95) numaralı I 
Kanun lâyihası, ve Adliye {Encümeni mazbatası. (2) I 

(1), (2) zaptın sonuna merbuttur.. 

I iRlEÎS — Efendim; Ziraat Encümeninde henüz tet
kik edilmekte olan kanun, Zabitai Sıhhiyei Hayvaniye 

I Kanunudur Sabri Beyefendi bunun tetkiki dolayısiy-
I le tehiri icap eden tarife meselesinin bu kanundan 
I tefriki ile diğer mevaddının ayrı olarak şevkini En-
I dümenden rica ediyorlar ve bunun için teklif yapa

caklar. Hükümein istirdadım talep ettiği; ıslahı Hay
vanat Kanununa bazı m'evad tezyili hakkıridaki lâ-
yihai kanuniyedir. Hüküimetin bu teklifi ruznamede 
mevcut olduğu için reye kbymak mecburiyetinde-

I yim. 
I Bu tslahı Hayvanat Kanununun hükümete ia-
I desini kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
I el kaldırsın.. Lâyihanın iadesi kabul edilmiştir. 
I iSabri Beyin bir takriri var, okunacaktır: 
I Riyaseti Celileye 
I Zabitai Sıhhiyei Hayvaniye Kanununun muayene 
I resmine müteallik maddenin tefriki ile kanunun He-
I yeti Umumiyeye şevki hususunun tahtı karara alım-
I masını istirham eylerim efendim. 
I IManisa Mebusu 

Mehmet Sabri 
I RlEtIS — Ticaret Enoülmeninin bir noktai naza-
I rı var mıdır efendim? 
I Encümen Namına Mustafa 

ENCÜMEN NAIMTNIA MiUSfflAFA ŞEREF BOY 
(Burdur) — Encümen vaki olan teklife muvafakat 
ediyor efendim. 

I RBÎ!S — Sabri Beyin takririni reyinize arz ediyo
rum efendim. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et-

| meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

EDİLEN MEVAD 

I RlBtS — Encümen mazbatası hakkında mütalaa 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Encümen mazbata
sını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir, 

3. — Kazanç Vergisi Kanununun bazı maddeleri
nin tadiline dair kanunun yirmi jyedinci maddesinin 
tefsiri hakkında. (3/38) numaralı [Başvekâlet tezkere-

I si ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (3) 
I REİ1S — Kanunun ikinci müzakeresine başlıyo

ruz. 

(3) lâyiha zaptın sonuna merbuttur ve birinci mü
zakeresi de kırk ikinci inikat \zabıt ceridesindedir. 

— 188 — 
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Kazanç Vergisi Kanununun bazı maddelerini muad
dil 21 Mayıs 1927 tarihli ve 1038 numaralı Kanunun 
27 nci muaddel maddesine bir fıkra tezyiline dair 

Kanun 

'Birinci Madde — Kazanç Vergisi Kanununun 
bazı maddelerini muaddil 21 Mayıs 1927 tarihli ve 
1038 numaralı kanunun 27 nci muaddel maddesine 

aşağıdaki fıkra tezyil olunmuştur: 
«Hükümetçe tevzi olunan beyennameyi her senei 

Maliye Şubatı gayesine kadar doldurup mensup ol
duğu maliye tahakkuk idaresine vermeyen mükellef
lerin ticarethanelerinin icar bedelleri üçüncü fıkra
da mezkûr heyetler tarafından harici tahkikata müs
teniden ve emsaline kıyasen takdir ve bu suretle ta
hakkuk edecek vergilerine cezaen yüzde on beş zam 
olunur.» 

•REİS — Tadilname yoktur, birinci maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkinci Maddeyi kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun ahkâmını icraya 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri memur
dur. 

(RIEİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el 
Ikaİdırsın.. Kabul edilmiştir. 

4. — Seferberlik jkanunu lâyihası. (1/85) ve Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) maddele
re geçilmesini kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Seferberlik Kanunu 
Birinci Madde — Bir harp ihtimali olduğu veya 

memleketin dahili vaziyetinde lüzum görüldüğü hal
de Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin mütalaası
nın inzimamı veya teklifiyle seferberlik icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti karar verebilir.-

İşbu karar Reisicumhurun tasdikini müteakip 
mevkii tatbike konur. 

(1) zaptın sonuna merbuttur. 

(Seferberliğin birinci günü işbu kararın tasdiki 
tarihini takip eden günün başından yani gece yarı
sından başlar ve bu tarih seferberlik ilânnaimesimde 
ayrıca zilkr olunur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? 
RECEP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar; 

bu lâyihanın Müdafaa! Milliye Encümeninde müza
keresi esnasında bendeniz mezun bulunuyordum. Bil
hassa birinci maddenin müzakeresinde bulunmadım. 
Avdet ettiğim zaman birinci madde Encümenin re
yine iktiran etmiş oluyordu. Mabadının müzakeresine 
hep beraber devam ettik. Fakat arkadaşların tespit et
tikleri birinci maddemin; kanunun derecei ehemmiye
tinde mühim olan bir noktasına nazarı dikkatim ta
kıldı ve Encümendeki arkadaşlara bu noktai nazarımı 
arz ettim. Fakat Encümence bir defa reye konduğu 
ve kabul edildiği için tekrar müzakeresini istemek 
yolunda Encümenin eski kararına tearuz teşkil ede
cek bir talepte bulunmadım. Bu noktayı mühim gör
düğüm için bu arızanın buradan ref edilmesini He
yeti Mühteremenizden istirham edeceğim. Birinci 
maddenin birinci fıkrasını okuyayım (bir harp ihtima
li olduğu veya memleketin dahili vaziyetince lüzum 
görüldüğü halde Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti
nin mütalaasının inzimamı veya teklifiyle seferberlik 
icrasına İcra Vekilleri Heyeti karar verebilir.) Bir de
fa esbabı mucibesini arz etmeden evvel, seferberlik 
gibi bütün bir devletin ve milletin hayatına taalluk 
edecek bir hadisenin merasimi ilânına ait kanunun 
metnine (karar verebilir) gibi bir fiili iktidari ile ya
zılmış olan noktayı ehemmiyetli bir eseri zaaf olarak 
telakki ediyorum. 

iVazıı Kanun, seferberlik kararının verilmesini; 
bir harp ihtimali olması veya memleketin dahili va
ziyetince lüzum görülmesi gibi şarta muallak tutmuş 
oluyor. Halbuki, bir harp ihtimali olduğu veya dev
letin dahili vaziyetince lüzum görüldüğü takdird» 
seferberlik denilen hadise, ilanı ve icrası zaruri olan 
bir fiil haline inkilap eder. İcra Vekilleri Heyeti böy
le bir ihtimali görür. Yahut dahili vaziyet icabı ola
rak askerin seferber halinde toplanması lüzumunu 
takdir ederse seferberliğe fiili iktidari ile, «yapabi
lir» gibi bir telakki ile karar verecek değildir. Bilakis 
«Yapar», «Karar verir» şeklinde, tatbikat ve fiiliya
ta katiyet ifade eder bir şekil ile karar verecektir. Şu
nu da araz edeyim ki: (Bu karar verebilir) zaafı ve 
bendenizin bu maruzatım Encümende bulunan bazı 
arkadaşların da nazarı dikkatini celp etmiştir. Böyle 
olmakla beraber bu tabirin burada ipka edilmiş ol
masının sebebini şu suretle izah ettiler. Esasen dik-
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İcait buyurulursa hükümetten gelen «Karar verilebilir 
ibaresiyle Encümenin «Karar verebilir» tabirleri tak
riben birbirine benzer. Yalnız Encümen cümlenin ter
kibinde takdim ve tehir yaparak bu «Karar verebilir» 
ibaresinin ifade ettiği zaafın telafi edilmesi için bir 
çare düşünmüştür. Fakat bulduğu çare de kâfi değil
dir. Esasen bu lâyiha Şûrayı Askeride mütalaa olun
duğu zaman tamamen katiyet ifade edecek bir halde 
idi. Hükümet, lâyiha halinde Meclisi Âliye takdim 
ederken bu arz ettiğim şekle sokmuştur. Bunun se
bebini Abdülhalik Bey arkadaşımıza sorduğumuz za
man şu ifadede bulundular. Dediler ki: Cümlenin ter
kibinde mademki bu karar Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyasetinin mütalâa ve teklifiyle diye iki şıkka 
muallaktır. Bir defa hükümet doğrudan doğruya se
ferberlik teklifinde insiyatif almamış, en âli makamı 
askeri olan Erkânı Harbiye Riyaseti seferberliğin ilâ
nını lüzumlu görmüş ve hükümete teklif etmiş de
mektir. t kinci şıkka gelince mütalaasının inzimamı 
şarttır, mevzubaihistir. Çünkü seferberlik ilânına lüzum 
görmek insiyatifi, bu sefer, doğrudan doğruya İcra 
Vekilleri Heyetinden veya İcra Vekillerine mensup 
bir zatın teklifi ile İcra Vekilleri tarafından geliyor1 

demektir ki o takdirde de vakti hazarda en âli bir 
makamı askeri olan Erkânı Harbiyei Umumiyenin mü-, 
talââsını almak icap eder. Şimdi eğer inisiyatif, hü
kümetten igelrniyor, bilakis Erkânı Harbiyei Umumi
ye Riyaseti tarafından teklif ediliyorsa o zaman, 
«'Hükümet karar verebilir» diye bir fiili iktidari kul
lanılmaz, Erkânı Harbiye teklif ettiği zaman hükü
met mutlaka seferberliği kabul eder gibi bir mana çı
kar. Binaenaleyh bundan tahazzür etmek için «Ka--
rar verebilir» şeklini koymakta hükümet zaruret gör
müştür tarzında Encümen de mütalaa dermeyan et
mişlerdir. 

