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BİRİNCİ GELSE 

Bedl müzakerat; saat : 2,15 

REİS — İkinci ReisvekLIi İsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kemal Bey (Adana) 

REİS — Efendim Celseyi küşadediyomm. I Zaptı sabık hulâsası kıraat olunacaktır 

I - ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Fetlhi Beyin tahtı riyasetlerinde inikadede-
rek zaptı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul 
ve evrakı varide, aidoldukları mahallere hava
le edildi. İstanbul Mebusu Carubolat Bey tara
fından dermeyan edilip b er ayı tahkik Dahiliye 
Vekâletine havale edilen mektupların açılması 
meselesi hakkında vekâletin icra ettiği talhki-
kat neticesi Dahiliye Vekili Ferid Bey tarafın
dan arz edildi. Güğeri aşarı hakkında Çorum 
Mebusu İsmail Kemal Beyin ve Sayrisefain ida
resinin Hazineden matlulbu olan bir milyon lira
nın zamanı tediyesine ve Reji idaresince hıfze-
dilmekte olan paranın malûllerin terfihine ne 
suretle sarf edileceğine dair İstanbul Mebusu 
Ali Rıza Beyin suallerine Maliye Vekilinin ver
diği cevaplar istima olundu. Mütaakıiben ruz-
namei müzakerata geçilerek İstanbul Şehrema
neti Kanununun Ankara'da tatbikine dair ka
nun lâyihasının müzakeresine iıbtidar olundu. 
Birinci maddesi aynen kabul, ikinci madde ve
rilen takrirlere >göre tâdil edilmek üzere encü
mene havale ve teneffüs için celse tatil olun
du. 

tkinci Celse 

Fethi Beyin Riyasetlerinde kuşadedilerek 
Şehramaneti Kanununun Ankara'da tatbikine 
dair olan kanun lâyihasının bakıyei müzakera-
tma devam olundu. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci 
maddeler aynen ve dördüncü madde tâdilen ve 

Çanakkale Mebusu Şükrü Beyin teklifi altıncı 
madde olarak kabul ve mevaddı mütebakıye-
nin müzakeresi encümendeki ikinci maddenin 
vürüduna tehir edildi. Badehu Firari ve Baka
ya Kanununun birinci maddesinin tefsirine da
ir Adliye Encümeni mazbatası kıraat ve kabul 
olundu. 1316, 1317 tevellüttü telgraf muhabere 
memurları ve şimendifer müstahdemiıniyle mu
allimlerin askerlikleri hakkında Müdafaai Mil
liye Encümenince tanzim edilen kanun lâyiha
sı müzakere olunarak birinci ve üçüncü mad
deleri tâdilen, ikinci ve dördüncü maddeleri ay
nen ve heyeti umumiyesi ekseriyetle , kabul 
edildi. Şehremaneti Kanununun encümenden 
gelen muaddel ikinci maddesiyle 13 ve 14 ncü 
maddeleri kabul edildikten sionra Pazar günü 
içtima edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

Reisvekili 
İsmet 

Kâtip 
Adana 
Kemal 

Kâtip 
Van 

Hakkı 

REİS — Efendim zaptı sabrk hakkında söz 
istiyen var mı ? Zaptı sabık hülâsasını aynen 
kabul edenler lütfen ellerini kaLdırsın. Aksini re
ye koyacağını. Kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edil
miştir. 

Evrakı varideyi arz ediyorum. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar • lâzımgelen tedabir hakkında (1/140) kanun lâ>-

1.— Balıkçı esnafı ruhsatiye teskereleri hak- yihalan ve reddine dair Muvazenei Maliye Encü-
kında (1/139) ile Kaçakçılığın men'i için ittihazı meni mazbatası. 
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EElıS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 

Kaçakçılığa mâni olmak üzere gerek Haliç 
dâhilinde ve gerek Haliç haricinde Boğaziçi ve 
Dersaadet sularında saydedilen mahsulâtı bahri
yenin Balıkhaneye nakli ile resmi mîrîsinin ora
da tesviyesine dair Heyeti Vekilece teklif ve en
cümenimize ravale buyurulan lâyihai kanuniye 
Maliye Vekili Abdülhak Beyin huzuriyle müta
lâa ve tetkik olundu. 

Saydolunan mahaller yakınında Düyunu 
Umumiye ve Rüsumatla müşterek muhafaza ida
releri mevcut bulunduğu halde mahsulâtı bah
riyenin behemehal Balıkhaneye nakline mecbu
riyette bir fayda ve kanunun kabiliyeti tatbikiye-
si görülemiyerek Maliye Vekili Beyin muvafaka
ti ile ademikabulü karargir olmakla reddi Heye
ti Umumiyeye arz olunur. 

16 Şubat 1340 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Reşad 

Kâtip namına 
Gaziantep 

Ahmed Remzi 
Âza 

Karesi 
Ali Şuuri 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 
Âza 

Trabzon 
Şefik 
Âza 

Mersin 
Niyazi 

Mazbata Muharrj 

Âza 
Bursa 

Osman Nuri 
Âza 

Maraş 
Midhat 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Âza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Âza 
Trabzon 

Ahmed Muhtar 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası hakkında söz istiyen var mı? 

Şükrü B. (Biga) — Malûmuâliniz vermiş ol
duğumuz bir karar mucibince, Pazar ve Salı gün
leri -sırf Belediye resimleri ve köy kanunlarının 
müzakeresine 'tahsis edilmişti. Hattâ evrakı vari
de de ökunmıyacaktı. Geçen gim bir defaya mah
sus olmak üzere hilafı karar olarak evrakı varide 
okunmuştu. Evvelki kararımız bu idi. 

AHMED HAMDI B. (Bozok) — Evrakı va
ride okunacaktır efendim. Evrakı varide tera
küm etmez ki... 

RE tS — Müsaade buyurunuz efendim. Ruz-
namedeki mevaddan Belediye Vergisi Kanununun 
münhasıran bugün müzakere edilmesi kararlaştı
rılmıştı. Fakat evrakı varide hakkında karar 
yoktur. (Vardır sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Evrakı 
varide için böyle bir karar yoktur. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Pazar günü sırf bu ka
nun müzakere .edilecekti efendim. 

RE IS — Heyeti Celile, evrakı varide hakkın
da ittihazı karar etmemiştir. Binaenaleyh reddi 
mutazammrn olan iki evrakı varide okunduktan 
sonra Heyeti Celilenize meselenin arzı usulden
dir. Zaten evrakı varide de iki mazbatadan iba
rettir. (Pekâlâ sesleri) 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası hak
kında ısöz istiyen var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasını re-
yiâlinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka
bul buyurmıyanlar lütfen ellerini kaldırsın? Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatacı kabul edil
di. 

2. — Zonguldak Mebusu Halil ve Niğde Me
busu Galib beylerin es'arın gilası ve mesken üc
retlerinin yüksekliği dölayısiyle Ankara şehrinde 
ifayı vazife eden memurini mülkiyeye zamaim 
icrasına dair (2/265) numaralı teklifi kanunileri 
ve reddine dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Okunacak : ' 

Riyaseti Celileye 

Es'arın gilası ve mesken ücretlerinin yüksek
liği dölayısiyle Ankara şehrinde ifayı vazife eden 
memurini mülkiyeye zamaim icrasına dair Zon
guldak Mebusu Halil ve Niğde Mebusu Galib 
beylerin encümenimize havale buyurulan teklifi 
kanunisi ledettetkik 1340 senesi mazibatai umu-
miyesinde (Memurin maaşatı) serlevhasiyle arz 
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olunan e^bap 
olunur. 

dolayısiyle tasvibolunamadığı arz 

16 Şubat 1340 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi 
Saruhan 

Reşad 

Mazbata Muharriri 

Kâtip 

Âza 
Maraş 
Midhat 

Âza 
Trabzon 

Ahmed Muhtar 
Âza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Âza 
Giresun 

Âza 
Sivas 

Rahmi 
Âza 

Bursa 
Osman Nuri 

Âza 
Gaziantep 

Ahmed Remzi 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Musa Kâzım 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Efendim usul 
hakkında arz edeyim. Efendim bu mesele muh
tacı tetkiktir. Uzun uza diye muhtacı müzakere
dir. Onun için ruznamaye alalım efendim ve 
sırası geldiği vakitte hepimiz ayrı ayrı fikrimizi 
söyleriz. Şimdi böyle dar bir zamanda tabiatiyle 
bu mesele hakkında uzun uzadıya söz söylemiye-
ceğiz. 

HALİL B. (Zonguldak) •— Kabul ediyorum. 
REİS — Efendim bu mazbatanın ruzmameye 

alınması teklif ediliyor. (Hay hay sesleri) Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye 
kokuyorum. IKabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Mazbata ruznameye alınmıştır efen
dim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Nasıl ki 
kendinize zammediyorsunuz, o zammı memurlara 
da yapmaya mecbursunuz. 

Takrirler 

1. — Malatya vilâyetine bir kurutma maki
nası ile bir ispirto makinası gönderilmesine dair 

Malatya Mebusu Mahmud Nedim Beyin takriri 
(4/162) (Başvekâlete) 

Evrakı saire 
1. — Affa mazhariyetlerinden dolayı şükr&n 

ve minnetlerini arzı mutazammın Ali Osman Kâh
ya, İbrahim. Edhem ve Lûtfi Fikri imzalı telg
raflar. 

Ankara Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Affa mazhariyetimizden naşi arzı şükran ve 
bilvesile selâmeti millet ve memlekete duahan ol
duğumuzu arz eyleriz efendim. 
Hapsenei Umumide sabık 
Sandalcılar Cemiyet' / 

Reisi Ankaralı Hafız 
i Ali Osman İbrahim Edhem 

Ankara Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Meclisi Âlinin hakkımda tezahür eden ada
letinden dolayı arzı şükran ve minnettarı eyle
rim. 

Lûtfi Fikri 

4. — Sualler 

1. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin, 
verem, sıtma, frengi hastalıklarına dair Sıhhiye 
Vekâletinden sual takriri (6/93) 

2. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Bolu Hasta
nesinin 1340 bütçesinden hariç bırakıldığı hak
kında Sıhhiye Vekâletinden sual takriri (6/134) 

REİS — Efendim geçen celsede yarım saat 
ruznamedeki sualler için müzakere müddeti ko
nulmuştu. Burada da Sıhhiye Vekili Refik Be
yefendiden iki sual takriri vardır. (Yarın ses
leri) Nizamnamedeki sarahate binaen tecviz bu
yurursanız.. (Hayır sesleri) (Yarma sesleri) 
yarma talikini kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul bu-
yurmıyanlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
buyurulmuştur. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Belediye vergi ve resimleri hakkında 
Başvekâletten mevrut (1/423) numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 
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ratı vardır. Yedinci madde encümenden gel- I 
mistir, okunacak : I 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade bu
yurunuz. İzah edersem yazdırmaya hacet kal
maz. I 

REİS — Hayır efendim, madde yazdırılacak-
tır. 

Madde 7. — Tenvir edilmiş mahallerde mev
cut meskenlerden beşinci maddeye göre alına
cak Tanzifat Resminin nısfını tecavüz etmemek I 
üzere Tenvirat Resmi alınır. Akaarlarda işbu 
Tenvirat Resmi altıncı maddeye göre akaarlar-
dan alınacak resim miktarı alınabilir. Bu ver- I 
giler akaaratı resmiye ve vakfiyeye dahi şâmil- I 
dir. 

REİS — Efendim bu madde hakkında söz 
istiyen var mı? I 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA VEHBİ 
B. (Karesi) — Efendim encümen, eski teklifin- I 
de, tenvir edilen mahallelerden yani belediye
leri teşvik için tenvir edilen her hangi bir şeh
rin aksamından alınmak için böyle bir şekil 
konmuştu ve bu teklif de mesken ve akaar ol
mak üzere müttehidolarak telâkki edilmişti.. I 
Halbuki Heyeti Celile de bu maddenin esnayı 
müzakeresinde akaar ile mesakinin ayrılması I 
hakkında bir teklif vukubuldu ve miktarının da 
tezyidi teklif olundu. Binaenaleyh maddeyi bu
na göre tanzim ettik. Tenvir edilen mahalleler-
deki meskenlerden beşinci maddeye göre alına
cak Tenzifat Resminin nısfını geçmiyecek, aka-
arat için alınacak resim de altıncı maddeye gö
re olacaktır. Yani bir misil alınacaktır. Bina- I 
enaleyh bu, eskisini tezyiden ve Meclisi Âlinin I 
fikrini terdifen tesbit edilmiş bir maddedr. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim 
memlekette mesken buhranı vardır ve istiyoruz 
ki herkes ev yaptırsın. Memlekette mesakin I 
yoktur zannederim. Herkes memlekette mesken 
yaptırsın da, memleket mesken buhranından 
kurtulsun. Acaba encümeniniz akaar var diye 
bundan o kadar resim alınmasına taraftar mı
dır? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA VEHBİ 
B. (Karesi) — Meclisi Âli taraftar oldu. 

MUSTAFA B. (Çorum) — Rica ederim, 
nasıl olur efendim? I 

I VEHBİ B. (Devamla) — Ona Meclisi Âli 
I taraftar oldu efendim. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — «Alına-
I bilir» deniliyor. Alınıp .alınmamakta muhtari

yet var mıdır? 
VEHBİ B. (Devamla) — Bu kanunda bir 

madde vardır. Ne kadar maddeler geçerse on
lardaki miktarlar hep âzamidir. Belediye mec
lislerine aidolan madde getirilecek ve huzuru 
âlinize takdim edilecek. Elyevm mevcudolan 
belediye meclisleri bunların miktarını tesbit 
etmeye mezundurlar. Binaenaleyh beşinci mad
dede kabul buyurduğunuz ve gerek altnıcı mad
dede kabul ettiğiniz veçhile ve gerek bundan 
sonra gelecek maddelere göre bütün resimler 
âzamidir. Mahallî belediye meclislerine rayici 
mahalliye göre bunların miktarım tesbit etme
ye salâhiyet veriliyor. Bu eskiden beri böyle
dir. 

RAHMİ B. (Trabzon) — Efendim beşinci 
I madde «bu vergi ve rüsum akaarrati resmiye 

ve vakfiyeye dahi şâmildir» deniliyor. 

VEHBİ B. (Devamla) — Evet, akaaratı 
resmiye ve vakfiyeye dahi şâmildir. Yani bu 
tenvirat ve tanzifat vergileri akaaratı resmiye 
ve vakfiyeye dahi şâmildir. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Bu madde ile alı
nacak şey gayet azdır. Yalnız bu madde daha 
azdir. Hükümetin teklifi daha muvafıktır. 

VEHBİ B. (Devamla) — Hayır efendim, 
çoktur. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Kaç kuruştur 
efendim ? 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim geçen de-
faki zabıtlar mütalâa buyurulursa orada uzun 

I uzadıya hesabını yaptım. Eski aldığımız vergi
lerin yüze üç yüz hattâ yüze dört yüz misli bir 
raddede aldığımız aynı tenvirat ve tanzifat 
resmidir. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Efendim evvelki 
daha ziyade muvafıktır. Sonra evleri de sata
caksınız. (Belediye meclisleri ahvali nazarı iti
bara alsın) deniliyor. Şimdi malûmuâliniz bâzı 
yerlerde elektrik var, bâzı yerlerde tramvay 
vardır. Ona nazaran yapsa daha muvafık de
ğil mi? 

VEHBİ B. (Devamla) — Zatiâliniz burada 
I hakkı tefsiri muhafaza ediyorsunuz ve bu hakkı 
I tefsir burada sizde temerküz ve tecelli ediyor. 
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Hâkimiyeti milliye buradadır. Onlara da par
çaları gidiyor. Binaenaleyh siz halka yükleti
lecek külfetin âzami miktarını yükletebilirsiniz. 
Bu gibi tesbiti kolay plan miktarları tâyin edip 
koymalıyız. Nitekim Tanzifat Resmini tesbit 
ettik. Tenvirat Resmi ne olabilir? Tan
zifat Resminin nısfı olabilir. Akaar da Tan
zifat Resminin bir misli olabilir ve bunu 
kabul ettik. Heyeti Umumiye şunu nazarı 
dikkate alarak! kabul etti. Zatiâliniz de hesabı
nı yaparsanız. Geçen gün burada hesabını uzun 
uzadıya yaptım. Âzami miktarıdır. Daha faz
lasına biz kail değiliz. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Mesele memleke
tin âzami ümranıdır. 

REİS — Mustafa Bey rica ederim müsaade 
ediniz. Muhavere olmasın, müzakere açmıyo
ruz. Zaten nazarı mütalâaya alman tadildir. Bu 
tadil nazarı itibara alman takrirden -farklı ise 
ve o fark hakkında söz istiyorsanız söz vere
yim. 

Efendim encümenin tadilen kabul ettiği mad
de hakkında başka söz istiyen yoktur. Tadil 
veçhile maddeyi reyi âlilerine vaz'ediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini re
ye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. 

(Son fıkrası da tadile dâhil mi sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Son fıkrası da şekli 
tadil dâhilinde midir ? 

REİS — Evet efendim «Bu vergiler akaara-
tı resmiye ve vakfiyeye de şâmildir» fıkrası 
da dâhildir. 

Madde kabul edilmiştir. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Yani bundan 
maksat tanzifat ve tenvirattır öyle mi efendim? 

VEHBİ B. (Karesi) — Evet efendim. 
Madde 8. — Türkiye veya vilâyet haricin

den gelerek han, otel pansiyon ve misafirhane 
(gibi maflıallerde ikamet eden yerli ve ecnebi 
her fertten ikametleri müddetinde yevmiye bu 
gibi müesseselerıde verecekleri ücretin yüzde 
onu nisbetinde belediyeler için bir İkamet Ver
gisi alınır. Bu vengileri mezkûr müesseseyi ida
re edenler ücretle beraber tahsil ve hafta nihaye
tinde belediye veznesine teslim etmeye mecburdur
lar. Belediyeler istedikleri zaman mezkûr mü
esseselerin belediye hissesine ait 'hesa'batımı tef
tiş edebilirler, Tahsil için bulunanlar ile o ma

halde müstaihdem. memurinden ve başçavuşa ka
dar (iBaşvavuş dâhil) bilûmum asker ve jan
darma efradından ıbu vergi alınmaz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurursa
nız izahat vereyim. (Hay hay sesleri) Efendim 
gerek Hükümetin teklifinde, gerek encümenin 
teklifinde .bir esas var. Bir memlekete seyahat 
ve ticaret maksadiyle gelip de üç gün, beş gün, 
bir ay orada oturan ve o memleketin beledi
yesinin hidematından istifade eden o adamların 
'orada mecıeanen kalmamalarını temin için on
lardan bir İkamet Vergisi ^alıyoruz. Nasıl ki o 
memlekette oturanlar emlâkimden arazisinden, 
susundan, busundan vergi veriyor, seyahat ve 
ticaret maksadiyle istifade edenlerden de hak 
ve âdil mucibince 'böyle bir vergi almak lâzım
dır (doğru sesleri) Binaenaleyh bu teklifte.Hü
kümetin teklifinde - «'Seyahat ve ticaret mak
sadiyle muvakkaten gelen misafirlerden» de
niyordu ki vilâyet dâhilinde her hangi bir iş 
için merkezi vilâyete gelen veyalhut alış - ve
riş için köyden kasabaya gelenlerden de vergi 
alınacaktı. Yani pazardan bir gün uzak bir 
köyden kalkmış gelmiş adamdan bu verginin 
alınması iktiza ediyor; (Çok tehlikeli sesleri) 

KADRİ B. (Siverek) — Sakal Vergisine 
/benzedi. 

REİS — Rica ederim efendiler, hatibin sö
zünü kesmeyiniz, izaihatunı ikmal etsin. 

VEHBİ B. (Devamla) — Binaenaleyh biz 
bunda mahzur gördük ve bir vilâyet dâhilinde 
gerek işini takibetmek üzere ve gerek köyün
den ticaret etmek üzere veyalhut da akraba ve 
taallûkatmı ziyaret etmek üzere vilâyet mer
kezine gelenleri ve vilâyet dâhilinde 'birbirine 
gidenleri buradan istisna ettik. Vilâyet haricin--

den gelmesini esas ittihaz ettik. İkincisi; mese
lâ Ankara'da, İzmir'de, sair bir kısım memle
ketlerimizde mesken buhranı vardır. Memur
lardan bir- kısmı otellerde, hanlarda, pansiyon
larda böyle icare ile oturmaktadır. Bunları da 
bu vergiden müstesna tuttuk, sonra İstanbul'a 
ve memleketin diğer aksamına âli, tâli ve ipti
dai sanayi ve saire müesseselerinde tahsil et
mek üzere giden kimseleri, ilim ve marifet tah
sil eden bilûmum gençleri bu vergiden istisna 
ettik. Bunun haricinde, gerek ecanipten yani 
Türkiye dâhilinde olduğu halde bir vilâyetten 
diğer vilâyete giden zevattan ikametleri müd-
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detimce o memleketin hidematı belediyesinden 
istifadelerine mukabil otele verdikleri paranın 
yüzde onu nisbetinde bir para alınmasını mıı-
vafık gördük; ona göre maddeyi tanzim ettik. 
Huzura âlinize takdim ettik. Binaenaleyh biz 
zannediyoruz ki bu maddeyi tanzim ile bir vilâ
yet dâhilinde daima gelip gitmeleri mûtadolan 
zevat çıktıktan 'sonra memleket haricinde an
cak ticaret veyahut seyahat maksadiyle gelen
ler olabilir ki o maddede bunları bütün cemet-
miş oluyoruz. Maddenin bu suretle kabulünü 
belediyelere varidat olması noktai hazarından 
rica ediyoruz. 

MUSTAFA B. (İzmit) — O muaddel mad
deyi yazalım efendim. Ona göre mütalâa der-
meyan edelim. 

ZAMİR B. (Adama) — Hangi 'bir şahıs 
olursa olsun gitiği bir yerde akrabasının ve sa-
iresinin yanında muvakkaten ikamet ederse 
onlardan da böyle vergi alınacak mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Hayır 'efendilim, on
lar (için değ'i'l. 'Otel gibi, pansiyon gibi, han gibi 
ımahallerde ilkaımet. eden'ler halklkıındadırr. Yani 
o memleketlin hidematı belediyesiinden 'istifade 
edip de aradan sıyrılıp kaçamaısuriliar. Onlar da 
belediyenin hideımatından istifade 'elttikleri gibi 
bir vergi de versân'ler dliiyoruz. 