ıBendenizce hükümetin bu mülahazası varittir. 
Seferberlik gibi bir işi bir kanun ile tespit ederken 
onun içinde seferberliği, Erkânı Harbiye Riyaseti 
teklif etmiş İse Hükümet behemehal buna karar ve
rir icra etmeye mecburdur gibi bir manayı kanunun 
metnine vaz etmek elbette muvafık birşey değildir. 
Çünkü Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti, devle
tin mükadderatiyla alâkadar bir makamı âli, bir ma
kamı ihtisas olmakla ve onların teklifleri kıymetli bu
lunmakla beraber seferberlik gibi çok mühim bir ha
disenin ilân ve ademi ilânı mesuliyeti hükümdün uh-
dei tahammülünde bulunmak gerektir. Binaenaleyh 
Erkânı Harbiye tdklif etmiş ise ne kadar makul ve 
kati esbabı mucibe dermeyan etmiş olursa olsun yi
ne hükümetin seferberlik ilân etmek veya etmemek 

hakkını muhafaza etmesi muhakkaktır. Yalnız ben
deniz Encümende bulunan ve bir arkadaşınız olmak 
sıfatiyle diyorum ki seferberlik ilânını Erkânı Har
biye teklif etmiş ise hükümetin bunu mutlaka kabul 
etmesi zaruri olmadığı noktasını sureti vazıhada ve 
kafiyede zapta geçirip tespit ettikten sonra maddenin 
metnindeki bu zaafı ifadeyi kaldırırsak isabetli ha
reket etmiş oluruz. (Encümene gitsin sesleri) müsaa-
dei âlinizi rica ederim. Bendenizce kanunun ifoaresin-
deki «Yapabilir» fiil iktidarisi aynı zamanda selbi 
'bir ifadeyi de ihtiva edebilir bir şekildedir. 

Eğer «Karar vereblir» dersek bunun manasında 
aynı zamanda karar vermiyebilir manası da bendeniz
ce varititir. Esas olan, sureti kafiyede hükümetin ve
receği karardır. Bunu sureti vazıhada tespit ettikten 
ve Erkânı Harbiye teklif ederse hükümetin mutlaka 
'bunu kahule mecbur olmadığını ve reddetmek hakkı
na malik olduğu vazıh ve bariz surette anlaşıldıktan 
sonra «Karar verebilir» tarzının «Karar verir» şek
line inkilap ettirilmesini bendeniz kanunun manasın
da katiyet ifade etmek noktasından lüzumlu ve fai-
deli addediyorum. Maruzatım' bundan ibarettir. Hükü
met, Erkânı Harbiyenin teklifini seferberlik ilânı lâ
zımdır diye ne kadar kuvvetli bir talep ve esbap der
meyan edilirse edilsin kabul etmeye hiçbir vakit mec
bur değldir. Kabul edip etmemek, ilân edip etrne-
mek hakkı, bütün mesuliyet üzerinde olan hüküme
tin uhdesindedir. Binaenaleyh bu nokta, vuzuhla an
laşıldıktan sonra «jKarar verebilir» tarzındaki zaafın 
izale edilmesini ve binaenaleyh «Karar verir» şeklin
de olmasını rica ve arz ediyorum. Eğer arzu buyu-
rursa Heyeti Muhtereme kendi fikirlerini söyleyebi
lirler. 

'REİS — Hükümetin noktai nazarı nedir efen
dim? 

MıÜDAFÂÎ MİLLİYE VEKİİUİ ABDÜLHİALİK 
BEY — Lâyihayi kanuniye Şûrayı Askeride müzake
re edilirken Recep Beyefendinin buyurdukları gibi 
«Karar verebilir» şeklinde idi. Hükümetçe müzake
re edildiği zaman da yine Recep Beyefendinin izah 
buyurdukları veçhile bu şekildeki ifadenin Erkânı 
Harbiye tarafından vaki olacak teklifin hükümetçe 
behemehal kabul ve seferberlik ilân edilmesi mecburi
dir manasında olacağı fikri gelmişti. Onun için sön 
sözün hükümetin olduğunu ifade etmek için karar 
verir şeklinde değil karar verebilir şeklinde kabul edil
miştir. 

Heyeti Celile eğer «Karar verir» şeklinde olduğu 
takdirde yine son -sözün hükümette kalacağına kanaat 
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hâsıl ederse bizim iiçin mahzur yoktur. Yok sarih ol
ması lâzım geliyorsa o zaman bu şeklin kaîması lâ
zımdır. 

lAVNÎ BEY (Yozgat) — Bir sual soracağım.: Bi
rinci maddede; bir harp ihtimali olduğu veya mem
leketin dahili vaziyetince lüzum gördüğü halde Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisinin mütalaasının inzim-
mamı deniyor. Bu, «Mütalaa» kelimesinin ihtiva et
tiği mana müspet de olabilir, menfi de olabilir. Müs
pet olduğu takdirde neticeye vasıl olunabilecektir. 
Fakat Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti seferberli
ğe lüzum yoktur derse İcra Vekilleri Heyeti lüzum 
vardır diyebilecek mi? lüzum vardır derse iyi. Fakat 
lüzum yoktur dediği vakit vaziyet nasıl olacaktır? 

MÜDAFAA! MALÎYE VEKILI MIUSTAFA 
ABDÜLBALİK BEY — Vaziyeti umumiyenin gö
rülmesi her halde hükümete aittir. Erkânı Harbiyei 
Umumiye muayyen olan vaziyeti görür. Harici veya 
diğer vaziyeti umumiyeyi takdirden doğrudan doğruya 
Meclise karşı hükümet mesuldür. 

MUHİTTİN NAMÎ BEY (Bitlis) — Efendim; 
seferberlik gibi hakikaten memleketin bütün hayatı 
mesaisine ve belki mukadderatına bile tesir/ edebile
cek bir hadisenin şekli ilânını, mahiyetini ilk defa 
mazbut ve müdeVven bir kanuna raptetmek hükümeti 
cumlburiyemize nasip oluyor. Şimdiye kadar elimizde 
böyle esaslı bir kanun mevcut değildi. Asırlarca gelip 
giden hükümetler bu esas üzerinde düşünmemişler, 
yani tesadüfe bırakmışlardır. Binaenaleyh seferberlik 
kanunu üzerinde ne kadar İmali fikir edilse beyhude 
olmaz zannındayım. 

REİS — Birinci madde hakkında söyleyiniz. 

(MUHİTTİN NAMt BEY (Devamla) — Şimdi 
birinci maddede «Karar verebilir» şıkkını müdafa 
edenler arasında bendeniz de mevcuttum. Bundan 
dolayı fikrimi burada da arz edeceğim. Birinci fık
ranın ilk cümlesi tetkik buyurulursa görülüyor ki, bir 
mukaddeme şeklindedir. Asıl maddeye müessir olan 
iki fıkra vardır. O da Erkânı Harbiyei Umumiyenin 

inzimamı muvafakati veyahut teklifi. 
Şimdi maddenin nihayeti, gerek bu rmıkaddemeyi, 

gerek münderaçatını intaç edebilecek nihayeti, şu iki 
şıkka tamamiyle tevafuk etmek mecburiyetindedir. 
Binaenaleyh gerek Erkânı Harhiyenin inzimamı mu
vafakati ve bilhassa teklifi halinde hükümetin sefer
berlik ilânında serbestti hareketini muhafaza edebil
mesi için bu şeklin verilmesine bendenizce zarureti ka
tiye yardır. Bunu yalnız böyle zabıtlarda vazıhan her
hangi bir teklif karşısında seferberlik ilanında serbest 

olduğunu söyleyerek asıl muteber olmak lâzım ge
len, asıl hükmü katiyi haiz olması lâzım gelen sara-1 

batini başka şekle koymaya bendenizce imkân yok
tur. Binaenaleyh bendeniz evVel ve ahar vekâletin ve 
hükümetin fikren mutabık olarak dermeyan ettiği 
maddenin kabulünü rica ederim. 

ZAM'İR BEY (Adana) — Efendim, bu madde 
şimdiden tefsire muhtaç bir vaziyette geliyor. Daha 
madde kabul edilmeden âdeta arkadaşlar tefsir ma
hiyetinde mütelaalarını beyan ettiler. Rica ederim 
bunu Encümene gönderelim. Tetkik etesinler, tekrar 
bize getirsinler. Yoksa bu madde karışıktır. 

REİS — Efendim madde sarihtir. Mesele fiili 
iktidari ile mi olsun, fiili vücübi ilemi olsun dan ibe-
rettir. Tefsir meselesi karşısında değiliz. 