İHSAN HÂMÎD B. (Ergani) — Efendim En
cümenin teklif efttiği bu maddeyi Heydti Geli-
lıe, 'esas itibariyle kabul etmemiştir. Yani bâr 
şekil 'bulmak üzlere Encümenle iade edilmişti. 
Bulduğunuz şekil nedlM Aynı şeyidir, ayini şe
kildir, bir Ikeöiiıme değişımeım'işjtihv O hailde Heyeti 
Geli'îenkı! kararının bir hükmü kalıyor ımıu. lût-
fıenıizıah eder misiniz ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Heyeti Ce-
Heiniiiz o maddenin tayymı reddetti. 'Sonra mad
deyi iaynen de kabul et'nredi. Aynı 'zamanda 
burada memurin ve siaireıniin 'otellerde Ve sair 
yerlerde kaldığı 'müddetçe bundan istisnasını der-
mieyan 'etti. Maddeye ona göre «ımıeirhtekettr 
müstahdem memurin ile» fıkrasını İlâve 'eltıtik 've 
Heyeti Oellilemüm tizhar 'ettiği arzuyu teimlin 'et
tik. Bendeniz Ibunuın haricinde Encüimfenin dü
şündüğünü de arz ettim. Geç'efn defa esbabı mu-
e$beyi arz eldelmeimltetilm. Ş'ilmdi esbabı mueliıbe-
s M 'd)e arz lettıitm. Eğer Heyetti ödüle; hler han
gi bir memrıdkete gelecek zevattan - sieyahat 
ve1 (ticaret (maksadiyll'e 'geilleıcıeik ıziev'alttan - o anelm-

'îelketin belediyesi îiçin yüzde <<m niisbetinde yani 
otelciye vereceği yüz kuruş nisbetinde on ku
ruş da o mahaîlikı heılje/diyesine bir vergi verme
sini çtolk 'görüyorsa ımadldleyii tayyediersainliz. Son
ra geçende arkadaşlarımızdan biri bir takrir ver
mişti. - Be'Uki mevzuubateedillr diye arız ediyo
rum - o takrirde ecnebilerden • ayrı, Türk teba
asından ayrı alınmasını teklif '©diyordu. Buna 
mânili ahdî olduğu için kabul ddemedilk. Blittabi 
herkese si'yyanıen ımuann'ele ettik. 

REİS — Rica lederotm ıefen!dıifm; usnlRi mü
zakereyi Makıamı Riiyase takilbetmektedlir. Me
seleyi müsaadenizle arz edeyim. 

Çeçen. cebede bu maddenin tayyı teik'lif 'edil
miş, kabul ledil'memiş. Madde dahi aynıen kabul' 
edlillm'eımiş olduğu için. Encümene veriltmiş, eğer 
şîmdi bu ıma/dldenin müzaJkeTtesinii arfeadaşllar 
gayrifcâfi. görüyorsa - çünkü çok sual iıradede-
oek arkadaşlar vardır - 'Biaaenıalleyh gayrükâfi 
görüyorsanız. Maka/mı Riyasete mezuniyet veri
niz, yeniden müzakere açsın. Yolksa Nizamna-
naei Dahiliye göre toy teiküıiflerri vâikı o'luyor. 
beyinize • yaz'edemem. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ (izmir) — Reis Be-
vefendi hiç kimse söz söylemedi ki kâfi olsun, 
hiç olmazsa aleyhinde iki üç kişi söz söyle
sin. 

.REÎS — Efendim bu maddenin tayyı hak
kındaki. teklif kabul edilmemiş, madde de ay
nen kabul olunmamış ve bu suretle encümene 
gitmiş. Binaenaleyh, şimdi şekli tadil hakkın
da »öz verebilirim. Yoksa şekli umumi hakkın
da söz veremem. Şekli umumi hakkında söz is
terseniz Heyeti Celilenizin mezuniyeti lâzım
dır. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Bendeniz şekli 
tadil hakkında söz istenim Reis Bey. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Bendeniz şekli umu
misi hakkında söyliyeceğim. Değişen madde hak
kında söyliyeceğim. 

REİS — Şekli umumi ile şeklii tadili hakkın
da müzakere ciheti tasrih edilsin. Şekli umu
misinin müzakere edilmesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Maddenin yeniden.mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) Aksini re
ye koymadınız. . 
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EEİS — Aksini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Maddenin yemden müzakeresi ka
bul edilmiştir. Sureti umumiyede müzakere 
açılacaktır. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Şekli tadili nedir? 
Bir kere onu yazalım. 

REİS — Şekli tadili yoktur. Maddemin he
yeti umumiyesini müzakere ediyoruz. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Bu vergi, hem ada
letsizdir, hem kabili tatbik değildir. Hem de 
çok muzır dır. Vergi evvelen adaletsizdir. Çün
kü bn memleketin hudutları içinde kalan Tür
kiye'nin her kaza ve kasaba merkezinde tat
bik edıilmek için yapılır. Gözümüzü yalnız İs
tanbul'a çevirerek fazla gayretkeşlik göster-
miyelim. • 

MUSTAFA B. (İzmit) — İzmir'de de.. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — İzmir'deki oteller 
de birbirine müsavidir. İzmir'de de Perapalas 
gibi, Tokathyan gibi oteller yoktur, kalma
mıştır. Memleketten geçen bir yolcu, bir tacir, 
her hangi bir sınıfa mensubolan bir kimsenin 
vereceği vergi kendi kudreti maliyesine göre 
değil, doğrudan doğruya otele vereceği geceli
ğin yüzdeliği ile mütenasip bir vergi olacak
tır ki bu zalimanedir. Çünkü her hangi b'r 
vilâyetten diğer bir vilâyete geçen zenginleri, 
zenginlikleri dol ay isiyle mutlaka gittikleri yer
de kendilerini istikbal eden misafir alan adam
lar vardır. Otellerde; hanlarda oturanlar orta, 
fakir tabakaya mensubolan insanlardır ki on
lardan İkamet Vergisi alıyoruz. Zenginlerden 
almıyoruz. Çünkü onlar misafir gidecektir, 
çünkü onlar beydir. Ahbapları vardır, kendi
lerini misafir kabul edecek dostları vardır. Dün
yanın hiçbir tarafında bu kadar zalimane bir 
vergi kabul edilmiş değildir. Saniyen kabili 
tatbik dahi değildir. Efendiler bunu nasıl tat
bik edeceksiniz? Sanki muntazam otelleriniz 
var. Otellerin kâtipleri var, gelen gidenlerin 
isimlerini tesbit ediyor. Bunların verdikleri 
paradan, yedikleri yemeklerin ücretleri mun
tazaman listeye geçecek, belediye memuru ote
le gidecek, onsekiz kişi gelmiştir ve bu onsekiz 
kişinin ücretini sizden istiyorum, dyecek. Da
ha fenası var efendiler. Giden bir yolcu o vi
lâyet ahalisinden midir değil midir, nasıl tâ
yin edeceksiniz? Giden yolcu memur mudur, 
değil midir, nasıl tâyin ereceksiniz? Giden yol

cu ilim tahsili için mi gitmiştir? Para tahsili 
için mi gitmiştir, nasıl tahkik ve tâyin ede
ceksiniz? Bu verginin tatbik ve icrası kabil mi
dir? Binaenaleyh efendiler gözümüzü memle
ketimize bilhassa İstanbul'a çevirecek olursak 
görürüz ki bu vergi müfidolmak şöyle dursun, 
bilâkis muzırdır efendiler. İstanbul'un etrafın
da mümbit arazi çok yoktur. Fabrikalar kâf 
derecede büyümeıniştir. İstanbul Payitaht idi. 
Oradan aldık, buraya getirdik. Şimdi orasını 
bir ticaret merkezi, bir transit merkezi yapa
lım. Fakat aynı zamanda diyoruz ki İstanbul'a 
tabiat bütün güzelliklerini saçmıştır. Kabil ol
duğu kadar birçok seyyahlar getirelim. Onla
rın dökecekleri }diz binlerce liralarla İstanbul 
halkının müreffeh bir surette geçinmeleri esba
bını istikbal edelim, bir taraftan böyle derken 
diğer taraftan da seksen kuruş otel parası ve 
sekiz kuruş da verginiz var diye bir kayıt ko
valım. Çünkü İstanbul bin türlü müşkülât ile 
dağdağalı bir vaziyete gelmiştir. İstanbul ha
li tabiisini alıp bütün yolcularının celbedecek 
müstahsil vaziyete henüz girmemiştir. Senede 
yüz bin, ilki yüz bin yolcu bir kere gelmeye 
başlasın ve bu sabit olsun. Vergi dahi koysak 
İstanbul'a gelecek yolcuların adedi İstanbul'u 
doyurabilecek bir vaziyete gelmiştir, kanaati 
hâsıl olsun. Ondan sonra bir vergi almasını 
düşünelim. Onun dçin rica ve istirham ederim. 
Bu adaletsiz olan ve kabili tatbik olmıyan hat
tâ muzır ve zâlim olan ku vergiyi kabul etmi-
yelim. Eğer Heyeti Celileniz bunu mutlaka 
kabul etmek istiyorsa bunun basit bir yolu var
dır. O da alelade otellere birer vergi tarh ediniz, 
kahvelere vergi tarh ediniz. Falan yerden vergi 
alalım deyimiz, henüz bu dahi doğru değildir. 
Çünkü henüz daha biz bunu tatbik edecek 
teşkilâta malik değiliz, söyliyeceğim bu kadar
dır. 

EMİN B. (Eskişehir) — Zannediyorum ki 
bu maddeyi Meclisi Aliniz reddetmişti, yani 
Heyeti Umumiyedeki kanaat tay mahiyetinde 
idi. Bu vergiye doğrudan doğruya toprak bas
tı vergisi demek daha doğru olur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Adına ne derseniz 
deyimiz. 

EMİN B. (Devamla) — Yalnız düşününüz 
ki istifade edilen bir şeyden vergi almıyoruz, 
otellerden alıyoruz. Demek ki o otellerin men
faatinden belediye namına bir hisse ayırmak 
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lâzımgelirse Şükrü Beyefendinin buyurduk
ları veçhile otellerin varidatına göre müteza-
yit bir şekilde vergi almak lâzımdır. Yani ben
deniz bunu büskütün gülünç bir şekilde bulu-
yorıım. Nasıl ki Dâhiliye Encümeni aşara yüz
de iki buçuk ilâve ederek bıı vaziyete girdi ise 
bu da o nisbette gülünç olur. İnşallah bu mad
de de tayyedilir. Lâyiki veçhile halledilmiş olur. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bendeniz de efen
dim, iki biraderimin mütalâasının aksi bir 

. fikirdeyim. Bu vergi zalimane bir vergidir, de
niliyor. Halbuki bu öyle bir vergidir ki, Avru
pa'nın bütün memleketlerinde almıyor, âdilâ-
nedir ki, almıyor. Sonra efendim, deniliyor kd 
bu vergi gayrikabili tatbiktir. Çünkü otellerde 
defter, tutacak, hesap görecek kimse yoktur. 
Bendeniz zannetmem ki her hangi bir otele gi
dildikte onun kaydı olmasın ve bir adamın nü
fus tezkeresini aramasınlar. Hangi memleket
ten olduğunu tahkik etmesinler, her otelde, her 
pansiyonda mutlaka bir defter bulunur. Kao 
gece yattığ, nereli olduğu ve ne içıin geldiği o 
deftere kavdedilir ve polis bu kayıtları alır. 
Ve bmaenaleyh polisin bu kayıtlarından o ma
hallin maliye tahsil memuru da istifade edebi
lir. Sonra bu resim alınırsa memleketimize ge
len yüz binlerce seyyahları kaçıracağız. Efen
diler seyyahlar memleketimize ya ticaret için, 
yahut para sarf etmek ve gezmek ve memleket 
görmek için gelir. Ticaret için gelecekler za
ten geleceklerdir. Çünkü onların menfaatleri 
onu âmirdir. Para sarf .etmek için gelecek olan 
Avrupa'nın zenginleri de vereceği Belediye 
Vergisinden kaçmaz. Onlar bir otele vereceği bir 
liraya mukabil on kuruş da belediye parasın
dan kaçmaz. Temizlik, taharet nezafet, park
lar ve saire görmezse o vakit bir daha gelmez. 
Onlar daıima iç memleketlere gelmeyip en zi
yade tathir edilmiş, tanzif edilmiş memleket
lere koşarlar. Binaenaleyh, bunun kadar mıı-
sip, bunun kadar mâkûl bir vergi olamaz. (Bra
vo sesleri) 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Kendi hal
kımızı hiç düşünmedin ama Tahsin Bey. Efen
diler, bendeniz esas itibariyle Şükrü Beyin 
fikrine tamamen taraftarım. Yani bu gayriâdi-
lânedir, bilhassa gayriiktisadidir. Filhakika 
gayriiktisadidir. Sonra da bizim Tahsin Bey 
söylediler. Filvaki Avrupa'nın bâzı mahallerin
de böyle (bir vergi vardır. Hattâ bu rüsuma 

lüks rüsumu derler. Yalnız şeraiti muayyenesi 
tesbit edilmiştir. Mutlaka değildir, yani bir se
nenin eyyamı muayyenesinde gelip de oteller
de ikamet edenlerden alınır. Bahusus bizim mem
leketimize gelip gidenlerin.. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Hayır, 
sırf gelenlerden alınır. (Her yerde alınır sesleri) 

Dr.'MUSTAFA B. (Devamla) — Bizim mem
leketimize gelip gidenlerin ekseriyeti zaten yol 
masrafına tahammül etmekten uzaktır. Masari
fi nakliye o kadar yüksektir ki bir taraftan di
ğer tarafa gitmek için çok düşünmektedir. Eğer 
biz halkı bir taraftan diğer tarafa göndermiye-
cek, yani halka yerinde say yaptıracaksak bir 
livadaki halkı öbür livaya göndermek istemi
yorsak herkes memleketinde otursun. Bir yere 
gitmesin. Böyle vergiler koyalım ve bu suretle 
memlekette otursun. Yani ne mübadelei iktisa
diye olsun, ne de bir şey yapsın. Bendenizce behe
mehal bunu kabul etmek lazımsa «maddeyi sene
nin muayyen zamanlarında tenezzühgâh olan 
mahallerde, lüks otellerde oturanlar yüzde on 
nisbetinde İkametgâh Vergisi verirler.» tarzına 
irca etmek lâzımdır. 

NUH NACİ B. (Kayseri) — Efendiler, Şük
rü Bey biraderimiz meseleyi izah ettiler. Her 
zaman Meclisi Âliniz; ticaretin tevsii ve para
nın çoğalması için birçok esbaba teşebbüs edi
yor ve istiyoruz ki, bu kanun her tarafa tatbik 
edilsin. Rica ederim, düşünün bir defa, mem
lekette birçok erbabı ticaret ve esnaf vardır. Ma-
lûmuâliniz kimisi Konya'dan zahire alıyor, ki
misi Ankara'dan tiftik alıyor, kimisi Bursa'-
dan ipek alıyor, geliyor. Bir efendi Adana'da 
günlerce, aylarca otelde oturuyor, piyasaya ba
kıyor, o malı almıyor, çünkü işine gelmiyor. 
Binaenaleyh bu efendi otelde hesabını görürken 
bir de Belediye Vergisi versin. Bu nasıl olur? 
Bu efendi, memlekette vergisini de veriyor, za
ten her türlü tekâlif ile mükelleftir. Ağnamın
dan, aşarından, ianesinden bir şeyden müstesna 
değildir ki, bir de, «Sen Adana'yâ geldin» diye 
ayrıca bir vergi alınsın. 

İkinci mesele de : Biliyorsunuz ki, Anadolu'
nun esnaf ve tüccarı her tarafa akın eder. Esa
sen biz ticareti birbirimizden yaparız. Bunun 
için bir memleketten kalkın, diğer memlekete 
giden adamdan bir de Otel Vergisi namiyle na
sıl bir para alınır? Rica ederim, iyice düşünün. 
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(Doğru sesleri) Şimdi, Erzurum'dan çıkmış bir 
efendi, berayı maslahat Ankara'ya gelmiş, mah
kemede işi var veyahut falan yerde işi var. 
Aylarca işini takibediyor. Tabiî vaktü zamaniyle 
işini bitiremiyor. Bu adama, sen burada otur
duğun için yirmi lira vergi ver, densin ve bu 
efendi ikibin kuruş vergi versin, ne mecburiyeti 
var? (Fukara da var sesleri) Evet, zavallı fu
kara da gelecek. Fakat ben parasından bahsedi
yorum. (Sorma ver vergisi sesleri) Şimdi, bir 
adamdan, sen otelde yattın, handa yattın diye 
vergi alacağız. Esasen ala ala her şey bitmiştir. 
Nesi kalmıştır rica ederim? Anadolu'nun içeri
sinde ticaret meselesi diye diğer bir mesele var
dır. Şükrü Bey biraderimizin buyurduğu gibi 
gözümüzün önüne İstanbul, İzmir gelmesin. 
Bugün İstanbul'un nesi kalmıştır rica ederim. 
Ticaret yoktur. İstanbul'da ticaret durmuştur. 
Hangi Türkün orada büyük bir müessesesi var
dır? Oraya birçok ecnebiler dolmuştur. Anado
lu'nun içerisinde, şurada, burada beş on kuruşu 
olan bir adam rızkını gelip Bursa'da arıyor, 
Ankara'da arıyor, Erzurum'da arıyor. Şimdi 
sen bu memlekete geldin, illâ vergi ver! demek 
nasıl olur rica ederim? Zengin olan memlekete 
iyi bir hizmet yapsın, hizmet için de para lâ
zım. Bu para meşru bir suretle alınsın. Geli
şigüzel, keyfî bir suretle alınmasın. Zaten bü
tün halkı vergi ile boğuyoruz. Fakat bu vergi
ye mukabil ne yapıyoruz? Halkı kazandırmak 
için bir çare buluyor muyuz? İktisadın, ticare
tin tevsii ve müstahsıllarm çoğalması için Mec
lisi Alinizde bir müzakere açıldı mı? Sonra, sen 
kalk da buna bir vergi ilâve et. Bu, iki şehir 
arasındaki rabıtai ticareti bozar. Sonra efen
diler, bundan sonra Ankara'nın tiftiğini almaya 
kim gelir? Kim gider Adana'nm pamuğunu alır? 
Rica ederim, buna bir çarei âdil bulunmasını 
teklif ederim. (Alkışlar, bravo sesleri) 

EEİS — Efendim, kifayeti müzakere hak
kında bir takrir vardır. Sekiz de tay teklifi var
dır. 

ZAMİR B. (Adana) — Kifayeti müzakere
nin aleyhinde söyliyeceğim, kâfi değildir. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Şimdi efen
dim, kifayeti müzakere hakkında bir takrir var
dır. Sekiz de tay teklifi vardır. Hiçbir tadil 
teklifi yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — B i z müdafaa etmiye-
liım mi? 

ZAMİR B. (Adana) — Efendiler, müzakere 
kâfi değildir. Mesele kâfi derecede tenevvür et
memiştir. Müsaade ederseniz esbabını arz edece
ğim. Memleketimizin her hangi bir köşesine ba
karsanız bakınız, asarı ümrandan mahrum oldu
ğunu görürsünüz. Biliyorsunuz ki efendiler; bu
nun çeşit çeşit şekilleri vardır. Şöyle yapalım,. 
böyle yapalım, deriz. Fakat hepsi paraya müte
vakkıftır. Sonra, memleketin hiçbir tarafında 
ümrana dair bir şey görülemez. Sonra, arkadaş
ların bir kısmı, bu vergi zalimanedir, diyorlar. 
Bendeniz, bir diğer arkadaşımın söylediği gibi, 
âdilâne bir vergidir, diyorum. Bir memleketten 
diğer memlekete giden züvvar zengin tabakadır. 
Fakir gitmez beyefendiler. Yalnız, fakirlerden 
amele olanlar giderler. (Gürültüler) Müsaade 
buyurun arz edeyim. Bir memleketin yüksek otel
lerinde bol bol masraf yapan, paralarını saçan 
böyle zengin adamlar o memelketin belediyesine 
beş on kuruş verseler ne olur? Yalnız, bunun 
'cin bir nokta vardır ki, bu.nu HeTret; OeHeni-
zin nazarı dikkatine arz eylerim. O da memle
ketin bâzı aksamından ameleler gelir. Hanlarda 
yatarlar. Bu amele kısmını Belediye Vergisin
den istisna edecek olursanız o vakit bu vergi 
hiç zalimane olmaz. Bilâkis âdilâne olur. Ben
deniz yalnız amelenin istisnasını teklif ediyorum. 
Onun için müzakere kâfi değildir; devam edelim. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere takriri
ni reyi âlinize vaz'etmek mecburiyetindeyim. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini reyinize vaz'ediyorum. Kâfi gör-
miyenler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi 
görülmüştür. 

VEHBİ1 B. (Karesi) — Efendim, encümen 
cevap vermez mi? 

REİS — Şimdi efendim, bir tadil teklifi, do
kuz da tay teklifi vardır. Tay takrirleri aynen 
zapta geçer. 

Riyaseti Celileye 

8 nci maddenin tayymı teklif eylerim. 
Erzurum 

Câzim 

Riyaseti Celileye 

Adalete mugayir ve tatbiki mümkün olmı-
yan 8 nci maddenin tayymı teklif eyleriz. 

Mardin Karesi 
Abdülgani Mehmed 
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Riyaseti Celileye 
•Müzakere kâfidir. 8 nci maddenin kabiliyeti 

tatbikiyesi olmadığından maddenin tayymı tek
lif eylerim. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Riyaseti Celileye 
8 nci maddenin kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. 

Bununla beraber seyahati takyidetmektedir. Bi
naenaleyh maddenin tayymı teklif ederim. 

Rize 
Esad 

Riyaseti Celileye 
Tadilen encümenden gelen 8 nci maddenin 

tayymı teklif ediyorum. 
İzmir 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, Maddenin tayymı teklif 

eylerim. 
Rize 
Ali 

Riyaseti Celileye 
8 nci maddenin tayymı teklif eylerim. 

Malatya 
Reşid 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, Maddenin tayymı teklif 

eylerim. 
Rize 

AhmedFuad 

Riyaseti Celileye 
8 nci maddenin tayymı teklif ederiz. 

Ordu İstanbul 
Hamdi Ahmed Hamdi 

REİS — Maddenin tayymı kabul eden arka
daşlar lütfen el kaldırsın. Eabul etmiyenler lüt
fen al kaldırsın. Tay kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

TÜNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Akşama 
şenlik yapın yahu. 

Madde 9. — İnşaat Ruhsatiye Resmi, ebniye 
ve rıhtımların inşa edileceği arsa ve mahallin 
metre murabbamm vergide muharrer bulunan 
kıymetinin yüzde biri nisbetinde alınır. Katlar 
taaddüdettikçe resim de her kattan o nisbette 
alınır. Zeminden itibaren irtifaı iki metreye ka

dar olan bodrumlar kat addolunmaz. İrtifaı 
iki metre veya ondan ziyade olan tavanarası oda
ları için asıl resmin nısfı ilâve olunur. İşbu re
sim her nevi akaratı resmiye ve vakfiyeden dahi 
istifa olunur. Her nevi ilâvei inşaattan bir mi
sil resim alınır. Kafes tamiratı (esaslı tamirat) 
asıl İnşaat Resminin rub'u ve âdi tamirat, se
kizde bir nisbetinde resme tâbidir. 