REOBP BEY (Kütahya) — Efendim Muhittin 
Bey Encümende maddeyi tespit eden diğer rüfeka-
nın «(Karar verebilir» ifadesinde düşündükleri nofctai 
tafsil buyurdular. Bendeniz muhafaza ettim, nöktai 
nazar hakkında arkadaşlarımı ayrıca tenvir etmeyi lü
zumlu gördüm. Hakikaten bu kanun öyle bir kanundur 
ki, seferberlik gibi bütün devlet ve milletin mukad
deratına taalluk eden bir hadise Türkiye'de nasıl ce
reyan edecek, nasıl ilân edilecektir? Muvafakat ka
rarı kimden, nasıl gelecektir?. Bu esasları tespit eden 
bir kanun olmak itibariyle bunun hiçbir noktasın
da iştibah olmayacak surette ve olgun bir şekilde 
Meclisi Âliden çıkması için hepimizin fikirlerimizi 
söylememiz sureti rnahsusada bir vazife teşkil eder. 
Şimdi arkadaşlar maddenin başı «dBir harp ihtimali 
olduğu» ibaresidir. Maddenin, cümlei muterize ifade 
eder mahiyette olan kısımlarını tayyedip ibareyi ni
hayete bağlayarak arzı fikir edeceğim: «iBir harp ih
timali olduğu halde İcra Vekilleri Heyeti karar vere
bilir» bir harp ihtimali olduğu takdirde arkadaşlar se
ferberlik denen hadîse lâzımülittiba ve lâzimü tatbik 
bir hadise mahiyetini alır Bir harp ihtimali mevzuba
his olduğu zaman seferberlik ilân edilebilir ve karara 
iktiran edebilir ve arz ettiğim gibi, fiili iktidarılerin 
daima selbi manayı ifade etmeleri tabii olduğundan 
bir harp ihtimali olduğu zaman seferberlik ilân edil
meyebilir, gibi zaaf ifade edebilecek bir tabirin, sefer
berlik ilânında sureti icrasını tespit eden bir kanunun 
metninde bulunmasında bendeniz herhangi bir an için 
bir telakki, bir tefsir farkı yüzünden bu memleket için 
bir zarar göstermek ihtimalini derpiş ediyorum. 
Muhittin Bey ve diğer arkadaşlarımı ve Heyeti Umu-
miyeniiz bu maruzatjma rağmen bunda böyle bir şey 
olmadığı telakkisinde bulunursa işin her tarafı müta-
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laa edildikten sonra isabetli olan neticeye tabii su
retle varılabilir. Fakat bütün arkadaşların hatırasını 
tahrik ederek arz ederim ki; bütün kanunlarda «Ya
pılabilir», «Edilebilir» tarzında yazılmış olan hüküm-. 
ler daima ve daima «Yapılmayabilir» «Edilmeyebi
lir «manasında alınmak 'itiyadıdır. Bu, asıl olarak, bir 
sarf meselesi olarak daima zihne tebadür eden bir 
meseledir. 

•Seferberliğin, yapılması lüzumu mesul bir heyetin 
zihninde tebellür ettiği anda, yine o heyet tarafından 
icrasını elzem bir vazife ve bir hadise olarak telakki 
etmek icap eder. Kanun bunun icrasını şarta talik et
tikten sonra bu takdirde kanun yukardaki şarta talik 
ettikten sonra ve şu, şu ahval vaki olduğu zaman diye 
zikretltikden sonra ona vereceği vazifenin de bunu ya
par tarzında vazıh olması lâzımdır. Çünkü bir nokta
ya arkadaşlarımın nazarı dikkatlerini celbedeceğim. 
Malumu âliniz, dünyada hiçbir şahıs hiçbir heyet pa
yidar değildir. Hepimiz, nâyap gölgelerden ibaretiz. 
Bizler gelip geçeriz. Fakat, ortada asıllar, metinler ka
lır. Hükümetlerin, devletlerin idaresi böyle nazik saf
halara intikal edipde, sefer ilân edilsin mi, edilmesin 
mi diye görüşüldüğü zaman buna karar verecek va
ziyet ve mesuliyette bulunan zevatın asabı üzerinde 
düsturların, ifadelerin şekillerin daima tesiri olur. 
Etrafiyle tasavvur edebildiğim ve yine etraf iyle He
yeti Muhtereminize arz eetimeye çalıştığr.m bu şekli 
yani, demin arz ettiğim veçhile hiçbir vakit heyeti 
mesulei hükümet hiçbir zatın ve hiçbir makamın tek
lifi altında zaruri olarak bir karar vermeye mecbur
dur gibi bir mana anlaşılmamak şartiyle harp vuku 
bulursa ilâna medbur olduğu seferberliği bir fiili ikti
dar! ile yapabilir; şeklinde halletmeye taraftar deği
lim. Katiyet ifade eder bir şekilde halletmenin isa
betli olduğuna kaniim. Bu hususta tadilnamemi tak
dim ediyorum. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Bir sual sora
cağım, 

ıRBCEP BEY (Kütahya) — Müsaade buyurunuz, 
bendeniz Encümen namına söylemiyorum. 

ABDULLAH BEY (Trabzlon) — Encümenden 
soracağım; şimdiye kadar kanun metinlerinde gayri 
mesul makamların zikri vaki değildi. Doğrudan doğ
ruya mesul makam kim ise o zikredilir. Birinci 
maddede Erkânı Harbiyei Umumiyenin mütalaası bir 
şart olarak konuyor. Sebep nedir? 

RECEP BEY (Kütahya) — Bir kere Erkânı Har
biyei Umumiye makamı, gayri mesul makamdır tar
zında bir telekti varit değildir. Erkânı Harbiyei Umu-

I miye makamı, teşkilâtı devlette malum olan, hüviye-
I ti, şökli tayini, şekli azli tespit edilmiş olan bir ma-
I kamdır. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Meclise karşı? 
I RECEP BEY (Kütahya) — Meclise karşı mesulü 

olan hükümet yani İcra Vekilleri Heyetidir. Fakat 
I hiçbir memuriyet, hiçbir makaim yoktur, Meclise 
I karşı mesul olmasın. Yalnız doğrudan doğruya değil, 

bilvasıta, diğer teşkilâtı devlet gibi mesuldür. Mese
lâ Dahiliye Vekili kendisine ait bir kanunda Posta 
Müdiri Umûmisinin, yahut Maliye Vekili Beyefendi, 
kendilerine ait bir kanunda Tapu Müdiri Umumisi-

I nin inzimamı mütalaası ile şöyle karar verir diye bir 
itiyat yok iken vaklti hazarda en âli bir makamı as
keri olan Erkânı Harbiyei Umumiyenin muvafakat 

I veyahut mütalaasının lüzumu niçin kanun metninde 
I zikrediliyor tarzında bir sual varit oluyor. Malumu-

âliniz, sefer denen hadiseye bir millet ve memleketi 
I sahnei cereyan yapmak büyük bir mesuliyeti mucip

tir ve sefer ilânı lâzım mıdır, değil midir, o an hu
lul etmiş midir, etmemiş midir?'Onu tayin edebilmek 

I için, bu işde en büyük ehliyet ve vukuf sahibi olan-
I ların mütalaa ve fikirlerinim inzimam 'etmesi lâzım

dır. Sefer ilânına karar verebiîm'ek için lâzım gelen 
anasırın, malumat ve mütalaatın vakti hazarda top
landığı, temerküz ettiği makamatı âliyenin en mühim-
minden birisi de Erkânı Harbiyei Umumiyedir. Erkâ
nı Harbiyei Umumiye malumâliniz, bilhassa mücavir 
devletlerin vakti hazarda teşkilâtları ve sefere inti
kalde o kuvvetlerin mehale inkılap edecekleri ve han
gi cephelerde, ne kadar düşman kuvvetleri toplana
bileceği ve hangi hudutlarda muharebenin kaç devle
te karşı, ne şekilde tecelli edip hangi neticeler vere
bileceği tarzındaki bütün mütalaat v* seferberlik esas
ları tamamiyle Erkânı Harbiyei Umumiyede ihzar 
edilmiş olur. 

ıŞunu da arz edeyim ki: Bubünkü teşkilâtımızda 
böyle bir hadise olursa Erkânı Harbiyei Umumiyeye 
böyle bir işi sormak lüzumunu sarahaten kanuna koy
mak ameli olarak hatta lâzım bile değildir. Çünkü: 
Arkadaşlar derhatır ederler ki; memleketimizde ne 
kadar seferberlik ve ona müşabih ne kadar mühim 
hadiseler cereyan etmiş ise bunlar karar halinde değil, 
karardan evvelki ve daha az mühim olan müzakere 
sahnelerinde bile Erkânı Harbiyei Umumiyeye ehem
miyetli bir rey hakkı, istişare halkkı bahş edilmiş ve o 
makamın fenni olan mütalaa ve tetkikatından istifa
de edilmiştir. Fakat Türkiye gibi payidar bir devletin 
sefere ait işlerini tanzim etmek için seferberliğe ait 

I kanunu tedvin ediyoruz. Bu esnada Erkânı Harbiyei 
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Umumiyenin mütalaası alınmak behemehal lâzımdır, I 
zaruri bir makamdır diye bir kayıt; koymazsak, dev- I 
letin daimi hayatında, sefer işinden Erkânı Harbiye-
nin rey ve mütalaası alınmayacak gibi bir telakki ha- I 
sil olur ki bu, memleket için çok ağır hadiselere, çok 
ağır netice ve facialara sebebiyet verir. Çünkü sefer
berliğin esasını, en dakik noktasına kadar Erkânı 
Harbiye bilir. Ondan sonra ve onun reyi almnıak be
hemehal lâzımdır ve bundan da birşey çıkmaz. Çün
kü, bir mütalaadır. Alınacak mütalaadan sonra, vazi
yeti tayin, tabiatiyle hükümete aittir. Çünkü devletin 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu îcra Vekilleri Heyetinin bü
tün salahiyet ve mesuliyetlerini tespit etmiştir. Bütün 
mesuliyet onundur. Kati kararı o verir. I 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Efendim, seferber
liğin icrası için kanun hakkında iki cihet derpiş edil- I 
miş. Birincisi: Harp ihtümal'i olması, ikincisi memleke- I 
tin dahili vaziyeti icabı olarak seferberliğe lüzum gö
rülmesi. Bu iki vaziyeti de derpiş edecek; onun me
suliyetini derühde eden icra Vekilleridir. Binaenaleyh 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin bu hususta 
hakkı takdiri olmamak lâzım gelir. Çünkü kendisi 
kuvayı siyasiyeden değildir. Şu halde teklif kelimesi 
lüzumsuzdur. Ona hakkı teklif vermek zait değil mi- I 
dir? 

.(RECEP BEY (Kütahya) — Şükrü Beyefendi ar
kadaşımızın sualleri Abdullah Beyefendinin mütalaa- I 
larına yaklaşıyor. I 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — O evvelki cümleye 
itiraz eettilr, berideniz ikinci teklif kelimesine yani I 
sonraki kelimeye temas ediyorum. I 

'RECEP BEY (Kütahya) — Bu hususta da maru
zatta bulunacağım. I 

Arkadaşlar; bir devletin Erkânı Harbiyei Umumi- I 
yesi - Mücerret olarak arz ediyorum - bu asırda Ha- I 
riciye Nezaretlerinin daîmi iştiğalatı zümresinden 
olan mesâinin askerlik fenni noktasının en ince ve I 
hurda teferruatına kadar ruzumerre bütün dünya va- I 
ziyetini takip eden bir makamdır Bütün dünya vaka- I 
yiinin Hariciye Vekâletinin diplomasi vesaik ve maluma
tına taallûk eden husysıattMuın başka ruzumıarre dünya I 
havadislerinin bu ince noktaları üzerinde daima Erkâ- I 
nı Harbiyei Umumiyeler bazan Hariciye Vekâletiyle I 
beraber ve bazan da askeri menabiden aldıkları malu- I 
mata istinaden Hariciye Vekâletinin belki biraz da- I 
ha evvel, bazı an ve şerait dahilinde havasının, muhi- I 
tinin memleket mukadderatına yeni bir hâdise tertip I 
etmekte olduğunu ihsas edebil'ir. Yani sulh içinde ya- I 
sadığımız bir günün havasında, memleketin mukad- 1 
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deratında ne gibi havalar esmekte ve ne gibi akibetleı 
olduğunu, menabii askeriyeden alacağımız malumatın 
heyeti mecmuasından anlayarak, esaslı bir fikir tes
pit edebiliriz. Bizim teşkilâtımızda Erkânı Harbiye-
nin almış olduğu bu esaslı fikir nazarı dikkate alınır
sa o vakit seferde de - ki Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
mucibince de öyledir - başkumandanlık şahsiyeti rria-
neviyesini haiz olan Meclîsi Âli namına Reisicumhur 
Hazretleri bu vazifeyi temsil ederler, hazarda ise bu 
vazifeyi ifa eden Erkânı Harbiyei Umumiye Riyase-
tİtir, bu malumatta alınırsa gözümüzün önünde mem
leket mukadderatının her günkü tarzı tecellisi üzerinde 
kemali hassasi'yetle İmali fikir etmekte bulunan ve o 
vaziyet içerisinde münevver ve ziyadar yeni hareket 
istikametlerini keşif ve temyiz kabiliyetinde 
bulunan Erkânı Harbiye dilbazını bu hususta salhibi 
teklif kumayı çok muvafık, hatta çok lâzum 
telâkki »ettlik ve hükümet de öyfe (teilâkM 
etmiştir. Encümeniniz de buraya iştirak etmiş
tir. Eğer böyle teklif hakkı bulunmazsa - ki zaten son 
karar Heyeti Vekileniridir. Erkânı Harbiyei Umumiye
nin seferberlik ilânı için Çok mühiîm olan mütalaası
nın bir kısmı terkedilmiş olmak tehlikesi vardır. Onun 
için, sefer vaktini takdir etmiş olmak için memleke
tin hariciyesi, Erkânı hükümeti, Erkânı Harbiyesi 
bütün vesaika sahip, salahiyattar makamatının aynı 
hassasiyetle çalışıp bir kanunla tavzif edilmesinde bir 
faide vardır. Fakat hiçbir zarar yoktur. Çünkü, ka
rar daima Heyeti Vekilenindir. 

REfS — Başka söz isteyen yoktur. Takrirler var-
dir, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci Maddenin birinci cümlesi nihayetindeki 

(karar verebilir) tabirini (karar verir) tarzında tadilini 
teklif ederim, 

Kütahya 
Recep 

Riyaseti Celileye 
Müzakeresi cereyen eden seferberlik ilânı hakkın

daki kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasındaki 
«İcra Vekilleri Heyetinin karar verebilir» cümlesi 
hakkındaki Encümen Reisi Recep Beyefendinin be
yanâtına nazaran bu maddenin esaslı bir surette Mü-
dafaai Milliye Encümenince tespit ve takriri badehu 
müzakeresi için Encümene iadesine karar verilmesini 
teklif ederim. 16 Şubat 1928 

Denizli 
Yusuf 
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Riyaseti Celileye 
Birinci maddede zaafı telif vardır. İkinci satırdaki 

(halde) kelimesi birinci şık olan (bir harp ihtimali ol
duğu) kelimeleriyle uygun düşmüyor, (halde'nin (tak
dirde) şekline ifrağını teklif ederim. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 

Riyaseti Celileye 
(Birinci maddedeki (veya teklifiyle) kelimesini tay

yederek «(Erkânı Har'biyei Umumiye Riyasetinin da
hi mütalaasının inzimamiyle) seferberlik icrasına İc
ra Vekilleri Heyeti karar verir» tarzında olmasını arz 
ve teklif eylerim. 

Tokat 
Bekir Lütfü 

Riyaseti Celileye 
'Birinci maddenin sön fırkasının encümen esbabı 

mucibe mazbatâsındaki fıkra ile tevafukunu temin ve 
maddeden iltibası ref için maddede (seferberlik icra
sına) fıkrasından sonra (ancak) kelimesinin, ilâvesini 
arz ve teklif eylerim. 

Antalya 
Rasih 

Riyasete 
Birinci maddenin nihayetini şu suretle teklif ede

rim t 
«,... seferberlik icrasına karar vermek hak ve me

suliyeti İcra Vekilleri Heyetindedir.» 
istanbul 

Ak'çöraoğlu Yusuf 
Riyaseti Celileye 

Birinci maddenin befveçhi zir tadilini teklif eyle
riz : 

'Birinci Madde — Bir harp ihtimali olduğu veya 
memleketin dahilî vaziyetince lüzum görüldüğü halde 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin mütalâasının 
inzimamı ile İcra Vekilleri Heyeti seferberlik icrasına 
karar verir. Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin 

• • l^t> 

teklifiyle de seferberlik ilânına Heyeti Vekilece ka
rar verilebilir. 

Bursa 
Senih 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim; birbirine 
benzemeyen birçok takrirler var. Burada dinleyip 
anlayarak bunlar 'hakkında bir fikir hasıl ederek han
gisinin doğru olduğunu takdir etmek mavafık değil
dir. Madde ile beraber bütün bu takrirlerin encüme
ne verilerek bir defa daha tetkik edilmesini rica ede
rim. (Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim maddeyi takrirlerle beraber en
cümen talep ediyor. Birinci madde ile beraber takrir
lerin encümene verilmesini kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
ti ?< 

İkinci maddeye geçiyoruz efendim : 
İkinci Madde — Seferberlik Başkumandanlığın ve

ya Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin muvafakat 
veya teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin kararı 
ve Reisicumhurun tasdiki ile. ilga olunur ve ilga kara
rının tasdik edildiği günün nihayetini teşkil eden ge
ce yarısında hitam bulur. 

REİS — Birinci madde, takrirlerle encümene ha
vale edilmişti. Bu madde de o madde ve takrirler mü-
eddasiyle alâkadardır. Bu ikinci maddenin de encü
mene verilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. (Hepsi ses
leri) 

Kanunun asıl hüküm ifade eden maddeleri birinci 
ve ikinci maddeleridir. Diğerleri formalitedir. Bu iki 
madde gelmeden kanunun diğer mevaddını müzake
rede faide yoktur efendim. 

Ruznamede müzakere edilecek madde kalmamış
tır. Cumartesi günü saat on dörtte inikat etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati: 14,50 

<MK 
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&ra Numarası : 73 

AHMET OĞLU MEHMET HAKKINDA DÎVANI HARPÇE ZUHULEN VERİLMİŞ OLAN MAH
KÛMİYET KARARININ REFİNE DAİR (1/93) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE ADLÎYE 

ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türeye Cumhmii^Bİ Bajşvakiâtet 
iMuıajm|eAa# iMıüıdfcliıyetli 

M»ıikjajrıııeı1att §uibiedi 
İ6/39Q 23.1J192J8 

Büjyıülk Mi la t Meçim Rli'yasetli Ceİlesliınıe 

Ksmî sıöfiarlbteırlijklte ffinalr <eıdıenı 113)16 tevielüıtü 
Alhimeit loğjlıu IMielhmet >hıaıkık>iınıdıa tnen^uıp olduğu fır-
ıkıa dıüvana Baırbümcıe zjuflmulön rvıeriırrtfş olan mıaiftkû-
ımiiyjelt ıkairıaraaın nefli hlalk̂ Cıinıda 'Müidalfaali iMİ|l!iy<e Ve-
(fcâüedJi Oeöasinıcta <tamz)itm, «dillen ve «kola VeMfeni He-
yetifolin IH8 Kâryurausarii 19218 Itaıübl riçitaaııındla te-
aaklkiüır vıe Meclisli Âliyle arza. tosvtip olunan (kamum 
HâylİihJaısiyle «sbaibı tnıutciilbia mazıhaltasiınm nıusfıdıdlalk 
suıngüi «Mföen taikıdiım, ölupmıu^uır. 

iMuikjtiaızjasiinjun iflasına <vıe nıdtJiaasfiınli (işaınma müsa-ı 
aide ıboıyıuınullsnjajsıtn diıoa eylerliım «İenıdiım. 