(Gürültüler) 

REİS — Rica ederim, kâtip beyin sesi mü
sait değildir. Sükûneti muhafaza ediniz. Efen
dim, müsaade buyurun. Encümen bu maddeye 
bâzı fıkarat ilâve etmiştir. Arzu ederseniz on
lar yazılsın. (Yazalım sesleri) 

KÂTİP HAKKI B. (Van) — İlâve edilen 
fıkra şudur : (Resmin nısfı ilâve olunur.) cüm
lesinden sonra (İşbu resim her nevi akaratı res
miye ve vakfiyeden dahi istifa olunur. Her nevi 
ilâvei inşaattan bir misil resim alınır. Kafes 
tamiratı «esaslı tamirat» asıl İnşaat Resminin 
ruhu' ve âdi tamirat sekizde bir nisbetinde res
me tabidir.) 

REİS — Vehbi Bey encümen namına izahat 
verecek misiniz? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bu 
evvelden beri alman bir resimdir. Biz bunu 
yalnız tesbit ve tanzim etmiş oluyoruz. 

MUSTAFA FEYZİ B. (Konya) — Tamirat
ta esasen resim yoktu ki... 

VEHBİ B. (Devamla) — «İnşaat Ruhsatiye 
Resmi ebniye ve rıhtımların inşa edileceği arsa 
ve mahallin metre murabbamm» ayrıca akaar da 
dâhil olmak üzere hepsini bir yere koyduk. 
Bunları tefrik etmedik. «Vergide muharrer kıy
metlerinin yüzde biri nisbetinde alınır.» Katlar 
taaddüdettikçe her kat aynı resme tabidir. İki 
metreye kadar olan tavan araları nısıf resme ta
bidir. Akaaratı resmiye ve vakfiye de bu res
me tabidir. İlâvei inşaat, yani mevcut evin ya-
nıbaşma iki oda daha yeni olarak ilâve etmiş, 
bu da aynı resme tabidir. Bir misil demek yani 
aynı resme tabidir. Kafes tamiratı, yani bina
yı askıya almış tamirat yaptırıyor, yani sök
türüyor, bilmem ne yapıyor, burada görüyoruz. 
Bunlar esas resmin rubu' nisbetinde resme tabi
dir. Yani belediye ne takdir ederse ona göre 
verecektir. Yani metre murabbamdan yüzde bir 
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alıyoruz, bu yüzde birin rubu' olarak on para 
verecektir. Sıva sıvatmış ve alelade bir duvarı 
yıktırmış, tekrar yaptırmış, bunlar âdi tamirat, 
yani binanın esasına taallûk etmiyen tamirat; 
bunlardan da sekizde bir, yani yüz kuruş ise 
beş para resim alınacaktır, maddenin esası bu
dur. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efen
dim, zatıâlinizden bir sualim var.. 

REİS —• Müsaade buyurun. Sual için söz 
vermedim. Sözleri kaydediyorum. 

VEHBİ B. (Aksaray) — Beis Bey bir sual 
soracağım. 

REİS — Peki ef endim, sualinizi kaydede
yim. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Ben
deniz de bir sual soracağım. 

VEHBİ B. (Aksaray) — Memleketimizde 
nazarı dikkate alınacak şey imar meselesidir. 
Yeniden inşa edilecek m>eibaniyi on sene müd
detle vergiden affediyoruz. 'Bu muamele hilâ
fına bu vergi çok ağır bir vergi değil midir? 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu vergiler burada 
affedilirken bendeniz bir takrir verdim. Bele
diye vergileri bundan müstesnadır. Belediye
lerden her şeyi istiyorsunuz. Fakat birşey ver
miyorsunuz. Bendeniz bunu affetmeyiniz de
dim. O vakit Heyeti Celile Belediye vergileri
ni affetmedi. Hattâ idarei hususiye vergileri
ni ilâve etti. Yani idarei hususiye vergileri de 
affedilmesi. 

VEHBİ B. (Aksaray) — Sualime cevap ve
rilmedi, efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurunuz 
efendim. Sualinize cevap vermezsem istizah 
edersiniz. «Handeler» Belediyeler için şunu 
yapsın, bunu yapsın şu da şöyle olsun denili
yor. Fakat ne ile, hangi para ile? O halde bir 
kudreti mâneviye ile bir memba gösterirsiniz, 
yerden para çıkar veya gökten para düşer. O 
zaman istediğinizi yaptırırsınız. Meskenden 
aimıyaeak, şundan almıyacak, bundan almıya
cak. Sonra da belediyeler memleketi cennete 
çevirecek. Bu kuvvei kuddusiyeden başka bir 
§e.y değildir. 

VEHBİ B. (Aksaray) — O halde Muvaze-
nei Umumiyeden alıp belediyelere vereceğiz. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Beye
fendi bu İnşaat Ruhsatiyesi ne vakit alınır ve 
ne resim verilecektir? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu her yer
de muayyendir. Bir insan bir ev yaptıracağı 
zaman evvelâ belediyeye müracaat eder ve şu 
şekilde ev yaptıracağım der. Hattâ biz yapıla
cak olan evlerin bile tesbiti taraftarıyız. Çün
kü memleketin memuriyeti, intizamı, sıhhati 
namına lâzımdır. İşte ev yaptıracak adamın 
belediyeye vâki olan müracaatında, belediye 
kalfası, gider evin plânına bakar eğer plân yoksa 
ben şunu şöyle yaptıracağım der. Belediye 
kalfası da ona göre hesabeder. Ondan sonra US" 
ta gelir ve inşaat başlar. Belediye Ruhsatiye 
Resmini almazdan evvel işe başlanmaz ve usta 
da iş görmez, 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Bir kat 
yaptıracağım der de iki üç kat yaptırırsa? 

VEHBİ B. (Konya) — Tahakkuk eder ve 
ceza görür. 

ŞEFİK B. (Bayazıd) — Efendim sıvadan 
da resim alınacağına dair maddeye bir fııkra 
ilâve edildiğini söylemiştiniz.' 

VEHBİ B. (Devamla) — O âdi tamirat 
efendim, 

ŞEFİK B. (Bayazıd) — Meselâ evinin bir 
tarafının sıvaları dökülmüştür. Tamir ettiriyor. 
Bundan da rüsum mu alınacak? 

VEHBİ B. (Karesi) —• Efendim, evin da
hilinde değil. Sokak yüzündeki sıvaları tamir 
esnasında alınacaktır. Bu esasen teamüldür. 

ŞEFİK B. (Bayazıd) — Demek sokak yü
zünde olursa, dahile taallûku yolk? 

VEHBİ B. (Karesi) — Evet efendim arz 
ettiğim gibi bu esasen taamüldür. Meselâ şu
rada caddenin üzerinde yıkık bir taş duvar 
var eğer defettirilecek olursa on sene daha 
gidecektir. Fakat o cadde açılacaktır. Beledi
yeye müracaat etmeksizin ve rüsum vermeksi
zin onu derz ederseniz o yolu düzeltmenin im
kânı yoktur. Onun için her halde belediyeye 
müracaat edecek ve ruhsatiye alacaktır. Onun 
için de bir resim verecektir. İşte buna âdi ta
mirat derler ve hariçten yapılacak tamirat 
içindir. Buraya artık ayrıca talimat koymaya 
iüzıum yoktur. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim bendeniz 
bu maddeleri okudukça her halde encümeni 
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muhteremenim asabi bir hastalığa tutulduğuna 
kaniim. Bir taraftan memleketin ümranını teş
vik edici kanunlar yapmak icabederken diğer 
taraftan da bilâkis teşvika muhalif olarak in
kisara sebeboılacak vergiler vaz'ediyoıruz. Hal
ka ağır yükler tahmil eıdiyoıruz. Efendiler, ha
li hazırda bir ev yaptırmak için Ruhsatiye 
Resmi olarak «100», «150» lira alınır. Nimet 
külfet mukabili olmalıdır. Bu böyle olunca be
lediyenin inşaatta bir hizmeti yoktur. Halbuki 
buna mukabil bu kadar şey ailacak. Onun için 
memleket mamur olsun. Ondan sonra tezyin ve 
tenvir için belediyeler bu vergiyi alsınlar. Al
manya'da bugün vergi alıyorlar, fakat nasıl1? 

VEHBİ B. (Karesi) — Dua ile değil. 
EMİN B. (Devamla) — Bugün Esıkfeehir'de 

(120) bin lira belediye resmi vardır. Belediyeler. 
bugün bihakkın düşünüyor, taşınıyorsa hisse-
dilmıiyecek derecede kendisine lâzım olacak me-
mabi'i builabildirler. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Nereden hayalden 
mi? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Öyle ya, miasıl bulurlar 
hayalden mi ? 

REİS — Rica ederim muhavere etmeyiniz. 
Söz işitiyorsanız 'vereydim. 

EMİN B. (Devamla) — Efendim Almanya'
dan gelenler söylüyorlar : Tekemmül eitımiş bir 
memleket, bir devlet düşünmüş ki, para buhra
nı vardır; bunu nazarı dikkate alarak herkese 
%3 veya «5» nisbetinde devletin alacağı vergi 
ide oradan alınacak icarı mukayese etmiş ve 
mal sahibine hiç tesir etmdyecek dereoed'e bir 
vergi vaz'etmiştir. Bunun içsin evvelâ gözümü
zün önünde olan Ankara şehri var. Bu doğru 
değildir. Bu kanunun iki sene sonra tatbiki ka
bildir. Fakat iki üç sene için aşağı - yukarı 
memleketin mamuriyeti iç'n herkeste bir hever 
uyanır ve esasen vardır. Onun içim bu hevesi 
kesretmiyeliım. Sonra istediğimiz şekilde yapa
lım. Maksadımız imarı teşvik ise böyle lüzum
suz vergileri koymıyalrm. O halde muvazene! 
umumiyeye gadretmişiz. Onun için bendeniz 
'maddenin tayymı teklif ediyorum. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendim bu ka
nun yapılırken, yani bir maddei kanuniye ile 
vergi zamıımedilirken meselenin her tarafını na
zarı dikkate almak lâzımdır ve buralarını Al
manya, Londra ve Paris'e kıyas etmek doğru 

değildir. Ankara, Erzurum, İstanbul'u nazarı 
dikkate almalk lâzımdır beyefemdiler. Bugün bir 
adam bir ev yaparsa metre ımurabbaı üzerimden 
vergi alındığıma nazaran 10 metre murabbaı 
olursa 10 0O0 kuruş alınacaktır. O hailde birimci 
kattan onbin kuruş, ikinci katan yinmdbıin kuruş 
alınacaiktır. Beyefendiler böyle yüz lira iki yüz 
lirayı.bizde kim verecektir? (Nasıl olur sesleri) 
İşte beyefendiler bu .kanun kabilitatbiik bir ka
nun değdldir. Her yerde kondüktör yoktur. 'Be
yefendiler bir usta bile bulamıyorlar ki, dört 
taşı bir araya koyabilsinler. Onun içim bu mad
de emcümeme gitsin. Encümen ruhsatiye mamiy-
le bir şey yazsın, bir şey tesbit etsin ve ondam 
sonra burada müzakere ederiz. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Arkadaşlar bu 
Belediye Resıminde görüyorum ki, gayet müm-
sik davranıyoruz; dün burada muazzam bir An
kara Şehremaneti teşkilâtımı yaptık. Bu 'şehre-
<manetii, teşkilâtını ihya edebilmesi için elime bir 
vergi lâzımdır. Bu vergi meselesine gelince 
- Tanzifat Vergisinde encümenin söylediği gibi -
bütün Ankara için hesabediilımdş bir kanunla ci-
bayet olunabilecek vergi miktarımın âzami sekiz 
bin lira olduğumu encümen 'totkikatı neticesinde 
bildirmdlştir. Düşününüz ki, koea Ankara şehri 
bir seem için sekiz bin .lira ile temizlenecek. Bu
nun kabiliyetti tatbikiyesi yok iken yine orada 
tenzlât icra ettik ve demin seyahat vergislndem 
de vazgeçtik. Şimdi ebndye inşası -vergisini de 
çok görüyoruz; tenzil ediyoruz. Hakikaten 'mem
leketimizde Belediye teşkilâtına benzer - hattâ 
İstanbul'da bile - bir şey yoktur. Avrupa'nın 
her hangi bir köyüne gidersemıiz evvelce payi
tahtımız, şimdi em büyük şehrimiz olam İstan
bul'a misbetle daha mamur olduğu görülür. Se
bebi de, belediyelere vergi veriyorlar. O vergi 
mukabilimde de belediyeler inşaat yapıyorlar. 
Yani hakikaten belediyenin vergisi, belediyenin 
yapacağı işleri, tenviratı, tanzifatı, binası, bah
çesi ve sairesi hepsi o sokaklardaki binaların ve
receği vergi iledir. O binalara vergi verdirınrez-
sek o bina sahiplerinim kasabası olam şehrim tan
zimimi nasıl yapacaksınız1? Emin Bıey diyorlar 
ki, Eskişehir'in yüzyirmi bin lira Belediye Ver
gisi vardır. Emim Bey gibi muhterem bir zat 
söylemiyeydi bendemiz imammıyacaktım, Eımin 
Bey söylüyor, doğrudur farz ediyorum. Bu, ifti
har edilecek bir şey midir? Eskişehir'in 120 bin 
lira vergisi ile Eskişehir'i bir şehir halime geti-
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receğiniz! ,mi farz ediyorsunuz? Yani 120 bin 
kâğıt ehemmiyetli bir şey midir? Bina yapılıır-
ken vergi abramasın, seyyah geflinoe vergi alın
masın. Belediye yapsın da 'alsın? istirham ede
rim, belediyelere para vermek için imsak etmi-
yelim. istiyorum ki, bir ev 'için çak vergi ailısın-
lar da evimin önü fceımiz olsun. Hakikaten Bele
diye Vergisini azaltalbm diye bir. cereyan vardır, 
ne ise tafsilâtıma' girmiyeceğim. İstirham ediyo
rum, memleketimizde Belediye Vergisini azalt
mak, memlelkeMımizli piıs ve murdar, hattâ köy
den aşağı bir vaziyette tutmaik delmektir. Rica 
ederim belediyeleri ıısllah buyurunuz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim yalnız 'zihin
lerde belki bir iz broatkmış olur. Emin B'eyin söz
leri blir 'asabiyetle söylenmiştir. İnşaat Ruhsati
ye Reisinim bir kere tetkik edelim. Hacı Reşid 
Ağa yüz lira kıymetinde olan bir arsa iki, yüz 
arşın, yüz metre faırzettiler. Binaenaleyh yüz 
'metrelik bir bina yaptırmak epey bir iştir; bü
yük blir bina demektir ve yüz metrelik bir bina
nın metresi birer liradan olması o da büyük bir 
fiyattır. Sonra yüzde bir kuruş alacağız kıi, bu 
da âzamidir. Bunun için her maddede tekrar et
mek: mecburiyetini hissediyorum. Bunu yüzde on 
paraya in direbilirler. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Metre murabbaında. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Evet, metre mu-
rabbaı, binaema'leyh tahrir kıymetinin yüzd'e bi
ri nisbetinde ali'nacak. Yani yüz kuruş ise bir 
kuruş alımacak. Binaenaleyh yüzer mıetre bulu
nan ve beher metresi bir lira olan bir yerden 
yüz kuruş, iki kat olursa ilki yüz, üç kat olursa 
üçyüz kuruş alacaklar. Hacı Reşid Ağa kendi 
tasavvuruna göre binaya otuz bin lira sarf etti
riyor. Üç kat olursa her kaltı oubin liraya olu
yor. Bu suretle o evin tapusu çakınca; beledi
yeye üçbin kuruş para vermek lâzım «A bu çok» 
dedi. Binaenaleyh şimdi Belediye Kanununda 
hatır ve hayale sığmıyacalk birçok telklifat ya
pıyoruz. Yanıi mıemleketi cennete çevireceğiz di
ye birçok tek'lifat yapıyoruz. Belediye şunu ya
pacak, bunu yapaıcalk. Fakat me alacak? Hiçbir 
şey almıyacak. Bu, kudreti beşer dâhilinde de
ğildir. Alınması mümkün ve haddi asıga/ri olan 
§u vergiyi bendeniz rica ediyorum; hattâ uzun 
müzakereye tahammülü yoktur. Bunu 'kabul bu
yurunuz. 

KÂZIM VEHBÎ B. (Ergani) — Âzami kay
dı maddede yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim okuyayım. 
Lütfen dinleyiniz. 

REİS —• Hacet yok efendim. (Hacet yok, 
sesleri) 

VEHBİ B. ( K a r e s i ) — Okuyayım efendim. 
Her zaman tekerrür ediyor. 

Madde 48.—• (Birinci ve ikinci maddelerden 
gayri maddelerde tâyin edilmiş olan resim ve 
vergiler miktarı âzami olup belediye meclislerin
ce tenzilât icra olunabilir.) Demek ki, belediye 
meclislerince tenzil edilebilen resimler, âzami 
miktarlardır. Yüzde biri âzami olarak aldıkları 
halde bugünkü vaziyete göre asgaridir. Rica 
ederim, bunu kabul buyurunuz. 

REİS —• Efendim kifayeti müzakere hak
kında takrir vardır, okuyacağım. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen reye vaz'-

ını teklif ederim. 
Ergani 

Kâzım Vehbi 

REİS —• Efendim müzakerenin kifayetini 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini re
ye vaz'ediyorum. Kabul etmıyenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim encümenin tabı sehvi olarak ilâve 
ettiği kelimelerle beraber dokuzuncu maddeyi 
aynen reyinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen 
kabul edilmiştir. Onuncu maddeye geçiyoruz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim onuncu 
maddeyi encümen tayyetmiştir. 

REİS —• Efendim onuncu maddeyi encümen 
tayyetmiştir. Onuncu maddenin tayymı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Anlaşılmadı, ses
leri) Efendim onuncu madde encümende tayye-
dilmiştir. Bunun için rey almak mecburiyetinde
yim. Onuncu maddenin tayymı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Onuncu 
^ıadde tayyedilmiştir. 

Madde 11. — Karagöz, hokkabaz, atcanbazı 
<?ibi oyun mahalleri, tiyatro, sinema, panorama 
gibi temaşa yerleri, bar, kafeşantan, incesaz, mu-
zika, patinaj, balo, konser, dansing gibi eğlence 
mahalleri, kulüp ve kulüp şeklinde gazino ve 
bunların idaresinde bulunan otelleri ve pehli
van müsabakası ve alelûmum yarışlar ve bun-
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lara mütaallik baht ve talih oyunlarına mahsus 
yerler tesis ve küşadetmek için belediyeden 
ruhsat almak mecburidir. Bu gibi mahallerden 
bir defaya mahsus olmak üzere Ruhsat Harcı 
alınır. Gerek tesis ve küşad ruhsatiye resminin 
miktarı, gerek mezkûr mahallerin işletildiği 
müddetçe alınacak Belediye Resmi belediye 
meclisince günlük veya haftalık veya aylık ola
rak tâyin veyahut bu gibi mahaller varidatı 
gayrisâfiyesinin yüzde onunu tecavüz etmemek 
üzere nisbet takdir edilerek tahsil olunur. Balo 
ve dans mahalleriyle bar ve kafeşantanlarm 
gece yarısından sonra açık bırakılması beher sa
at için meclisi belediyece takdir olunacak mü-
tezayit, ayrı bir resme tâbidir. 

REİS —• Söz istiyen var mı? (Kabul, sesleri) 
Söz istiyen yok. On birinci maddeyi reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen-. 
ler lütfen el kaldırsın. On birinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Ev, mağaza, dükkân, gazino, 
han ve hamam gibi bilûmum emakin ve akarat-
la beraber hamal ve kayık ve saire gibi vesaiti 
nakliyelere belediyelerce birer numara tahrir ve 
tevzi olunur. Bunun mukabilinde alınacak res
min tâyin miktarları belediye meclisine aittir. 

HALİS TURGUD B. (Sivas) — Maddeye 
fayton arabalarının da ilâvesini teklif ediyo
rum. 

HAMDİ B. (istanbul) —• Efendim burada 
akaa^atla beraber hamal ve kayık ve sair vesai
ti nakliyelerden bahsediliyor. Halbuki kayık ye
rine araba, otomobil olacaktır. Kayık numarala
rına gelince: Bunlar Liman Dairesi vasıtasiyle 
zapturapt için konuluvor. Onların tescil ed'l-
miş numaraları vardır. Bir de ayrıca belediye 
numara koyacak, bu iki numara yekdiğerine ka
rışacaktır. Belki zapturaptı işkâl edecekti 
Bihniyorum; bu hususta encümen ne düşünü
yor? 

MUSTAFA B. (İzmit) — Bir tarafına bele
diye, bir tarafına da Liman dairesi koyar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim yalnız şu
raya da bir (han) kelimesi konmak lâzımdır; 
maddede unutulmuştur. (Ev, mağaza, dükkân, 
gazino, han ve hamam gibi...) 

MÜNİB B. (Van) — Ev kelimesi olduktan 
sonra hane lüzumsuzdur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Ev olduktan sonra 
tekrar hane denmez. Han olacaktır, hane yaz
mışlar. 

ZAMİR B. (Adana) — Otel, apartman dâhil 
midir ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Var efendim, bilû
mum akaarat hepsi dâhildir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Burada ve
saiti nakliye demek muvafık değil mi ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim asıl şimdi 
Hamdı Beyefendinin dermeyan buyurdukları 
limana mı numara koyacak, belediye mi koyacak 
meselesi kabili hal bir meseledir. Numara hu
susunda belediye ile liman dairesi müştereken 
anlaşırlar. Liman idaresi esasen numara levhası 
yaptırmıyacağı için memlekette yeknesaklık ve 
intizamı muhafazaten belediye numaraları yap
tırtır ve liman idaresince de mukayyedolur. 
İster numarayı belediye, isterse liman versin 
her iki taraf muhabere eder ve tesbit ederler. 
Matlubolan numaranın şekli muayyen ve mun
tazam bulunması ve belediyenin bunlar üzerinde 
hakkı nezareti olmasıdır. Aramızda ihtilâf yok
tur. Yalnız şeklini tanzim ve tesbitten ibarettir. 
Bunu da bilmuhabere tesbit ederler. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bir (b) işaretiyle bele
diye numarası da tefrik olunabilir. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Efendim bu vesaitti 
nakliye hayvanlarına da şâmil olacak mı? 