Baışlkevtiıl 
'lısmot 

0Bsb|albj Mıupllble 
(Ksmî ısefıeıılbiariIIJklte fliınaır] öyllıamıelkıie ımazmıuıiKuıa-

ılıeyth 13116 »6©vie(U!ü|taıüı lAlhımjat ogHu Mehm«t*in yıeKSisnıöi 
fdtdkat Divanı Oaılbliınjoe oeaıefyiaın eden mwihaikıemıasü ne-
miıceSfadle Aıslkerî Ceza, Kanıunuaııun 124 üncü nıaddesli 
raudîblinae .beş ım|a|h praögaibertt edim«stine daliır tiüa 
»edilen (hüjkiüım nnenısup loflıduğu ikıunlandadhikça Iblifctıas-
dik kjesbi kiaitliyıet eyılıemüış ise de merikptmun (klünıye-
isTımdıe lkuıam(î stetoibeflkitie fiınar ettliği mıuıhaırrer olup 
kaltaıyıa littluaik; ve (injtLsap elttMcItönt ısoriına fikıar eyladiğli-
ne idaliir Hk Ikjayjtt miövnut olmazlığı 'g)İbi litfadesümıde de 
(Kam İh M'auiaış anasında basitailıaırDanalk esnayı nalhıtıa 
tafoyösfinıa ısaıvtuışitiuğuıraıt beyan «taı«k|te ve Divanı 
'Haflpçie de mıerkıuımjun Maddi ıvalkıiıası ıkıabul ecliilımıök-
tedrr, iBinaıenaieyh Askerî Gezia Kanpnırtamıesiinim 
150 ndi mlaiddesli bu ıgflbi efirtadın taıburîlaanma götöfiık-
Iten sonra 'fiimaınkirı vıutarada ırtiztamliye flinarîkırıi «ı!i-
isilu ıteo23yie olıunıactaikları muharrer olup kııbaya kalb-
İel liltıilhıalk; vnnkıu ıbuılıan ftinaır cürmünıdön doHayı mez-
ıkûc kJajniuauTOın 33 üncü mıaıddesünıde ibemjslinlleni efaaıt 
ıkadaır istihdam oluoacaıklajı müddedic bukımmtasınö, 
nazaran merhum haikikıin|da Dilvaim Hatibi mezkûr 
berveçhi muharrer prangabent cezası itasında zühul 
odMiğâ aınilıaşılkjıığııvdan Divanı Harp hükmünün refîi 
muvaîıkı madelet görülmüştür. 

İü§Wiû 
Madde K — Km$ &fa$mm® fmr eyiem«kle 

mazouımıa^yh 1316 t $ ¥ K # M Aıhnneî oğtu M^hnuat 
ibak^mida yedinci ftfkıa 0mm WSMWG mMm i^a 
edjimji§ olan ıbeş matı pnan&a'befltıîik cezasj. nef ohm-
nnjşDuf,. 

IMakide 2. — tı^bu iaamınain ücrasına Müdafai 
Mıüıiye VddiL memwdur. 

H Kıâaawopsan)i 19Û8 
Adliye Vekdil 
Mahmut Esajt 

Balh^ye V^kjaleatti VökliM 
M u s t a ^ AbdülhaMk 

'Hartidıye Vdüiüi 
:Dakfflor HDelvÜk Rüştü 

Mıaladilf Vökii'lli 
Muatıafa Neaajtii 

ZJimaıalt VekM 
Mustofa Rıaihmli 

fSılhlhıiıyıe ıvıa 'Mtuatvıenıatfl 
llçMimaliyıe VieÖdîfld 

Doktor Reflik Beyefendi 
ÎÇtiiıniada 'bulunmadı 

iBaşvökLİ 
ftsmjelt 

MüdaM iMIMıye Vdküi 
IMustaf a Abdiilbaiık 

DalMiyeı Vdkîii 
mm Kaya ' 

(Mailiyıe VökıiM 
Saraçoğlu Şükrü 

Na l nal VdktüÜİ 

Ticanöt Vekâleti Vekili 
Musitof a Rahim 

Tür.kltyıe Büyök MSB& MeolüsJi 
Adliye Bbcüımıenti 

26 Kiaraır Niıwr«aılaıstt 
'1/93 'Esas NurrHartası 

5 , 2 . 1928 

Adiyle lEncümıenıi iMıazlbaitası 
Rlüytasıetıi üefllillıeyıe 

Kjsrrû sefeıibetflkjtie flinar «den 1316 ıtevdilütlü 
Ahmeıt ögüm ıM«h!rnie)t haifckaınldia memsusp ollduğ|u 
fırikıa Divara IHarlb^noe zıuhıullenı ıvterttoıiiş olanı 
rrtaibkûrrityet 'kanaruruin refi hakkında iMüldaHali 
IMHÜye •Vîekjâfflemi CeBesfine» ıtamzim1 «diülien ÜcıaH 
nıun lâyihasliyllıe OEsıbaıbı nnudibe mazibaıtiası BaŞlvıe-
kâtetlin '23 Kânıunısaınsi 19218 'tanih ve (6/390) nmmaıuh 
ttezilûetesliyle Adliye Bncümertinie tevdi edilmekle mü-
'talaa w tetkik olumdu. 

ıMerjhuim Mehmıeltlin vıedinci f ışıkta iDStvıanı Haribdode 
cerajyaın «den nıuibakemıeslı rtâtiaesiiınKk! Askerî Cem Ka
nunun H24 üncü nnaddesli ımıaiblinıoe beş mah pran
gabent edilmesine dair ita edilen hüküm mensup ol
duğu 'kumandanhkça bittashîh ikesbi ka)tliy«t eykmliş 
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lisddle ımıenknmıuıni Iklüınıyasllnıde 'kısmî sâfedhenlıiıfote fi-
Har letltıiğli mıuıhaınrıeır olup kıtöalyfa iflüihak ve /injtüsıap et
tikten sonra firar eylediğine dair bir kayıt mevcut 
dlmlaıdıığı 'giıbli ıJfadıasliınıdia dıe Kıars (ile Manaış anasonda 
ihiastailiamırafc, ©smlayu, naJhdia kaniyaslinie siaivuıştoğıuınıu 
<beyıaın feyilıemjökjüe 've Oivaınjı Oarpç© idıe mıartamuını 
lifajdetyti Malkııajsı tealbuJl adilirnıelkjtıe dlmfaısjına ve Askerî 
Gezıa K'ainpnınıaimıesfaliını • 150) udi • mıadidaslimıde bu giibi 
efradım talbıuırdiarjiınıa ıgteldliikjton mmm iftiradan vu-
ıtauıu'njdıa o|İB3aımıiyıe 'fıiırfarîlierii mıisliiu ttaaztiye olunacak
ları muharrer olup kıtaya kablelitlak vuku bulan 
firar cürmünden dolayı mezkûr kanunun 33 ncü 
ımiajdd)as!iınjd|e îhamls'iıniierli efrat kadar tiısıtıihdaım öluına-
eaklüan <m|ünjdjenic Ibulıuinımasıina ıniaıaanaını mneflkpm haik-
Ikın/dıa DÜvara Haalbi mezkûrca ibenvedbi muharrer 
ızahu'llen ıvıemleın prajnlgalbenjt dazasMiiMi nafii muvafıkı 
lajdaiiat olacağı z'iıkr, otaiaikjfca ve liış'bu mütalaa variıt ve 
miujslip ı̂ örü)Imjak|tia lisıade ımiahıkûmüıyöüi vatanımı nelfii 
liçiiın kanon *anzlı1rrpnıe ımıahıajl görüılamiayiip ıa/fifı Jıusıusli 
'suııieliyJe cezaiyi mıszlfcûrpn bentanalf ©dim'esîi kalbi 

ve amjsallti hajfckıınıd/a dıa olVıech, iülıe mpamıalie icna edlilf-
mıdk'te loidluğunidaın m/örlhuım Mehımıat haikjkatiıdaM 
ımıafhkûmıiyiat toaırânnuın Mcüımta nfötaylicii .hulkuıkliyıesli-
ne şjaımfil olmfajk üzene ıa/ffı hıusıuısıunıun Heyjdtli Umıu-
m'iıyleyıe ansına liüöi'fiaiküa kanar 'voillmlî tıiır. 
Adiye Enıoüimıenli Rdisli Mazbata 'MutaraM 

Mustafa Flavatf (Koaaieİ 
(Kâjip 
Aza Aza 

Anltallyıa Eddittue 
Atomat Sakli . Masan eaıyni 

Aza Azla 
İhsan IKomlyia 

Tdvffük; Piıküiat 
Am Aza 

ıKocaıelli Muğla 
AH Nazma* 

Aza 
Çonuım 
Müınlir 
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Suna Nımılarast : 72 