*. VEHBİ B. (Karesi) — Hayır. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Her resim için bir had
di âzami tâyini salâhiyeti belediye meclislerine 
veriliyor, o sonra bunlardan resim almak için 
belediye meclisine verilmiş olan bu salâhiyet 
âdeta vergi tarh etmek gibi bir şey olmaz mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu ücrettir. Yaptırı
lacak levhaların, numaraların ücretidir. Yalnız 
falan yerde ucuz filân yerde pahalı çıkar. Bun
dan ibarettir. Nasıl ki, oyunlarda da bunu bilâ-
münakaşa kabul buyurdunuz. Bunu da aynı veç
hile kabul etmenizi rica ederim. Falan yerde 
filân oyun çok rağbet görür, çok para kazanır, 
ona göre çok vergi almak lâzımgelir. Kaça mal 
edeceklerse ihtiyat kısmını da hesabettik. Bu 
ücrettir ve numaralar doğrudan doğruya vaz'-
olunacaktır. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Bu, bir 
defaya mahsus mü, yoksa her sene mi alınacak? 
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VEHBÎ B. (Karesi) —• Bir defaya mahsus
tur, her sene söküp yeni numara vaz'edecek de
ğillerdir. 

HAMDİ B. (İstanbul) — Kayıklara kona
cak numaranın şekli nasıl olacaktır? 

VEHBİ B. (Karesi) — Yeknesak olacak, kır
mızı zemin üzerine beyaz olacaktır. Bunu ayrı
ca tesbit edeceğiz. 

HAMDİ B. (İstanbul) — Rengi ve sairesi tes
bit edilir. Fakat zabtürabtı için liman dairesi
nin koymuş olduğu numaralar vardır. O numa
ralar senetleri içerisinde mukayyettir. Bu numa
ralar tağyir edilemez. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu muhabere ile hal
lolur; Şehremanetine yazarlar, belediye o nu
maraları yaptırır ve onları takar. İstanbul Li
manına girdiğiniz zaman hepsi yeknesak görüle
cek, kırmızı zemin üzerine beyaz yazı ile hepsi 
bir şekilde yazılmış olacaktır, maksat budur. 

HAMDİ B. (İstanbul) — Bir şey daha var 
efendim. Biraz daha büyük tekneler için yeni 
yapılan Ton Kanununda ve limanların İnzibat 
Kanununda bunların tonlarının ve cinslerinin 
muharrer olması meşruttur. Binaenaleyh bele
diyenin yapacağı ufak bir etiket üzerinde bun
ları bulundurmak mümkün olamaz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim belediye li
man dairesiyle muhabere eder. Bunlar için de 
her hangi şekli tesbit ederlerse ona göre karar 
verirler. 

TALÂT B. (Ardahan) —• Buradaki kayıktan 
maksat ufak merakibi bahriye, sandal demek
tir. Mavna gibi şeyler olmasa gerektir. Bâzı yer
lerde nehirler, göller vardır. Onların üzerinde 
sandallar var; onlardan almıyacak mısınız? 

VEHBİ B. (Karesi) — Onlar ayrıca gelecek
tir. 

TALÂT B. (Ardahan) — Eğer bunlar dâhil-
se liman dairesi karışmaz diyecektim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Hayır efendim nehir 
üzerindekiler altı aydan fazla işliyorlarsa idarei 
hususiyelere, altı aydan aşağı işliyorlarsa köy 
idarelerine verilmiştir. Aşağıda gelecektir. Bu, 
intizamı temin için konulmuş bir numaradır. 

REİS —• Söz istiyen yoktur. Bir takrir var
dır. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 

12 nci maddenin sonuna berveçhi âti kelime
lerin ilâvesini rica ederim. 

(Bu resim senede bir defa alınır.) 
Muş 

Osman Kadri 

REİS —• Bu teklifi nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate almıyanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınma
mıştır. Efendim, hane kelimesi (han) olarak (ve
saiti nakliyeler) (vesaiti nakliye) olarak tashih 
edilecektir. Tabı sehvi vardır. Binaenaleyh mad
deyi bu şekilde reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'-
ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. —• Belediyelerce fennen yapıla
cak tenvirat ve tathirattan belediye meclisince 
tanzim olunacak tarife dairesinde bir resim alı
nır. 

REİS —• Söz istiyen var mı1? 
KÂZTM VEHBİ B. (Ergani) — Hayır efen

dim, reye koyunuz. 
Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim bu

radaki tathirattan maksat nedir, ne demektir1? 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim meselâ bir 

adamın hanesinden bir hasta çıkar o adam evi
ni tathir ettirmek ister, belediyeye müracaat 
eder ve ,«alâtı fenniyenizle benim evimin tathi-
ratı fenniyesini yapınız» der. Bunu. yaptığı'tak
dirde mukabilinde bir ücret alacaktır. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Selâmeti umumiye 
namına ise esasen buna mecburdur. 

VEHBİ B. (Karesi) —• Sâri hastalık olursa 
selâmeti umumiye namına o vakit vekâleti aidesi 
mecburdur. Bu ma,dde yalnız kendi hesabına 
,evini tathir etmek istiyenlere aittir. Meselâ; «Fa
lan eve kiracı olarak gireceğim; gelip fennî su
rette tathir ediniz» der. Tabiî bu teçhizat ve tat
hir at için ücret alınacaktır. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Onu kimse 
gelip de istemez; zatıâlinizin sözünden şu anla
şılıyor ki, eğer emrazı istilâiyeye ait tathirat 
yapılacaksa bundan bir şey almmıyacaktır de
ğil mi? Bendeniz böyle anlıyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Evet almmıyac ak
tır. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — O halde mad
de kâfi derecede sarih değildir. 

VEHBİ B. (Karesi) — «Ashabının talebiyle 
belediyelerce fennen yapılacak tathirat» deriz. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) —. Öyle yazılır
sa daha iyi olur. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ashabı 
denraemeli, 

VEHBİ B. (Karesi) — «Vukubulacak talep 
üzerine» deriz. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — «Ashabı», 
daha doğrudur. 

VEHBİ B. (Karesi) —• «Vukubulacak talep 
üzenine», dersek maksat hâsıl olur. 

REİS —• Efendim. Başka söz istiyen yok
tur. Encümenden teklif edilen tashih var. «Vu
kubulacak talep üzerine belediyelerce» suretin- • 
dedir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Talep, mut
lak olmaz. Münevver bir kimsenin evi dâhilin
de her hangi, sâri bir hastalık zuhurunda elbette 
talebede^. (Emrazı sâriye neticesi talep vuku
unda) diyelim. 

VEHBİ B. (Karesi) —• O başkadır efendim. 
MUSTAFA B. (Çorum) — Başka ne demek

tir? Hükümet orayı tathire zaten mecburdur. 

VEHBİ B. (Karesi) —• Müsaade buyurunuz 
efendim. Emrazı sâriye vukuunda belediyelerin 

, kuvvet ve gücü yetişmez. Bütün belediye vari
datını buna hasretsek yine yetişmez. Emrazı sâ
riye için siz burada umumi bütçede küllî masraf 
kabul etmektesiniz. Bunu biz hattâ belediyelere 
vazife olarak bile kabul etmedik. Sıhhiye Vekâ
letinin vazaifi m ey anma tahmil ettik ve bunda 
ancak müzaheret kabul ettik. Bu gayet tabiîdir. 
Her hangi evhamlı bir adam (ben burada tathi-
ratı fenniye yaptıracağım.) diye belediyeye mü
racaat ederse yaptırılacaktır. 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Çarşılarda 
satılacak eşya için dezenfekte yaptırılmak lâ
zım değil mi? 

VEHBİ B. (Karesi) —• Ondan da ücret alı
nacak. 

İHSAN B. (Ergani) —• O halde talep üzerine 
deyince anlamıyacak. 

VEHBİ B. (Karesi) —• Belediye vazaifi me-
yanmda efendim. O ayrıdır. Meselâ: Çürük ye
miş ve saire sattırılmıyacak, falan ettirmiyecek. 

REİS —• Efendim başka söz istiyen yok. İlâ
ve edilen, «vukubulacak talep üzerine» fıkrası 
ile onüçüncü maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmi-
yenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 14. —• Meskenlerden maada bilûmum 
binaların önlerine güneş ve yağmurdan muha-
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faza için çekilen tente ve yapılan siperlerden ve 
bunların saçaklarından mevkiinin şerefine göre 
beher metre murabbaı için âzami yirmibeş ku
ruşu tecavüz etmemek üzere senevi bir resim 
alınır. İşbu tente ve siperler her türlü vesaiti 
nakliyenin müruruna mâni olmamak üzere be
lediyenin tâyin edeceği şekilde yapılır ve irtifaı 
sokak zemininden üç metreden aşağı olmaz. 

İşbu resmin miktarını belediye meclisleri tâ
yin eder. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Efendim 
bendeniz zannediyorum ki saçaklarla suni ten
teler birbirine karıştırılmıştır. Saçak; malûmu-
âliniz bir binanın tabiî olan aksammdandır. Ve 
yukarda geçen inşaat maddesine göre esasen 
inşaat ruhsatiye resmine tabi değildi. (Tente, 
sesleri) Ebniyeye aidolan tenteler doğrudan doğ
ruya sokakları işgal eder. Yani ebniyeye aidolan 
saçakları değil... 

Fakat tenteler doğrudan doğruya caddeleri 
tutar, Umuma aidolan bir mahalle sureti husu-
siyede çekilmiş olan tentelere, han, hamam, ma
ğaza ve saireye çekilmiş olan tentelere hasır ve 
tahsis edilmiştir ve tabiî bundan dolayı böyle 
yapılması icabeder. Bunun için buradaki saçak 
kaydı, eğer ebniyenin, saçağı ise doğru değil-
.dir. Yok ona ait değil de doğrudan doğruya arz 
ettiğim gibi suni bir surette çekilen tenteler sa
çakları ise varittir. Bu cihetin tasrihini iste
rim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim. Madde kâfi 
derecede sarihtir zannediyorum. «Bunların sa
çakları» diyoruz. Yani tentelerin saçakları de
mektir. Artık yerlere kadar saçakjarı indiremi-
yecek, bunu kasdettik ve işgal ettiği yerlerden 
- âmmeye ait bir yeri işgal ettiği için - belediye
ye bir vergi verecek. Onu tesbit ettik ve âzami 
miktardır. 

HALİS TURGUT B, (Sivas) — Binanın sa
çaklarına şâmil değil mi? 

VEHBİ B. (Karesi) —• Hangisinin efendim?.. 
Maddeyi okuyorum : 

«Mesakinden maada bilûmum binaların ön
lerine güneş ve yağmurdan muhafaza için çeki
len tente ve yapılan siperlerden ve bunların sa
çaklarından... İlâh.» diyor. Binaenaleyh, Zamir, 
kârînine masruf olacağı için saçak kelimesi ten
telerin saçakları demek olur. Zamir, kârînine gi
der. Ba'idine gitmez. 
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OSMAN KADRİ B. (Muş) — Efendim nu
maralar için bir defa vergiye tâbidir diyorsu
nuz. Fakat maddede her sene alınır diyorsu
nuz? 

VEHBİ B. (Karesi) — Evet. Senevi resim 
alınır. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Bu her sene 
mi oluyor, nasıl oluyor? 

VEHBt B. (Karesi) — Efendim. Belediye 
yaptı ?h bir levhayı satıyor. 

Şimdi saçaklar ve tenteler meselesinde; âm
meye aidolan bir yer belediyeden isticar edili
yor demektir. Binaenaleyh; iearesinin belediye
ye verilmesi mecburidir. Mahiyet itibariyle bu
dur. Sokak âmmenindir. Her sene belediyeden 
isticar eden icarını vermeye mecburdur. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Bu âzami olarak 
25 kuruştur deniyor. Meselâ Beyoğlu'nun en 
mutena ve meşhur bir yerinde bir mağazanın 
önünde on metre murabbaı bir yer işgal eden 
saçak için alman (250) kuruşu bendeniz haddi 
âzami olarak az görüyorum. Binaenaleyh Mah-
mudnasa Caddesinde bir metre murabbamı yet
miş liraya satan belediye için Beyoğlu'ndaki 
on metre murabbaı bir tenteden alman (250) 
kuruş vergiyi az görüyorum. 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Yalnız orayı 
düşünecek deliliz. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Haddi âzami ol
malıdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Âzamiyi tezyide biz 
de taraftarız. Biz çok ölçtük, biçtik. Umuma ka
biliyeti tatbikiyesi olmak üzere bunu kabul et
tik. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Burada 
alınacak vergi, işgal ettiffi yer ölçülerek mi alı
nacak, yoksa tente mi ölçülecek? 

VEHBİ B. (Karesi) — Tentenin metre mu-
rabbaıdır efendim, madde sarihtir. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Maddeyi ay
nen reye vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi-
yenler el kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiş
tir ve onbeşinci maddeye geçilmiştir. 

Madde 15. — Pazar günlerinde ve panayir-
lerde ve meydan ve mezat ve iskele mahallerin
de satıcılar tarafından işgal olunan yerlerin şe
refine göre beher metre murabbaı için âzami 
on kuruşu tecavüz etmemek üzere mahalleri 

"leaalisi belediyesince tanzim olunacak tarifeye 
göre yevmiye bir resim istifa olunur. Yaya kal
dırımlarım veya sokakları her mahallin ve mev
kiin muayyen pazar günlerinden maada günler
de hiçbir vesile ile işgale müsaade olunmaz. 

REİS — Söz istiyen var mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — İzah edeyim efendim. 
Pazar günlerinden maksat; her memleketin, her 
mahallin pazar günleridir. Yani bildiğimiz mu
ayyen Cuma, Cumartesi, Pazar günü değil. Her 
memleketin Pazar günlerinden maada demek, 
yani pazar yaptıkları, pazar kurulduğu günler 
demektir. Malûmuâlileri belediyeler, mahza re
sim alacağız, vergi alacağız diye şehrin, kasaba
nın çarşılarında sair günlerde, yani o memleke
tin pazarı Salı günü kurulursa Çarşamba, Per
şembe, Cuma günü buna müsaade ederler ve 
caddelerde ve sair yerlerde bir ücret mukabi
linde yaymacılar yayılır ve çirkin bir manzara 
hâsıl olur. Meselâ buradan çıkarsınız, Koyunpa-
zarma giden yolun iki tarafında pazarın maa
dası günlerde, her gün dükkânların önüne öte
beri konmuştur. Bunlar, yaya kaldırımı işgal et
tikten maada yolun ortasına kadar da gelirler 
ve caddeyi kısmen işgal ederler. Her mahallin 
pazar günlerini... 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Pazar 
kurulan günleri... 

VEHBİ B. (Karesi) —• Pazar kurulan gün
lere Pazar günü denilir. Panayırları ve meydan 
ve mezat ve iskele mahallerini - mürur ve ubu-
ra mâni olmamak şartiyle - mevkiin şerefine gö
re verilecek ruhsatiyeye tevfikan her gün için 
bir resme tâbi tuttuk. Bu, eskiden beri meriyül-
icraclır. Yalnız yeni bir şey ilâve ettik o da, «Ya
ya kaldırımlarını veya sokakları her mahallin 
ve mevkiin muayyen Pazar günlerinden maade 
hiçbir vesile ile işgale müsaade olunmaz.» fıkra-
sıdır. Malûmuâlileri yol herkesin hakkı taallûk 
eden bir şeydir. Bunu, ne belediye satabilir, ne 
de başka bir kimse ruhsat verebilir. Binaena
leyh; memleketin her tarafında tesadüf edilen 
bu çirkinliği izale için buraya ayrıca bir fıkrai 

ıahsusa koymak mecburiyetindeyiz ve bu mv,, 
buriyet vardır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim. Bizim mem
lekette Cuma günü kadınlar şehrin haricinde 
ve fakat yakınında toplanırlar, öteberi getirir-
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ler ve sırf bir kadın pazarı olur. İyi pazar Cu
ma günü kurulur. Şimdi bunlardan da resim alı
nacak mıdır? 

VEHBİ B. (Karesi) — Evet alınacak, çün
kü o gün oranın pazarıdır. Arzu buyurursanız 
maksadın sarih olarak anlaşılması için madde
ye pazar kurulan günlerinde ve panayırlarında 
diyelim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Tamam efendim. 
MUHTAR B. (Trabzon) <— Müsaade eder 

misiniz ? 
VEHBİ B. (Karesi) —• Buyurunuz efendim. 
MUHTAR B. (Trabzon) — Pazar günlerin

den maada sokakların ve yaya kaldırımlarının 
işgal edilmesini, bu kanunla men ediyoruz. Bi
naenaleyh ; İstanbul Belediyesinin, Mahmudpa-
şa caddesindeki satıcıları menetmesi lâzımgeli-
yor. Şu halde belediye, iki yüz bin liradan vaz
geçecektir öyle mi? 

VEHBİ B. (Karesi) —• Evet vazgeçecektir. 
Ne Mahmudpaşa caddesinde ve ne de Yüksek 
kaldırımda, hiçbir mahalde ve hiçbir memleket
te yol üzerinde kimsenin - belediyenin dahi pa
zar günlerinden maada - hakkı tasarrufu yok
tur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Fakat bunlar, seyyar 
satıcı demektir. Bunlardan Devlet Temettü Ver
gisi alıyor ve ellerine - icrayı sanat için - tezke
re veriyor. Siz bunların icrayı sanat edebilmele
rini menetmekle kendilerine gadretmiş olmaz 
mısınız ? 

VEHBİ B. (Karesi) —• Efendim, seyyar sa
tıcı olan adamların bir taplası olur. Seyyar sa
tıcı bir yerde sabit kalamaz. Adı, seyyar satı
cıdır. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efendim, 
bu ciheti ilâve buyurmanız lâzımdır. «Pazar .«"ün
lerinden maada günlerde , hiçbir veçhile işgale 
müsaade olunmaz.» Çünkü: Bâzıları vardır ki, 
pazar günlerinde olsun, diğer eyyamda olsun 
ötede beride sergicilik yaparlar. Bunlar için de 
bir kayıt sokmak lâzımdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Onları menedeeeğiz. 
MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Pazar 

günlerinde de mi menedilecek beyefendi? 
VEHBİ B. (Karesi) —• Hayır, etmiyeceğiz. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Edilmi-
yeceğine dair bir kayıt koyunuz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Beyim, pazar gün
lerinden maada diyoruz. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Madde nok
sandır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Noksan olan ne? An
lamadım. 

ZAMİR B. (Adana) — Efend;m «Pazar gün
lerinden maada hiçbir suretle seyyar satıcılar 
kaldırımları ve boş yerleri işgal edemez.» buyu
ruyorsunuz. Maddede buna dair sarih bir ibare 
yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Var beyim. Dokuzun
cu sayfada var. Lütfen bakınız, dokuzuncu say
fanın sol tarafında... 

REİS —• Başka söz istiyen yok mu? 
HAMDİ B. (Bozok) — Bendeniz söz istiyo

rum. 
REİS — Buyurun. 
HAMDİ B. (Bozok) — Efendim bendeniz bu 

maddede üç cihet görüyorum. Birisi pazar gün-
' lerinde ve panayırlarda ara yerde (ve) vardır. Di
ğeri yine arasında (ve) olan meydan ve mezat 
yekleri ve iskele mahallerinde (yer) üç defa ge-
çiylor. Dahiliye Encümeninin verdiği izahata ba
kılırsa pazar ve panayır günlerinde satıcıların 
işgftl ettiği mahaller için bu para alınacak. Hal
buki maddeden bu anlaşılmıyor. Bendeniz şöy
le diyorum : (Pazar ve panayır yerlerinde) ve 
(ve) yi kaldırarak (meydan ve mezat ve iskele 
maljiallerindeki satıcılar tarafından işgal olu
nan) madde bu suretle yazılırsa sarih olur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim pazar günü 
başkadır. Eğer Yozgad'da pazar gününe pana
yır deniliyorsa o başka. Pazar başka, panayır 
başka... İkincisi de (Meydan yeri) başka, (iske
le, mezat yeri) başkadır. Bunlar ayrı ayrı hü
kümleri ihtiva ediyor. Bunları ayrı ayrı zikret
mek lâzımdır. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) —• İskelelerde 
yer işgal edebilecek midir? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, iskeleye 
başka memleketten meyva gelir. Orada satılma
sı lâzımdır. Başka çare yoktur. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Meydan, 
mezat ve iskele mahallerinde seyyar satıcılar ta
rafından işgal olunacak mahallerden alınacak 
resim yalnız pazar günlerinde ve panayırda mı 
alınacak? Yoksa başka vakitlerde de alınacak 
mı? 

VEHBİ B. (Karasi) — Başka vakitte... 
AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Fakat baş

ka vakitlerde menediyorsunuz? 
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VEHBÎ B. (Karesi) — Müzayede mahalleri ı 
menedilmiyor efendim; her mahallin pazar ve 
panayır günlerinden maada günlerde meydanla
rı menetmiyoruz. I 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Tahsisan is
tasyon da zikredilse muvafık olmaz mı? I 

VEHBİ B. (Karesi) —• Mezat mahalleri ve 
iskele var ya!.. Kâfi değil mi'? 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — İskele umu
midir. İltibasa mahal kalmamak üzere istasyon I 
da ilâve edilirse daha iyi olmaz mı"? I 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bâzı yerler
de istasyon mahalleri dar olur. Sattırmazlar. 
Meselâ İzmit istasyonunda mezat mahalli yok- I 
tur. Onun için (Mezat mahalleri) tâbiri kâfidir. I 
Yani maksadı temin eder. 

REİS —• Efendim başka söz istiyen yoktur. 
Takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Bu maddedeki âzami on kuruş pek azdır. I 

Yirmi kuruşa iblâğını teklif eylerim. 
Ardahan I 

Talât 

Riyaseti Celileye 
Maddenin son fıkrası hukuku ticariyeyi selb 

ve takyidetmektedir. Bu fıkranın tayyım teklif 
eylerim. I 

Bolu 
Şükrü I 

REİS — Efendim Ardahan Mebusu Talât 
Beyin takririni reyi âlinize vaz'ediyorum. Na
zarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Nazarı mütatlâaya aV 
mıyanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya 
alınmamıştır. 

Efendim Bolu Mebusu Şükrü Bey maddenin 
son fıkrasının tayyım teklif ediyorlar. Bu tek
lifi reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Nazarı itibara almıyanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınma- I 
mıştır efendim. 