OSMAN OĞLU MEHMET A I İ HAKKINDA DİVANI HARPÇE VERİLEN HÜKMÜN REJİNE 
DAİR (1/W) NUMARALI KANUN LA Yİ HASI VE ADLİYE tENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 28 Kânunusani 1928 

Muamelât Müdüriyeti 
Mukarrerat Şubesi 

Adet 
6/467 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesdne 

Yozgat Askerlik Şubesinin 1317 tevellütlü ade
mi icabet efradından Osman oğlu Mehmet hakkın
da Divanı Harpçe verilen hükmün refine mütedair 
Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 22 Kânunusani 1928 ta
rihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazba
tası ve evrakı müteferriası leffen takdim olunmuş
tur, 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 

Yozgat Askerlik Şubesinin 1317 tevellütlü ademi 
icabet efradından Osman oğlu Mehmet Ali'nin kı
taya hini şevkinde ve esnayı rahda vuku bulan fira
rı üzerine hakkında Mükellefiyeti Askeriye Kanu
nunun 110 ncu maddesi delaletiyle 106 ncı maddesi 
hükmü tatbik edilmek lâzimeden iken zuhulen kıta 
firarisi gibi Divanı Harbe sevk olunarak üç mah 
prangabent cezasına mahkûm ve hükmü mezkûr 
ıkesbi katiyet eyleyerek turubu kanuriiyeye tevessül 
ile işbu hatayı adlînin tashihine imkân kalmamış ol
duğundan merkum hakkında zuhulen hilafı kanun 
verilmiş olan Divanı Harp kararının af tarikiyle re
fine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Ademi İcabet Efradından Osman Oğlu Mehmet Ali 
Hakkında Zuhulen Verilmiş Olan Prangabentlik 

Hükmünün Refine Dâir Kanun 

Madde 1. — Yozgat Askerlik Şubesinin 1317 te
vellütlü ademd icabet efradından Osman oğlu Meh
met Ali'nlin kıtaya hini şevkinde ve esnayi rahda vu
ku bulan firarına mebnii hakkında Mükellefiyeti As
keriye Kanununun 110 ncu maddesi delaletiyle 10 

ncu maddesi hükmü tatbik edilmek icap ettiğinden 
Divanı Harpçe zuhulen verilirmiş olan üç mah pran-
gabentliğine mütedair hüküm ref olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu Kanun tarihi neşrinden mute
berdin 

Madde 3. — îş bu Kanunun icrasına Müdafai 
Milliye Vekili memurdur. 

22 Kânunusani 1928 
Adile Vekili 

Mahmut Esat 
Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya 
Maliye Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 
Nafıa Vekili 

Behiç 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik Beyefendi 
îçtimada Bulunmadı 

Başvekil 
İsmet 

Müdafai Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili1 

Mustafa Necati Beyefendi 
İmza Esnasında Hasta 

İktisat Vekili 
Mustafa Rahmi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 5 . 2 . 1928 

Adliye Encümeni 
27 Karar Numarası 
1/95 Esas Numarası 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Yozgat Askerlik Şubesinin 1317 tevellütlü ademi 
icabet efradından Osman oğlu Mehmet Ali'nin 'kı
taya hini şevkinde ve esnayı rahda vuku bulan fira
rından dolayı Divanı Harpçe zuhulen verilmiş olan 
üç mah prangabentliğe müteallik hükmün refine da
ir Müdafai Milliye Vekâleti Celilesince tanzim edi
len kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatası ve 
evrakı müteferriası Başvekâletin 28 Kânunusani 1928 
tarih ve (6/467) numaralı tezkeresiyle Adliye Encü
menine tevdi edilmekle mütalaa ve tetkik olundu. 

Merkum Osman oğlu Mehmet Ali'nin kıtaya hi
ni şevkinde ve esnayı rahda vuku bulan firarı üzeri
ne hakkında Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 110 
ncu maddesi delaletiyle 106 ncı maddesi hükmü tat
bik edilmek lâzimeden diken zuhulen kıta firarîsi gi
bi Divanı Harbe sevk olunarak üç mah prangabent 
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cezasına mahkûm edilmiş olmakla kararı mezkûrun 
refi zarurî olduğuna dair Vekâletin esbabı mucibe 
lâyihasında serdolunan mütalaa varit görülmüş ve 
ancak mahkûmiyeti vakıanın refi için kanun tanzi
mine mahal görülmeyip affı hususî suretiyle zecayı 
mezkûrun bertaraf edilmesi kabil ve emsali hakkın
da da bu yolda karar ittihâzı müteamil bulunmuş 
olduğundan merkum Mehmet Ali hakkımda dahi Di
vanı Harpçe zuhulen verilmiş olan üç mah pranga-
bentfilk cezasının bilcümle netayici hukukiyesine şa
mil olmak üzere affı hususunun Heyeti Umumiyeye 
arzı 'ittifakla karargir olmuştur. 

Adiye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Mustafa Fevzi Kocaeli 

Selâhattin 

Kâtip 

Aza 
Çorum 
Münir 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Aza 
Muğla 

Ali Nazmi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Sak'i 

Aza 
ihsan 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

Aza 
Edirne 

Hasan Hayr 
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Swa Numarası : 67 

KAZANÇ VERGİSİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN TADİLİNE DAİR KANUNUN YİR
Mİ YEDİNCİ MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKIN DA (3/38) NUMARAU BAŞVEKALET TEZKERESİ 

VE MALİYE VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 24. 11 . 1928 

Muamelat Müdüriyeti 
Tahrirat Şubesi 

Adet 
6/5102 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kazanç Vergisi Kanununun bazı maddelerini 

muaddil Kanunun yirmi yedinci maddesinin tefsiri 
talebine dair Maliye Vekâletinden yazdan teşrinisa
ni 1927 tarihli ve (15466/120) numaralı tezkerenin 
musaddak sureti lef fen takdim kılındı. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını ri
ca ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celüeye 
Hulâsa : 
İtasına mecbur oldukları 

beyannameleri vermüyen ikinci 
kısım kazanç vergisi mükellefini hakkında 

Kazanç Vengi Kanununun bazı maddelerini mu
addıil kanunun yirmi yedinci maddesinde bir bina 
dahilinde icrayı ticaret edip icrayı ticaret eyledikleri 
mahallerin icarei seneviyelerine göre vergiye tabi 
tutulacak erbabı ticaretin her senei maliyeye takad
düm eden Kânunusani ayı zarfında hükümetçe ih
zar ve bilabedel tevzi edilecek olan beyannameyi 
pulsuz olarak mensup olduğu maliye tahakkuk ida
resine itaya mecbur oldukları gösterilerek tevzi edli-
len beyannameyi imlâ ve ita etmeyenler hakkında 
olunacak muamele zikr ve tasrih edilmemektedir. 
Her ne kadar gerek asıl Kazanç Vergisi Kanununun 
ve gerek salifülarz muaddil kanunun dokuzuncu 
maddesinde jitaya mecbur oldukları beyannameyi 
miadında vermeyen mükelleflerin vergileri Kanunun 
yirm'i altıncı maddesine tevfikan tebeyyün ve bu su
retle tebeyyün ettirilen verginin ilk defasında iki kat 
olmak üzere, tekerrürü vukuunda aledderecat zama-
îm icrası suretiyle tahsili edileceği gösteriitaiş ve bu 
maddede «İtaya mecbur oldukları beyannameyi mi
adında ita etmeyen mükellefler kaydı» mutlak ola
rak zikr edilmiş isede maddei mezkûreden bahsedi
len yirm'i ikinci maddenin muhtevi olduğu kuyut ve 

şuruta nazaran ahkâmı kazançlarım beyanriame ita-
siyle bildirmeye mecbur olan mükelleflere mâbihüt-
tatbik görülmesine ve esasen Kazanç Vergisi1 Kanunu 
aslîsinde ikinci kısım mükellefler için beyanname 
vermek mecburiyeti olmadığı halde kanunu mezkû
run bazı mevaddını muaddil salifülarz kanunun yir
mi yedinci maddesiyle bu kısım mükellefle dahi ber-
veçhimaruz bedeli icarları için beyanname itasiyle 
mükellef tutulmuş bulunmalarına nazaran zikrolu-
nan dokuzuncu madde ahkâmının bunlar hakkında 
da tatbiki mucibi tereddüt görüldüğünden keyfiye
tin Büyük Millet Meclisince tefsiri esbabının istik-
mal buyurulması arz olunur efendim. 

3 Teşrinisani 1927 
Maliye Vekili 

Saraçoğlu 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 21 . 12 . 1927 
Maliye Encümeni 
9 Karar Numarası 

3/38 Esas Numarası 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Kazanç Vergisi Kanununun bazı maddelerini 
muaddil Kanunun yirmi yedindi maddesinin tefsiri 
talebine dair Başvekâletin 28 Teşrinisani 1927 tarih 
ve (6/5104) numaralı tezkeresi Encümenimize hava
le buyurulmakla Maliye Vekil Şükrü Beyin huzu-
riyle tetkik ve müzakere olundu. 

Filhakika muaddil yirmi yedindi maddede icarei 
seneviyelerine göre vergiye tabi tutulacak erbabı ti
caretin kendilerine tevzi olunacak beyannamelerinin 
imlâ ve ifaya mecbur oldukları zikr edilmiş ise de 
bu mecburiyete riayet etmeyenler hakkında yapıla
cak muamele tasrih edilmemiş bulunduğundan ev
velâ verginin ne yolda tahakkuk ettirileceği, saniyen 
hükmü kanunu infaz için nasıl bir ceza tatbik olu
nacağı ciheti muhtacı hal görülmüştür. 