Efendim maddenin başında bir tashih var
dır: (Her mahallin pazar kurulan günlerinde) 1 
şeklindedir. Bu tashih ile maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

On altıncı maddeyi okuyoruz efendim. | 

Madde 16. —• Bilûmum dükkânlarla ticari ve 
sınai müessesatm kapılarına sahiplerinin isim
lerini ve müessesenin iştigalâtmı gösterir Türk
çe bir levha asmak mecburidir. Bu levhalarda 
şayet Türkçe'nin gayri lisan ve yazılar ile dahi 
yazılmak istenilirse, yazılacak yazıların gerek 
hacmi, gerek puntu Türkçenin nısfı derecesini 
tecavüz edemez ve Türkçenin altına yazılır. Bu 
suretle talik edilen levhalardan belediye meclis
lerince tanzim olunacak tarifeye göre senevi bir 
resim alınır. Levhalarda Türkçeden gayri lisan 
ve yazı ile olan kısımların beherinden ayrıca 
ikişer kat resim alınır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim maddenin 
sonunda bir fıkra unutulmuş, izah edeyim. «El 
ve duvar ilânlariyle diğer her nevi ilânattan be
lediye meclislerince tanzim olunacak tarifeye 
göre resim alınır.» Meselâ duvarlara tring, kır
mızı horoz gibi ilânlar yazıyorlar. Bunlardan da 
vergi alınacaktır. El ilânlarından da vergi alı
nacaktır. Bu unutulmuştur. 

ZÜLFÜ B. (Dlyarbekür) — Efendim Türk-
çie lisanından başika llisan'la yazı'Unraısi'na cevaz 
veriliyor. Halbuki hiçbir ımeındeikeittie, hiçbir mil
lette kendi lisanından 'başka lisanla yazılma
sına ımüsa'ade edilmez. Yazmak ımleıdburi 'ise lâ-
tiln hurufa'tîiyle Türkçe yazılsın. 

VEHBİ B. (Kafesi) — Efendim eğer biir mâ
ni gömmüyorsanız bıiz buna 'taraftarız. Encü
men bütün orevcüdiyeitiylte yalnız Türkçe yazıl
masına taraftardır. Dediğim gibi eğer bir mah
zur yoksa.. 

HALİS TURGUDB. (Sivas) —Ef-nd 'm ben
deniz de ayını meseleve dokunacağım Zühtü Be-
vefen'di &ym fikre dokundular; Türktiye Türk-
lerimdir.» Burada Türkçe liısiaım caridir. Bundan 
basika bir şey cari olamaz. Bu talkilbettiğiimiz ımiü-
lıiyeıt 'esaslarına d'a mugayirdir. 'Hiiçjbir Devlette 
kendi lisanından başka bir lisanın malaza ka
mlarında, oteller ve saire de kuklam im asma, 
vazılmasma müsaade olunmaz. Onun için yal
nız Türkçe kullanılması lâzımdır. 

REİS — Buyurun Yusuf Bey. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Söy-
liyeoeklerimi arkadaşlar söylediler efendim. 
Yani Türkçe varken diğer meleketlerin hiç
birisinde olmıyan bir suimisali biz niçin de
vam ettirelim. Mademki Türkçe yazıyorlar 
ve cemekânlardan da ne satıldığı bellidir. Ay-
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rica ecnebi lisanlarını, lisanımızın ademikifa-
' yetine kail olarak lüzum görür de kullanırsa 
iki kat yerine beşer kat restim alınmasını tek
lif ederim. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim ec-
nelbi memleketlerinde başka lisanla bu ilâna-
tm vukuu vardır. Hattâ Londra'da, Alman 
Vapur Şirketinin, yani İngiH'ızlere karşı Al
man Vapur Şirketinin ilânı bizim salonun 
nısfı kadardır. Bendeniz Türkçenin altında 
ve pııntu, Türkçe yazılmasının nısfı kadar ve 
iki kat ücret alınarak yazdırılın asını faydalı 
görüyorum. Memlekette, ecnebi:'! erin büsbütün 
yabancı olarak kelimeleri ve bir şey görme
meleri müşkül oluyor. Nitekim Macarlar bun
dan 10 - 15 sene evvel bu usulü kaldırdılar. 
Yani istasyonlarda ve sair yerlerde yalnız Ma
carca yazdırdılar. Birkaç sene sonra bunun 
kabiliyeti tat'bikiyeslîı olmadığını gördüler. Di-
ğ'er lisanlarla da yazı ilâve ettiler. Macar 
lisanını Avrupa'da bilen pek az oldu. Bundan 
başfoa Sırplar, Bulgarlar da ilâve etiler. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Maca-
risan'da tercümanlar vardır. 

MUHTAR B. (Devamla) — Binaenaleyh di
ğer yazıların da yazılması faidedeıı 'hali değil
dir. Böyle olursa belediyelere da âzimi varidat 
hâsıl olacaktır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zoıukuldak) — Beş .mis
li efendim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — On misli 
olsun. 

MUHTAR B. (Devamla) — Başka lisanlar-
daki ilânlarım nısıf pııntu ile yazılmasını ve 

iki kat vergiye tâbi olması taraftarıyım. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Efendim li
sanımızın bayrağımız gibi memleketimizde hâ
kimi olması en (mukaddes bir umdemizdir. En
cümenin 'buna hararetle taraftar olduğu da mu
hakkaktır. Ancak encümenin hayatı ticariye nok
tasından. ihtimal ki, 'bâzı (mülâhazatı olabilir, 
Velibi Beyefendi bu hususatı 'teşrih buyururlar 
mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendenizin 
söyliyeceğkn bir şey yoktur. Biz Kabiliyeti tatbi-
kıyesi'rii böyle görebildik ve imaddcyi bu suretle 
tanzim ettik. Siz miktarını 'tezyit veya tenzil 
ede'bll'irsiniz;. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Efendim 
Beyoğlu'nu çabuk unutan ayınız. Beyoğlu'na gir
diğiniz vakit kendinizi bir -ecnebi 'memleketin
de zannedersin'iz. Fransızca, Rumca, Ermenice 
her tarafta bu yazılar yazlıdır. Bu memleket 
Türk memlcketidir.İlânatm da Türkçe olması 
lâzımdır. Bu bizim hakkımızdır. Hakkı millîmiz 
bunu temin etmiştir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Türkçe ya
zılmak mecburidir. 

HALİS TURGUT B. (Devamla) — Bu mec
buriyeti kabul edeceğiz. Niçin Türkçe yazının 
altına Rumca, Fransızca, Ennıen'ice yazasın?... 
Buraya gelen ecnehiler heyeti um ilmiyemizin 

kaçta biridir ki?.. Menfaatleri varsa neden bu 
ufak külfete katlanmıyorlar? Eğer menfaatleri 
varsa buna tamam'iyle riayet ederler, menfaat
leri yoksa gelmezler. Bendeniz bu hususta ısrar 
öderim efendim. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur, 
Takrirler o'kunacak 

Riyaseti Celileye 

Levhalarda Türkçeden gayrı yazı yazılma
sı doğru değiMlr. Maddenin berveçhl zir ta
dilini teklif eylerim : 

Madde 16. — Bilûmum dükkanlarda ticari 
ve sınai müessesatm kapılarına sahiplerinin 
isimlerini ve müessesenin iştigal âtını gösterir 
Türkçe bir levha asmak (mecburidir. Bu lev
ha1 ardan belediye'meclislerince tanzim olunacak 
tarifeye göre msenevi bir resim alınır. 

İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 

16 ncı maddenin son fıkrasının nihayetin-
deki «ikişer kat» yerine «beşer kat» kelimesi
nin ikamesini teklif ederim. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf 

Riyaseti Celileye 

On altıncı maddenin nihayetine şu fıkranın 
ilâvesini rica ederim : 

«Asılacak lehvalarıın zemini kırmızı, hattı 
beyaz olmak mecburidir» 

Kângırı 
Talât 
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Riyaseti Celileye 

Türkçeden gayrı hiçbir lisanın kullanılma
masını teklif eylerim. 

'Sivas 
Hâlis Turgud 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Ali Rıza 
Beyin teklifi hakkında arz edeceğim. 

Efendim, Heyeti Celileniz her halde kaa-
nidir ve kaani olması lâzımdır ki encümeniniz, 
milliyetinde âzami asabiyet gösterir. (Bravo 
sesleri) bunda hiç şüphe yoktur. 

HÂLİS TURGUD B. (Sivas) — Söylemeye 
lüzum yok Vehbi Bey. 

VEHBİ B. (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim. Bu mukaddemeden sonra burada şu 
şekli kabul etmemize söbep Hükümetin teklifi 
müphemdi ve istedikleri lisan ve şekilde yaz
maları ve hattâ Türkçeyi ilham etmeleri ihti
mali mevcuttu. Biz, Türkçenin ve Türklüğün 
hâkim olmasını göstermek için Türkçeyi balâ
sına yazdıracağız. Puntu iki misil oluyor, ver
gisi de dört misil oluyor. Zahiren iki misli ver
gi veriyor, fakat hakikatte dört mislidir. Çün
kü nısıf puntu ile yazılacak, dört misli olacak 
ve altına yazılacak. Bunu kabul etmezseniz 
korkarım ki nükûl etmek ica'beder ve bizim 
için fena ve ağır bir vaziyet olur. Binaenaleyh 
rica ederim, maddeyi olduğu gibi kabul edi
niz. 

REİS — Ali Rıza Beyin takririni nazarı mü
talâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Nazarı mütalâaya almıyan lüt
fen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınma
mıştır. 

İstanlbul Mebusu Yusuf Akçura Beyin tek
lifleri vardır. İkişer yerine «beşer» kat alınma
masını teklif ediyorlar. Nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo
rum. Nazarı mütalâaya almıyanlar lütfen el 
kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmamıştır. 

HÂLİS TURGUT B. (Sivas) — Mademki 
öyledir. Nısfı dörtte bire tenzil edin. 

REİS — Efendim : Hâlis Turgut Beyin tek
lifleri de Türkçeye kasrı mahiyetindedir. Za
ten Ali Rıza Beyin takriri nazarı itibara alın
mamıştır. Binaenaleyh bunu reye koymaya ha
cet yoktur. Efendim 16 ncı maddenin nihaye
tine bir fıkra ilâvesine dair teklif vardır. 

i (Talât Beyin takriri tekrar okundu) 
I REİS — Encümen noktai nazarını izah ede-
I çektir. 
I TALÂT B. (Kângırı) — Beyaz üzerine Kır-
I mızı yazmak mecburiyeti de vardır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu lehva-
J lah hakkımda Belediye Kanununda da ayrıca 
I bir şey tesibit olunacaktır. Bunların zemini kir-
I zımı üstü beyaz olacak ve tarif dâhilinde yapı-
I lacaktır. Maahaza burada kabul ederseniz olur. 

I REİS — Efendim başkaca madde tertibedi-
1 lecek diyorlar. Bu takriri nazarı mütalâaya 

alanlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edi-
I yorum. Nazarı mütalâaya almıyanlar lütfen el 

kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmamıştır. 
I Efendim maddenin somuna ilâve edilen fıkrayı 
I encümen izah etmiştir. İlâve edilen fıkra ile 
I 16 ncı maddeyi aynen reye vaz'ediyorum. Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın, aksini reye 
I vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal-
I dırsm. Madde kaibül edilmiştir. 
I Madde 17.' — Müvellidürlbuhar kazanlarla 
I alelûmum motorlardan ve imalâthanelerde kul-
I lanılan inbiklerden bir defaya mahsus olmak 
I ve on liradan eksik ve elli liradan fazla olnıa-
• mak üzere belediye meclislerince tanzim olu

nacak tarifeye göre Ruhsatiye Resmi alınır. 
I Kavanini hususiye ile muafiyet ve müsaadata 

mazhar olanlar ve ziraatte kullanılanlar müs-
I tesnadır. 

REİS -— Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka-

I bul edenler lütfen el kaldırsın Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul edil-

I mistir. 
I Madde 18. — Belediye hududu dâhilinde 
I millî ve beynelmilel sergiler hasılatından bele-
I diye hissesi namiyle bir resim alınır. İşbu res

min tâyini miktarı mahallî belediye meclisleri
ne aittir. 

REİS — Bu madde hakkında söz istiyen 
I var mı? Söz istiyen yoktur. Maddeyi aynen re-
I yi âlinize vaz'ediyorum. Ka'bul edenler lütfen 
I el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
I etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen 
I kaibul edilmiştir: 
I Madde 19. — Bilûmum ölçü, tartı ve ölçek-
I lerin belediyeye damıgalattırılması mecburidir. 
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Damga vaz'ı mukabilinde bir defaya mahsus 
olarak berveç'hi âti resim alınır. 

A) Dirhemliklerin parçasından yüz para 
B) Elli okkaya kadar beher kantardan 

yirmi beş kuruş 
P) Elli okkadan yukarı kantarlardan, elli 

okkadan fazlası için heber elli okka ve küsuru 
için on kuruş 

T) . Terazilerin oturaklarından yirmi beş 
ve el terazilerinden on kuruş 

S) Alelûmum basküllerden ve çekilerden 
yüz kuruş 

€ ) Mayiat ölçülerinin beher parçasından 
bir kuruş 

Ç) Hububat ölçeklerinin beher parçasın
dan beş kuruş 

H) Uzunluk ölçülerinin beher parçasından 
beş kuruş 

İşbu ölçü ve ölçekler her sene muayene ve 
balâda gösterilen resimlerin nısfı istifa olunur. 

REİS — Efendim madde hakkında sıöz is-
tiyen var mı? (Hayır sesleri) 19 ncu maddeyi 
aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Kasaba ve şehir kadastrosu
nun yeniden tanzimi veya tarla, bağ, bahçe ve 
bostanların mahallere tefriki muktazi harita
nın masarifi keşfiyesi arsa ve ebniye sahiple
rinden tahsil olunur. 

REİS — Yirminci madde hakkında söz isti-
yen var mı? 

VEHBİ B. (Karesi). — Efendim tefriki ke
limesinden sonra bir (için) kelimesi vardı, bu 
yazılmamış ilâve olunacaktır. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Madde
yi reye vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 21. — Nizamnamei mahsusasına tev
fikan tanzim olunacak icar ve isticar mukave
lenamelerinden belediyeler namına yüzde iki 
resim alınır. 

REİS — Söz istiyen var mı ? 
MEHMED B. (Biga) — Encümen izahat 

versin, efendim. Evvelce yüz kuruşta on para 
idi ve vaktü zamaniyle me'cur ve akaar için 
kontrato yapmıyanlardan üç misli ceza alım-
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ylordu. Binaenaleyh bunlardan da alınması ve 
maddenin tadili icabetmektedir. Encümene ia
desi lâzımigelmez mi ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Anlamadım efen
dim. 

MEHMED B. (Biga) — Evvelce bu; yüzde 
on para idi. Şimdi iki kuruşa çıkarıldı. Me'cur, 
akaar için mukavelename tanzim etmiyenlerden 
üç misli ceza alınırdı. Bu, ne olacak? 

VEHBİ B. (Karesi) — Teklif ederseniz ilâ
ve ederim. 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Âzami de
ğil mi efendim? 

VEHBİ B. (Karesi) — Âzami efendim; on 
paraya, beş paraya kadar da iner. 

REİS —- Efendim 21 nci maddeyi aynen re
yi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 22. — Belediye hududu dâhilinde 
örfen ölçü ve tartı ile satılan bilcümle eşyanın 
toptan satıldığı sırada belediye kile, baskül ve 
kantariyle ölçülüp tartılması mecburidir. Bu
na mukabil belediyece alınacak resmin mikta
rı tartılan ve ölçülen şeylerin satış kıymetinin 
yüzde iki buçuğudur. Örfen ölçü ve tartiye 
tabi olan eşya ikinci defa ve örf harici olanlar 
ihtiyari olarak belediye ölçüsüyle ölçtürülmesi 
ve tarttırılması istendiği vakit bu resim noksan 
olarak alınır. Duhuliye (Oktruva) Resmi tat
bik olunan mahallerde işbu resim alınmaz. 

KEMAL B. (Adana) — Efendim encümene 
çok teşekkür ederiz. Maddedeki ruh ve mâna 
köylünün hukukunu muhafaza etmektedir, ya
ni köylünün bin müşkülât ile meydana getire
bildiği bu malı satmak için hepimiz biliyoruz 
ki birçok şehirlerde, kasabalarda mezar dip
lerinde köşebaşlarmda kefen soyucu birtakım 
adamlar vardır. O zavallı köylüyü orada, yol
da yakalar; şelhre götürür; beşyüz okka ma
lını üçyüze indirir. Kantarın soluna basar, sa
ğına taş takar ve beşyüz okka malı üçyüze in
dirir, noksan yapar. 

ŞÜKRÜ B. (ıBioılu) — O derecede aldamacak 
köylü yoktur. Belediyeye böyle mecburiyet 
koyuyoruz. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Köy
lümün evine, ambarına taarruz ediyor tou. 
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KEMAL B. (Devamla) — Belediye bunu 
tarltııyor ve köylümün hakkı zayi olmuyor, 
maksat budur vıe dolayısıiyle de belediye vari-
«dat temin ediyor. Fakait mesıelenin içerisine 
doğru yürüyecek olursak şekil büsbütün deği
şiyor. Her hangi bir köylü, her hangi bir müs-
talbsil meydama getirmiş olduğu hasılatı tabiî 
olanak şehre getirip satacaktır. Yani belediye
nin hududu dâhiline girecektir. Girdiği vakit 
de meselemin şekli değişiyor. Gelecek, tarttıra
cak: veya beilediyenin ölçeki ile öliçtürecektir. 
Buna mukabil belediye % 2,5 reısittn alacak. 
^ami bir köyün hasılatı umumiyeısi satılacağı 
zaman % 2,5 da belediyeye gidecek. Biz bu 
devairi intihabiyeımıize döndük, köylıüleırimize 
dedik M: «Aşara yüzde ona indiriyoruz» Faıkat 
buraya geldiğimizde yine onikübuçukta kaldı. 
Zateın köylü de inanmadı ya, ona indireceğiz 
dediğimiz vakitte... İnammadılkları gibi çıktı. 
Şimdi fazıla olarak biz de % 2,5 ilâve ediyoırsuz. 
Bu suretle yüzde omıbeş oluyor*. Sonra bumun 
kabiliyeti tatibilkiyesi yo'ktur. Arkadaşlar, son
ra Adana'da pamuk zamanı, gün olur ki, iki 
(bıim araba gelir. İki bin araba gelince sokaklar
dan geçmek imkânı kalkar. Bu iki bin araba 
saatlerce beMlyeeelk mi, pamukları tarttırmak 
için? Bunun imkânı yo'ktur. Zaten belediye 
ufaik bir resim aldığı halde yine köylü buna 
tahammül edemiyoırdu, değil % 2,5 a taham
mül-edecek... Adana'da belediyenin bugün al-
ımuş olduğu varidat yüzde yanım tutmuyor. Yi
ne köylü bundan memnun değildir. Mandalar 
güneşin altında beş saat, altı saat beklemeye 
tahammül' edemez, Belediye kantarı beklene
cek de o mal tartılacak. Bunun imkânı yoktur. 
fSomra yine Adana'da, hesıabediyoruım, Gelecek 
ısene eğer bu kanun tatbik edilecek oluma be
lediye bir milyon lira yalnız pamuktan alabi
lir. Çünkü pamu'k mahsulünü gelecek sene krk 
milyon lira hesabediyoıruz buıgünkü piyasa 
'mucibince... Belediyenin boı kadar zengin olma
sına da lüzum yoktur, zannederim. (Handeler) 
Binaenaleyh çak istirham edenim, bunu şu su-
ırötle halledelim.. İkinci maddedeki (belediye 
ıbududu dâhilimde) ibaresi yerine «şehir ve ka
sabalara ait pazar mahallerinde,..» ki ufak - te
fek mahsulât gider ve oralarda satılır. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Hiç lüzum 
yoıktur. O, daha fena. Sonıra cümledeki % 2,5 
un yarıma tenzilimi teklif ederim. Yüzde ya

rımdan resim alınırsa belediyeler merak etme
sin; yine müthiş bir yekûn tutar. Maddenin 
bu suretle tadilini rica ederim, 

MUSTAFA B. (İzmit) — Hesabınız Ada-
na'ya göre, başka yere göre değil.... 

KEMAL B. (Adana) — Umumidir Beye
fendi. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Olamaz efendim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çoırum) — Tay daha 
iyi. 

Zamir B. (Adana) — Muhterem arkadaşlar 
bu 22 ncıi madde bizim ilân ettiğimiz umdeler
le kabili teıvfik değildir. Ye onun aleyhindedir. 
Biız bütün millete ilân ettik, dedik ka, aşarı 
indireceğiz «hüsnü suretle, milletin menfaatime 
muvafık bir tarzda halledeceğiz» dedik. Bina
enaleyh böyle vadetmişken ve bütün millete 
karşı ilân etmişken maatteessüf görüyorum ki 
bu madde ile % 2,5 daha zammediliyor. Yani 
yüzde onibeşe çıkaırılıyoır. Tasavvur buyurun 
beyler. Belediye hududu dâhiline girmiyen eş
ya olur mu? Her hangi bir kasaba tasavvur 
ederseniz ediniz, muitlafca civaır köyler, karye
ler mallarını gidip şehirde satacıa'klandur, Baş
ka satacak yenleri yofetur, bu yüzden ne ola
cak:? Mutlaka satılan mallardan yüzde ikiibu-
çuğu belediyeye verilecek, bunu köylü verecek
tir ve neticesi de bu olacaktır. Binaenaleyh bıiır1 

defa bu maddemin kabiliyeti tatıbikıyesi yok
tur. Bendemiz encümenin bunu nasıl kabul et
tiğine hayret ediyorum. Zannediyorum -ki, He
yetli Celülemiz bu yirmiikinci maddeyi oıfeur oku
maz bütün meseleye vukuf peyda ettiniz, Uzun 
söylemekle vaktinizi kaybetmek istemem. Ben
deniz maddenin şu şekilde tadilini teklif edi
yorum. Bu maddeden (belediye) kelimesini 
kaldırırız, (Pıazıar mahallelimde) diyecek olur
sak köylünün ve sairemin ufak - tefek getirip 
sattığı pazar yeri olur. O vakit olabilir. Fakat 
bıen büsbütün kaldırmak taraftarıyım. (faika* 
paızıar malhaleırinde) derseniz oldukça bir şekil 
bulunmuş olur. Binaenaleyh maddeyi bu şekil
de kabul etmek doğru değildir. Münasip bifc» 
şekilde tadili için encümene gömderıelim. En
cümen yemi bir şekil bulsun, bize getirsin. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efendiler bu madde 
bize iki şekilde teklif ediliyor. Birisi Hüküme
tin teklifi, diğeri encümenin tadil ettiği şekil. 
Hükümetin teklif ettiği şekille encümenin tadil 
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ettiği şekil yekdiğerine taban tabana zıddır. 
Hükümetin teklifinde elli kuruştan fazla bir 
kıymeti haliz olması lâzım ve perakende satıl
ması şart vıe âzami iki kuruş alınacaktır. 
Kıymetinin yüzde ükiısi, encümenin teklifinde 
ise örfen ölçü ve tartı ile satılan eşya olacak. 
Sonra toptan satılan eşya olacak ve nihayet sa
bit olarak % 2,5 alınacak. Yani âzami olarak 
yüzde ikibuçuk alınacak değil, bu ölçülen ve 
tartılan şeylerin satış kıymetinin yüzde ikibuçu-
ğudur. 

VEHBİ B. (Kaıreısıi) — Rica ederim; kırk-
sekizinci maddeyi okuyunuz beyim. 

ıŞÜKRÜ B. (İzmir) — Pekâlâ, âzamidir. 
Onu da kabul ediyorum. Bu sekilide belediye
ler için varidat arıyoruz ve çıok temenni ederiz 
ki, bu bulduğumuz varidatı mümkün olduğu 
kadar belediyenin bulunduğu şehrin ahalisi 
versin, Sekmesi verisin. Filvaki bir vergi bu-
liuıp da bunu munlhasaran o şıelbir abalisinden 
almanın imkânı oillmadığını bendemiz (takdir 
öderim. Fakat alınan verginin hiç almazsa kıs
mı küllisini o şehirde sakin ve iısttîfa eden aha
liye vermelidir. Bir kere encümen perakende
yi kaldırıp da yerine toptan kelimesini kor 
koymaz bu resimden o şehrin ahalisi istisna 
.etmiş olur. Aşağı - yukarı vaziyet budur. Şe-
ihirde toptan satılan eşya demek, bdühaısısa ih-
ıraeolaınan eışya demektir. Yani köylü tütün ve 
ısaire gibi bilhassa ihracata aüt eşya hazırlıya-
caktır. Bunu da tacire satacaktır. Nahiye be
lediyesi görecek ki, kantar kantar toptan sa
tılıyor, bunun kıymetinden % 2,5 nisbetinde 
ıbir vergi istiyeoektir. Pek .ihtimaldir ki, o eş
yayı alan tacir bunu kazadaki tacire toptan 
satmak mecburiyetinde kalacaktır. İhracat li
manına gidecek, belki daha evveıl vilâyete de 
uğrayacak. Fakat limana gittiği zaman farz 
edelim ki, doğrudan doğruya limana gitmiş
t i r ; daiha seri bir yoldan - o limanın beü/ediye-
m - İzmir, Trabzon her hangi bir liman ise 
toptan eışya vardır diyecek. Binaenaleyh bunu 
bir daha tartacak yüzde ikibuçuğu isteriz diye
cek. Encümen örfen ölçü ve tartı ile satılan 
teısya diyor. Aılelûmum eşya ölçü ile tartı ile sa
tılır, 

VEHBİ B; (Eareisi) — Adedle de satılır. 

ıŞÜKBÜ B. (ıDevamıla) — Encümenin hatı
rına gelseydi sayıyı da kordu, onu unutmuş. 

Çünkü yumurta sayı ile satılır. (Handeler) Bi
naenaleyh; bir kere Hükümetin teklifi olan 
perakende kelimesi kalkıp da toptan kelimesi 
konduğu zaman bilhassa ve bilhassa ihracat 
eşyası,üzerine ağır bir vengi koymuş oluruz ve 
bu yüzde yedibuçuğa kadar çakıyor. Fakat li
manda alınan % 2,5; nahiyede alınan yüzd>e 
ikibuçuk değildir. Limandaki kıymet her hal
de nahiyedeki kıymetten bir miktar fazladır. 
Binaenaleyh onu % 3, - 3,5 da telâkki edebili
riz. Şu halde belediyeler ihracat limanına va
rıncaya kadar, vapura binineeye kadar % 7,5 
tan % 12,5 a kadar bir resim alacak; aşar ola
rak da % 12,5 alıyoıruız. Zaten % 12,5 öteki, 
beriki çalıyor. Binaenaleyh; Belediye Vergi 
olarak encümen bula bula İhracata mütaallik 
eşyayı mı buldu? 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Bu 
kanunlarda müstaihsıil yaşayamaz. 

ŞÜKRÜ B. (ıDevaımıla) — Bendenfeee Hü
kümetin noktai nazari daha muvafıktır ve da
ha mülayimdir. Hükümet diyor ki, elli kuruş
tan aşağı ıdlan eşyadan para almıyacağım. Pe
rakende satılandan alacağım diyor. Perakende 
satılan demek o şelhir halkının istihlâk için 
alacağı eşya demektir, mademki şehir halkının 
istihlâk edeceği eışya üzerinden o şehir beledi
yesi yüzde 2,5 bir vergi alıyor, bu aşağı - yu-< 
karı - kamilen değilse bile - oşehir ahalisi ta
rafından verilmiş olacaktır. Pek ihtimaldir ki, 
şu kaza yüzde iki alınken diğer kaza aJknıyabi-
lir. Binaenaleyh eğer yanubaşındaki kaza veya 
liva bu vergiyi daha hafif alırsa halk eşyası
nı götürüp o tarafta satmak hakkına haizidir. 
Bu halde Hükümetin teklif ettiği şıekilde vâki 
olan bir verginin o belediyenin sekenesini teş
kil eden şehir ahalisi tarafından verilmesi çok 
ağlebi ihtimaldir. Bu vergiyi toptan satılan eş
yadan alamayız ve almamalıyız. Fakat pera
kende satılan eşyadan Hükümetin teklif ettiği 
gibi mademki o şehir halkının omuzlarına o 
şehrin ağır yükü tahmil edilmiş olacaktır. İs
terlerse onlar bu yükü daıha ağır bir şekilde 
kendileri teslbit edebilirler. Bu vergiyi âzami 
kelimesini bırakmakla beraber perakende eşya
ya ve Hükümetin teklif ettiği gibi yüzde ifciye 
hasretmek en mâkull ve mantıkî bir teklif olur. 
Binaenaleyh bendeniz Hükümetin tar i f inin 
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kabulünü ve encümıenin teklifinim reddini tek
lif ediyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim, müzakere ettiğimiz madde yeniden 
ihdas edilmiş ve tasavvur edilmiş bir madde 
değildir. Bugün şu dakikada cani olan Rüsu-' 
mu Belediye Kanuniiyle istifa edilen bir vergi
dir. (lıhtiyanidir sesleri) Hayır efendim, iMi-» 
yaırü değildir. Müsaade buyurunuz. İşte Rüsu
mu Belediye Kanununum 17 nci maddesi : 
«ıŞeıhre ithal edilip mağaza ve dükkân haırıicinde 
ve çarşı ve pazar ve sair umumi ımalhallerlde sa
tılacak mekîlât ve ım-evzunatııı hîni beyi'de -be
lediye kantar ve kile-siyle vezin ve keylolun-
ma'sı mecburidir. Buna mukabil alınacak srfes-
min miktarı mahallî cemiyatı belediyelerince 
tâyin ve 'bir tarifeye raptolunur... ilâh.» Biııa-
enaleyb meselenin esası zaten kavanini mevcu-
detmizde nıevcudolan bir maddeden ibarettir. 
Bunun miktarı muhtelif 'belediyelerde yüzde iki
nin fevkinde ve hattâ beş derecesinde ncsıme ta
bi olmuş muameleler mevcuttur. Hulâsa An
kara şehrinde bu teamül mevcuttur. (Vezin üze
rinden sesleri) Vezin ve keyl her ikisi de efen
dim. Dikkat buyurulduğu 'zaman -gönüleçektir 
ki gerek Hükümet tarafından -gönderilen ve ge-
Tteksıe Encümeni âliniz tarafından tasvibedile-
rek Heyeti Celilenizc arz olunan ımadıdenin ni
hayetinde duhuliye istifa edilen yani Oktruva 
dediğimiz resim istifa edilen mahallerde 'bunlar 
almimıyacaktır. Ne için 'bunu diyoruz ? Efendim 
malûmuâliniz vergiyi gerek Devlet alsın ve 
gerek belediye alsın vergiler iki kışıma mün-
kasemdir. Birisi doğrudan doğruya alman ver
giler, diğeri d>e bilvasıta alman vergilerdir ve 
yine 'Heyeti Celilenizin malûmudur ki, dioğ-
rudan doğruya alman resimler çok varidat -ge-
tirlmieımekle beraber ahaliyi dalha ziyade tazyik 
eder. Çünkü doğrudan doğruya cebinden alman 
vergilerdir. Bu; iltizam 'edilmekle yani ilmi ma
lî bunun, aksini istemekle beraber bunlar ka
biliyeti maliyesi az olan vergi kindir ki, arz olu
nan şekillerdir. Asıl devletlerin, belediyelerin. 
muhtelif müeısŞesatm yüzünü güldüren vergi bil
vasıta alınan ve 'haberi olmadan alınan vergi
lerdir. İşte lef endim; Encümeni âliniz ve gerek 
'Hükümetin Heyeti Celilenize teklif ettiği bu ver
gi de (Oktruva) yani duhuliye vergisi veyahut 
onun şekli kadîmi olan ve muhik -olmak üzere 
itirazı âlilerini celbeden bu vergi de bilvasıta 

vergidir ve 'belediyelerin sırtını takviye edecek. 
vaziyetlerini yükselteciek ve maliyelerini ıslah 
edecek bîr vergidir. 

KEMAL B. (Adana) — Köylüyü de sırtüstü 
yatırır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Efendim müsaade 'buyurunuz. Onu da arz 
edeceğim. Vaktiyle Oktruva şeklinde, yani şeh
rin etrafına belediye idaresince 'bir hudut çizi-
leıiek orada istihlâk edilecek hususata mahsus 
vergi (muttarit ve muntazam surette vaz'edile-
mddiği için ona karşı 'biraz daha kaba olmak 
üzere ve fakat tatbikatı da'ha basit lolmak üze
re 'şu şekil vergi konmuş ve bu vergi T3'30 tari
hinde Meşrutiyet idare tarafından da ihdas edil
memiştir. Öteden beri, hattâ asırlardan beri te
madi eden İktisat Vergisi ve cLa'ha ısair muhtelif 
namlarla alınan vergiler ve 'bu verginin meb-
deidir, menşeidir. Epi zam ad dan beri bu vergi
ler tatbik ediliyor. Ama buyurursunuz ki, bâzı 
yerlerde tatbik edilmiyor, istifa edilmiyor. Za
ten belediyelerimizin hangi yerde kâfi derecede 
vazifesini ifa 'ettiği görülmüştür1? Deımiyorum 
ki, bu husus -sırf belediyelerim k in bir kusuru-
Idur. Bilâkis bütün bu gibi teşkilâtta leisas vergi 
ve varidat meselesidir. Bu gibi belediyelere en 
güzıel eşkâli veriniz, fakat varidat veılmcymiz. 
Bu tabiî ısusuz değinmene benzer, (harabolur, bir 
işe yaramaz. Bilâkis -bunun ımuhaf azası masa
rifi dâi olur. Binaenaleyh vergilerin ikmal edil-
'meme'si dolayısiyle olsun, her ne suretle olursa 
olsun; tatbik edilmemiş ve ihmal edilmiş vergi
ler olabilir. 'Şimdi asıl 'gayemiz Ve Heyeti C-e-
lilenizlden istirbaımımız duhuliye namiyle vergi 
usulünün kabul edilmiesMir ve 'o kaibul edildiği 
anda -bu madde sarahaten tatbik edilmiyevcek-
tir. Çünkü o zaman iki vergi birden lolur. O za
man her bel etliye duhuliye dediğimiz Oktruva 
Kanununu tatbik edip etmemekte muhayyer ol
duğu için canı isterse vaz'ıyed edecdk, canı istense 
vaz'ıyed etmiveeeğ'i için teamülen almakta olduğu 
bu vergiden de kendisini mahrum etmek istemez. 
İşte bu maddenin sebebi vaz'ı bundan ibarettir. 
Yani Okturuva Kanununu koyduğumuz zaman 
bunu koyamayacak, bunu sarahaten söylüyoruz. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Tea
mül yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Vardır efendim ve çok teamül vardır. 
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MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Tea-. 
mül yoktur. Mahsulâtından ayrıca yüzde iki bu
çuk öşür vermek, bu nerede görülmüştür? 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
—• Vardır efendim. Her tarafta teamül vardır. 

ZAMİR B. (Adana) — Bir tane gösteriniz 
efendim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Şimdi efendim Okturuva Kanunu tatbik edil
diği zamanda, arzu buyurulursa bunu da vermez
siniz, kaldırırsınız. 1330 tarihinde zaten kaıbul I 
edilmiş bulunan ve elyevm cari bulunan bir ka
nunun hükmünü ilga buyurursunuz. Bu da eli
nizdedir. Fakat mesele arz etmiş olduğum veçhi- I 
le Okturuva - ki duhuliye diye tercüme ediyo
ruz - duhuliyeye aidolan resimlerin kabul edil
diği anda kaldırılacak olan bu vergi bâzı beledi
yelerin bugün almakta olduğu varidattan mah
rum: edilmemesini teminen bunu muvakkat müd -
det için koyuyoruz. Şimdi buna itiraz ediliyor. 
İlâveten bunu da alıyoruz, şunu da alıyoruz. Bu
na Vekil Bey gayet sarih ve vazıh cevap versinler 
dediler. Evet maalesef muhtacolduğumuz için I 
alıyoruz ve zaruret için alıyoruz ve memleketin 
her hangi bir noktasında içtima etmiş vatandaş
ların kendilerinin ikamet ettikleri beldenin te
rakkisi için, saadeti için 'alıyoruz. (Köylülerden 
alıyoruz sesleri) (Gürültüler) Buna da geliyo
rum. 

Köylülerden alıyorsunuz diye acele buyuru
yorsunuz. Hayır köylüden almıyoruz. Kasabanın I 
içerisinde onu sarf edenden alıyoruz, zatıâliniz-
<den alıyoruz. (Hayır sesleri), (Gürültüler) Ma-
lûmuâliniz bu vergi alındığı zaman okturuva 
şeklinde alınsın. Doğrudan doğruya evzan ve ek-
yal şeklinde alınsın denildi. Bu satılan ve alı
nan malın üzerine yani onun kıymeti üzerine I 
bir kıymet ilâve -etmekten ibarettir. Başka bir -l 
muamele değildir. Ve bu kıymet ilâve edildik
ten sonra nihayetünnihaye onu kim istihlâk eder- I 
se o tediye eder. Onun cebinden çıkar. (Hayır I 
sesleri) I 

MUSTAFA B. (İzmit) — Hayır öyle değil
dir. 

REİS — Efendim rica ederim, müsaade bu
yurunuz. Vekil Bey noktai nazarlarını izah edi
yorlar. Siz de sonra noktai nazarınızı izah eder
siniz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Efendim müsaade buyurunuz. Bu mesele Ok- | 

turuva Kanuniyle istihlâkât üzerinedir. Bilvasıta 
bir resim almayı kabul ederek belediyelerimizin 
maliyesini takviye etmektir. Bu suretle alınacak 
vergi, ne suretle .tahsil ederseniz ediniz nihaye-
tünnihaye müstehlikten alman bir vergidir. Ama 
diyeceksiniz ki biz belediyelerimize, vâki olan is-
tihlâkâttaın resim almak istemeyiz, almazsınız, 
sizi hiçbir zaman icbar edecek bir kuvvet yoktur. 
Fakat belediyeleri eğer terfih etmek isterseniz ve 
takviye etmek istersniz, onlara vergi vermek is
terseniz onun varidatını ancak ve ancak kuvvetli 
olmak üzere şu suretle bilvasıta .alınan vergiler
den alacaksınız. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Köylü
yü batırmak isterseniz yine böyle olmalı. (Sual 
soracağız sesleri) 

REİS — Rica ederim suale, zemin açaeaksa-
nız birçok arkadaşlar söz almışlardır. Onların 
sözünü tevkif etmek lâzımgelir. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendim ben bu 
havaliyi bilmem. Harp'ut vilâyetinde, Malatya vi
lâyetinde, Maraş'ta, Urfa'da, Gaziantep'te bu re
sim yüz para kiyaliye üe satılır, gerek taşradan 
köylü getirsin ve gerek içerden getirilen bilû
mum zehairden yüzde yüz para alınır. Kantar 
iltizamı satılır, kantarın oturafcçıları tartarlar, 
yüzde yüz para alırlar. Diğer ölçülerle de satılan 
şeyler vardır. Belediyeler isterse bunu emaneten 
idare ederler, isterlerse mültezime ihale suretiyle 
verirler. Yani bu madde o usulün yerine kaim 
olmak için yapılıyorsa ona söz yoktur. Yök eğer 
bu ayrı alınacak olursa... 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) -
— Hayır, hayır o yoktur. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Olursa muvafık 
değildir. Sonra belediyenin resmî varidatı da 
kaybedilmiş olur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
—• Beyim, siz bendenizi teyidetmiş bulundunuz, 
aynı fikirdeyiz. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Rüsumu Belediye 
Kanununda kantariye resmi . namiyle bir resim 
vardır. Fakat orada kıymeti esasiyesi üzerinden 
mi alıyorlardı, yoksa keyl ve vezin üzerinden itti 
alıyorlardı? 200 okka buğdaya kırk para alıyor
lardı, şimdi satış fiyatından 2,5 kuruş almıyor. 
nerede bu fark? 

— 69 — 



t : 104 17 . 2 . 1340 C : 1 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
—• Efendim Reşid Ağa buyurdu ki yüz para alı
yorlar, şimdi siz de bir kuruş diyorsunuz, ikisi 
de doğru. Çünkü 1330 tarihli Rüsumu Belediye 
Kanunu bunun miktarının tâyinini mahallî be
lediyelere vermiş. Binaenaleyh bâzı yerde ikibu-
çuk kuruş alınır, bâzı yerde bir kuruş, mesele 
aynıdır. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbakır) — Türkiye'nin hiç
bir tarafında satış kıymeti üzerinden alınmaz. 

DAHİLİYE VEKİLİ PERÎD B. (Devamla) 
— Efendim metreden alsın, arşından alsın, yüz 
okka kantardan alsın, kileden alsın, heyeti mec
muası bir resimden ibarettir, esasen Heyeti Ce-
lilenize şimdi teklif edilen kanun da âzamiyi ih
tiva ediyor. Âzamiyi istediği tarzda asgariye ten
zil etmek belediyenin elinde olduktan sonra 
eski sekim tamamii tatbikidir. 

KEMAL B. (Adana) — Beyim, Rüsumu Be
lediye Kanununun 17 nci maddesiyle bugün tek
lif edilen madde arasında dünya kadar fark var
dır. Rüsumu Belediye Kanununun 17 nci mad
desi pazar mahallerinde satılan köylü malından 
bir kile, Baskül Resmi namiyle bir resimdir. Hal
buki bu kanunda köylünün bilcümle istihsalâtı, 
yani köyde sattığı, şehirde sattığı... 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Hayır beyim, köye aidiyeti yok. 

KEMAL B. (Devamla) — Köylü mahsulünü 
tabiî ne yapacak? Satacak, şehre getirecek, tes
lim edecek. Şehre girer girmez bu resme tabi 
oluyor. Binaenaleyh bütün istihsalâta şâmildir. 
Halbuki Rüsumu, Belediye Kanununun 17 nci 
maddesi yalnız pazar yerlerinde satılan mahsulâta 
aittir. Onun için çok fark vardır. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Reis Bey 
suallerin çoğu söz tarzında oluyor, vakit kaybedi
yoruz. 

ZAMİR B. (Adana) — Vekil Beyefendi bu
yurdular ki, yüzde beş alman kısım da vardır, 
bendeniz bilmiyorum, lütfen bunu izah buyur
sunlar. 

'ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Bendeniz Dahiliye Ve
kili Beyefendiyi dinledim, fakat sözlerinden en
cümenin noktai nazarını müdafaa ettiğini zannet
tim, böyle midir1? Sarahaten soruyorum, encüme
nin noktai nazarına Dahiliye Vekili Bey iştirak 
ediyorlar mı! 

DAHİLİYE VEKlLl FERÎD B. (Kütahya) 
— Efendim zannederim ki, resim itibariyle, biri 
yüzde iki, diğeri de yüzde iki buçuk olmak su
retiyle müşabih şekildedir. 

ŞÜKRÜ B. (izmir) — Cevap sarih değildir. 
Encümenin noktai nazarına Vekil Bey iştirak 
ediyor mu 

DAHİLİYE VEKİLİ FERtD B. (Devamla) 
— Evet efendim iştirak ediyorum. Ne çıkar? Za-
tıâliniz kabul buyurursanız olacak, kabul buyur-
mazsanız olmıyacak, benim iştirakimden ne çı
kar? 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Ona göre soracağım. 
Dahiliye Vekili Bey buyurdular ki, her hangi bir 
eşya üzerine vergi konacak olursa bunu müsteh
likler verecek, encümenin teklifinde şu vardır : 

«Toptan olarak satılan eşyadan yüzde iki bu
çuk vergi alınacaktır.» Şimdi toptan olarak me
selâ tütünlerin üzerine zammedilen yüzde iki bu
çuğu şehir ahalisinden kim veriyor, rica ederim? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERtD B. (Devamla) 
— Şimdi efendim orada, ihtimal ki encümenin 
kabul ettiği maddede toptan tâbirinin bu tarzda 
tefsire de imkânı olmak itibariyle zannederim ki 
doğru değildir. Yani toptan tabiriyle, zannede
rim ufak, tefek perakende suretiyle satılmayıp, 
elinde bir tavuğu, sekiz, on yumurtasiyle gelen
ler hakkında olmayıp buna nisbetle daha ziyade 
miktarda istihlâk edilmek üzere getirilmiş olan 
eşyayı kasdetmişlerdir. Öyle değil mi Vehbi Bey. 

VEHBt B. (Karesi) — Övle efendim. 
DAHİLİYE VEKlLÎ FERİD B. (Devamla) 

— Yoksa fikriâliniz veçhile esasen transit mev
kiinde bir beldeye gelmiş, köyünden çıkmış, o ka
sabaya gelmiş ve ticarete ait mallara toptan keli
mesinin ait ve şâmil olmaması lâzımgelir. 

ALI RIZA. B. (İstanbul) — Şâmildir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERtD B. (Devamla) 
— Şâmil ise tashih ederiz. 

ZAMİR B. (Adana) — Yüzde beş alınır de
diniz, bendeniz bilmiyorum... Lütfen izah eder
seniz tenevvür ederiz. Bu bir. İkincisi müstehlik
ten alman bir vergi dediniz. Bendeniz diyorum 
ki : Müstahsıldan alınan bir vergidir. Çünkü bu
nu zürra pazar mahalline getirip satıyor, biz bo
ğazına sarılacağız, yüzde ikisini alacağız. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Hayır 
sattığı takdirde. 

ZAMİR B. (Adana) — Mecburdur satmaya. 