Muaddil dokuzuncu madde ile yirmi ikinci mad
dei asliyenin hükümlerine gelince dokuzuncu mad
de de (haya mecbur oldukları beyannameyi miadın
da vermeyen mükelleflerin vergileri kanunun yirmi 
ikinci maddesine tevfikan tebeyyün) denilmesine ve 
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yirmi likinci ımiaıdddi alslliıye üsle münhıaismrain kaızaınçllaırııraı 
beyamtniame titaisı ısuremiıyle bMirmıeye mecbur olan mü
kelleflere mâbihüttatbik ahkâm Ve kuyudu muhtevi 
bulunmasına göre 'icarei seneviyeleri üzerimden ver
giye tabi tutulacak erbabı ticaret bu iki madde muk-
tezasının tatbiki muvafık olmadıktan başka bu su
retle tatbiki halinde mükellefiyetle ceza arasında bir 
nispet ve adalet bulunamayacağı teemmül edilmiş 
ve bu ikinci sınıf mükellefin miadında beyanname
lerini vermedikleri takdirde verginin sureti tarhını 
ve cezasını tayin edecek ahkâma da İhtiyaç derkâr 
bulunmuş olduğuna binaen tefsir tarikine ıgidilrneye-
rek Maliye Vekili Beyefendinin teklifi ile muaddil 
yirmi yedinci maddeye bir fıkra tezyili tensip edil
miş ve fıkra bilihzar takdim olunmuştur. Bermucibi 
havale Bütçe Encümenine tevdi kılındı. 

Maliye Encümeni Reisi 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 
Kâtip 

Balıkesir 
Recaii 
Aza 

Amasya 
İsmail Hakkı 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Mazbata Nd: 35 
Esas No : 3/38 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Beyazit 
Şefik 
Aza 
İçel 

Mehmet Emin 

!Bütçe Encümeni Mazbatası 
Kazanç Vergisi Kanununun bazı maddelerini mu-

addil 21 Mayıs 1927 tarihli ve 103*8 numaralı Kanu
nun yirmi yedinci maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâletin 28 Teşrinisani 1927 tarihli ve (6/5İ04) nu
maralı tezkeresi Maliye Encümeni mazbatasiyle 'bir
likte encümenimize havale buyurulmakla tetkik ve 
müzakere olundu. 

27 Şubat 1926 tarihli ve 755 numaralı Kazanç 
Kanununun 27 nci maddei asliyesinde idarei senevi-
yelerine göre vergiye tabi tutulan ikinci kısım, mükelle
fin beyanname itasından müstesna tutulmuş idi. Bi-
lâ'hara salifülarz 1038 numaralı Kanun ile tadil olu
nan bazı mevad meyanında mezkûr 27 nci madde da
hi tadil edilmiş ve şekli tadile nazaran icarei senevi-
yelerine göre vergiye tabi tutulan kısım mükellefinin, 
her senei maliyeye takaddüm eden Kânunusani ayı 
zarfında Hükümetçe ihzar ve 'bilâbedel tevzi edilecek 

bir beyannameyi imlâ ve pulsuz olarak mensup ol
duğu Maliye tahakkuk idaresine itaya mecbur olma
ları kabul edilmekle beraber 'bu 'beyannameyi doldu
rup vermeyenler hakkında ne suretle muamele oluna
cağı müphem kalmıştır. 

Vakıa Kazanç Vergisi Kanununun muaddil doku
zuncu maddesinde itaya mecbur oldukları 'beyanna
meleri miadında vermeyen mükelleflerin vergilerinin 
yirmi ikinci madde mucibince tebeyyün ettirileceği 
yani 'beyannamenin miadında verilmemesinden naşı 
kazancın tahakkuk idarelerince resen tahkikatı hari
ciye ve idariye ile bulunacak emsaline kıyasen ve 
emsal bulunmayan ahvalde takdir suretiyle tespit olu
nacağı ve bu suretle tebeyyün ettirilen vergilerin ilk 
defasında iki, müteakip senede tekerrürü halinde üç 
ve yine bunu takip eden üçüncü sene tekerrür ettiği 
takdirde beş kat tahsil olunacağı ve mütevali suret
te üç defa beyannamesini vermeyen mükelleflerin 
Kazanç Vergisi 'beş kat yerine bir kat olarak tahsil1 

edilmek şartiyle ticaretgahlarının altı ay müddetle ve 
hilâ hüküm set olunabileceği muharrer isede bu hü
kümleri muaddil yirmi yedinci maddede münderiç 
olup oturdukları mahallin idarei seneviyelerine göre 
vergiye tabi olan erbabı ticaret ve sanat hakkında da 
tatbiki beyanname mahiyetlerindeki farka nazaran 
muvafikı adalet olamayacağı ve yirmi yedinci mad
denin mezkûr hükümlerin dairei şümulü haricinde 
kalması lâzım geleceği encümenimizce de teemmül 
edilerek bu hususta Maliye Encümenince tanzim kılı
nan fıkrai müzeyyele dairesinde keyfiyetin mütalâası 
tensip kılınmış ve gerek Maliye Vekâleti tezkeresinde, 
gerek Maliye Encümeni mazbatasında izah olunduğu 
veçhile yirmi yedinci madde mucibince tevzi olunan 
beyannamelerini vaktinde doldurup tahakkuk idarele
rine vermeyen mükellefinin vergilerinin ne yolda ta
hakkuk ettirilmediği ve kanunun tenfizi için hangi 
ceza müeyyidesinin tatbik olunacağı hususlarından 
vergilerin kimler tarafından ne suretle tebeyyün etti
rileceğine müteallik hükümde ittifak ile ve kanunun 
tenfizi için bir ceza müeyyidesi lâzım olup olmadığı 
esasında azadan Salih ve Haydar ©urdur), MÜkerrem 
(İsparta), Niyazi Asım (Kütahya), Nafi Atuf (Erzu
rum), Ali Şuurî (Balıkesir) 'beylerin reylerine mukabil 
ekseriyetle Mâliye Encümeni noktai nazarına iştirak 
olumıp şekilde bazı tadilât icrasiyle ihzar kılınan lâ
yihanın Heyeti Celileye arzına karar verilmiştir. 

4 Şubat 1912* 
Reis Reisvekili 

Edirne iBurdur 
Şakir Salih Vahit 



Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenanı 
Erzurum 
Naifi Atuf 

Blaziz 
Hasan Tahsin 

Bursa 
Muhlis 
Samsun 

Adil 
Niğde 

Möhmet Atâ 

Kâtip 
Kütahya 

Niyazi Asım 
İsparta 

Mükerrem 
Balıkesir 
Ali Şuurî 
Tokat 
Şevki 

(Kırşehir 
Yahya Galip 

Yozgat 
Süleyman Sırn 

Maliye Encümeninin Teklifi 
Kazanç Kanununun Muaddıil 27 nci Maddesine 

Müzeyyel Kanun 
Madde 1. — Kazanç Vergisi Kanununun 27 nci 

maddesine muaddil atideki fıkra tezyil edilmiştir: 
«Tevzi olunan beyannamelerini muayyen müddet 

zarfında imlâ ve ita etmeyen mükelleflerin ticaretha
nelerinin icar bedelleri 'komisyonları tarafından hari
cî tahkikat ve emsaline kıyasen tayin olunur. Bu tak
dirde tahakkuk edecek vergilerine cezaen yüzde on 
beş zammedilir.» 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
di*, 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Adliye, 
Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri, memurdur. 

Bütçe Encümeninin Tjuüli 

Kazanç Vergisi Kanununun bazı maddelerini muad
dil 31 Mayıs 1927 tarihli ve 1038 numaralı Kanunun 
27 nci muaddil maddesine bir fıkra tezyiline dairi 

Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Kazanç Vergisi Kanununun ba
zı maddelerini muaddil 21 Mayıs 1927 tarihli ve 1028 
numaralı Kanunun 27 nci muaddil maddesine aşağı
daki fıkra tezyil olunmuştur : 

«•Hükümetçe tevzi olunan beyannameyi her senei 
maliye Şubatı gayesine kadar doldurup mensup oldu
ğu maliye tahakkuk idaresine vermeyan mükellefle
rin ticarethanelerinin icar bedelleri üçüncü fıkrada 
mezkûr heyetler tarafından resen takdim ve bu suretle 
tahakkuk edecek vergilerine cezaen yüzde on beş zam-
moîunur.» 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

ÜÇüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri memur
dur. 

ı —••sı» <•-
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Sura Numaran: 69 

(11®S) NUMARALI SEFERBERLİK KANUNU LÂY tHASl VE MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Muamelât Müdiriyeti 
Adet: '6/173 

9 Kânunusani 1928 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Cumhuriyet Ordusunun 'Kara, Deniz ve Hava 

Kuvvetlerinin 'seferberliği hakkında Müdafaai Milli
ye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve tcra Vekilleri 
Heyetinin 28 Kânunuevvel 1927 tarihli içtimaında te
zekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâ-
yihasiyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti lef en takdim olunmuştur. 