70 — 



î : 104 17 . 2 . 1340 C : 1 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim 
bu bir meselei hukukiyedir. Yumurta mı tavuk
tan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar nevinden 
bir meseledir. Bunu burada halledenleyiz. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Hot-
behot vergi de tarh edilemez. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu kile, 
Kantar Resmi şimdi değil, bundan on sene evvel 
de memlekette birtakım dedikoduları mueiboldu. 
Bir zaman mecburidir, sonra değildir diye karar
name çıkardılar, nihayet Rüsumu Belediye Ka
nunu - ki elyevm meriyülicradır - bunu halletti 
ve bu şekil hemen oradaki şeklin aynıdır. 

EMİN B. (Eskişehir) — 'Değildir. 

VEHBİ B. (Devamla) — Müsaade ediniz, 
bendeniz söyliyeyim de siz de gelir burada söy
lersiniz. Hemen aynı gibidir. Tadil edilen nokta
ları arz edeceğim ve bendeniz Hükümetin teklifi 
ile encümenin teklifi arasındaki farkı yalnız şek
li tahrirde ve yüzde iki, yüzde ikibuçuk gibi mik
tarda görüyorum. Yoksa Şükrü Beyefendinin 
mecmu kıymeti elli kuruşu tecavüz etmiyen şeyde 
toptan satılan kelimesinin yeri yok. Elli kuruşa 
bir okka fasulye satılıyorsa, bir okka fasulye 
toptan satılmış olmaz. Binaenaleyh fark, tarzı 
tahrirdedir. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Toptanın mânasını 
söyler misiniz1? 

VEHBİ B. (Devamla) — Müsaade ediniz. Bi
naenaleyh buradaki elyevm meriyülicra olan ka
nun mucibince alınmakta bulunan resimlere biz 
burada bir had tâyin ettik. Orada gayrimuay-
yen ve beldelere bırakılmış olduğu ve ihtilâfatı 
mucip bulunduğu için burada haddi âzamiyi tâ : 

yin ettik. Bu haddi âzamiyi çok görüyorsanız ta
dil edersiniz, tenzil edersiniz. Buna söz yoktur ve 
bu, elyevm mer'i ve mevcudolan bir verginin te
madisinden ibarettir. 

MEHMED B. (Çanakkale) — Aynı değil, 
böyle bir şey geçmemiştir. 

VEHBİ B. (Devamla) —• Alınmaktadır efen
dim. Tadil edilen kısımlar iki maddede pazar ve 
panayır mahalleri diyor. Dükkân, mağaza hariç
lerinde satılan... Biz bu.kısımları ref'ettik ve bu
nu köylünün lehine ref'ettik. 

ZAMİR B. (Adana) — Allah, Allah nasıl 
olur? 

VEHBİ B. (Devamla) — Eğer buradan tay
yedersek alacak tacirler, aldatmak için çok iyi 
geliyor. Çünkü tacirler mahalle aralarında şura
da, burada noksan kantarlariyle fukarayı aldat
mak için bu mecburiyetten kurtulmak mecburiye
tindedir ve bu külfetten müteessir olan köylüler 
değil, tacirlerdir. Binaenaleyh bu köylünün le
hinedir. Buradaki toptan maksat gerek köylü, 
gerek kasabalı şehire getirdiği malı meselâ bir 
yük kömür getirir. O memlekette örfen yükle sa
tılır. 'Süz yoktur. Belediye bir şey söyliyemez. O 
suretle satılır. Diğer mahalde örfen kantarla sa
tılır. Yere döküp de okka, okka tartacak değil
dir. Çuval, çuval kantarlayıp satacaktır, köylü
nün lehine olarak belediye kantariyle tartılacak
tır. Bu köylünün, yalnız köylünün değil fukara
nın umumiyetle lehinedir. Çünkü bir oka ara 
yerde oynamış olsa en hasis eşya, kömürü farz 
edelim, okkası beş kuruştur. İşte İzmir'deki 
üzümde de eğer fukara perakende olarak getir
miş ise... 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) —'Toptan, toptan. 

VEHBİ B. (Karesi) — Getiren kim? 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Tüccar. 
VEHBİ B. (Karesi) — Tüccar getirmiş ise 

söz yoktur. Elden fgetirip satıyor. 
ŞÜKRÜ B. (İzmir) — İncir, üzüır^ hepsi ora

da satılır. 
VEHBİ B. (Karesi) — İsterse tüccar olsun. 

Nasıl Mahmud dayının üç çuvalından alıyorsan 
Hasan Beyin veyahut Şükrü Beyin de (100) çu
valından bu resmi alacağız. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Parayı kim verecek? 
VEHBİ B. (Karesi) — İhracedecek olursak 

parayı alan ve satan verir. Çünkü satan adam 
Şükrü Beye aradaki fark olan yirmi parayı ver
diği adamdan hiçbir zaman yirmi paradan veya
hut (40) parayı karşısından almadıkça gözünü 
çıkarır, vermez. 

HÜSEYİN B. (Elâzlz) — Sual soracağım. 

REİS — Rica ederim, izahatı bitirsin. Ondan 
sonra sual buyurursunuz. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Onu bekliyorum. ' 

VEHBİ B. (Karesi) — Burada konulan kile 
ve kantar resmi elyevm mevcudolan bir resimdir. 
Ancak tesbit edilen miktar arz ettiğim gibi köy
lünün ve fukaranın lehinedir. Yalnız köylü değil 
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herkes, ben de tarlamda yetişeni götürür, sata
rım. Hasan da götürür, Hüseyin'e toptan verir. 
Binaenaleyh onların lehine olarak konmuştur. 
Toptan satılırsa tartılacaktır. Tartılmış olarak 
getirmişim. İstediğim gibi döker ve satarım. Ona 
belediye ve saire karışamaz. Kendim getirir, sa
tarım. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Yer bu-
labilirse, yer göstermek şartiyle. 

VEHBİ B. (Karesi) — Havada satacak de
ğil ya... Elbet yerde satacak. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Kenya) — Yer 
kalmadı ki, bir yerde satsın. 

VEHBİ B. (Karesi) — Sonra bunu köylünün 
veyahut satanın cebinden değil, burada maddede 
yoktur, satan ve alan verecek diye. Alelıtlak kıy
metin yüzde ikibuçuğu alınacaktır. Bu memleke
tin örfüne göre satan verirse hesabederek satar. 
Alan verirse hesabederek alır. Bu gayet tabiî
dir. Binaenaleyh eğer miktarı fazla görülüyorsa 
o başka. Bâzı arkadaşlar aşara zamdan bahis bu
yurdular. Bendeniz aşara zammı anlıyamadım. 
Çünkü bendeniz âşarm değil memleketimizden -
beşeriyetin menfaati namına - yer yüzünden kalk
masına taraftarım. Binaenaleyh aşara zam me
selesine bendenizin aklım ermedi. Aşara zam de
mek köylü aşarını ölçerken 'başına dikilip almak 
demektir. Yoksa köylü getirip satacağı sırada tüc
carın oynıyacağı oyuna meselâ kile ile ölçerken 
ölçeği biraz sarsıvermesi ve her sarsıntıdan bir 
av;>.şj kazanması bir köylü için çok büyük bir za
rardır. Bu miktar, onun resim olarak vereceği 
paradan çok yüksektir. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Ma
saldır efendim masal. 

VEHBİ B. (Karesi) — Masal değil, hakikat
tir. Bunlar mütemadiyen ticaret hayatında köy
lü bu suretle soyulmaktadır. Tekrar ederim, 
köylünün lehinedir. Yalnız miktarını eğer çok 
görüyorsanız bunu tadil ederiz. Encümene iade 
edersiniz. Miktarını tesbit ederiz. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Bunu encümene 
isteyiniz. Daha âdilâne bir şekil bulunsun. 

HÜSEYİN B. (Elaziz) — Eeis Bey. Hani ya, 
nerede kaldı bizim sual? 

REİS — Sıra ile söz vereceğim efendim. Sı
rası geldiği zaman sorarsınız. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Mazbata Muharri
ri Bey, kürsüden indikten sonra mı soracağım? 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Usul hak
kında bir kelime söyliyeceğim. Encümen madem
ki maddeyi istemiştir, iadesi zaruridir. 

REİS — Efendim onun hakkındaki usul şu 
dur: Müzakerenin hitamından sonra encümen, 
okunan takrirleri ister. Takrirler okunmadan ve 
mealine muttali olmadan evvel takrirler nasıl is
tenebilir? 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Reis Bey sual so
racağım. 

REİS — Sıranız geldiği zaman sual buyu
rursunuz. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Mazbata Muharri
rinden soruyorum efendim. 

REİS — -Sıranız geldiği zaman sorarsınız, 
Söz vermiyorum. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Başkasmmki yok. 
Yalnız benim sualim var. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim 
bu maddenin köylüyü ızrar edeceği fikriyle He
yeti Celilenizi son derece telâşa düşürdüğü anla
şılıyor. Fakat Belediye Kanununda buna kantar 
ve ölçek rüsumu derler ve zaten hu mevcuttu. 
Zaten şimdiye kadar Heyeti Celileniz bu madde
nin tadilini teklif etmedi. Şimdiye kadar tatbik 
olunuyordu. Yalnız evvelce çarşı, pazar ve pa
nayır yerlerinde, sergi mahallerinde ve bir bat
mandan fazla olan ölçeke tabi, kileye tabi eşya
dan alınırdı. Şimdi bu madde biraz şevlidir. Be
lediye hududu dâhilinde satılandan almıyor de
niyor. Ankara'nın belediye hududunda bağlar da 
dâhildir, çiftlikler de dâhildir. Oralarda satılan 
mallardan bir batmandan fazla eşyasını köylü 
arkasına alarak şehre gelecek, buranın belediye
sine getirecek «ben bunu komşum Ali ağaya sat
tım, tartın» diyecek. Bu mümkün değildir. Mer
kezde belediyenin bulunduğu yerde çarşı, pazar, 
panayır ve sergi yerlerinde satılan eşyadan bir 
batmanı tecavüz edenler belediye kantariyle tar
tılır, teamül de böyledir. Bunda da belediyeler 
yüzde ikibuçuk resim alır. Bu resim de zaten âza
midir. Tatbikat böyle olduğu gibi köylü de böy
le alışkındır. Bu, bayiden alınır. Alandan alın
maz, satandan almır. Mamafih bu resmi köylü
ler ekseri vermez. Resmi verenlerin ekserisi tüc
cardır. Köylülere ait değildir. Köylüler yalnız 
odun satarlar. Bunu tarttırmaya mecburdur. Çün
kü onu belediye kantariyle tartmazlar. Yalnız 
köylü fazla yağ getirirse bunu kantar, kantar 
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tartar. Zaten bir batmandan fazla olmazsa bele
diye kantariyle ölçtürmeye mecbur değildir. Ben
deniz bu hususta takrir verdim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu maddeyi encü
mene veriniz. 

REİS — Müsaade buyurunuz rica ederim. 
Encümene verilmesinin usulü şudur. Müza
kerenin kifayeti kabul edilir, takrirler oku
nur. Ya takrirler reye vaz'edilmeden evvel 
ister, o zaman reye vaz'edilmez, yahut reye 
vaz'edülddkten sonra nazarı mütalâaya alman 
takrirle gider. Binaenaleyh takrirler okunma
dan encümenin istemesi manasızdır. Efendim 
kifayeti müzakere teklifi vardır. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Ki
fayeti müzakere aleyhinde söz üjstiyorum. 

HÜSEYİN B. (Elâzığ) — Reis Bey bizim 
sorumuz, sualimiz ne oldu? Söz istemiştim. 

REİS — Kifayeti müzakere kabul edilmezse 
bütün arkadaşların sözleri mahfuzdur. Sizin de 
sözünüz mahfuzdur Hüseyin Bey. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — 
Efendim buraya çıkmak için mutlaka bu usulü 
tutmak icabediyor. Evvelce de birkaç defa 
söz istedim. Söz geleceği sırada kifayeti mü
zakere ile hakkı kelâmım gasbediıliyor. Bi
naenaleyh esas hakkında söz söyliyeceğim. 
Yoksa usul hakkında söz söylemek için buraya 
çıkacak değilim. 

REİS — Müsaade buyurur musunuz? Ki
fayeti müzakere hakkında mı söyliyecseksi-
<niz, yoksa esas hakkında mı? Yani Nizamna
meyi tadil mi edeceğiz ? 

MEHMET FUAD B. (Kastamonu) — Nizam
name! Dahilîye iataatsizlik etmiyorum. Tadil et-
miyeceğiz ve ona itaat ediyorum. 

REİS — Size kifayeti müzakere aleyhin
de söz verdim, siz Nizamnamenin tadilinden 
bahsediyorsunuz. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Ni
zamnamenin tadiline ne hacet vardır? Müza-
'kerenin ademikifayesini söyliyeceğim. (Söyle 
sesleri.) Kabul ediyor musunuz arkadaşlar? 
Müzakere kâfi değildir delâille söz söyliye
ceğim. Kabul 'edecek: misinliız? (Söyle sesleri) 
Kifayeti müzakere aleyhinde söylüyorum. 
Kâfi değildir diyorum. 

REİS — Nizamname hakkında söylüyorsu
nuz. Kifayeti müzakere aleyhinde söyliyece
ğim diyorsunuz. Esas hakkında söz söylüyor-
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sunuz. Halbuki, kifayeti müzakere' aleyhinde 
sözünüz vardır. Fakat Nizamnamed Dahilî 'hak
kında söz yoktur. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Efen
diler müzakere kâflii değildir. Çünkü mesele 
tenevvür etmemiştir. Arkadaşlar diyorlar 
ki aşar (% 12 den % 15) e çıkıyor. Bunu 
müstahsil vermiyor diyorlar. Bunu ne ile is
pat ediyorlar. Ankara'da meselâ bir çiftçi 
aşar beiâsiyle bir senelik sâyi mahsulünün 
yüzde altmışını Hükümete vermiş (Kifayet 
aleyhinde mi sesleri) ve dişinden artırdığını 
on kile zahiresi kalmış, bunu da satmak için 
şehire gidecek tarla kendinin, ambar kendi
nin, ölçek kendinin, çiftlik kendinin, bunu 
ölçtürmek için belediyeye gidecek ve onda 
yüzde iki buçuk resim verecek, bu aşardan 
yüzde iki buçuk olmuyor da ne oluyor? Bir 
memlekette halkın tahammül edemiyeceği ver
giler tarh r e teklif -etmek memlekete muzır-
dır 'efendiler. Mamafih mesele tenevvür etme
miştir. Her halde müzakereyi kâfi görmteme-
nizi rica ederim. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere tak
rirleri vardır, •okunacak : 

Riyaseti Oelileye 

Müzalkere kâfidir. Maddenin encümene iade
sini teklif ederim. 

Ergani Mebusu 
Kâzım Yehbliı 

REİS — Efendim evvelâ kifayeti müza
kereyi reye vaz'edeceğim. Tadil takrirleri 
okunduktan sonra encümen maddeyi talebe-
derse reye vazetmeden takrirlerle beraber 
vereceğim. Talebetmezise reyinize vaz'edeceğim. 
Müzakerenin kifayetini kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsınlar. Kabul buyurmıyanlar 
lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Maddeyi encü
men talebetti efendim. 

REİS — Efendim takrirler okunacak. Okun
duktan sonra encümen talebeder. Okunmı-
yan ve anlamadığı bir şeyi encümen nasıl ta
lebeder rica ederim ? 

Riyaseti Oelileye 

Belediye hududu dâhilinde kâin pazar 
mahallerine gelecek bilcümle eşyanın toptan 
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satıldığı sırada belediyeler baskül ve kantar- I 
lariyle ölçülüp tartılması ve alelûmum hubu
batın belediye küehanesinde tekyil 'ettirilmesi 
mecburidir. Buna mukabil belediyece alınacak 
resmliın miktarı hububattan (maadasında kıyme
tinin yüzde ikisi ve hububat yüzde biridir. Bu 
resliım eşyayı .alandan istifa olunur... llâhara su
retinde tadilini teklif eylerim. 

17 . 2 . 1340 
Bolu 

* Şükrü 

Riyaseti Celileye 

Yirmi ikinci maddenin berveçhi âtiiı tâdi
lini arz ve teklif 'eylerim. 

örf en ölçü ve tartı ile satılan bilcümle .eşya I 
çarşılarda ve pazar ve panayır ve sergi mahal- | 
lerinde satıldığı sırada ve altı okkayı tecavüz 
ettiği takdirde belediye" baskül ve kantariyle 
tartılması mecburidir. Buna mukabil belediyece 
bayiden alınacak resmin miktarı tartılan şey
lerin satış kıymetinliin âzami yüzde iki buçuğu
dur. örf en ölçü ve tartıya tâbi olan... İlâh. 

Bozok 
Ahmet Hamdi I 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey usulü mü
zakere hakkında söyliyeeeğim. 

REİS — Takrirler okunduktan sonra söy
lersiniz. 

RAGIB B. (Kütahya) — Okunması lâzım 
olmıyacağına dair arzı malûmat edeceğim. Ni
zamname sarihtir. Nizamnamenin 61 nci madde
sinde «Birinci ve ikinci müzakerenin cereyanı 
esnasında takdim 'olunan tâdilnamenin encü 
menlere havalesini encümen namına Mazbata I 
Muharriki taleb ederse verilir.» 

REİS — Takrirler Okunmamıştır, efendim. 
RAGIB B. (Devamla)—Müzakerenin esna

yı cereyanında. I 

REİS — Rica ederim, müzakerenin esnayı I 
cereyanında takrirler okunursa, takrirler he- I 
nüz tamamen okunmamıştır. Şimdi takrirleri \ 
okumakta devam ediliyoruz. 

Riyaseti Celileye 

Yirmi ikinci maddenin tayymı teklif eyle- I 
rim. 

Erzurum 
Cazım I 

I Riyaseti Celileye 

I Yegâne sanatımız çjiıftçili'k olduğuna göre 
istihsalâtı ziraiye fiyatlarını tezyit ve mahsulâtı 
hariciyeye karşı rekabeti izale eden her nevi 
yeni vergiler inkiışafatn iktisadiyemiz'e mâni 
olacağından şehirlere vürudedecek hububatın 
behemehal belediye baskül, kantar ve kilele-
leriyle tartılıp ölçülmesi mecburiyetinin bu 
maddei kanuniyeden kaldırılması ve mecbu
riyetim yalnız pazarlara getirilecek mevada 
hasrü tahsisi mütalâasmdayım. işbu maddei 

I 'kanuniyenin ona göre tadili için encümene ia-
I desini arz ve teklif eylerfilm. 

İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 

Bu madde şehir ve kasabaları imar ile ka
saba halkını müreffeh yaşatmak ve aynı za
manda köy halkını da büyük bir külfet altına 
almaktan ibarettir. Binaenaleyh muvafıkı ma-
delet olmıyan alşbu maddenin tamam'en tayyı-
nı talep ve teklif ederim. 

I Konya 
I Mustafa Feyzi 

Riyaseti Celileye 

22 nci maddenin şu suretle tadilini teklif 
ederiz : 

(Belediyece alınacak resmin miktarı tar
tılan ve ölçülen şeylerin beher yüz okkasm-

I dan yüz paradır.) 

Zonguldak Kastamonu 
Yusuf Ziya H a l d 

Riyaseti Celileye 

Yirmi ikinci maddenin berveçhi zır tadilini 
teklif eylerim : 

I (Belediye hududu dâhiilinde örfen Ölçü ve 
I tartı ile satılan bilcümle eşya ve zahirenin 
Y toptan satıldığı sırada belediye kile, baskül ve 

kantariyle ölçülüp tartılması ihtiyaridir. Bu
na mukabil belediyece alınacak resmin mlüktarı 
tartılan ve ölçülen şeylerin satış kıymetinin 
yüzde birlidir) suretiyle tadilini teklif eyle-

I rim. 
Maraş 

I Tahsin 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. 
İşbu maddenin kabiliyeti tatbikıyesi yok

tur. Tekrar aşara yüzde iki buçuk zamme
diyoruz ve bu ise ilân ettiğimiz umdeler hi-
lâfındadır. Tekrar encümene iadesiyle kahili 
tatbik bir ş'ekilde maddenin tadilen Heyeti Ce
lileye arzını teklif ederim. 

Adnan 
Zamliır 

Riyaseti Celileye 

•Kabiliyeti tatibikıyesi olmıyan yirmi ikinci 
maddenin tayymı teklif eylerim. 

Ordu 
Hamdı 

Riyaseti Celileye 

Yirmi ikinci maddede «Belediye hududu dâhilin
de» ibaresi yerine «ş'ehir ve kasahalara ait pa
zar mahallerinde» cümlesinin vaz'ı ve alınacak 
yüzde iki buçuk resmin yarıma tenzili suretiy
le maddenin tâdilini teklif eylerim. 

Adana 
Kemali 

Riyaseti öelileye 

Yirmi ikinci maddenin berveçhi ati tâdilini 
teklif ederim : 

Madde — Belediyenin mensubolduğu kasaba 
veya şehir içinde Örfen ölçü ve tartı ile satılan 
bilcümle eşyamın toptan satıldığı sırada belediye 
kile, baskül ve kantariyle ölçülüp tarttırılması 
ihtiyaridir. 

Buna mukaibil belediyece alınacak resmin mik
tarı tartılan ve ölçülen şeylerin satış kıymetinin 
yüzde biridir, icabına göre tekrar tarttırılması 
istendiği vakit bû resim nısıf olarak alınır. 

Amasya 
Rıza 

Riyaseti Öelileye 

Yüzde iki buçuk bilhassa ihracat eşyası üze
rinde rekabet noktai nazarından gayrikabili ta
hammül bir vergidir. Bu noktai nazardan bu 
haddin âzami yüzde bire tenzilini teklif eyle
rim. 

Karahisarı Şarki 
ismail 

Riyaseti Celileye 

Miadde noksandır, ihtiyacı tatmin edecek 
mahiyette tanzim edilmemiştir. Encümen mazba-
'ta Muharriri Bey de talebetmiştir. Binaenaleyh 
maddenin encümene iadesini teklif eylerim. 

Karahisarı Sahi'b 
Kâmil 

Riyaseti Celileye 

Maddenin, berveçhi zir tadilini teklif eyle
rim : 

Pazar yerlerinde ihtiyacatı mahalliye için 
kantar, kile ile ölçülüp tartılan ve satılan eşya
dan yüzde yarım belediye resmi alınır. Beynet-
tüccar toptan satışlar ve sevkiyat ihtiyaridir. 

17 . 2 . 1340 
Eskişehir 

>Emim 

Riyaseti CeMeye 

Maddedeki resim miktarının (yüzde bir) e 
tenzilini teklif ederim. 

Zonguldak 
Halil 

Riyaseti CeMeye 

22 nci madde en ziyade zürram zararın is
tihdaf ettiğinden tayymı teklif eylerim. 

17 . Şubat 1340 
Çanakkale 

Mehmed 

RElS — Bu takrirlerle maddeyi encümen 
istiyor mu? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim manasız 
olmazsa istiyor. 

REİS — Efendim tay tekliflerini, tadil 
ttekliflerina! encümen istediği için okunan tak
rirlerle maddeyi encümene veriyoruz. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Reis Bey, ° sual 
sordum, söz sırasıdır, sual sırası değildir 
diye söz vermediniz. Söz sırası geldiği vakit 
sözünüze cevap verecektir dediniz. Sualime ce
vap Verdirmediniz. 

REİS — Heyeti Celile müzakereyi kâfi 
gördü. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Kâfi görmezden 
*evvel söz istedim ve söz sıram geimiştd), söz 
vermediniz, 
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BEİS — 23 ncü maddenin müzakeresine ge
çiyoruz efendim : 

Madde 23. — Deve, manda, beygir, mer
kep ve ester ile hayvanatı bakariyenin geçit 
ve içtima ve pazar mahallerindeki alım ve 
satımından satana aidolmak üzere âzami yüzde 
iki buçuk resliim alınır. Bu resmin miktarını 
belediye meclisi tâyin eder. Belediye hududu 
dâhilinde her nerede olursa olsun pazarlık ve 
simsarlık suretiyle vükubulam alım ve satım 
muamelâtı da bu resme tabidir. Belediye hu
dudu dahilindeki pazar yerlerinde ve çarşı ve 
sair mahallerde satılan koyun ve keçilerin be
herinden bir kuruş resim alınır. Kurban za
manında kurbanlık için satılan ağnam bu 
resimden müstesnadır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 

İHSAN HÂMÎD B. (Ergani) — Hüseyin 
Bey söz İstiyor. 

REİS — İhsan Bey rica ederim. Eğer Ri
yasetin vazifesini siz yapacaksınız Celseyi ta
til edeyim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim yirmi üçün
cü maddede «deve, mamda, beygir, nıeırkep ve 
•eslter ile hayvanatı bafeariyemim geçit ve içtima 
ve pazar muhallerindeM alım ve satımından sa
ltama aidolmuk üzene âzami yüzde ikü buçuk re
sim. alınır. Bu resmim miktarımı belediye meclisi 
tâyin eder. Belediye hududu dâhilinde her ne
rede olunsa olsun pazarlık ve simsarlık suretiyle 
vukuibulaın alım «atım muamelâtı da bu resme 
'tâbidir» deniyor. Şimdi .meselâ blzıiim Bolu'da 
Salıpazarı -derler bir pazar vardıır. Fakat bele
diye hududumdan 'hariç, kezaflıik Reşadiye paza
rı derler, orada da alım satım ollur. Bunlar na
hiye me'rlkezi falan değildir. Ufak 'köylerdir. 
Oralarda bayvanult alım satımı olur. Bunların 
resmini 'kim istifa edecek? Belediye mli, yoksa 
'belediye hududu haricindeki nahiyeler ani? Be
lediye, kemdi hududu haricinde oılamllaı-dum re
sim alacak mıdır, almuyacak mıdır? (Alaımıya-
calk, -alacak sesleri) 

REÎS — Rica ederim, müsaade buyurumuz 
hatiip 'izahatımı ikmal etsin. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Pazarlardan resim 
alınımıyaeuksa tamamen belediye hududu dahi
lindeki hayvan satışları mücavir olun pazarlara, 
yani ikişer, üçer saat mesafede olun pazarlara 
intikal <eder. Binaenaleyh bu ıresımin ziyamı mu-

eibolur. Bu düşünülecek bir meseledir. Bu ciheti 
encümen mutlaka izah etmek lâzımgelir. Bele
diye hududu dâhilinden maada hariçte bulunan 
pazar muhallerinden resim alınacak mıdır, alın
dığı zaman bu resim nereye aidolacaıktır? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Ef emdim Belediye 
Rüsumu Kamunu müzalkere ©dilirken bidayetim
de bilâmünuıkaşa heyeti umumiyeslnden madde
lere geçildi ve bundan Heyeti Oelileniizin şu fik
ri ıtezahür etti M, belediy elerimizi ikdar etolek, 
onlara yeniden varidat bulmak, onları canlun-
dımmak matlubu âlileridir. Şimdi okumam bü 
maddede - hepimiz hu Miemlöketin evlâdı ve alış 
verişi içinde bulunduğumuz için - pdkâlâ biliriz 
ki, aynem eski maddedir. Mevcut vergiyi me ten
zildir, ne 'tenkistir ve ne de tadildir. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Da
varlardan... 

VEHBÎ B. (Karesi) — Müsaade buyurun 
efendim. Bendemiz ıbiltireyim de sonra arz eder
simiz. Herkes söz söylerse sonra burada müzaike-
re cereyan edem'ez. Her fertle gürültü olursa na
sıl olur somra? Deve ve beygir ve ımerkep ve es
terin ve hayvanatı baikuniyenin geçit, içtima ve 
pazar mahallerindeki alım - saltımlarımıdam bayie 
aidolmaik üzere yüzde ilki buçuk resim alınır. Şe
hir dâhilinde her nerede olursa olsum pazarlık 
ve simsarlık suretiyle vükubulan allım ve satım 
ımuıamelâtı da bu ıresm'e 'tâbidir. Bu, elyevm tat
bik olunam ve 1330 da çıkan bir ikamumun tatbi
kimden başka bir şey değildir. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Kati
yen memlekette öyle bir şey yoktur. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Rica ederim hoca 
efendi. Bu bir kanundur. Bu kamumu taıtbilk edi
yoruz. Bizim burada bilâkis şimdi bir iyilik du
lla mrdıır. Burada âzaımi oluraik yüzde iki bu
çuktur. Esiki kanunda ise bü iki »buçuk haddi 
âzaım -değildir. Bu kamumda haddi azanıdır. Ya
ni biz bu ıresimde 'tenzilât yapıyoruz. Tezyidettıi^ 
ğilmliz bir şey yolktur ve muhallerime ' salâhiyet 
veriyoruz. Rica ederim, her kanun bilhassa me-
riyüliera olan kısım Ve maddelerde safahati mü
nakaşa olsun için müzaikere 'edilirse kanunlar 
injtaeediiemiez. Bıelediye yalnız belediye hududu 
dahilindeki' pazar yerlerinde ve sair muhallerde 
onbeş liraya kadar satılan koyundan (tanzifat 
mukabili olarak asgari kırk para -alınacaktır. 
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MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Bir 
koyun sen/ede iki vergd ile mükellef bir koyun
dan iki poıst çıkar ımı ? 

VEHBÎ B. (Devamla) — Efendim şimdiJkü 
usul ile bir koyundan seiksen tanle post çukarıyo-
:ruz. Bu kasabada gelip yaptıikilan süprüntüye 
ımulkabil vereöeıkli&r1! kıdk para ücrettir. Bunlar
dan beş liraya kadar olanlardan bu ücreti tlan-
zifaıt asgari yirmi paraya iniyor. (Gürültüler) 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Efen
dim biniyorsunuz iki.... 

VEHBİ B. .(Devamla) — O halde, «iz bitirin 
sözünüzü bendeniz sonra söylerim. '(Gürülltü-
ler) 

Efendim memiliekertimizde beş liradan aşmağı 
bir 'koyun da yolk, haıttâ bir kuzu da. Bunlar
dan âzami kırk para aTınaoak, 'mıahalllî belediye
leri, onparaya indineiblilir, iıkiparaya dıa indire
bilir. Bunu da nazarı dikkati âlinize vazederim. 
Belediyenin tanzifat namı altımda alaeağı bu rü-
ısuımu şundan almaşım, bumdan klimasın diyoruz. 
O halde bııarlkalıım ve demin de arz ettiğim veç
hile bu kanunu müzakereye lüzuım yok. Şu ve
sile ille anlaşıldı 'ki, galiba belediyenin simidi al
dığı da edimden gidecek, zira vaziyet gittikçe o 
şıeJkle giriyor. Rica ederim, hoı mıadde yine eski 
m'addedir. Aynen kabul 'edüMn ve hattâ halkın 
»lehimedir. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Efendiler 
bu maddenin yukarı kısmının heyeti umumiyesi-
ııi okuduğunuz zaman yeniden bir vergi konu
luyor zannedersiniz. Halbuki hiç öyle değildir. 
Vehbi Beyefendinin buyurdukları gibi esasen 
mevcudolan vergiye âzami kaydının ilâvesi su
retiyle tenzili cihetine gidilmiştir. Bu kanunu 
yaparken belediyelere varidat temin edilmek 
maksadı düşünülür gibi o maksattan da rücu 
edilmiştir. Yani burada encümen mürteci' ol
muştur. Eğer bu maksadı temin ederek bele
diyelerin hakikaten memlekette ümran vücuda 
getirmesini arzu ediyorsak zaten mevcudolan 
bu vergiyi aynen kabul etmek ve hattâ âzami 
kaydını ref'etmek lâzımdır. Yalnız burada en
cümenin ilâve ettiği bir kısım var. O da pazar 
ve çarşı ve sair mahallerde satılan koyun ve ke
çilerin beher adedinden birer kuruş. Beyefen
diler bu istiksar edilecek bir şey değildir. Ko
yun ve keçilerin şehir içinde bilhassa pazar ma
hallerinde mevcut telvisatı kırk para ile değil 

yüz kuruş ile de temizlenemez. Yalnız meselâ 
Mehmed Beyefendinin hakkı vardır. Ağnam Res
mi mevcuttur. Tabiî koyun ve keçilerden Ağ
nam Resmi alınırken.. (Zebhiyye Resmi sesleri) 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Zeb
hiyye Resmi de var. 

HALİS TURGUT B. (Devamla) — Malûm 
efendim, bu rüsum alınırken ayrıca bir resim 
ilâve olunmaması ve bunun ayrıca telâfi edil
mesi arzu ediliyor. Fakat bunun miktarı pek 
az olduğu için ve esasen yine burada Cemiyeti 
Umumiyei belediyeye bir hak verildiği için mu
hitine göre kırk paradan aşağıya düşmesine im
kân vardır. Bunun için maddedeki âzami kay
dının ref'edilerek resmin eski halinde ipka edil
mesini ve maddenin kabulünü teklif ediyorum. 
Kabul edilmesini rica ederim. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim bu mad
denin ahkâmı zaten Mazbata Muharriri Beye
fendinin buyurdukları gibi elyevm tatbik edil
mektedir. Bilmiyorum, belki bâzı yerlerde tat
bik edilmiyor ki o halde de kanun tatbik edil
miyor demektir. Burada tesbit olunan şekle gö
re resim kıymet üzerinden alınacak. Halbuki 
bendenizin hatırımda kaldığına göre bu, hay
vanatın re'sine göre tâyin edilmiş bir tarife üze
rinden alınır bir resimdir. Bunun kıymet üze
rinden alınmasında birçok mahzurlar gördüm. 
Bir defa resmi noksan vermek için aşağı bir kıy
metle satılmış göstermek gibi ahaliyi nevema 
yalana teşvik gibi bir şeydir. Bunun için adede 
kalbetmek daha iyidir. Sonra, kurban zama
nında kurbanlık için satılan aznam bu resim
den müstesnadır deniliyor. Buna hiç akıl erdi-
remedim. Malûmuâlileri kurban kesmekle şer'-
an mükellef olanlar zenginlerdir. Fakirin ma
lını aldıktan sonra bahusus belediye gibi umuru 
hayriyeye muavenet etmekle, çalışmakla ve 
şehri tanzim ile, imar ile, ihya ile mükellef 
olan bir daireye kurbanla mükellef olan ağni-
yanin teşrik edilmemesi zannederim ki muva
fık değildir. Bendeniz son fıkranın tayymı ve 
bu resmin tarife üzerinden alınmasını teklif ede
rim. Takririm de derdesti takdimdir. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Beye
fendi birçok mahaller vardır. Onlar şehre ve 
kasabaya hayvan getirmezler ve köylerden şu
radan buradan toplarlar. Davar olsun, inek ol
sun, öküz olsun hayvanlarım yaylalara götürü
yorlar. Otlakiye olan yerlerde satıyorlar. Bu, 
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hayvanlar oralarda satıldıkları zaman bunlar- I 
dan resim alınacak mı? 

YEHBİ B. (Karesi) — Tabiî efendim: 
SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Ama 

oraları belediyenin hududu haricindedir. , I 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim onları da 
bırakmadık, Köy Kanununda vardır. Bu gibi- I 
ler köy derneklerine vereceklerdir. I 

BEİS — Şükrü Beyin suali vardır, Vehbi Be
yefendi. I 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Hayır efendim sua
lim yok, söz istedim. I 

REİS — Buyurunuz Halis Bey. I 

HALİS TURGUT B. (Sivas). — Efendim 
burada geçit ve içtima mahalleri kaydı vardır I 
ve bu kayıt da Sudi Beyin noktai nazarıdır. Su- I 
di Beyin buyurdukları içtima mahalleri olduğu 
için orada satılırsa belediyeye vermekle mükel- I 
lef tir. Köy derneklerine bir şey kalmaz. Bura
da maksut nedir? İzah buyursunlar. I 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim geçit ve 
içtima mahallerinden maksat belediye hududu 
dâhilinde olanlardır. Belediye hududu gelecek I 
Belediye Kanununun birinci maddesinde arz edi
leceği veçhile arazisi, bağları ve derelerinden I 
ve sabit noktalardan geçen mecmuanın heyeti I 
umumiyesidir. Binaenaleyh eskiden olduğu gibi 

* yalnız kasabanın hududu değildir. Pazar yeri I 
onun kenarında ise oraya köy hududu gelecek- I 
tir. Yani münhal yer kalmıyacaktır. I 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Efen
dim oralarda esasen toptan ve külliyetli surette I 
satılır. Bu büyük bir zayiattır. I 

VEHBİ B. (Karesi) — Kim için efendim? 
Varidat için mi? 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Evet 
varidat için efendim, zayiattır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurur
sanız arz edeyim efendim. O varidatı köylü ala- I 
cak, Köy Kanunu Heyeti Aliyenize takdim edil
miştir. Orada yazılıdır. Belediye Kanunu da 
takdim edilmek üzeredir. Orada gerek köyle
rin ve gerek kasabaların ve şehirlerin, arz ettiği 
tarzda bağ, bahçe, otlakıye, tarla ve sairesiyle 
sınırları çizilecek. Binaenaleyh köylerin hudut- I 
larmı yekdiğerine iltisak edecek ara yerde dağ- I 
lar, ormanlar kalıyor. Oralarda da alım satım 
olursa, orasına ne diyelim? I 
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REİS — Hakkı Bey söz istemiştiniz... 
HAKKI B. (Van) — Efendim bendenizin 

söyliyeceklerimi rüfeka söylediler, hacet kal
madı. 

REİS — Söz istiyen kalmamıştır. Takrirleri 
okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
23 ncü maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif eylerim: 
Deve, manda, beygir, merkep ve ester ile 

hayvanatı bakariyenin belediye hududu dahilin
deki alım satımından, hayvanatı mezkûrenin cin
sine göre yapılacak tarife mucibince resim alı
nır. Bu tarifeyi Belediye meclisi tanzim eder. 
Belediye hududu dâhilinde her nerede olursa 
olsun pazarlık ve simsarlık suretiyle vukubulan 
alım ve satım muamelâtı da bu resme tabidir. 
Belediye hududu dahilindeki pazar yerlerinde 
ve çarşı ve sair mahallerde satılan koyun ve ke
çilerin beherinden bir kuruş resim alınır. 

17 Şubat 1340 
Çanakkale Mebusu 

Şükrü 

Riyaseti Celileye 

23 ncü maddeye fıkrai âtiyenin ilâve ve ka
bulünü teklif eylerim. 

Trampa suretiyle vukubulan alım satımda 
resim tarafeynden müsavaten istifa olunur. 

17 . 2 . 1340 
Bolu 

Şükrü 

Riyaseti Celileye 

23 ncü maddenin son fıkrasında : «Kurban 
zamanında kurbanlık için satılan ağnam bu re
simden müstesnadır» fıkrası sırf koyun ve ke
çilere münhasırdır. Kurbanlık için dana ve inek 
gibi hayvanatı bakariye dahi kurban için alın
dığından fıkrai mezkûreye ağnam ve hayvanatı 
bakariyenin de ilâvesini teklif eylerim. 

17 Şubat 1340 
Bayezid Mebusu 

Şefik 

REİS — Efendim takrirler okunmuştur. Ça
nakkale Mebusu Şükrü Beyefendi alım satım üc
retinin yüzde bir olarak tesbitini teklif ediyor
lar. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldır-
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sm. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen- I 
ler lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın- I 
mamıştır. I 

Efendim Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri 
de okundu, kendileri takrirlerini izah etmek is
tiyorlar. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim yani bu 
trampa suretiyle alınıp satılan hayvanatın rüsu- I 
mu verileceği zaman çok itirazı muciboluyor. I 
Belediyeleri müşkül mevkide bırakıyor. Şu ta
raf veya bu taraf diye tâyin edilemiyor. Bina-

" enaleyh trampa suretiyle vukubulan alım satım
larda resim tarafeynden mütesaviyen alınmak 
için bir fıkra ilâvesini teklif ediyorum. Kabul 
buyurulmasmı rica ederim. (Çok doğru sesleri) 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Domuz alım satımında niçin bu husus kabul edil
miyor? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim mübadele 
meselesinde tarafeyn bittabi pazar yerinde de
ğillerse bir şey yoktur. Fak'at pazar yerinde 
mübadele ediyorsa yani ihtisap resminin câbisi 
önünde böyle bir mübadele cereyan etmişse o 
vakit aralarındaki mukaveleye tabidir. Zaten I 
yekdiğeriyle mübadele ederken resmi sen ver, 
ben vereyim diye. bu hususu görüşürler. Yahut 
münasafaten verelim derler. Olabilir ki biri 
diğerinden pahalı olur, iyi olur. Biri diğerine I 
nakit ödemek mecburiyetinde kalır. Münasa
faten vermek haksızlık olur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Müsaade buyurunuz 
efendim, bendeniz münasafaten verilmesini tek
lif ediyorum. I 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim trampa 
ediyorlar. Resim ortada mevzuubahsolmuyor. I 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu hususta çok müş
külât hâsıl olduğu gibi çok da itirazı mucibolu- I 
yo**. 

VEHBİ B. (Karesi) — Heyeti Celile kabul 
ederse diyeceğimiz yoktur. I 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Vehbi 
Bey maddede domuz yok diyorlar. I 

VEHBİ B. (Karesi) — Domuz tâbirini ka- I 
bul ediyoruz. I 

REİS — Efendim Bolu Mebusu Şükrü Bey, 
takririni izah etti ve Vehbi Bey de Mübadele I 
hakkındaki Kanunun vaziyetini izah ettiler. Şük- I 
rü Beyin takririni nazarı mütalâaya alanlar lût- I 
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul I 

etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Efendim, takririn birisinde kurbanlık ağna
mının istisnası teklif ediliyor. Fakat Ça
nakkale Şükrü Bey maddenin son fıkrasının 
tayyını teklif buyuruyorlar. ((Kabul sesleri) 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Son 
fıkra nedir? 

REİS — Son fıkra efendim, kurbanlığın müs
tesna olması hakkındadır. 

Çanakkel Mebusu Şükrü Beyin, teklifini ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Çanakkale Mebusu Şükrü Beyin teklifi mu
cibince istisna tayyedilmiştir. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Reis 
Bey kurbanlık müstesna olmadı. 

REİS — Efendim Zonguldak Mebusu Halil 
Beyin bir takriri var. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim bendenizin de bir takririm var. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Ruşen Eşref Bey 
tekaddüm eder efendim. 

REİS — Efendim Ruşen Eşref Beyin de bir 
takriri var. Takrirleri okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 

23 ncü maddeye âtideki fıkranın ilâvesini tek
lif ederim: 

«Domuzlarla» alınacak resim balâdaki resmin 
üç mislidir» 

Zonguldak 
Halil 

Riyaseti Celileye 

Maddeye domuzun da ilâvesini teklif ede
rim. 

Karahisarı Sahib 
Ruşen Eşref 

REİS — Efendim Halil Beyefendinin son 
fıkra hakkında teklif ettikleri şekli kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Efendim Halis Beyin de bir takriri var. «Be
lediye hududu dâhilinde» ki fıkranın maddenin 
evveline geçirilmesini, âzami kaydının tayyını 
teklif ediyor. 
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VEHBİ B. (Karesi) — Efendim yukarda 
belediye hududu dâhilinde deve, manda, bey
gir, merkep ve ester... llâhirden sonra beledi
ye hududu dâhilinde demek lâzım olduğu, gibi 
alt tarafında da bunu ipka etmek şarttır. Çün
kü Belediye hududu dâhilinde rasgelen yerde 
alış - veriş olacaktır. 

TURGUD B. ((Sivas) — Âzami kaydının 
tayymı teklif ediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Âzami kaydının tay-
yını kabul etmek dahi kırk sekizinci madde 
mucibince âzami olacaktır. Yalnız o zaman ora
ya bir fıkra daha ilâve etmek lâzımtgelir. Bu 
katidir. «Kırk sekizinci madde hükümden müs
tesnadır» demek lâzımgelir. Binaenaleyh ben
denize kalırsa olduğu gibi bırakmak lâzımdır. 
Kanunda böyle istisnaî maddeler yapmak doğ
ru bir şey değildir, bırakalım. 

REİS — Efendim Halis Turıgud Beyin tak
ririni nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Nazarı müta
lâaya almıyanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı 
mütalâaya alınmamıştır. Efendim madde şu şek
li almıştır. 

....>.. 

'Madde 23. — Deve, manda, beygir, merkep 
ve ester ile hayvanatı bakariyenin geçit ve iç
tima ve pazar mahallerinde alım ve satımın
dan, satana aidolmak üzere üzere âzami yüzde 
iki buçuk resim alınır. Bu resmin miktarını 
belediye meclisi tâyin eder. Belediye hududu 
hâlhilinde her nerede olursa olsun pazarlık ve 
simsarlık suretiyle vu'kubulan alım ve satım 
muamelâtı da bu resme tâbidir. Domuzlardan 
alınacak resim balâdaki resmin üç mislidir. 

Belediye hududu dahilindeki pazar yerle
rinde ve çarşı ve sair mahallerde satılan koyun 
ve keçilerin beherinden bir kuruş resim alınır. 

REİS — 23 ncü maddeyi bu şekilde kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Yirmi üçüncü madde kabul 
edilmiştir. Kutfban zamanında kurbanlık hay
vanatın istisnası fıkrası da tayyedilmiştir. 

Efendim vaktimiz gecikmiştir. Yarın ber
mutat içtima etmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı müzakerat Saat : 5,30 

....... »&<( 
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