Muktezaşının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasmı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Asrı hazır muharebatı yalnız harp mıntıkalarına 

inhisar etmemekte ve bütün vatan aksamını da dairei 
şümulüne almış bulunmaktadır. Bu itibarla bugünün 
seferberliği de yalnız ordu ve donanmanın seferberli
ğinden ibaret olmayıp bütün teşkilâtı devlet ve efra
dı milleti de yakından alâkadar edecek derecede ehem
miyet ve şümul iktisap eylemiştir. 'Bu lüzum ve ih
tiyaç tesiriyle gerek ordu ve donanmanın ve gerek 
milletin sefere 'ihzarı nöktai nazarından yapılması icap 
eden hususat «Cumhuriyet ordusunun 'seferberliği:» ve 
<<̂ Millî seferberlik» talimatnameleriyle tespit edilmiiş 
ve bunlardan başka seferberlik hakkındaki kavaidi 
umumiye ile her tiki talimatın mahiyetini irae ve tez
yit eden bu kanunun da vücuduna ihtiyaç görülmüş
tü?, 

Mezkûr talimatlardan; Cumhuriyet ordusunun se
ferberliği hakkındaki talimat münhasıran ordu ve do
nanmanın seferberliğinden bahs etmekte ve millî se
ferberlik talimatı da 'her vekâletin kendi dairei vekâ
letine mevdu vazaiften sefere ne suretle hazırlanması 
lâzım geldiğini sarahaten tespit ve izah eylemektedir. 
Bu suretle ordu ve milletin harbin muvaffakiyetine 
ve zaferin istihsaline matuf tedabir ve icraatta mütte-
hiden çalışması imkânı elde edilmiş ve bugünün ihti
yaçları tahtı temine alınmış bulunmaktadır. Binaena
leyh maruz kanunun bir an evvel iktisabı kanuniyet 
etmesine ihtiyaç görüldüğü maruzdur efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 8.2.1928 

Müdafaai Milliye Encümeni 
20 Karar Numarası 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Müdafaai Milliye Vekâletince tanzim edilip iBaş-
vekâleti Celilemin 9 . 1 . 1928 tarih ve (6/173) numa
ralı tezkeresiyle encümenimize havale buyurulan 
Seferberlik Kanunu lâyihası ve esbabı mucibesi Mü
dafaai Milliye Vekili Mustafa Abdülbalik Bey hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Seferberlik gibi bütün devlet ve milleti alâkadar 
eden mühim bir hadisenin tarzı ilân ve şekli cereyanı
nı bir kanunu mahsusa raptetmek lüzum ve zarureti 
aşikârdır. Asrı hazır harpleri bir memleketin bütün 
hayatî kuvvetlerinin müttehiden hareket ve faaliyete 

; geçmesini istilzam ettiğinden bugünün seferberliği de 
bilcümle teşkilâtı devlet ve umum efradı milleti ya
kından alâkadar eden pek mühim ve şümullü bir key
fiyettir. Bu sebeple bir taraftan Cumhuriyet ordusunun 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri aksam ve teşkilatın
daki istihzara't yapılırken diğer taraftan tekmil hazar 
müddetince ve seferin de devamı esnasında her vekâ
letin kendi dairei vekâletine mevdu vazaif meyamnda 
sefere ne suretle hazırlanmak lâzım geldiğini sarahaten 
ifade ederek Hükümetin teşkilât ve şuabatının sefer 
için ne yolda çalışacağını tayin ve tanzim etmek lâ
zımdı/. 

Bu işlerin daha vakti hazardan esaslı biı kanuna 
matuf talimatnamelere istinat ettirilmesi maksadı te
min edebilir. 

Encümenimiz Seferberlik Kanunu lâyihasının bi
rinci maddesinin fıkrai ulasındiaki (tcra Vekilleri He
yetince seferberlik icrasına karar verilebilir). 

Cümlesinde seferbelik kararı itasına salahiyattar 
makamın taayyününde mahsus olan iltibası izale ve 
mahiyetini katîleştirmek üzere (Seferberlik icrasına 
tcra Vekilleri Heyeti karar verebilir.) 

İbaresini daha muvafık bulmuş ve maddei mez
kûr enin fıkaratı sairesinin aynen ipkasına ikinci ve 
üçüncü maddeleri dahi muvafık görerek aynen kabu
lüne ve bâlâda maruz talimatnamelerin seferberliğe 
taalluku hasebiyle kanunu mahsusuna tevfikan Âli 
Şûrayı Askerînin de mütalaasına arz edilecekleri ta
biî olmakla beraber encümenimizin ekseriyeti, ma-
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hiyefci askeriyesini tavzih maksadiyle dördüncü mad
denin nihayetine 1 

(İşbu talimatnameler Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyasetinin inzimamı mütalaasiyle İcra Vekilleri He
yetince tanzim olunur.) 

Cümlesinin ilâvesine lüzum görmüştür. Aynı mad
dedeki Hükümetin teklifinde münderiç bulunan (mil
let) kelimesi, maksut ihzaratın Hükümet devairi aide-
sine taalluku mütalaasiyle ve Vekil Beyin de muva
fakatiyle tayyedilmiştir. 

'Beşinci ve altıncı maddelerin aynen kabulüne müt-
tef ikan karar verilmiştir. Arz olunur. 

Reis 
Kütahya 

Birinci madde hakkında He
yeti Umumiyeye arz olunacak 

mütalaam vardır 
Recep 

Kâtip 
Erzincan 

Âbdülhak 
Aza 

Eskişehir 
İsmail 'Besim Paşa 

îıini imzada bulunmamıştır 
Aza 

Bilecik 
'ibrahim 

Aza 
Gümüşhane 
Şevket iBey 
mezundur 

Mazbata Muharriri 
İstanbul 
İhsan 

Aza 
Erzincan 

Aziz Sami Bey mezundur 
Aza 

Bursa 
Esat 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Nami 
Aza 
Bblu 

Cemil Bey 
mezundur 

Hükümetin Teklifi 
Seferberlik Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Bir harp ihtimali olduğu veya 
-memleketin dahilî vaziyetince lüzum görüldüğü halde 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin mütalaasının 
inzimamı veya teklifiyle tcra Vekilleri Heyetince se
ferberlik icrasına karar verilebilir. 

İşbu karar Reisicum'hurun tasdikini müteakip 
mevkii tatbike konur. 

Seferberliğin birinci günü işbu kararın tasdiki ta
rihini takip eden günün başından yani gece yarısın
dan başlar ve bu tarih seferberlik ilânnamesinde ayrı
ca zikir olunur. 

İkinci Madde — Seferberlik Başkumandanlığın 
veya Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin muvafa
kat veya teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin ka
yarı ve Reisicumhurun tasdiki ile ilga olunur ve ilga 

kararının tasdik edildiği günün nihayetini teşkil eden 
gece yarısında hitam bulur. 

"Üçüncü Madde — Seferberlik icaba göre umumî 
veya kısmî olur. 

Dördüncü Madde — Seferberliğe ait ihzarat tek
mil hazar müddetince ve seferin de devamı esnasın
da birincisi millet ve Hükümet teşkilât ve şuabatmda, 
ikincisi satîfüzzikr teşkilât ve şuabattaki istihzarata1 

muvazaten Cumhuriyet ordusu «Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetleri» aksam ve teşkilâtında olmak üzere iki sa
bada cereyan eder. 'Bunlardan birincisi millî seferber
lik talimatnamesine ve ikincisi Cumhuriyet ordusu
nun «Kara, Deniz, Haiva Kuvvetlerinin» seferberliği
ne dair talimatnameye tevfikan icra olunur. 

'Beşinci Madde 
teberdir.; 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Altıncı Madde — 'Bu kanunun ahkâmının icrası
na İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekâleti Vekili 
İsmet 

Nafıa Vekili 
OBehiç 

Ticaret Vekâleti Vekili 
Mustafa Rahmi 

28 Kânunuevvel 1921, 
Adliye Vekili 

Mahmut Esat 

Bahriye Vekâleti Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye 

Vekili 
Doktor Refik 

Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 

Seferberlik Kanunu Lâyihası 
Birinci Madde — Bir harp ihtimali olduğu veya 

memleketin dahilî vaziyetince lüzum görüldüğü halde 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin mütalâasının 
inzimamı veya teklifiyle seferberlik icrasına İcra Ve
killeri Heyeti karar verebilir. 

İşbu karar Reisicum'hurun tasdikini müteakip mev
kii tatbike konur. 

Seferberliğin birinci günü işbu kararın tasdiki ta
rihini takip eden günün başından yani gece yarısın" 
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dan başlar ve bu tarih seferberlik ilânnamesinde ay
rıca zikr olunur, 

İkinci Madde — Aynen. 
Üçüncü Madde — Aynen. 
Dödüncü Madde — Seferberliğe ait ihzarat tekmil 

hazar müddetince ve seferin de devamı esnasında bi
rincisi Hükümet teşkilât ve şuabatında, ikincisi saliifüz-
zikir teşkilât ve şuabattaki ihzarata muvazaten Cum
huriyet ordusu «<Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri» 
aksam ve teşkilâtında olmak üzere iki sahada cereyan 

Bunlardan birincisi («Millî Seferberlik Talimatna
mesi» ve ikincisi «Cumhuriyet Ordusunun Kara, De
niz ve Hava Kuvvetlerinin seferberliğine dair Tali
matname»'ye tevfikan icra olunur. 

İşbu talimatnameler Erkânı Harbiyei Lftmımiye Ri
yasetinin inzimamı mütalaasiyle tcra Vekilleri Heye
tince tanzim olunur. 

Beşinci Madde — Aynen. 

Altıncı Madde — Aynen. 
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